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Resumo  

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

branca sobre o valor nutritivo do engaço de uva. Foram utilizados 3 fungos: Lentinula edodes, 

Pleurotus eryngii e Pleurotus citrinopileatus, para colonizar 50g de engaço com cerca de 2g de 

inóculo fúngico durante 42 dias em estufas com temperatura e humidade controladas. 

Posteriormente, foram analisados diversos parâmetros de composição química e digestibilidade 

in vitro da matéria orgânica (DIVMO) do engaço tratado. Verificou-se um efeito significativo 

(P<0,001) do tratamento com fungos de podridão branca na composição química e na DIVMO 

do engaço de uva. De facto, ocorreu uma diminuição média de 2,1% do teor em matéria 

orgânica (MO) nos tratamentos, comparativamente ao controlo, sendo que a maior diminuição 

(3%) verificou-se no tratamento do engaço de uva com P. citrinopileatus. Observou-se um 

aumento médio do teor em proteína bruta (PB) de 55,4% comparativamente ao controlo, sendo 

que o aumento mais acentuado foi apresentado pelo tratamento com P. citrinopileatus (cerca 

de 74%). O tratamento com L. edodes permitiu uma maior degradação dos constituintes da 

parede celular no engaço de uva, sendo a diminuição dos constituintes da fibra de detergente 

neutro (NDF), fibra do detergente ácido (ADF) e lenhina da ordem dos 8,8%, 14,8% e 34%, 

respetivamente. Também o tratamento com L. edodes no engaço foi o que proporcionou maior 

aumento da DIVMO, em cerca de 50% comparativamente ao controlo. O período de incubação 

também afetou significativamente (P<0,05) o valor nutritivo do engaço de uva. No que se refere 

ao teor em PB, verificou-se aumento médio de 24% nos períodos de incubação, 

comparativamente ao dia 0, sendo que o aumento mais acentuado foi obtido aos 42 dias 

(28,2%). Para o teor em lenhina do engaço, a redução mais acentuada (13,3%) também se 

observou aos 42 dias de incubação. Ao analisar individualmente o efeito que cada fungo ao 

longo do período de incubação teve ao nível da DIVMO, nota-se que o melhor tratamento foi 

o L. edodes aos 42 dias de incubação, com um aumento de cerca de 95%. Os resultados deste 

estudo indicam o potencial de utilização dos fungos de podridão branca no tratamento e 

valorização nutricional do engaço de uva. No entanto, cremos ser plausível a possibilidade de 

otimizar o processo de fermentação sólida de modo a que os valores de digestibilidade possam 

ser melhorados. Neste sentido, estudos futuros deverão incidir sobre o aumento da eficiência 

de deslenhificação por parte das estirpes selecionadas procurando avaliar quais as condições de 

crescimento que favorecem a atuação das enzimas lenhinolíticas. Paralelemente, estudos 

adicionais in vivo no sentido de avaliar a incorporação desta matéria-prima na alimentação 

animal deverão também ser equacionados. 
 

Palavras-chave: Engaço de uva; fungos de podridão branca; valorização nutricional; 

alimentação animal. 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effect of white-rot fungi on a winery by-

product, grape stems. Three strains of fungi were used: Lentinula edodes, Pleurotus eryngii, 

and Pleurotus citrinopileatus. Substrate was colonized with fungal spawn for 42 days in 

controlled conditions of temperature and humidity. Subsequently, we analysed several 

parameters of chemical composition and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of the 

stems under treatment. There was a significant effect (P<0.001) of white rot fungi treatment on 

chemical composition and IVOMD of the grape stems. In fact, there was an average decrease 

of 2.1% of the content of organic matter (OM) in treatments, in comparison to the control, and 

the largest decrease (3%) was found in the treatment of the grape stems with P. citrinopileatus. 

There was an average increase of its crude protein content (CP) of 55.4% when compared to 

the control, and the more marked increase was presented with P. citrinopileatus (about 74%). 

The treatment with L. edodes allowed a greater degradation of the cell wall constituents in grape 

stems, being the decrease of constituents of neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber 

(ADF) and lignin of 8.8%, 14.8% and 34%, respectively. Also, the treatment with L. edodes in 

the stems was the one which provided the biggest increase of IVOMD, about 50% as compared 

to the control. The incubation period also affected significantly (P<0.05) the nutritional value 

of the grape stems. As regards the content of CP, there was an average increase of 24% on the 

incubation periods, compared to day 0, being the more marked increased obtained to 42 days 

(28.2%). To the lignin content of the stems under the sharpest reduction (13.3%) was also 

observed to 42 days of incubation. When analysing individually the effect that each fungus 

throughout the incubation period was at the level of IVOMD, we can see that the best treatment 

was the L. edodes to 42 days of incubation, with an increase around 95%. The results of this 

study indicate the potential use of white-rot fungi in the treatment and nutritional value of grape 

stems. However, the digestibility values obtained can still be improved and optimized. In this 

sense, future studies should focus on increasing the efficiency of delignification by the selected 

strains in order to evaluate the growth conditions that favour the performance of ligninolytic 

enzymes. At the same time, in vivo additional studies should be envisaged in order to evaluate 

the incorporation of this raw material in animal feed. 

