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Resumo 
Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de fungos 

basidiomicetos sobre o valor nutritivo de 3 tipos de bagaços de azeitona: centrifugado, 
extratado e prensado. Foram utilizados seis fungos: Lentinula edodes, Pleurotus eryngii, 
Ganoderma lucidum, Pleurotus citrinopileatus, Phlebia rufa e Pleurotus ostreatus, para 
colonizar 50g de substrato com cerca de 2 g de inóculo fúngico durante 45 dias em 
estufas com temperatura e humidade controladas. Após este período os substratos foram 
analisados em termos de composição química, digestibilidade in vitro e cinética de 
fermentação. Foi possível verificar um aumento médio de cerca de 17% do teor proteico 
nos tratamentos comparativamente ao controlo. Os maiores valores de proteína foram 
determinados nos tratamentos com o fungo Ganoderma lucidum; um aumento de 30,2% 
(4,3 para 5,6% na MS) em relação ao controlo. O Pleurotus citrinopileatus permitiu 
uma maior degradação dos constituintes da parede celular nos diferentes bagaços sendo 
a diminuição de NDF, ADF e ADL da ordem dos 6%. O tratamento do Pleurotus 
citrinopileatus no bagaço centrifugado foi o tratamento que proporcionou maior 
aumento da digestibilidade da MS em cerca de 93% (13,5 para 26,1% na MS) em 
relação ao controlo. Relativamente aos substratos, a maior redução de NDF e ADF 
verificou-se no bagaço centrifugado, com valores de 6% e 5%, respetivamente. No 
entanto a maior degradação de lenhina ocorre no bagaço prensado, com valores de cerca 
de 6%.Os resultados da cinética de fermentação sugerem que a maior digestibilidade 
dos substratos tratados com os fungos se deveu essencialmente a um aumento do 
potencial fermentativo dos hidratos de carbono estruturais. Na globalidade, os 
resultados obtidos para o bagaço extratado sugerem que as características nutricionais 
deste subproduto impossibilitam a sua utilização como matéria-prima na alimentação 
animal. Pelo contrário, os resultados obtidos para o bagaço prensado (Pleurotus 
citrinopileatus) e bagaço centrifugado (Lentinula edodes) indiciam uma forte 
possibilidade de valorização nutricional. São necessários estudos adicionais no sentido 
de avaliar a incorporação destas matérias-primas na alimentação animal. 

 
Palavras-chave: bagaços de azeitona; fungos basidiomicetos; valorização 

nutricional; alimentação animal; tratamento biológico, produção de gás.  
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Abstract  
The objective of this study was to investigate the effect of basidiomycete’s fungi 

on 3 types of olive cake: centrifuged, extracted and pressed, by-products of the oil 
production industry. Six species of fungi were used: Lentinula edodes, Pleurotus 
eryngii, Ganoderma lucidum, Pleurotus citrinopileatus, Phlebia rufa and Pleurotus 
ostreatus. Substrate was colonized with fungal spawn for 45 days in controlled 
conditions of temperature and humidity. Chemical analyses showed an increase of 
protein after treatments around 16,7% when compared to control. The higher protein 
levels were observed in the treatment with Ganoderma lucidum, with an increase of 
30,2% (4,3 to 5,6% in DM) compared to the control. Pleurotus citrinopileatus 
incubation resulted in higher degradation of the fibre content in the different olive cakes 
with a decrease of NDF, ADF and ADL around 6%. The treatment of the centrifuged 
olive cake with Pleurotus citrinopileatus provided the highest increase in digestibility of 
DM, about 93,3% (13,5 to 26,1% in DM)  over the control. The highest degradation of 
NDF and ADF was observed in the centrifuged olive cake, about 6% and 5%, 
respectively. However, higher lignin degradation occurred in pressed olive cake. The 
results of fermentation kinetics indicated that the higher digestibility of fungi treated 
substrates was explained by an increase in the fermentative ability of structural 
carbohydrates. Overall, the results obtained for extracted olive cake suggested that 
lower nutritional value of this by-product limits its use as animal feedstuff. However, 
the results obtained for the pressed olive cake (Pleurotus citrinopileatus) and 
centrifuged olive cake (Lentinula edodes) indicate the opposite, suggesting an increased 
nutritional upgrade. Further studies are necessary to evaluate the utilization of these 
substrates in animal feeding, using animal trials. 

 
Keywords: olive cake; basidiomycetes fungi; nutricional value; animal feed; 

biological treatment, gas production. 
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1.Introdução 
Ao longo dos anos, tem-se assistido ao aumento da produção de azeite, tanto a 

nível europeu como a nível nacional. Este incremento tem por base a atualização 
científica e técnica em relação a todas as etapas da indústria de produção de azeite, e 
devido ao crescente interesse de indústrias alimentares e de cosmética na utilização de 
diferentes produtos de valor acrescido a partir do azeite ou dos seus subprodutos. 
Adicionalmente, a valorização nutricional destes subprodutos na alimentação animal 
também tem sido um alvo preferencial por parte de alguns sectores de investigação. O 
processo de extração de azeite nas indústrias produtoras gera uma enorme quantidade de 
subprodutos e exige uma gestão eficiente para minimizar ou atenuar o seu potencial 
impacto negativo sobre o meio ambiente e/ou para possibilitar a sua rentabilização 
económica. Em Portugal, e à semelhança de outros países da bacia mediterrânica, a 
produção de azeite tem evoluído positivamente nos últimos anos, ocorrendo de modo 
paralelo um aumento na produção destes subprodutos. Na sua grande maioria, estas 
matérias-primas não são devidamente eliminadas e os custos inerentes ao seu tratamento 
são demasiado elevados.  

O panorama atual ao nível dos mercados de comercialização de matérias-primas 
para a alimentação animal tem sido fortemente condicionado devido à volatilidade dos 
seus preços. Fatores como a diminuição das reservas de cereais, condições 
agroclimáticas e competição com a indústria das energias alternativas têm favorecido 
esta situação. Deste modo, existe uma grande preocupação em avaliar o impacto que 
advém da introdução de novas matérias-primas, avaliando o seu valor nutritivo e 
possíveis vantagens económicas. No entanto, este processo é complexo devido ao baixo 
valor nutritivo e à presença de fatores anti nutricionais da grande maioria destes 
subprodutos. 

Neste sentido, este trabalho teve como principais objetivos avaliar o efeito do 
tratamento biológico com fungos basidiomicetos no valor nutritivo de bagaços de 
azeitona, e a possibilidade da sua utilização na alimentação animal.    
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2. Revisão Bibliográfica 
2.1. O azeite no mundo e em Portugal
O azeite é o principal produto

azeitona. O cultivo de oliveira
sua origem não está completam
civilizações fenícias, gregas e romana
A oliveira tem a sua origem principal na
Palestina, assim como para o res
(Blázquez, 1996; Breton et al.

A produção de azeite 
característica dos países da bacia mediterrânea
oleícola mundial está concentrada nesta região

Figura 1- Quantidade média
a 2013 (adaptado de 

Os países produtores da 
produção mundial. A Espanha é atualmente o maior produtor e o responsáv
de 62% do azeite produzido na 
desta produção. No entanto, a
Portugal tem aumentado, tendo as últimas previsões apontado no sentido de cerca de
mil toneladas para o ano de 2014 e 2015
modo, como seria de esperar, 
significativamente, de modo a acompa
pode verificar no Quadro 1.

no mundo e em Portugal 
principal produto extraído do fruto da oliveira (Olea europaea L

O cultivo de oliveiras é considerado como um dos mais antigo
está completamente esclarecida, mas enquadra-se n

as e romanas que se desenvolveram na bacia do 
tem a sua origem principal na Ásia e espalhou-se a partir do Irã

para o resto da bacia do Mediterrâneo, há cerca de 6000 anos 
et al. 2009).  

