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RESUMO 
A biomassa lenhinocelulósica resultante da agroindústria pode contribuir 
significativamente para o futuro fornecimento de energia global. Os subprodutos 
resultantes da agroindústria da castanha (Castanea sativa), nomeadamente as 
cascas (resíduo do processo de descasca) e os ouriços (normalmente descartados 
nos soutos) constituem uma biomassa celulósica que tem sido objeto de 
crescente interesse, nomeadamente para a produção de biocombustíveis 
(açúcares fermentáveis), e compostos bioativos. No entanto, a matriz 
lenhinocelulósica recalcitrante destes subprodutos, dificulta o acesso aos 
componentes de potencial interesse (polissacáridos). A deslenhificação biológica 
tem sido referida como uma ferramenta promissora, devido a vários fatores tais 
como: baixo impacto ambiental, maior rendimento do produto, condições de 
reações moderadas, reduzidas reações colaterais e menores necessidades 
energéticas. 

Como objetivos globais para esta tarefa pretendeu-se: 

• Produzir, recorrendo a processos biotecnológicos, compostos de maior valor 
acrescentado a partir de resíduos agroindustriais. 

• Desenvolver processos de deslenhificação biológica; 
• Desenvolver processos de sacarificação enzimática ou bio conversão numa 

perspetiva da bio refinaria; 
• Pesquisar a potencial toxicidade das etapas dos processos biotecnológicos 

prévios.  

A metodologia utilizada para a concretização dos objetivos incluiu a bio conversão, 
usando isolados de fungos da podridão branca (WRF), de casca da castanha e dos 
extratos aquosos obtidos a partir de extração sólido/líquido de ouriços de 
castanha.  
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No que diz respeito aos extratos aquosos dos ouriços, o objetivo principal deste 
trabalho foi avaliar a toxicidade de extratos aquosos de ouriços de castanha (CBE) 
(4% p/v) antes (cru, c-CBE) e após fermentação (tratado, t-CBE) com culturas 
axénicas de WRF. Os extratos c-CBE foram adicionados a meio Eggert (10% v/v), 
sem glicose, e inoculados com WRF: Ganoderma resinaceum, Trametes versicolor 
e isolado não identificado UI, ao longo de 28 dias. Os compostos fenólicos totais 
(TP), a atividade antioxidante (AA) e o perfil fenólico cromatográfico (PP), foram 
avaliados usando, respetivamente, o método de Folin-Ciocalteu, a avaliação 
atividade sequestradora de radicais livres (radical scavenging activity), usando o 
catião radical de ABTS, e cromatografia líquida de fase reversa (RP-HPLC-DAD). A 
toxicidade dos extratos aquosos, antes e após o crescimento com os WRF, foi 
avaliada por testes padrão: germinação de sementes de alface (Lactuca sativa) e 
inibição da luminescência em Aliivibrio fischeri (Microtox assay), pela estimativa 
da percentagem de geminação (GP) e EC50, respetivamente.  

A fermentação em estado sólido (SSF) foi avaliada como pré-tratamento 
deslenhificante nas cascas de castanha, a fim de melhorar a acessibilidade da 
celulose e hemicelulose para a sacarificação enzimática, usando os seguintes 
WRF: Irpex lacteus, Ganoderma resinaceum, Bjerkandera adusta, Phlebia rufa e 
dois isolados Trametes, Tra e Tv. A sacarificação foi feita usando uma 
concentração de atividade de endocelulase de 10 CMCase Uml-1 com tempos de 
hidrólise de 0, 12, 24, 48 e 72 horas. As cascas de castanha foram ainda avaliadas 
para determinação do teor em TP e AA usando os mesmos métodos descritos 
acima para a bio conversão dos extratos dos ouriços. 

Considerando os resultados obtidos podemos concluir que o extrato aquoso de 
ouriço é uma fonte promissora de compostos fenólicos e é capaz de suportar o 
crescimento de WRF, sem uma fonte de carbono exógena. Durante o crescimento, 
os fungos alteraram o perfil fenólico, o que indica sua capacidade de metabolizar 
fenólicos e interferir na toxicidade do extrato aquoso em estudo. A magnitude de 
tal interferência parece depender tanto do fungo usado na incubação como dos 
bioindicadores usados na avaliação da toxicidade. 

No que se refere aos resultados da fermentação sólida da casca da castanha, 
apesar da natureza recalcitrante deste subproduto agroindustrial 
lenhinocelulósico, este estudo mostrou que a bio conversão por fungos da 
podridão branca é um eficiente pré-tratamento da casca de castanha, 
aumentando a acessibilidade dos açúcares fermentáveis. As melhores produções 
de açúcares redutores foram obtidas utilizando cascas de castanhas pré-tratadas 
pelos isolados de Trametes, pois aumentaram o rendimento de sacarificação em 
cerca de 25%. O pré-tratamento por WRF pode ainda potenciar o valor 
acrescentado deste subproduto pela presença de moléculas bioativas. 

 

 