 

Keywords: Grape stem; white-rot fungi; nutritional value; animal feed. 

  



XII 

  



XIII 

Índice 
Agradecimentos ....................................................................................................................... VII 

Resumo ..................................................................................................................................... IX 

Abstract .................................................................................................................................... XI 

Índice de Figuras .................................................................................................................... XV 

Índice de Quadros ................................................................................................................. XVII 

Lista de Abreviaturas ............................................................................................................ XIX 

1. Introdução ........................................................................................................................... 1 

2. Revisão Bibliográfica .......................................................................................................... 3 

2.1. Setor vitivinícola no mundo ........................................................................................ 3 

2.2. Setor vitivinícola em Portugal ..................................................................................... 4 

2.3. Subprodutos da produção vinícola .............................................................................. 6 

2.4. Utilização de subprodutos na alimentação animal .................................................... 11 

2.5. Potencialidade do engaço como matéria-prima na alimentação animal .................... 16 

3. Trabalho Experimental ...................................................................................................... 23 

3.1. Material e métodos .................................................................................................... 23 

3.1.1. Engaço de uva .................................................................................................... 23 

3.1.2. Fungos ................................................................................................................ 23 

3.1.3. Preparação do inóculo ........................................................................................ 23 

3.1.4. Preparação do engaço e método de cultivo ........................................................ 24 

3.1.5. Análises químicas ............................................................................................... 25 

3.1.6. Digestibilidade in vitro ....................................................................................... 25 

3.1.7. Análise Estatística .............................................................................................. 26 

3.2. Resultados e discussão............................................................................................... 26 

3.2.1. Efeito da autoclavagem ...................................................................................... 26 

3.2.2. Efeito do tratamento com fungos ....................................................................... 27 

3.3. Conclusões ................................................................................................................. 34 

4. Referências Bibliográficas ................................................................................................ 37 

 

  



XIV 

  



XV 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Produção mundial média de vinho em 2016 (adaptado de OIV, 2016a). ................. 4 

Figura 2 – Regiões vinícolas nacionais com destaque à região do Douro e Porto (adaptado de 

IVV, 2015). .............................................................................................................. 5 

Figura 3 – Evolução da produção de vinho em Portugal de 2000 a 2016 (IVV, 2016b). .......... 6 

Figura 4 – Esquema dos processos de vinificação e subprodutos (adaptado de Jackson, 2008; 

Devesa-Rey et al., 2011; Toscano et al., 2013; Mateo e Maicas, 2015). ................ 8 

Figura 5 – Diagrama de um desengaçador (adaptado de SMWE, 2017). ................................ 10 

Figura 6 – Diagrama esquemático dos diferentes componentes do cacho de uva (adaptado de 

Magalhães, 2008). ................................................................................................. 11 

Figura 7 – Engaço seco (a); balões de Erlenmeyer com amostra de engaço humedecido (b); 

autoclavagem dos balões (c) (fonte própria). ........................................................ 24 

Figura 8 – Pesagem do inóculo de fungo (a); balões de Erlenmeyer com as três estirpes de 

fungos : L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE), respetivamente 

(b); iniciação da incubação na estufa (c) (fonte própria). ...................................... 24 

Figura 9 – Amostras de engaço colonizado (L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC), P. eryngii 

(PE) e Controlo (C), respetivamente) nos últimos três tempos de incubação (28, 35 

e 42 dias, respetivamente) (a); material utilizado para moagem e armazenamento 

das amostras (b) (fonte própria). ........................................................................... 25 

Figura 10 – Composição química e DIVMO do engaço de uva sem tratamento biológico (com 

e sem autoclavagem). ............................................................................................ 27 

Figura 11 – Efeito do tratamento com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) 

e do tempo de incubação de 28, 35 e 42 dias, no teor em NDF (%MS). .............. 32 

Figura 12 – Efeito do tratamento com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) 

e do tempo de incubação de 28, 35 e 42 dias, no teor em ADF (%MS). .............. 32 

Figura 13 – Efeito do tratamento com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) 

e do tempo de incubação de 28, 35 e 42 dias, no teor em lenhina (%MS). ........... 32 

Figura 14 – Relação entre a DIVMO e o teor em lenhina (%MS) do engaço de uva incubado 

com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) durante 28, 35 e 42 

dias. ........................................................................................................................ 33 

Figura 15 – Aumento da DIVMO e relação entre perdas de lenhina e de celulose do engaço 

incubado com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) durante 28, 

35 e 42 dias. ........................................................................................................... 34  



XVI 

  



XVII 

Índice de Quadros  

Quadro 1 – Resumo informativo da produção vinícola de Portugal continental por regiões 

produtoras (IVV, 2016a, 2016b). .......................................................................... 5 

Quadro 2 – Quantidade (toneladas) dos subprodutos vinícolas que são utilizados na alimentação 

animal (fonte: IACA, 2016). ............................................................................... 12 

Quadro 3 – Resumo da utilização de alguns subprodutos da produção vinícola para alimentação 

animal. ................................................................................................................. 13 

Quadro 4 – Resumo de alguns estudos recorrendo ao tratamento biológico com fungos de 

podridão branca em diferentes substratos. .......................................................... 19 

Quadro 5 – Composição química e DIVMO do engaço de uva incubado com fungos. .......... 28 