A produção de azeite representa uma fonte de rendimento bastante relevante 
os países da bacia mediterrânea, sendo que cerca de 95% da superfície 

oleícola mundial está concentrada nesta região (Figura1). 

média de produção de azeite em toneladas, entre os anos 20
adaptado de Faostat, 2015). 

Os países produtores da União Europeia (UE) são responsáveis por 72% da 
Espanha é atualmente o maior produtor e o responsáv

de 62% do azeite produzido na EU, enquanto Portugal é responsável por cerca 
No entanto, ao longo da última década a produção de azeite em 

tendo as últimas previsões apontado no sentido de cerca de
para o ano de 2014 e 2015 (International Olive Oil Council

, como seria de esperar, a evolução ao nível da área de olivais 
de modo a acompanhar o aumento da procura nos mercados

.  

Olea europaea L.), a 
é considerado como um dos mais antigos no mundo. A 

se na expansão das 
s que se desenvolveram na bacia do Mediterrâneo. 

artir do Irão, Síria, 
cerca de 6000 anos 

bastante relevante e 
cerca de 95% da superfície 

 
de produção de azeite em toneladas, entre os anos 2000 

União Europeia (UE) são responsáveis por 72% da 
Espanha é atualmente o maior produtor e o responsável por cerca 

é responsável por cerca de 3% 
tima década a produção de azeite em 

tendo as últimas previsões apontado no sentido de cerca de 90 
ouncil, 2014). Deste 

 tem aumentado 
procura nos mercados como se 
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Quadro 1- Número total de hectares de olivais (Eurostat, 2015). 
 2005 2007 2010 2013 

Espanha 2 131 820 2 208 040 2 153 730 2 194 430 
Itália 996 600 1 019 000 1 123 330 900 810 

Grécia 806 390 830 230 705 960 687 660 
Portugal 317 050 292 160 335 840 340 280 
Croácia - 11 450 17 100 18 950 
França 15 130 15 100 17 690 13 130 
 
A evolução produtiva de azeite em Portugal pode ser observada na Figura 2, 

onde se podem verificar os aumentos significativos e constantes da produção a partir de 
2010. Um aspeto que deve ser realçado é que a produção olivícola é caracterizada por 
uma alternância de produções (Figura 2), isto é, normalmente a seguir a um ano de 
baixa produção, segue-se um ano de elevada produção (Aires, 2007). Assim sendo, 
observa-se uma quebra da campanha de 2013, que poderá ser explicada pelas condições 
climatéricas adversas, mas na campanha seguinte verificou-se um aumento significativo 
da produção. Os países com maior produção coincidem com os principais países 
consumidores de azeite, sendo o consumo per capita muito variável. Na UE o consumo 
per capita médio é de 4 kg/ano, enquanto em Portugal é cerca de 6 kg/ano (Faostat, 
2015). 

 

 
Figura 2- Produção de azeite em Portugal entre os anos 2000 e 2013, por mil toneladas 

(Faostat, 2015) 
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Relativamente à existência de lagares a nível nacional, segundo os inquéritos do 
Sistema de Informação sobre o Azeite e a Azeitona de Mesa (SIAZ) da campanha de 
2014 e 2015, o maior número encontra-se na região do Norte. No entanto, a maior 
produção de azeite encontra-se na região do Alentejo representando cerca de 70% da 
produção nacional na campanha passada (Quadro 2). 

 
Quadro 2- Inquéritos aos Lagares de Azeite campanha 2014-2015 (SIAZ,2015) 

 Lagares* Existências de azeite** Azeite Extraído Azeitona 
laborada*** 

nº % Kg Kg % Kg 
Norte 58 34,5 1 127 587 10 774 311 21,0 73 565 168 
Centro 39 23,2 395 785 2 737 868 5,3 22 988 588 
LVT 16 9,5 339 432 2 070 685 4,0 17 357 405 

Alentejo 51 30,4 5 334 241 35 358 351 69,1 243 249 121 
Algarve 4 2,4 34 186 249 032 0,5 1 786 890 

Total 168 100 7 231 231 51 190 247 100 358 947 172 
 
* lagares inquiridos = 177; não respostas = 8; respostas = 169; taxa de resposta = 95%; lagares sem 
laboração = 1;  
** Existências finais da campanha anterior. 
*** Total de azeitona laborada, independentemente da sua origem.  

Como resultado do crescimento da indústria de produção de azeite, existe um 
aumento proporcional dos respetivos subprodutos. Assim, os países produtores 
enfrentam, neste momento, o desafio de encontrar soluções para a utilização destes 
subprodutos, respeitando as normas ambientais e que sejam economicamente viáveis. 

Relativamente à produção de subprodutos, mais especificamente a produção de 
bagaços, podemos estimar alguns valores a nível nacional utilizando por base os valores 
da azeitona laborada da campanha de 2014 e 2015 (Quadro 2) e de outputs (Quadro 3). 
Assim será de esperar uma produção de cerca de 145 mil toneladas de bagaço de 
azeitona no presente ano. 
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2.2. A produção de azeite 
As diferentes etapas da produção de azeite são ilustradas na Figura 3. 

Independentemente do sistema de extração de azeite utilizado, a azeitona ao chegar ao 
lagar é sujeita a um processo de limpeza e lavagem no sentido de evitar a entrada de 
componentes grosseiros, tais como ramos ou pedras de grande dimensão, que possam 
danificar a maquinaria. A limpeza é feita através de uma corrente de ar que separa, 
principalmente, as azeitonas das folhas. Por sua vez, a lavagem é realizada em grandes 
depósitos de água, eliminando a terra e pequenas pedras, graças à diferença de 
densidade dos materiais (Amirante et al., 1993; Garcia, 2004).  

Para prosseguir para o processo de extração é necessário que as azeitonas sejam 
dilaceradas e reduzidas a uma pasta por meio de uma moenda e esmagamento. A 
operação de moenda tem como finalidade a dilaceração das paredes celulares, 
permitindo a extração do azeite que se encontra na polpa da azeitona (Giovacchino, 
1991; Amirante et al., 1993). Atualmente utilizam-se moinhos mecânicos de martelos 
de dimensões reduzidas, de baixo custo e com elevada capacidade de extração.  

Após o processo de moenda, a pasta de azeitona segue para uma batedura sob 
aquecimento (termobatedura). Esta operação tem como finalidade aumentar a 
percentagem de azeite extraído (Giovacchino, 1991; Amirante et al., 1993; Garcia, 
2004). A pasta obtida é de seguida processada através de um dos sistemas de extração 
descritos no ponto 2.2.1. 
  



6 
 

 
 
 

 
Figura 3- Visão geral de produtos, subprodutos e resíduos da indústria da produção 

de azeite (adaptado de Centre d’Activités Régionales pour la Production 
Propre , 2000; Garcia 2004). 
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2.2.1. Processos de extração do azeite 
O processo de extração do azeite pode ser realizado por três processos.  
Sistema de prensas ou tradicional: é o sistema mais antigo, que ainda é 

utilizado em lagares portugueses. Consiste na pressão exercida sobre as azeitonas com 
prensas hidráulicas. A pasta sólida resultante da moenda, é estendida em camadas finas 
sobre discos de material filtrante. As camadas de pasta de azeitona obtidas são 
empilhadas umas sobre as outras e são submetidas a uma pressão hidráulica que 
aumenta gradualmente, podendo-se atingir até 300 a 500 kg cm-2. Inicialmente, o líquido 
resultante é rico em azeite mas com o aumento da pressão de extração essa quantidade 
diminui. Separa-se, assim, a fração sólida (bagaço) da fração líquida (água e azeite). 
Terminada esta fase, a fração líquida é transportada para reservatórios e permanece em 
repouso para posterior separação do azeite da água (Giovacchino, 1991; Garcia, 2004). 

