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Fenóis Totais e/
ou Perfil Fenólico_HPLC

13-97 %
Ácidos gálico, 3,4-dihidroxibenzóico,
elágico, e epicatequina

Bioatividades
Fitotoxicidade_ % Germinação

Ensaio Microtox_ Biotox_dil 1:1.25

8-40% Germinação

3-15%_ Inibição
Bioluminescência
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Caracterização Química

Sub-produtos
Castanha

(Castanea sativa 
Mill.)

CascaExtrato
aquoso ouriço

Extrato Aquoso 
de ouriços

Pré-tratamento
cascas

White Rot Fungi (WRF) 

Resultados
(G. resinaceum, I. lacteus, B. adusta, P. rufa, isolados T. versicolor, não identificado UI )

Conclusões
• O extrato de ouriço da 

castanha é fonte de 
compostos fenólicos, 
capaz de suportar o 
crescimento fúngico;

• Durante a incubação
pelos WRF, o perfil
fenólico do extrato,  e a 
toxicidade foram
alterados;

• Em geral, os WRF 
diminuiram a AA.

Conclusões
• A casca da castanha, como sub-produto

da descasca,  contém compostos fenólicos
e polissacáridos com potencial: 

• na bioconversão dos hidrolizados
da holocelulose (para bioetanol);

• na atividade biológica;
• O pré-tratamento por WRF pode potenciar

o valor acrescentado deste sub-produto
nas duas vertentes acima referidas: 
polissacáridos e moléculas bioativas.

Atividade antioxidante (AA)
Radical Scavenging Activity_RSA
(%)_ABTS

84-97% RSA

Efeito da Sacarificação Enzimática

0-100%

> Incremento:  24 h,  P. rufa – 69 % RSA
< Incremento: 48 h, G. resinaceum - 6 % RSA

> Incremento: 72 h, Trametes TV – 30 % RS
< Incremento: 72 h B. adusta – 0,6 % RS

AA
RSA 

(%)_ABTS

Objectivos

- Produção biotecnológica de 
compostos de maior valor 
acrescentado a partir de 
resíduos agroindustriais.
- Desenvolvimento de processos 
de sacarificação enzimática ou 
bioconversão numa perspectiva
da biorrefinaria.
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