 



XVIII 

  



XIX 

Lista de Abreviaturas 

ADF – Fibra em Ácido Detergente 

ADL – Lenhina em Detergente Ácido 

AGV – Ácidos gordos voláteis 

C – Controlo 

DIVMO – Digestibilidade in vitro da matéria orgânica 

EM – Energia metabolizável 

FAO – Food and Agriculture Organization 

FB – Fibra Bruta 

GB – Gordura Bruta 

ha – Hectare 

hl – Hectolitro 

IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais 

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho 

kg – Quilograma 

LE – Lentinula edodes 

MO – Matéria Orgânica 

MS – Matéria Seca 

NDF – Fibra Detergente Neutra 

OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 

PB – Proteína Bruta 

PC – Pleurotus Citrinopileatus 

PE – Pleurotus eryngii 

PGIV – Produção de gás in vitro 

  



XX 

 

 



1 

1. Introdução 

A vitivinicultura na Europa é amplamente reconhecida como uma das culturas mais 

importantes, desempenhando um papel socioeconómico fundamental para muitos países. A 

região mediterrânica, para além de ser responsável pela maior produção vitivinícola do mundo, 

abriga algumas das mais importantes e renomadas regiões produtoras, assim como 

determinadas castas e vinhos. Portugal é um dos países em que a vitivinicultura garante parte 

considerável do crescimento económico interno, ressaltando a área de cultura destinada ao setor 

do vinho. Nomeadamente na região do Douro, a grande maioria da população depende da 

agricultura, produzindo também uma grande percentagem do vinho nacional. 

Este potencial produtivo origina também enormes quantidades de subprodutos 

provenientes das diferentes fases que caracterizam a produção de produtos vinícolas, que 

consequentemente, acarretam problemas acrescidos do ponto de vista ambiental. No entanto, 

estes mesmos poderão constituir produtos de valor acrescentado devido ao potencial económico 

que reside no aproveitamento dos seus conteúdos celulósicos. Deste modo, a necessidade em 

pesquisar alternativas/soluções para a utilização destes subprodutos torna-se fundamental. 

Uma das possibilidades que tem vindo a ser avaliada pela equipa de investigação em 

que nos integrámos, é a introdução destes subprodutos na alimentação animal. No entanto, as 

suas características nutricionais limitam esta possibilidade devido ao seu baixo valor nutritivo 

e à presença de compostos antinutricionais. Assim, torna-se necessário aplicar diferentes tipos 

de tratamentos de modo a ultrapassar estes obstáculos. A incubação destes subprodutos em 

condições de fermentação sólida recorrendo a fungos de podridão branca, que visam melhorar 

o valor nutricional dos subprodutos, tem vindo a crescer nos últimos anos e possibilita a sua 

utilização como matéria-prima na alimentação animal. 

 Assim sendo, este trabalho teve como principais objetivos: avaliar o efeito do 

tratamento biológico com diferentes estirpes de fungos de podridão branca e de diferentes 

tempos de incubação no valor nutritivo do engaço de uva e avaliar o efeito do processo de 

esterilização por autoclavagem no valor nutritivo do substrato original. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Setor vitivinícola no mundo 

A origem e a evolução da planta do género Vitis não é muito evidente, mas desde a 

descoberta de fósseis de duas espécies provenientes deste género (Vitis teutonica e Vitis 

ludwigii), afirma-se que a existência da videira é anterior ao surgimento do homem, sendo que 

as evidências paleontológicas encontradas apontam para idades entre os 40 a 55 milhões de 

anos e 2 a 10 milhões de anos, respetivamente (Jackson, 2008; Magalhães, 2008). A maioria 

destes fósseis foram encontrados na Europa, sabendo-se que a partir deste ponto as espécies 

ancestrais disseminaram-se para novas áreas, diferenciando-se em novas espécies (Jackson, 

2008). 

A atividade vitivinícola existe há milhares de anos, tornando-se até hoje numa das 

produções agrícolas mais importantes. A cultura da vinha expande-se por todos os continentes, 

sendo que esta atividade envolve não só a produção de vinho, como também a produção de uvas 

de mesa, sumos, polpas, uvas passas, entre outros derivados. A espécie de videira Vitis vinífera 

L. é a mais utilizada na produção de vinho. Os primeiros indícios da sua cultura remetem entre 

7 e 5 mil anos a.C. (Soleas et al., 1997; Savo et al., 2016). 

Atualmente, a atividade vinícola ocupa uma área superior a 7,5 milhões de hectares (ha) 

no mundo inteiro (Figura 1), com uma produção na ordem dos 260 milhões de hectolitros (hl) 

(IVV, 2016c; OIV, 2016b). A Europa, apesar de apresentar reduções nos últimos anos, continua 

a ser o maior produtor de vinho com dois terços da produção mundial (IVV, 2012). Com os 

dados referentes à produção de 2016, a Itália é o país com maior quantidade de vinho produzido 

(19%), seguindo-se a França (16%) e a Espanha (15%), encontrando-se Portugal em 11º lugar 

(2%) (IVV, 2016c). 
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Figura 1 – Produção mundial média de vinho em 2016 (adaptado de OIV, 2016a). 