Sistema contínuo de três fases: neste sistema a pasta de azeitona é enviada para 
uma centrifugadora horizontal onde a separação da fase sólida da líquida, ocorre por 
ação da força centrífuga que acentua a diferença entre os pesos específicos dos líquidos 
imiscíveis e do material sólido. A separação entre a fase sólida e a líquida, por 
centrifugação, é facilitada pela adição de água tépida com o intuito de tornar a massa 
mais fluída e facilitar a extração (Giovacchino, 1991). Assim sendo, ocorre a separação 
de três fases: o azeite, o bagaço de azeitona e as águas ruças. A fase sólida, chamado 
bagaço de três fases, contém: película, celulose e uma pequena porção de azeite. 
Posteriormente este bagaço é enviado para empresas de extração para extrair o óleo de 
bagaço. A fase líquida oleosa, que contém uma pequena quantidade de água vegetal, 
deve ser purificada numa centrifugadora vertical. O consumo de água do sistema de três 
fases é claramente superior ao sistema tradicional (Centre D'activités Régionales pour la 
Production Propre, 2000). 

Sistema contínuo de duas fases: a grande quantidade de resíduos gerados 
durante a extração do azeite (sistema contínuo de 3 fases e sistema de prensas), bem 
como a legislação sobre o tratamento e gestão de resíduos na indústria do azeite, 
impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias como o sistema contínuo de duas 
fases (Centre D'activités Régionales pour la Production Propre, 2000). Tal como nos 
outros sistemas, a azeitona, depois de limpa e lavada, sofre inicialmente uma moenda e 
batedura e só depois na forma de pasta é que passa para a fase de centrifugação, onde se 
realiza a operação de separação em duas fases: a sólida, constituída pelo bagaço com a 
água de constituição da azeitona, e a fase líquida, constituída pelo azeite e alguma água 
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vegetal das azeitonas. Posteriormente, a fase 
centrifugas verticais, para a separação do azeite da água (Niaounakis e Halvadakis, 
2006). A principal característica
sem ser necessário recorrer à passagem de água
do azeite. Esta tecnologia de extração tem a vantagem de poupar uma 
de água e energia, e reduzir o impacto sobre o meio ambiente.
são gerados dois fluxos: um
dos sólidos, bem como a água
diretamente deve ser submetido a um
Régionales pour la Production Propre, 2000)
diferenças e as semelhanças entr
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No Quadro 3 são apresentados todos os inputs e outputs utilizados em cada 
sistema de extração e a variação de quantidades de subprodutos gerados. Em média, a 
extração de azeite de 1000 kg de azeitonas produz cerca de 200 kg de azeite, conforme 
as extrações e os sistemas de extração, também produz efluentes e subprodutos.  

 
Quadro 3- Principais inputs e outputs nos principais sistemas de extração de azeite 

(adaptado de Ferraz, 2012) 

 Input Output 
Sistema de 
Prensas ou 
Tradicional

Azeitona 
Água de lavagem 
Energia 

1000 kg 
0,1-0,12 m3 
40-63 kW.h 

Azeite 
Bagaço (25% água+6%de azeite) 
Águas Ruças (88% água) 

200 kg 
400 kg 
600kg 

Sistema 
Contínuo 
de Três 
Fases 

Azeitona 
Água de lavagem 
Água adicionada na extração 
Água de limpeza do azeite 
Energia 

1000 kg 
0,1-0,12 m3 

0,5-1 m3 
0,01 m3 

90-117 kW.h 

Azeite 
Bagaço (50% água+4%de azeite) 
Águas Ruças (94% água+1% de 
azeite) 

 
200 kg 

500-600 kg 
1000-1200kg 

 
Sistema 

Contínuo 
de Duas 

Fases 

Azeitona 
Água de lavagem 
Energia 

1000 kg 
0,1-0,12 m3 

<90-117 
kW.h 

Azeite 
Bagaço (60%água+3% de azeite) 

200 kg 
800-950 kg 

 
 
2.3. Subprodutos da indústria da produção de azeite 

A produção de subprodutos é inerente a qualquer indústria produtiva. Embora 
em Portugal a produção de azeite não seja tão elevada como nos restantes países da orla 
mediterrânica, a poluição causada pela produção das águas-ruças e bagaços assume 
relevância acrescida no impacto que exerce no meio ambiente. Para contornar este 
problema é necessário criar e estudar formas de viabilizar a correta utilização destes 
subprodutos. Como estes possuem valor económico não podem ser considerados como 
desperdícios. É na procura de novas viabilizações do seu uso que as indústrias 
conseguirão dar um maior rendimento e diminuir possíveis efeitos negativos sobre o 
ambiente (Lopes et al., 2008).  

Os principais resíduos e subprodutos produzidos através dos processos de 
extração do azeite podem ser divididos em duas categorias de acordo com o estado 
físico que apresentem (Quadro 4). 
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Quadro 4- Divisão dos principais subprodutos consoante o estado físico (adaptado de 
Freitas , 2007). 

Subprodutos Líquidos  Subprodutos Sólidos 
Água da lavagem da azeitona e da limpeza do 

azeite. 
Restos vegetais, terrosos e pedras retirados 
através do processo de limpeza da azeitona. 

Água vegetal das azeitonas. Bagaço húmido, gerado no sistema de 2 fases. 
Água gasta durante os processos de extração 

(caso seja utilizado). 
Bagaço convencional, saído dos sistemas de 
prensas ou do sistema contínuo de 3 fases. 
 

2.3.1. Folhas, ramos e outros 
Durante a fase de limpeza das azeitonas produzem-se alguns subprodutos 

sólidos, nomeadamente, folhas, pequenos ramos, terra e pedras que, podem ser 
aproveitados para diversas finalidades. Os restos de azeitona e de terra, geralmente, são 
usados como fertilizantes orgânicos e reincorporados no solo, com ou sem 
compostagem prévia (Centre D'activités Régionales pour la Production Propre, 2000). 

Os galhos podem ser usados como fonte energética ou, após serem triturados, 
podem ser aplicados no solo. Alguns estudos revelaram a possível utilização dos galhos 
como matéria-prima para a obtenção de produtos de interesse industrial, como o etanol, 
depois de submetidos a tratamentos termoquímicos ou bioquímicos. Os caroços 
constituem outro subproduto sólido cujo interesse principal reside na sua utilização 
como fonte energética, dado o seu elevado poder calorífico. Podem também ser 
utilizados como substrato, em hidroponia, ou para produzir carvão ativado. As folhas 
podem destinar-se a alimentação animal ou ser utilizadas para extração de componentes 
ou como chá com efeitos diuréticos, efeitos hipotensores e efeitos antioxidantes (Roig et 
al., 2006). 
2.3.2. Águas Ruças 

As águas ruças são o líquido aquoso residual que se obtém do processo de 
extração do azeite e que engloba a água de constituição da azeitona, a água de adição e 
lavagem e uma percentagem variável de elementos sólidos. Estas águas têm alto poder 
poluente pelo que devem ser sujeitas a um tratamento ou uma gestão específica para 
evitar impactos negativos sobre o ambiente. A composição das águas ruças é muito 
variável e depende de diversos fatores, entre os quais podemos distinguir: o tipo de 
azeitona utilizada, processo de extração, o estado de maturação da azeitona, o teor de 
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água das azeitonas, as características do solo onde está o olival, a época de colheita, a 
presença de pesticidas e o uso de fertilizantes, a produção obtida, e as condições 
ambientais (Centre D'activités Régionales pour la Production Propre, 2000; Niaounakis 
e Halvadakis, 2006).  

