
1as Jornadas do Projeto INTERACT

Caracterização e valorização dos 
subprodutos agro-industriais

(Norte de Portugal): 
avaliação do seu potencial, toxicidade e 

bioactividade

Project 3.1. - Characterization and valorization of agro-forestry 
by-products.
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Caracterizar os  fluxos dos 
sub-produtos

Identificar / caracterizar 
fracções de valor 

acrescentado que possam 
ser extraídas de forma 

economicamente viável 
dos fluxos, valorizando-os.

Identificar que 

bioactividades
podem ser 

majoradas (nas 

frações caracterizadas no 
objectivo anterior).

Sub-produtos  bioactivos da agro-indústria
Objetivos: 

Principais sub-
produtos Norte 

Portugal
Vinho
Azeite

Amêndoa
Castanha
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FLUXOS nos SUB-PRODUTOS  EM AGRO-INDÚSTRIAS 

Subprodutos *

Extracção/
Processamento

* Adaptado de Ravindran et Jaiswal 2015

Incineração

• Lípidos
• Hemicelulose
• Bioactivos/

nutracêuticos
• Fitoquímicos
• Fenóis
• Bio-diesel
• Carvão 
activado

• Hidratos de 
Carbono

Fermentação

• Bioetanol/Butanol
• Enzimas
• Biohidrogénio
• Bioplásticos 
(PHA/PHB)

• Calor
• Energia 
• Bio-fertilização

•cinzas de combustível 
pulverizadas- “Fly Ash”

Zeólitas
(Lima Maues - 2015) 

Pré-tratamento e 
Hidrólise

Quais podem ser extraídas 
de forma
economicamente viavel ?

Que bioactividades podem 
ser majoradas? 

Que fracções existem?

Digestão 
Anaeróbica
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Sub-produtos bioactivos da agro-indústria

Definição simples (Bernhoft, 2010)

Conceitos:

Compostos Bioactivos 

Compostos
Bioactivos 

Habilidade de sobrevivência

Adaptabilidade

Exemplo

Atrair insectos -> Polinização
Eliminar agentes patogénicos
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Exemplos de Compostos Bioactivos  Sub-produtos da agro-indústria*

**-fermentação fúngica

Vinho

•Flavanóis 
(Quideau et al2011)

•Antocianinas 
(Quideau et al2011)

•Outros 
polifenóis 

(Quideau et al2011)

•Acidos 
fenólicos (Quideau 

et al2011)

•Óleo essencial 
(Shinagawa et al 2015)

•Enocianina
(Braga et al 2002)

Azeite

•Polifenóis  
(Obied et al. 

2005;Galanakis 
2011)

•Pectina 
(Galanakis 2011)

•Enzimas **

Amêndoa

•Polifenóis  
(Obied et al. 

2005;Galanakis 
2011; Jahanban 

et al 2010)

•Óleo 
(Gerginova et al 

2013; Karaman et 
al 2015)

Castanha

•Polifenóis  
(Esfahlan et al 

2010)

•Fenóis  e 
flavonoides 

(Barreira et al 
2008;2010)
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Sub-produtos bioactivos 
da agro-indústria

Georgiev et al 2014
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Classificação Compostos (fenólicos) 

com potencial  Bioactivo:
 Flavonóides:
Flavonois
Flavonas
Favanóis
Antocianidinas
Taninos

Não Flavonóides
Estilbenos
Acidos fenólicos :(hidroxibenzóicos,hidroxicinâmicos)

Lignanos
Barbosa, 2016

Sub-produtos bioactivos 
da agro-indústria
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Sub-produtos bioactivos da agro-indústria

aumentar a selectividade dos métodos analíticos

aumentar a concentração dos  compostos alvo

 converter os compostos bioativos numa forma mais adequada para 

detecção e separação

 proporcionar um método consistente que seja independente 

das variações na matriz da amostra 

(Smith, 2003).

Objectivos comuns das várias técnicas : Extração  



Etapas Gerais na Recolha  Compostos bioactivos  oriundos de  Sub-produtos da agro-indústria*

* Adaptado de Babbar et Oberoi,2014

Sub-produtos

Extração Líquida

(solvente)/Líquida Pressurizada 
(PLE)  )

Extração Fase Sólida 
(SPE)/Fluidos Supercríticos  

(SFE)

Extração Assistida Microondas* (MAE) /  
Ultrasons (UAE ), Ext c/ Enzimas

Métodos 
Extração

Purificação

(TLC, HPLC, HPTLC)

Composto PuroElucidação Estrutural

(LCMS, GCMS, FTIR, NMR)

Caracterização 
bioquímica

Ensaios Toxicidade
Avaliação In-vivo
Outros estudos
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Sub-produtos bioactivos da agro-indústria

degradação de compostos 
termolabeis

Tendências futuras: 

Pulsed Electric Fields (PEF)
(Campos eléctricos em Pulsos)
High voltage electrical 
discharge (HVED)
(descarga eléctrica de alta
voltagem)

 outras

Extração  

•não ser económicamente viáveis
•envolver solventes tóxicos (eg. 
metanol, hexano)
• envolver temperaturas altas 

Extracções
convencionais

podem

(Barba et al 2016):
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Sub-produtos  da agro-indústria

Extração: (Galanakis et al 2012; Stefova et Ivanova 2011;Mateo et Maicas 2015; Azmir et 

al 2013; Azwanida 2015)
Solventes  Orgânicos 
Ultrasons
Microondas
Combinações dos anteriores 

Avaliação Antioxidante (Adamez et al 2012; Li et al 2008; Mandic et al 2009)

Avaliação da Toxicidade:
Testes Fitotoxicidade  Índice Germinação (IG) (Zucconi et al 1981#Komilis et al 2005)
Testes de Toxicidade Actividade Microbiana (Inibição da Luminescência Vibrio fischerii)
Testes de Toxicidade Microcrustáceos – Daphnia magna (Zucconi et al 1981#Komilis et al 
2005)
Testes de Toxicidade Bioenergética Mitocondrial (Gazzotti et al 1997 #Martins et al 2005)
Testes de Toxicidade Organismos Vertebrados - Zebrafish  (OECD/OCDE -236 -26 July 2013)

Outras ?????????

Metodologias a aplicar : 
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Obrigada pela Vossa 

Atenção