 

2.2. Setor vitivinícola em Portugal 

Em Portugal esta produção existe desde cerca 2 mil anos a.C., representando até hoje 

uma das principais atividades agrícolas. Os primeiros cultivos na Península Ibérica deveram-se 

ao tartessos, que utilizavam o vinho como moeda de troca no comércio. A técnica da produção 

do vinho foi posteriormente desenvolvida por outros povos, como os gregos, celtiberos e 

romanos que introduziram novas variedades e aperfeiçoamento de técnicas de cultivo, 

designadamente a poda (Magalhães, 2008). 

No século XVIII, a vitivinicultura sofreu a influência do Marquês de Pombal, 

nomeadamente a região do Douro Vinhateiro, que beneficiou de uma série de medidas 

protecionistas, incluindo a sua demarcação. Em 2001, essa região é classificada pela UNESCO 

como Património Mundial da Humanidade pela sua paisagem cultural, evolutiva e viva (IVV, 

2015). 

O sector vinícola português assume grande importância não só pelo valor económico 

que gera como pela população que ocupa. Esta atividade alarga-se pelo território nacional, 

somando-se ao todo 14 regiões vitivinícolas (Figura 2).  
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Figura 2 – Regiões vinícolas nacionais com destaque à região do Douro e Porto (adaptado de IVV, 2015). 

 

Atualmente existem mais de 190 mil ha de vinha em Portugal continental, o que 

corresponde a cerca de 6 milhões de hl de vinho como mostra o Quadro 1. As regiões que 

produzem mais são o Douro e o Alentejo, sendo também das que apresentam maior área de 

vinha plantada. Na região do Douro a grande maioria da população depende da agricultura, 

sendo que em 2016, 22% da produção nacional teve origem nesta região (IVV, 2015, 2016a). 

 

Quadro 1 – Resumo informativo da produção vinícola de Portugal continental por regiões produtoras (IVV, 2016a, 

2016b). 

 Área de vinha  Produção de vinho 

 ha %  hl % 

Minho 21 020 11  730 063 12 

Trás-os-Montes 14 381 7,6  76 539 1 

Porto e Douro 42 766 22,5  1 336 612 22 

Beiras* 47 940 25,2  758 331 13 

Tejo 12 874 6,8  555 647 9 

Lisboa 19 186 10,1  991 093 16 

Península de Setúbal 7 203 3,8  462 473 8 

Alentejo 23 375 12,3  1 048 945 18 

Algarve 1 722 0,9  10 419 0,2 

Total 190 467 100  5 970 123 99 

*Junção das regiões Bairrada, Dão, Beira Interior e Távora e Varrosa. 
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2.3. Subprodutos da produção vinícola 

A elevada produtividade deste setor (Figura 3) gera uma grande quantidade de 

subprodutos, o que torna imprescindível o desenvolvimento de estudos que visem o seu 

aproveitamento pois a sua eliminação representa uma perda de recursos económicos 

importantes. Apesar de os subprodutos vinícolas não serem resíduos perigosos, o elevado teor 

em matéria orgânica e a sua produção sazonal pode contribuir para potenciais problemas de 

poluição (Prozil et al., 2013). Adicionalmente, os subprodutos, tais como as borras e o bagaço, 

podem exercer efeitos negativos no meio ambiente devido aos baixos valores de pH e por 

conterem compostos com efeito fitotóxico e compostos fenólicos (Devesa-Rey et al., 2011). 

Sendo assim, equaciona-se cada vez mais a possibilidade de poder aplicar tratamentos a estas 

matérias-primas, permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar o seu valor 

nutritivo diminuindo deste modo a carga ambiental. 

 

 

Figura 3 – Evolução da produção de vinho em Portugal de 2000 a 2016 (IVV, 2016b). 

 

Estima-se que 93% dos subprodutos agroindustriais provêm da indústria vinícola 

(Sánchez et al., 2002). Apenas na Europa são produzidos anualmente 14,5 milhões de toneladas 

destes subprodutos (Mateo e Maicas, 2015). De acordo com Costa e Belchior (1972) por cada 

100 litros de vinho são formados 25-31 kg de subprodutos. Tendo em conta que em Portugal a 

produção média anual ronda os 6 milhões de hl, a quantidade de subprodutos que é associada 

varia entre os 150 e os 186 milhões de kg. A Figura 4 esquematiza os processos que acontecem 

na produção do vinho e demonstra quais os subprodutos gerados ao longo das diferentes etapas. 
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O bagaço constitui o maior subproduto, com cerca de 14 kg/hl de vinho, seguindo-se as borras 

com uma média de 10,4 kg/hl. Referindo especificamente o engaço, este é produzido em média 

em quantidades de 3,5 kg/hl de vinho, o que significa que se pode estimar uma quantidade de 

cerca de 21 milhões de kg de engaço de uva para o ano de produção de 2016 (Prozil et al., 

2013). 

A vinificação envolve todos os processos que acontecem durante a transformação da 

uva no vinho (Figura 4). A atividade vinícola é sazonal, executada maioritariamente durante o 

outono, em que 60 a 70% do produto líquido é obtido três meses após o início do processo 

(Pérez-Bibbins et al., 2015). 