Quanto ao processo de extração utilizado, sabe-se que a quantidade de água 
utilizada é muito variável, não só devido ao tipo de equipamento de extração, mas 
também devido às diferentes técnicas operacionais utilizadas. Em relação aos sistemas 
de extração o que produz maior quantidade de águas ruças é o sistema contínuo de 3 
fases e o sistema que produz menor quantidade é o de duas fases. 

 
2.3.3. Bagaços 

O bagaço pode ser definido como um subproduto da indústria do óleo obtido por 
extração/pressão a partir de azeitonas prensadas, separadas, na medida do possível, dos 
pedaços do caroço (IACA, 2015).  

Os bagaços podem ter várias designações consoante os processos que estes 
atravessem. Podemos classificá-los segundo Sansoucy (1985) em três grupos: 

 Bagaço de azeitona bruto (prensado ou centrifugado): subproduto da 
primeira extração de azeite por pressão ou centrifugação; 

 Bagaço de azeitona extratado: subproduto obtido depois da extração de 
óleo por ação de solventes do bagaço de azeitona bruto;  

 Bagaço de azeitona descaroçado: resulta da separação parcial do caroço 
da polpa por ventilação ou depuração. 

Os bagaços podem ainda ter a designação de "gordos" se o azeite não for 
extraído com solventes e de "esgotado" ou "sem gordura" se o azeite foi extraído com 
solventes (Sansoucy, 1985).  

Segundo o Centre d’Activités Régionales pour la Production Propre (2000), os 
tratamentos disponíveis à escala industrial e economicamente viáveis são os seguintes: 

 Secagem dos bagaços e extração do óleo residual num extrator por 
hexano, com extração ou não do caroço. Através deste processo obtém-se 
o bagaço extratado; 

 Secagem da mistura de bagaços provenientes dos diversos sistemas 
seguida da segunda extração; 
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 Segunda extração por centrifugação dos bagaços provenientes dos 
sistemas de duas fases e incineração destes bagaços para produzir 
eletricidade; 

 Uma parte dos resíduos é utilizada para outros fins: compostagem, 
pirólise do caroço para obter carvão ativado e aditivos alimentares secos 
para animais (mistura de polpa com outros subprodutos); 

 Fabricação de compostos como fertilizantes ou corretivos orgânicos. 
 
Os bagaços obtidos depois das extrações por sistema de prensas, contínuo de 

duas ou três fases, têm um teor de óleo residual da ordem de 4% a 8% (Costa, 2002). 
Estes bagaços são submetidos a uma segunda extração para extrair o óleo residual. O 
bagaço de azeitona bruto é seco, e em seguida, é sujeito a uma extração química com 
hexano. Depois deste processo obtém-se óleo de bagaço de azeitona e bagaço extratado 
(Centre D'activités Régionales pour la Production Propre, 2000; Costa, 2002; 
Alburquerque et al., 2003). No entanto, os problemas recentemente descobertos 
relativamente à deteção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) neste óleo, 
como resultado da secagem dos bagaços antes da extração química, obrigou os 
fabricantes a executar um passo adicional de purificação, o que aumenta 
consideravelmente os custos de produção (Alburquerque et al., 2003). 

2.4. Os bagaços de azeitona na alimentação animal 
Um dos principais problemas que se coloca na conservação dos bagaços é o seu 

teor relativamente elevado em água e a presença de uma quantidade ainda significativa 
de gorduras (4 a 15% na MS). Os bagaços expostos ao ar livre oxidam e rancificam 
rapidamente, limitando ou impedindo o seu consumo pelos animais. Existem algumas 
estimativas em que os bagaços obtidos de sistemas de duas fases, ou seja com altos 
teores de humidade, deterioram-se após 4 a 5 dias da extração. Por outro lado os 
bagaços obtidos por sistemas de prensas deterioram-se por volta de 15 dias após a 
extração. Este último após desidratação não deve ser armazenado por mais de 45 dias. 
Já o bagaço extratado, desidratado durante o processo de extração, pode ser armazenado 
por mais de um ano (Sansoucy, 1985). 

A quantidade de bagaços utilizados na alimentação animal em Portugal, segundo 
os dados da Associação Portuguesa das Indústrias de Alimentos Compostos para 
Animais (IACA) pode ser observada no Quadro 5.  



13 
 

Quadro 5- Quantidade de Bagaço de azeitona utilizada na alimentação animal em 
toneladas (IACA, Anuário 2015)  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Bagaço de azeitona  330 330 479 629 319 557 254 462 

 
2.4.1. Valor nutricional dos bagaços de azeitona 
Um dos principais problemas sobre a introdução de bagaços na alimentação 

animal não reside apenas nos problemas da sua conservação, como indicado 
anteriormente, reside também na sua composição química e digestibilidade. A 
composição química dos bagaços de azeite varia significativamente consoante os 
procedimentos industriais da extração de azeite. Geralmente os bagaços têm um elevado 
teor de humidade, variando entre 25 a 60%, dependendo do sistema de extração 
utilizado (Ferraz, 2012); valores de pH ligeiramente ácidos e um teor muito elevado em 
matéria orgânica composta principalmente por lenhina, hemicelulose e celulose. Possui 
também uma concentração considerável em gordura, proteínas solúveis em água e uma 
fração de compostos fenólicos. A proteína bruta apresenta teores baixos (5 a 10% na 
MS), e uma parte substancial está ligada aos componentes da parede celular. A 
composição em aminoácidos é semelhante a um grão de cevada com défice em ácido 
glutâmico, prolina e lisina (Alburquerque et al., 2003). Através da Figura 5 
conseguimos ver as diversas camadas da azeitona assim como a composição química de 
cada uma dessas camadas. Facilmente se identifica, através da percentagem de gordura, 
que a grande maioria do azeite encontra-se no mesocarpo, e grande parte do teor fibroso 
encontra-se no endocarpo. 

Os bagaços muito possivelmente não contêm substâncias tóxicas ou inibidoras. 
A sua má utilização digestiva e metabólica deve-se principalmente ao seu elevado nível 
de lenhificação e aos processos tecnológicos exercidos na extração do azeite (Sansoucy, 
1985). As designações dos bagaços assumem importância pois estes bagaços diferem 
entre si na composição química, como se pode verificar no Quadro 6. 
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Figura 5- Corte transversal de uma azeitona e composição química (% na MS) dos 

componentes de uma azeitona madura (adaptado Sansoucy, 1985).  
Segundo Sansoucy (1985) existem alguns fatores que podem explicar a redução 

da capacidade de utilização digestiva dos bagaços, entre os quais se podem destacar a 
influência do teor de gordura, em especial nos bagaços não extratados, onde tem 
influência a quantidade, a natureza dos ácidos gordos e eventuais produtos de oxidação; 
fatores inibidores como compostos fenólicos e taninos e a influência da lenhina, visto 
que os bagaços têm altos teores de lenhina e baixos conteúdos celulares. 

 
Quadro 6- Composição química (% na MS) de diferentes bagaços (Sansoucy, 1985). 