A primeira etapa do processo da elaboração do vinho é a colheita das uvas (vindima) 

que pode ser manual ou mecânica. A época do ano desta etapa depende sobretudo das condições 

climatéricas e do grau de maturação das uvas (grau de acidez e teor de açúcares) (Bokulich et 

al., 2013). De seguida, as uvas são transportadas para as adegas, onde devem chegar inteiras e 

nas melhores condições sanitárias possíveis, caso contrário o processo de fermentação pode ser 

iniciado precocemente. Após a receção, as uvas passam pelo desengace e pelo esmagamento 

(Toscano et al., 2013). O processo de fermentação ocorre durante alguns dias, devido às 

leveduras que entram em contacto com os açúcares da uva, convertendo-os, progressivamente, 

em álcool e dióxido de carbono (Jackson, 2008). Após a fermentação, alguns resíduos sólidos, 

matéria orgânica, bactérias e leveduras depositam-se no fundo do tanque, pelo que o vinho é 

depois transferido para um recipiente limpo. Posteriormente, o vinho é submetido a alguns 

processos onde são removidos componentes que podem deixá-lo turvo (Galanakis, 2017). Após 

passar por todas as etapas necessárias, os vinhos passam pela maturação e pelo engarrafamento, 

ficando em repouso até estarem prontos para comercialização. 
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Figura 4 – Esquema dos processos de vinificação e subprodutos (adaptado de Jackson, 2008; Devesa-Rey et al., 

2011; Toscano et al., 2013; Mateo e Maicas, 2015). 

 

Os subprodutos descritos na Figura 4 caracterizam-se por elevados teores em compostos 

biodegradáveis e sólidos em suspensão. São constituídos por folhas, ramos, engaços, bagaços, 

borras obtidas após diferentes etapas de decantação e pelas águas residuais.  

As folhas de uva e os ramos são podados após a colheita das uvas, geralmente são 

descartados na vinha ou queimadas no local (Bordiga, 2016). Na Turquia, as folhas de uva são 

uma importante fonte de forragem para ruminantes durante o período crítico em que a qualidade 

e quantidade de pastagem são limitadas (Kamalak, 2005). As folhas da Vitis vinífera L. são 

utilizadas há séculos devido às suas componentes medicinais (antibacteriana, antifúngica, 

antiviral, antioxidante, entre outras) (Fernandes et al., 2013). A composição química 

transformou este material numa promissora fonte de compostos com propriedades nutritivas e 

potencial biológico. Alguns estudos demonstraram a presença de ácidos orgânicos, ácidos 

fenólicos, flavonóis, taninos, lípidos, enzimas, vitaminas, antocianinas, entre outros (Fernandes 

et al., 2013; Mateo e Maicas, 2015). As folhas de videira podem ser utilizadas na alimentação 

humana (por exemplo, na gastronomia grega), na formulação de suplementos antioxidantes e 
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na indústria farmacêutica devido não só à atividade antioxidante, mas também como antissético 

para a lavagem ocular (Fernandes et al., 2013). 

O bagaço é composto pelas grainhas, película, polpa e eventuais caules. Após a 

separação do bagaço, as grainhas podem ser usadas diretamente ou processadas para a produção 

de óleo ou extratos ricos em taninos, têm um elevado conteúdo fibroso, proteico, lipídico e em 

compostos fenólicos (Galanakis, 2017). O óleo que é extraído das grainhas tem uma elevada 

importância devido à sua riqueza em ácidos gordos insaturados (oleico e linoleico). Após o 

processo de extração, o resíduo que fica é rico em lenhina, proteína e cinza (Beres et al., 2017). 

As películas dos bagos contêm elevado teor em fibra e compostos fenólicos, destacando-se 

também o teor em proteína, cinza e açúcares solúveis (Galanakis, 2017). Por norma, o bagaço 

pode ser utilizado para alimentação animal ou compostagem, sem qualquer pré-tratamento, ou 

para destilação devido à concentração de compostos fenólicos (Mendes et al., 2013). Contudo, 

estes compostos também podem ser reconhecidos pelo benefício que trazem à saúde humana, 

devido à elevada atividade antioxidante, tornando o bagaço de uva numa fonte natural de 

antioxidantes com aplicação farmacológica e cosmética (Mateo e Maicas, 2015; Beres et al., 

2017). 

As borras são resíduos presentes no fundo dos recipientes que contêm o vinho, formados 

após a fermentação, durante o armazenamento ou após os tratamentos autorizados, bem como 

os resíduos obtidos após a filtração ou centrifugação destes (Dimou et al., 2015). Dependendo 

do tamanho das partículas e da etapa da vinificação, as borras podem ser classificadas em 

primárias e secundárias (Galanakis, 2017). São compostas principalmente por microrganismos 

(essencialmente leveduras), compostos fenólicos (contribuem para a cor e o sabor do vinho), 

ácido tartárico, etanol e matéria inorgânica (Pérez-Bibbins et al., 2015). Podem ser utilizadas 

na produção de biogás, na recuperação de etanol, compostos fenólicos (Dimou et al., 2015) e 

ácido tartárico, que pode ser utilizado na indústria alimentar como um ácido natural em 

alternativa aos ácidos cítrico e fosfórico, utilizados regularmente (Pérez-Bibbins et al., 2015). 