 MS Cinza PB FB GB 
Bagaço de Azeitona Bruto 75-80 3-5 5-10 35-50 8-15 

Bagaço Descaroçado 80-95 6-7 9-12 20-30 15-30 
Bagaço de Azeitona Extratado 85-90 7-10 8-10 35-40 4-6 

 
Não se podem estabelecer valores médios com precisão sobre o consumo 

voluntário de bagaços de azeitona. Os valores relatados são variáveis assim como a 
digestibilidade dos nutrientes. É difícil classificar e contabilizar com precisão a 
digestibilidade pois depende do bagaço que é utilizado e o seu modo de obtenção. O 
tipo de bagaço pode ter maneiras diferentes de ser descrito, visto que as condições 
experimentais nem sempre são claramente definidas, podendo corresponder a bagaços 
de anos distintos, produtos com origens diferentes, estado de conversão diferentes, entre 
outros fatores (Alcaide e Nefzaoui, 1996). Assim, Sansoucy (1985) sugeriu que, 
independentemente do tipo de bagaço, 1) a digestibilidade da matéria seca e da matéria 
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orgânica apresenta valores entre os 20 a 50 %; 2) a gordura apresenta elevada 
digestibilidade, variando entre 60 a 90%; 3) os valores da digestibilidade da fração 
proteína bruta são baixos, entre 20 a 25%; 4) a fibra bruta tem uma digestibilidade 
estimada que deverá variar entre 0 a 40%. 

 
2.4.2. Valorização nutricional dos bagaços de azeitona 
A utilização de diferentes tipos de tratamento para a valorização nutricional dos 

bagaços tem sido avaliada, no sentido de aumentar a sua eficiência de utilização 
digestiva. Estes tratamentos podem ser químicos (Rowghani e Zamiri, 2007; Awawdeh 
e Obeidat, 2013; Taheri et al., 2013), físicos (Rodríguez et al., 2007), biológicos 
(Brozzoli et al., 2010; Neifar et al., 2013; Salgado et al., 2015) e sob a forma de 
ensilagem (Nefzaoui, 1991; Omar et al., 2012). O hidróxido de sódio (NaOH) é um dos 
compostos químicos mais utilizados no tratamento dos bagaços. Em estudos iniciais foi 
possível observar aumentos significativos (de 20% para cerca de 40 a 70% na MS) na 
digestibilidade in vitro de bagaços de azeitona quando tratados com NaOH, com níveis 
de incorporação entre 6 a 8% (Nefzaoui, 1979). No entanto, é de salientar que estes 
efeitos estão dependentes do seu nível de incorporação. De facto, para níveis de 
incorporação mais baixos (4%) a melhoria dos valores de digestibilidade não foi 
significativa. Vaccarino et al. (1982) e Nefzaoui et al. (1982) compararam o efeito da 
aplicação de diferentes compostos químicos (NaOH, NH3 e Na2CO3) na digestibilidade 
in vitro de bagaços de azeitona e verificaram um efeito mais marcado do NaOH 
comparativamente aos restantes tratamentos. No entanto, o tratamento de bagaços de 
azeitona ricos em óleo pela aplicação de compostos alcalinos pode conduzir à formação 
de sabões (Molina-Alcaide e Yáñez-Ruiz, 2008). Uma alternativa para ultrapassar esta 
limitação poderá ser o tratamento dos bagaços com diferentes ácidos inorgânicos 
(Awawdeh e Obeidat, 2013). Estes autores apenas observaram como vantagem uma 
redução do conteúdo em NDF (54,1 para 41,7% na MS) de bagaços de azeitona tratados 
com ácido fosfórico. 

Como referido anteriormente, existe também a possibilidade da aplicação de 
tratamentos físicos aos bagaços de azeitona. Rodríguez et al. (2007) submeteram os 
bagaços, provenientes do sistema contínuo de duas fases, a um tratamento de vapor a 
alta pressão (máximo 42 kg cm-2) e a uma temperatura elevada (200 ° C durante 5 min), 
na presença ou na ausência de um catalisador ácido (H2SO4 entre 1 a 2.5%). Os 
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resultados obtidos indicaram que o tratamento a vapor reduziu apreciavelmente as 
concentrações de hemicelulose (75-88%), removeu uma porção substancial de lenhina 
Klason e de proteínas (50%), e conduziu a uma solubilização dos bagaços (55-67%). O 
tratamento modificou positivamente as características nutricionais do bagaço de 
azeitona, com um aumento da digestibilidade da MS e MO em cerca de 8-10%, quando 
comparada com a dos bagaços não tratados.  

Relativamente a tratamentos biológicos, a grande maioria dos trabalhos 
preconiza a utilização de fungos. Os fungos apresentam um conjunto de características 
que os tornam interessantes para aplicação em subprodutos. São capazes de crescer sob 
condições de stress ambiental, onde o crescimento bacteriano é limitado, e o 
crescimento do fungo permite a colonização de grandes áreas (Ferreira, 2009). Os 
fungos basidiomicetos, são heterotróficos e portanto dependentes de fontes nutricionais 
extracelulares, tais como carbono e azoto. O complexo enzimático dos basidiomicetos 
contém enzimas que decompõem polissacáridos, lenhina, amido, pectina, celulose e 
proteínas (Pinto, 2010). Os fungos de podridão branca são identificados com base nas 
características morfológicas e fisiológicas das hifas. Grande parte destes fungos tem 
hifas dicarióticas com conexões específicas entre os septos do micélio (Blanchette, 
1991; Ferreira, 2009). Estes exercem uma degradação da lenhina mais eficiente que 
outros organismos e são responsáveis pela grande parte da degradação da lenhina na 
natureza. No entanto, o substrato de crescimento não é unicamente a lenhina, mas 
também a hemicelulose e a celulose (Tuomela et al., 2000). 

Os trabalhos que inicialmente foram desenvolvidos por Karapinar (1977) e 
Worgan (1978), citados por Sansoucy (1985) procuraram avaliar apenas os efeitos da 
colonização sobre a composição química de bagaços. Nestes estudos, apesar de se ter 
identificado que os bagaços de azeitona eram resistentes à degradação microbiológica, o 
fungo utilizado (Sporotriclum pulverulentum) aumentou o teor de proteína bruta mas 
não teve qualquer efeito ao nível do teor em fibra bruta.  Do mesmo modo, outros 
estudos mais recentes apontam no sentido da colonização com fungos não ter um 
impacto determinante sobre a composição química do bagaço de azeitona durante um 
período de incubação de cerca de duas semanas (Sampedro et al., 2007). No entanto, 
Saavedra (2006) ao estudar o efeito de colonizar bagaços de azeitona com dois fungos, 
Pleurotus ostreatus e Eisenia fetida, verificou que a incubação com ambos os fungos foi 
eficaz na redução dos compostos fenólicos, em cerca de 90% em relação à concentração 
inicial. 
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Mais recentemente Brozzoli et al. (2010) realizaram um estudo onde se verificou 
que a aplicação dos fungos Pleurotus ostreatus e Pleurotus pulmonarius permitia 
melhorar as características nutricionais de bagaços de azeitona. Estes autores 
observaram um aumento significativo na proteína bruta, variando entre 7 a 29%, e uma 
redução acentuada (50-90%) de compostos fenólicos após 6 semanas de incubação. No 
entanto, ambos os fungos realizaram uma redução moderada de lenhina associada ao 
consumo significativo de hemicelulose e não se verificaram melhorias da digestibilidade 
da fração da matéria orgânica. Neifar et al. (2013) ao avaliar a influência da incubação 
com o fungo Fomes fomentarius em bagaço de azeitona em diferentes intervalos de 
tempo (7, 15, 22 e 30 dias), observaram um aumento na proteína bruta, diminuição nos 
teores de NDF, ADF e ADL e um aumento da digestibilidade in vitro, 
comparativamente ao substrato não tratado. 

Resultados similares foram também obtidos por Salgado et al. (2015) e Fadel e 
El-Ghonemy (2015) quando incubaram diversas estirpes de fungos em bagaços de 
azeitona, não apenas para o aumento do teor proteico do bagaço, mas também para a 
redução dos principais constituintes da parede celular e a diminuição do conteúdo de 
compostos fenólicos. Dos estudos apresentados realça-se o facto de os resultados 
obtidos parecerem depender das estirpes de fungos utilizadas e da composição química 
original dos bagaços de azeitona. Se acrescentarmos as diferentes metodologias de 
incubação, é possível afirmar que a aplicação destes tipos de tratamentos necessita de 
ser aprofundada e as metodologias têm de ser revistas e homogeneizadas. 

Assim, foram definidos como objetivos deste trabalho: 1) diferenciar 3 tipos de 
bagaços de azeitona quanto à sua composição química; 2) identificar o melhor substrato 
para o crescimento dos fungos para valorização nutricional; 3) identificar o(s) fungo(s) 
que permite(m) maior valorização dos bagaços. 

3. Trabalho Experimental 
3.1 Material e Métodos 
O presente estudo teve lugar no Laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Zootecnia, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila 
Real, Portugal. 
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3.1.1. Bagaços de azeitona: prensado, centrifugado e extratado  
Os bagaços utilizados foram recolhidos em novembro de 2013 na região de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, onde predominam as variedades cobrançosa, verdeal, 
madural e cordovil. Esta azeitona foi colhida por processos manuais e/ou mecânicos e 
após alguns dias de armazenamento foi efetuada a extração do azeite através de 
diferentes sistemas. Daqui resultaram os seguintes bagaços: 1) o bagaço prensado (BP), 
originário de um lagar tradicional (Brunheda, Carrazeda de Ansiães) em que a extração 
foi obtida por um processo descontínuo de prensas, 2) o bagaço centrifugado (BC), 
recolhido nas mesmas localidades, proveniente de um lagar de extração contínua de 3 
fases, e 3) o bagaço extratado (BE) proveniente de uma unidade de extração de óleos 
localizada em Eixos, Mirandela. Este bagaço foi obtido a partir de uma mistura dos 
bagaços anteriores em que, por processos de 2ª extração, foram extraídos óleos 
residuais. Os bagaços obtidos foram imediatamente secos em estufas a 60 °C e 
posteriormente moídos a 3 mm para o processo de colonização fúngica. 
 

3.1.2. Fungos basidiomicetos 
Neste estudo foram utilizados seis fungos basidiomicetos, preservados na 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real. As estirpes utilizadas 
foram Lentinula edodes (UF21403, Laboratório de Micologia/UTAD), Ganoderma 
lucidum (UF20707, Laboratório de Bioquímica/UTAD), Phlebia rufa (156, Laboratório 
de Bioquímica/UTAD), Pleurotus citrinopileatus (UF21401, Laboratório de 
Micologia/UTAD), Pleurotus eryngii (UF21402, Laboratório de Micologia/UTAD) e 
Pleurotus ostreatus (UF21200, Laboratório de Micologia/UTAD). 
 

3.1.3. Preparação do inóculo 
O inóculo é um micélio vegetativo de um fungo num substrato de trigo, centeio, 

ou sorgo entre outros. Envolve a preparação de uma cultura pura de fungos a partir de 
tecidos ou esporos fúngicos, que geralmente são mantidos num meio de ágar, 
cultivando-se em grãos previamente esterilizados para serem posteriormente aplicados 
no substrato pretendido. 

Todos os fungos foram cultivados em placas de Petri com um meio de cultura de 
ágar (Figura 6a). Posteriormente, realizou-se nova colonização para evitar 
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contaminações cruzadas. Após a obtenção de uma colonização pura procedeu-se à 
preparação do inóculo. 

O inóculo foi preparado com grãos de trigo (limpos e sem contaminações de 
insetos), previamente colocados em água durante 24 horas, para absorverem humidade 
suficiente de modo a promover o desenvolvimento do fungo (Figura 6b). Passadas 24 
horas os grãos foram escorridos para retirar o excesso de água e colocados em frascos 
de vidro com tampas de rosca (Figura 6c). Os frascos foram levados ao autoclave 
durante 30 minutos a 121 °C para evitar qualquer tipo de contaminação. Os frascos 
arrefeceram à temperatura ambiente, e realizou-se a colonização dos grãos.  

 

 
Figura 6- Etapas para obtenção do inóculo fúngico (fonte própria). 

 
O processo de colonização foi iniciado retirando de cada placa de Petri uma 

amostra com cerca de 3 cm2 que foi colocada juntamente com os grãos de trigo em 
frascos (Figura 6d). Os frascos foram mantidos em estufas a 28 °C. Durante a 
permanência em estufa foi-se realizando a observação dos frascos para verificar o 
crescimento do fungo e certificar que não ocorriam contaminações (Figura 6e). 
Passados cerca de 20 dias o inóculo encontrava-se pronto para ser utilizado (Figura 6f). 
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3.1.4. Preparação dos bagaços e método de cultivo 
Os bagaços foram previamente humidificados (24 horas) para facilitar o 

processo de colonização dos fungos (Figura 7a). Foram colocadas amostras de 50 g em 
balões de Erlenmeyer e procedeu-se ao isolamento da amostra com uma rolha de 
algodão cardado, um quadrado de papel vegetal e outro de papel de alumínio com um 
elástico (Figura 7b e 7c). Após a preparação de todas as amostras, procedeu-se à sua 
esterilização em autoclave a 121 °C durante 30 minutos (Figura 7d).  

Após a autoclavagem das amostras realizou-se a colonização com o inóculo 
previamente preparado. Numa câmara de fluxo laminar, para manter o meio asséptico, 
retirou-se 2 g de inóculo para dentro dos balões de Erlenmayer que continham as 
amostras de substrato (Figura 8e). Os balões foram selados com rolha de algodão 
cardado e incubados numa estufa a 28oC e 90% de humidade (Figura 7f), durante 45 
dias (Figura 8a). Foram realizadas amostras em duplicado de cada substrato com cada 
fungo e ainda 2 amostras controlo por cada substrato. 

Após a incubação as amostras foram sujeitas a uma secagem em estufa, com 
circulação forçada de ar a 60ºC. Após este processo as amostras foram moídas num 
moinho de martelos com crivo de malha circular com 1mm, colocadas em recipientes de 
plástico hermeticamente fechados e devidamente rotulados (Figura 8b) para posterior 
análise química. 

 
Figura 7- Etapas da inoculação do fungo nos bagaços de azeitona (fonte própria).  
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Figura 8- Bagaço com fungo colonizado (a) e amostras em recipientes de plástico 

hermeticamente fechados devidamente rotulados (b) (fonte própria). 
3.1.5. Análises químicas 
Para a determinação dos parâmetros MS, MO, cinzas e PB pelo método de 

Kjeldahl, foram seguidos os procedimentos recomendados pela AOAC (1990). A 
determinação dos constituintes da parede celular - fibra do detergente neutro (NDF), 
fibra do detergente ácido (ADF) e lenhina do detergente ácido (ADL) - foi efetuada com 
base nos métodos propostos por Robertson e Van Soest (1981) e nas modificações 
introduzidas por Mascarenhas-Ferreira et al. (1983). 
 

3.1.6. Digestibilidade in vitro 
O licor de rúmen foi recolhido de dois carneiros fistulados da raça Ile-de-France 

alimentado com uma dieta à base de feno e alimento composto. O licor de rúmen foi 
recolhido 2 h após a refeição da manhã num recipiente pré-aquecido e saturado com 
CO2. O fluido do rúmen foi previamente filtrado através de 3 camadas de gaze. Todas as 
manipulações foram efetuadas sob fluxo continuo de CO2. A digestibilidade in vitro da 
matéria orgânica foi calculada de acordo com os procedimentos de Tilley e Terry 
(1963), alterada por Marten e Barnes (1982). 
 