As águas residuais podem ser altamente poluentes devido ao seu elevado conteúdo em 

matéria orgânica, baixo pH, elevada concentração de etanol, ácido acético e metais pesados, daí 

ser essencial o seu tratamento antes de serem aplicadas no solo da vinha (Sheridan et al., 2011; 

Galanakis, 2017). As adegas produzem cerca de 3 a 5 kl de águas residuais por tonelada de uvas 

esmagadas, sendo que o destino destas depende da localização exata das adegas; algumas são 

capazes de descarregar para esgotos municipais (Mateo e Maicas, 2015), enquanto outras têm 

o seu próprio sistema de tratamento (Galanakis, 2017). Esta reutilização levanta algumas 
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preocupações no que toca aos contaminantes presentes nas águas não tratadas e aos que 

persistem nas tratadas, os seus efeitos no solo, nas culturas e nos consumidores finais. 

O desengace é um processo de total ou parcial eliminação das partes lenhosas dos 

cachos. Estes entram num cilindro (Figura 5) que gira a grande velocidade fazendo com que as 

pás que se encontram dentro do cilindro batam no cacho, separando-se assim o caule dos bagos 

(Bertran et al., 2004; Jackson, 2008). De seguida, os bagos são esmagados, ou seja, as películas 

são rasgadas (sem que danifique a grainha) para que a polpa se liberte, encaminhando-se para 

a cuba de fermentação. Por sua vez, o engaço acaba por ser eliminado para evitar um efeito 

negativo nas características organoléticas do vinho, tornando-se no subproduto menos 

valorizado (Jackson, 2008; Galanakis, 2017). 

 

 

Figura 5 – Diagrama de um desengaçador (adaptado de SMWE, 2017). 

 

O engaço é a ramificação mais longa que forma o eixo principal da inflorescência, 

enquanto as ramificações mais curtas apoiam o bago (Figura 6). Tem como função suportar e 

servir de via de alimentação aos bagos (Costa, 2010). É constituído pelo caule da uva e, 

eventualmente, por alguns bagos e grainhas, constituindo 15-20% do total dos subprodutos 

vinícolas (Galanakis, 2017). Pode ser utilizado para a produção de energia, combustíveis, 

materiais e produtos químicos, representando uma alternativa para os produtos obtidos a partir 

dos recursos fósseis (Bertran et al., 2004; Prozil et al., 2012b). Atualmente, as aplicações do 

engaço da uva estão limitadas, essencialmente, à sua utilização como fertilizante (Prozil et al., 
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2012a). Segundo Ruiz-Moreno et al. (2015), o engaço tem uma elevada atividade antioxidante 

e boas propriedades antimicrobianas. 

 

 

Figura 6 – Diagrama esquemático dos diferentes componentes do cacho de uva (adaptado de Magalhães, 2008). 

 

2.4. Utilização de subprodutos na alimentação animal 

Atualmente existe uma grande pressão política e social para reduzir a poluição originada 

pela atividade industrial. Deste modo, as empresas procuram fins alternativos para os resíduos 

que geram, nomeadamente o seu aproveitamento diferencial. Muitos destes resíduos passam a 

ser considerados novos produtos prontos a serem utilizados para outros processos, como por 

exemplo na alimentação animal. 

A maioria dos subprodutos provêm dos resíduos das colheitas ou da agroindústria, onde 

os primeiros são caracterizados pelas partes da planta que ficaram no terreno após a remoção 

do produto principal (grãos de cereais, leguminosas, oleaginosas, fruta, entre outros). Por sua 

vez, os subprodutos agroindustriais resultam do processamento do produto principal (bagaço, 

polpa, sêmea, cascas, entre outros) (Mirzaei-Aghsaghali e Maheri-Sis, 2008; Philippoussis, 

2009). Estes subprodutos apresentam um elevado potencial para serem utilizados como fonte 

de alimento para os animais (Mirzaei-Aghsaghali e Maheri-Sis, 2008; Buza e Holden, 2016) e 

existem em grandes quantidades, no entanto, a maioria não é utilizada e não possui valor 

económico associado quando comparada com as atuais matérias-primas. 

Segundo Kasapidou et al. (2015), estes subprodutos agroindustriais têm certos fatores 

que limitam a sua utilização como ingredientes alimentares na nutrição animal: a maioria dos 
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subprodutos é sazonal e com produção local (estes fatores implicam a obtenção de produtos 

com composições químicas e valores nutritivos diferentes); a falta de padronização e descrição 

precisa da composição química e dos fatores antinutricionais que podem afetar negativamente 

o desempenho e o crescimento dos animais; e a aplicação de legislação que restringe a utilização 

destes subprodutos (Ertl et al., 2015). 

Atualmente são utilizados vários subprodutos da agroindústria na produção de alimentos 

compostos para animais na Europa. De acordo com a FEFAC (2015), a indústria europeia dos 

alimentos compostos valoriza determinados subprodutos que resultam de várias atividades de 

processamento primário para consumo humano, incluindo os que provêm da indústria da 

produção de óleos, da moagem de grãos, da produção de amido e açúcares, do processamento 

de fruta, produção de etanol e cerveja, processamento de laticínios e fabrico de roupas (cascas 

e farelo de sementes de algodão). Em Portugal, para além destes subprodutos, de acordo com 

as estatísticas de 2016 da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para 

Animais (IACA), já existem alguns subprodutos da indústria vinícola a serem utilizados na 

alimentação animal (Quadro 2), nomeadamente o folhelho de uva (película da uva após a 

extração do álcool e a separação dos outros componentes do bagaço) e o bagaço de grainha 

(resultante da extração do óleo da grainha). De acordo com os dados do Quadro 2, nota-se um 

decréscimo total na utilização destes subprodutos vinícolas a partir de 2012. 