3.1.7. Produção de gás 
A produção de gás foi realizada de acordo com Cone et al. (1996) utilizando um 

sistema totalmente automatizado. O licor de rúmen foi recolhido de duas vacas 
Holstein-Friesian não lactantes alimentadas com 1 kg de concentrado e silagem 
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diariamente ad libitum. As amostras foram incubadas em duplicado com licor de rúmen 
durante 72 h. As curvas de produção de gás obtidas foram ajustadas a um modelo 
exponencial bifásico: 

V (t) = Vf1 × (1 – exp (– c1 × t) ) + Vf2 × (1 – exp (– c2 × t)) 
em que V (t) representa a produção cumulativa de gás (mL/g de MO) no tempo t 
(horas), Vf1 e Vf2 representam a produção máxima de gás (mL/g de MO) da primeira e 
segunda fase, respetivamente, e c1 e c2 representam a taxa específica (/h) de 
fermentação da primeira e segunda fase, respetivamente. 
 

3.1.8. Análise Estatística 
As análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao programa estatístico 

JMP 9.0 (2015). Os efeitos do substrato (Bagaço Centrifugado, Bagaço Extratado e 
Bagaço Prensado), fungos utilizados (Ganoderma lucidum, Lentinula edodes, Pleurotus 
citrinopileatus, Pleurotus eryngii, Pleurotus ostreatus e Phlebia rufa) e sua interação 
nas variáveis estudadas foram avaliadas através da análise de variância (ANOVA). A 
comparação de médias foi efetuada utilizando o teste de Tukey para um nível de 
significância de 5%. 

3.2. Resultados e discussão 
No Quadro 7 é apresentada a composição química dos diferentes bagaços de 

azeitona avaliados neste estudo. Em geral, o teor em proteína dos bagaços foi baixo, 
variando entre os 3,7% para o bagaço centrifugado (BC) e os 4.9% para o bagaço 
prensado (BP). Pelo contrário, os teores de gordura foram relativamente elevados para o 
BC (6,2%) e o BP (10,7%), apresentando o bagaço extratado (BE) um menor teor de 
gordura (1,3%). Tal como esperado, os bagaços apresentaram teores elevados em 
constituintes da parede celular (NDF, ADF e ADL), variando os valores entre 70 a 75%, 
55 a 60% e 22 a 24%, para as respetivas frações. Relativamente à digestibilidade in 
vitro da MS, os bagaços não tratados apresentaram valores similares entre si com um 
valor médio de 13,5%. Estes resultados são consistentes com os relatados por outros 
autores (Awawdeh e Obeidat, 2013; Neifar et al., 2013; Fadel e El-Ghonemy, 2015) e 
evidenciam o baixo valor nutritivo dos vários bagaços de azeitona. 
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Quadro 7- Composição química e digestibilidade in vitro dos bagaços de azeitona antes 
da aplicação do tratamento biológico com fungos. 
 Composição Química (% na MS)  Digestibilidade in 

vitro (% na MS)  GB PB NDF ADF ADL  
Bagaço Prensado 10,7 4,9 69,3 55,4 23,8  13,3 
Bagaço Centrifugado 6,2 3,7 74,2 57,6 21,7  13,9 
Bagaço Extratado 1,3 4,3 75,9 60,1 23,80  13,4 
 

No Quadro 8 é apresentada a composição química e digestibilidade in vitro dos 
bagaços de azeitona após a sua incubação com fungos basidiomicetos em estado sólido. 
Como é possível observar, o teor em proteína dos bagaços aumentou em média 16,7%, 
quando comparado com o do controlo. Os maiores teores em proteína foram observados 
nos tratamentos dos bagaços com o fungo Ganoderma lucidum, onde o aumento foi de 
30,2%. Este aumento de proteína pode ser resultado do crescimento da biomassa 
fúngica tal como sugerido por Kinfemi et al. (2009) e Neifar et al. (2013). Para além 
disto, a secreção de enzimas extracelulares para o subproduto, como consequência do 
processo de mineralização simultânea das fontes de carbono e a imobilização do azoto 
em componentes miceliais poderá contribuir para o mesmo efeito (Kinfemi et al., 2009; 
Fadel e El-Ghonemy, 2015). Outros autores identificaram o mesmo tipo de resposta 
para bagaços de azeitona tratados com fungos basidiomicetos. Neifar et al (2013) 
obteve um incremento de 22,3 % de proteína ao utilizar Fomes fomentarius em bagaços 
de azeitona. Brozolli et al. (2010) utilizando Pleurotus pulmonarius e Pleurotus 
ostreatus obteve um aumento de 14,6% e 13,9%, respetivamente. Adicionalmente, 
Salgado et al. (2015) observou a duplicação do teor em proteína bruta (de 8,5% para 
17,1% na MS) ao incubar Aspergillus uvarum em bagaço de azeitona. De igual modo, a 
mesma variação foi observada por Fadel e El-Ghonemy (2015) ao incubar Aspergillus 
oryzae em bagaço de azeitona. As variações observadas ao nível do aumento do teor em 
proteína dos bagaços tratados com fungos basidiomicetes pode resultar da maior 
capacidade de crescimento dos fungos em determinados substratos devido à utilização 
de fatores de crescimento das soluções tampão. No presente estudo, apenas foi utilizada 
água destilada para permitir a humidificação do substrato. Pelo contrário, nos estudos 
referidos anteriormente a inoculação do fungo foi realizada utilizando solução tampão 
de acetato de sódio (Neifar et al., 2013) e uma solução composta por vinhaça, ureia e 
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água (Salgado et al., 2015). Estes compostos poderão ter influenciado o crescimento da 
biomassa e, consequentemente, o teor proteico. 
 
Quadro 8- Composição química e digestibilidade in vitro dos bagaços de azeitona 

incubados com fungos basidiomicetos em estado sólido. 
 Composição química (% na MS)  Digestibilidade 

 in vitro (% na 
MS)  PB NDF ADF ADL  

Tratamentos       
Controlo 4,3c 73,1a 57,7a 23,1bc  13,5c 
Ganoderma lucidum 5,6a 71,7ab 58,4a 25,0a  17,4bc 
Lentinula edodes 4,8b 71,5ab 54,9a 22,2bc  24,8a 
Pleurotus citrinopileatus 4,9b 69,0b 54,3a 21,5c  26,1a 
Pleurotus eryngii 5,1ab 69,7b 56,1a 23,6ab  20,9ab 
Pleurotus ostreatus 4,8b 73,2a 57,1a 23,0bc  21,7ab 
Phlebia rufa 4,9b 71,4ab 57,4a 23,3abc  22,9ab 

       
Substrato       

Bagaço Prensado 5,3a 69,1b 54,9b 23,2b  22,9a 
Bagaço Centrifugado 4,3b 71,9a 56,8ab 21,7c  21,8a 
Bagaço Extratado 5,1a 73,1a 57,9a 24,2a  18,5b 

       
EfeitosA       

Fungo *** *** * ***  ** 
Substrato *** ** NS **  *** 
Substrato *Fungo *** NS NS NS  ** 

Valores de cada coluna com o mesmo expoente não são significativamente diferentes (P> 0,05) de acordo com o teste 
de Tukey. 
A * P<0.05; ** P<0.01; ***P<0.001; NS não significativo 

 
Para além disso, a natureza do substrato original tem uma influência 

determinante sobre a capacidade de crescimento do fungo. Neste estudo, os substratos 
em que houve maior aumento de proteína, que se relaciona com a maior capacidade de 
crescimento do fungo, foram o BP e BE. Estas diferenças podem ser explicadas pelos 
diferentes processos de extração que alteraram a composição química dos diferentes 
substratos. No caso específico do bagaço extratado, o simples facto de ter passado por 
um segundo processo de extração com hexano pode ter diminuído o teor em proteína. 

Em relação aos componentes da parede celular, observou-se em geral uma 
diminuição dos teores em NDF. O Pleurotus citrinopileatus permitiu uma maior 
degradação da fração fibrosa dos diferentes bagaços com uma diminuição das frações 
NDF, ADF e ADL de 5,6%, 5,9% e 6,9%, respetivamente. Relativamente aos 
substratos, a maior redução de NDF e ADF verificou-se no bagaço centrifugado, 
atingindo valores na ordem dos 5,5% e 4,9%, respetivamente. No entanto, a maior 
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degradação de lenhina ocorreu no bagaço prensado (cerca de 6,1%). A redução do teor 
fibroso não é algo surpreendente considerando que os fungos têm um sistema 
lenhinolítico eficiente. Kinfemi et al. (2009) ao incubar vagens de feijão-frade após 
extração do grão com Pleurotus ostreatus, obteve diminuições nas frações de NDF, 
ADF e ADL de 8,25%, 13,6% e de 17,3%, respetivamente. Já Neifar et al. (2013), ao 
utilizar como substrato bagaço de azeitona para a incubação com Fomes fomentarius, 
observou diminuições nas frações de NDF, ADF e ADL de 23%, 14% e 11%, 
respetivamente. Com referido anteriormente, estas variações decorrem das condições 
específicas da incubação, da composição química do substrato original e dos fungos 
utilizados. Não obstante, em todos estes trabalhos são notórias diminuições 
significativas nos componentes da parede celular. 

A eficiência dos fungos basidiomicetos no processo de degradação da lenhina, 
depende da capacidade para degradar diferentes tipos de ligações éster e éter entre as 
diferentes unidades estruturais desta molécula. Na fase inicial do processo de 
colonização do substrato os hidratos de carbono mais digestíveis são facilmente 
convertidos em açúcares simples, um processo conhecido como metabolismo primário 
do fungo. Após os açúcares serem consumidos, dá-se início ao metabolismo secundário, 
que consiste na decomposição de hidratos de carbono estruturais e lenhina pelas 
enzimas extracelulares (Valdez et al. 2008). Diferentes fungos têm comportamentos 
distintos neste processo, resultando em diferentes estruturas de celulose e hemicelulose, 
alterando os valores da digestibilidade do substrato colonizado (Tuyen et al., 2013). 
Para além disso, também existem diferenças ao nível da conversão de açúcares, de 
material azotado, fibras e cinzas em biomassa fúngica (Beigh et al., 2015). Deste modo, 
as diferenças observadas ao nível das alterações da fração fibrosa seriam expectáveis. 

A análise do Quadro 8 também permite verificar que o fungo Pleurotus 
citrinopileatus digeriu em maior extensão a fração matéria seca dos substratos, enquanto 
o BE foi o substrato que apresentou menor valor de digestibilidade. Relativamente a 
este parâmetro, não existe um comportamento idêntico entre os fungos utilizados sobre 
os diversos bagaços. O tratamento do Pleurotus citrinopileatus no bagaço centrifugado 
foi o tratamento que proporcionou maior aumento da digestibilidade in vitro em cerca 
de 93,3% em relação ao controlo (Figura 9). Pelo contrário, no bagaço extratado não se 
observaram diferenças entre tratamentos, enquanto no caso do bagaço prensado destaca-
se a incubação com o Lentinula edodes, verificando-se um aumento de 83,7% na fração 
matéria seca. A explicação para estas diferenças pode ter por base os mesmos fatores 
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anteriormente referidos para as variações da composição química. Com efeito, as 
possíveis variações ao nível da composição química têm um impacto direto ao nível da 
digestibilidade da matéria seca. Este facto também foi observado na análise efetuada às 
constantes de fermentação dos diferentes substratos (Quadro 9). 

 
Figura 9- Efeito do substrato e dos fungos utilizados na digestibilidade in vitro. 

 
A cinética de fermentação permitiu avaliar com maior clareza o efeito da 

inoculação de fungos sobre as estruturas celulares do substrato e a possibilidade de 
aumentar a sua utilização digestiva. De facto, foi possível verificar que a produção de 
gás da segunda fase de fermentação (correspondente à fermentação de material 
potencialmente fermentável) foi superior nos substratos tratados com os diferentes 
fungos. Apesar de não existirem diferenças ao nível da taxa de fermentação podemos 
afirmar que maior quantidade de hidratos de carbono estruturais (hemicelulose e 
celulose) ficou disponível para poder ser utilizado pela população microbiana do rúmen. 
Pelo contrário, com exceção do tratamento com Pleurotus ostreatus, não foram 
detetadas diferenças entre os tratamentos para a primeira fase de fermentação (hidratos 
de carbono facilmente fermentáveis). Este facto deve-se, provavelmente, ao consumo 
destes compostos por parte da biomassa fúngica durante o processo de colonização. À 
semelhança do que foi observado na digestibilidade in vitro, o BE foi aquele que 
apresentou menor capacidade fermentativa. 
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Quadro 9- Constantes obtidas após ajustamento das curvas de produção de gás.  
 Vf1 c1 Vf2 c2 Tratamentos     

Controlo 14,5ab 0,33 25,7c 0,08 
Ganoderma lucidum 15,4ab 0,51 30,9bc 0,06 
Lentinula edodes 17,4ª 0,53 35,8ab 0,06 
Pleurotus citrinopileatus 18,4a 0,52 37,5a 0,07 
Pleurotus eryngii 15,1ab 0,45 37,2a 0,07 
Pleurotus ostreatus 10,1b 0,44 36,8a 0,07 
Phlebia rufa 19,1a 0,46 35,3ab 0,07 

     
Substrato     

Bagaço Prensado 14,1b 0,46ab 35,3b 0,08a 
Bagaço Centrifugado 15,3ab 0,53a 38,3a 0,07b 
Bagaço Extratado 17,8a 0,39b 29,1c 0,05c 

     
EfeitosA     

Fungo ** NS *** NS 
Substrato * * *** *** 
Substrato *Fungo * NS ** * 

Valores de cada coluna com o mesmo expoente não são significativamente diferentes (P> 0,05) de acordo com o teste 
de Tukey. 
A * P<0.05; ** P<0.01; ***P<0.001; NS não significativo 
Vf1 e Vf2 representam a produção máxima de gás (mL/g de MO) da primeira e segunda fase, respetivamente. 
 c1 e c2 representam a taxa específica (/h) de fermentação da primeira e segunda fase, respetivamente. 

3.3. Considerações finais 
Os bagaços de azeitona apresentam um baixo valor nutritivo e por este motivo 

não são muito utilizados na alimentação animal.  Neste trabalho foi possível verificar o 
baixo teor em proteína e elevada concentração em constituintes da parede celular. Os 
diversos tratamentos biológicos aplicados nos bagaços tiveram como resultado um 
aumento no teor proteico e diminuição dos componentes fibrosos, aumentando assim a 
sua utilização digestiva. No entanto, os resultados obtidos para o bagaço extratado 
sugerem que as características nutricionais deste subproduto implicam uma alternativa 
de valorização para a sua utilização como matéria-prima na alimentação animal. Pelo 
contrário, os resultados obtidos para o bagaço prensado (Pleurotus citrinopileatus) e 
bagaço centrifugado (Lentinula edodes) indiciam uma forte possibilidade de valorização 
nutricional. No entanto, apesar de promissores estes resultados devem ser aprofundados 
através de estudos que avaliem a possibilidade de utilização de fatores de crescimento 
fúngicos que promovam um aumento da capacidade de degradação da fração 
lenhinolítica.  
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