 

Quadro 2 – Quantidade (toneladas) dos subprodutos vinícolas que são utilizados na alimentação animal (fonte: 

IACA, 2016). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Folhelho de uva 1885 3096 3368 2665 2150 1964 

Bagaço de grainha de uva 503 2216 50 6 152 75 

Total 2388 5312 3418 2671 2302 2039 

 

Apesar desta realidade, existem diversos estudos que utilizam os subprodutos da 

produção vinícola e avaliam o seu valor nutritivo e principais efeitos na performance animal 

para diferentes espécies. Essa revisão encontra-se no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Resumo da utilização de alguns subprodutos da produção vinícola para alimentação animal. 

Autores Espécie Subproduto(s) Efeitos 

Cavani et al. (1988) 

C
o

el
h

o
s 

Grainha 
Incorporação de 10-20% não influenciou o 

crescimento e a qualidade da carcaça. 

Tortuero et al. (1994) Polpa 
Incorporação de 28% aumentou a percentagem de 

AGV no ceco e o número de bactérias cecais. 

Nicodemus et al. (2007) Farinha de 

grainha 
Incorporação de 2,5-7,5% não influenciou as 

performances de crescimento e a digestibilidade. 

Choi et al. (2010) 
Ext. de grainha 

e de película 

Incorporação de 0,2% reduziu os níveis de colesterol e 

aumentou a produção de enzimas antioxidantes. 

Goñi et al. (2007) 

A
v

es
 

Bagaço 

Incorporação de 0,5-3% não influenciou o crescimento 

e a digestibilidade da proteína e dos aminoácidos. 

Reduziu a oxidação lipídica da carne. 

Brenes et al. (2008) Incorporação de 1,5-6% não influenciou o crescimento 

e reduziu a oxidação da carne. 

Chamorro et al. (2015) 
Incorporação de 0,5-10% não influenciou o 

crescimento, diminuiu a oxidação lipídica da carne e 

aumentou a quantidade de PUFA na carne. 

Viveros et al. (2011) 
Bagaço e Ext. 

de grainha 

Incorporação de 6% de bagaço e 0,72% de extrato de 

grainha promoveu alterações na morfologia do trato 

gastrointestinal e da microflora. Aumentou a 

biodiversidade das bactérias do intestino. 

Hughes et al. (2005) 

Ext. de grainha 

Incorporação de 0,2-3% não influenciou o 

crescimento, o nível de ingestão e mortalidade. 

Wang et al. (2008) 
Incorporação de 0,0005-0,008% reduziu a mortalidade 

e o stresse oxidativo. Aumentou o peso dos animais. 

Brenes et al. (2010) 

Incorporação de 0,06-0,36% não influenciou o 

crescimento dos animais. Aumentou a atividade 

antioxidante e a digestibilidade (57-65% para frangos 

com 21 dias e 60-69% com 42 dias). 

Vossen et al. (2011) 
Incorporação de 0,001-0,002% não influenciou a 

oxidação lipídica do plasma. Promoveu alterações na 

atividade antioxidante enzimática. 

Chamorro et al. (2013) 
Incorporação de 0,0025-0,5% não influenciou o 

crescimento. 

Hajati et al. (2015) 
Grainha 

Incorporação de 0,015-0,045% alterou 

morfologicamente o trato digestivo, aumentou as 

vilosidades e diminuiu o número de bactérias do íleo. 

AGV – Ácidos gordos voláteis; PUFA – Ácidos gordos polinsaturados. 
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Quadro 3 – Resumo da utilização de alguns subprodutos da produção vinícola para alimentação animal 

(continuação). 

Autores Espécie Subproduto(s) Efeitos 

Yan e Kim (2011) 

S
u

ín
o

s 

Bagaço 

Incorporação de 3% aumentou o crescimento, a 

digestibilidade da dieta e a atividade antioxidante. 

Diminuiu a quantidade de ácidos gordos saturados na 

gordura subcutânea. 

Cho et al. (2012) 
Incorporação de 10-20% aumentou o número de 

bactérias benéficas da microflora ileal e fecal. 

O’Grady et al. (2008) 

Ext. de grainha 

Incorporação de 0,01-0,07% não influenciou a 

oxidação dos tecidos e a qualidade da carne. 

Verhelst et al. (2014) Incorporação de 1% diminuiu incidências de diarreias 

dos leitões desmamados (três semanas de idade). 

Zhang et al. (2014) 

Incorporação de 0,1% não influenciou a microflora 

das fezes e do ceco. Aumentou a atividade 

antioxidante do plasma. 

Gessner et al. (2013) 

Ext. de bagaço 

e Grainha 

Incorporação de 1% levou à prevenção de inflamações 

no epitélio do intestino. Reduziu stresse oxidativo. 

Fiesel et al. (2014) 
Incorporação de 1% aumentou os níveis de ingestão 

(7%) e atividade anti-inflamatória. Promoveu 

modificações na microbiota intestinal. 

Manso et al. (2016) 

O
v

in
o

s 
e 

C
ap

ri
n

o
s 

Bagaço 

Incorporação de 0,5% não influenciou a produção e o 

perfil de ácidos gordos do leite. 

Guerra-Rivas et al. 

(2017) 

Incorporação de 7,5% reduziu a concentração de N e 

AGV. 

Kafantaris et al. (2017) 

Incorporação de 9% aumentou os mecanismos 

antioxidantes do sangue e tecidos, e diminuiu o 

crescimento de populações patogénicas 

(Enterobacteriacae e E. coli). 

Rivas-Cañedo et al. 

(2013) Ext. de vinho 

tinto 

Incorporação de 0,09% reduziu os níveis de oxidação 

lipídica da carne. 

Muíño et al. (2014) Incorporação de 0,09% não influenciou a oxidação da 

carne. 

Jerónimo et al. (2012) 
Ext. de grainha Incorporação de 2,5% não influenciou as propriedades 

da carne e diminuiu a sua oxidação. 

Nudda et al. (2015) 
Grainha Incorporação de 30% permitiu o aumento da atividade 

do sistema imunológico e diminuiu a IgG. 

Mokni et al. (2017) 
Grainha e 

Película 

Incorporação de 20% aumentou a produção de leite, 

nível de cálcio e quantidade de ureia. Não influenciou 

a gordura e proteína do leite. 

AGV – Ácidos gordos voláteis; IgG – Imunoglobulina G. 
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Quadro 3 – Resumo da utilização de alguns subprodutos da produção vinícola para alimentação animal 

(continuação). 

Autores Espécie Subproduto(s) Efeitos 

Greenwood et al. (2012) 

B
o

v
in

o
s 

Bagaço 

Incorporação de 5% reduziu a digestibilidade de N. 

Não influenciou a concentração da ureia na urina. 

Moate et al. (2014) 

Incorporação de 27% diminuiu o teor butiroso do leite 

e a concentração de ácidos gordos saturados. 

Aumentou a concentração de ácidos gordos mono e 

polinsaturados e diminuiu 20% das emissões de CH4. 

Gessner et al. (2015) 
Ext. de bagaço 

e Grainha 

Incorporação de 1% influenciou os níveis de 

inflamação do fígado e de stresse do retículo 

endoplasmático. 

Spanghero et al. (2009) 
Grainha e 

Polpa 

Incorporação de 48,3% aumentou o teor de NDF 

(19%) e diminuiu a produção de gás in vitro (38%). 

Hemsley et al. (1989) Sumo de uva 
Incorporação de 40% aumentou a palatibilidade e 

ingestão de MS. Não influenciou o crescimento. 

NDF – Fibra do detergente neutro; MS – Matéria seca. 

 

Da grande maioria dos estudos apresentados no Quadro 3, onde se esquematiza a 

utilização de alguns subprodutos vinícolas na alimentação animal, é possível verificar que os 

efeitos são superiores com a incorporação do bagaço nas dietas, comparativamente com os 

efeitos da incorporação de extratos. Isto provavelmente pode dever-se devido aos diferentes 

níveis de incorporação, podendo atingir os bagaços níveis de incorporação de 27%, enquanto 

que os extratos apenas aparecem com níveis máximos de incorporação de 2,5%. No caso dos 

coelhos, onde existem menos estudos relativamente à utilização de subprodutos vinícolas na 

alimentação animal, foi possível verificar que, dependendo dos subprodutos utilizados, o nível 

de incorporação de polpa de uva pode ir até 28%, tendo-se observado um efeito positivo na 

atividade cecal e antioxidante. Nos estudos referentes à alimentação das aves, os níveis de 

incorporação dos subprodutos nas dietas são muito reduzidos e os resultados, na sua maioria, 

não apresentam grandes alterações, a não ser pela visível redução da oxidação lipídica da carne 

demonstrada pela utilização do bagaço na alimentação. O bagaço também se realça nos estudos 

dos suínos, com níveis de incorporação no mínimo de 3%, onde a atividade antioxidante 

apresentou um aumento, assim como a digestibilidade da dieta. Nos estudos relativos aos 

ruminantes, o bagaço demonstra efeitos positivos na atividade antioxidante. A incorporação da 

grainha nas dietas apresentou resultados favoráveis no sentido do aumento da produção de leite. 
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Resumidamente, dos 34 estudos apresentados, apenas se verificou um efeito positivo ao 

nível da performance animal, seja em termos de crescimento ou em termos de produção de leite, 

em 4 estudos. 

 

2.5. Potencialidade do engaço como matéria-prima na alimentação animal 

A utilização preferencial do engaço de uva tem sido direcionada para a produção de 

fertilizantes e fontes de combustível. A sua possível aplicação na alimentação animal tem sido 

pouco estudada devido a limitações nutricionais em termos de composição química, 

digestibilidade e teores elevados de fatores antinutricionais. 

A composição química do engaço depende de vários fatores, nomeadamente da origem 

geográfica, do clima, momento da vindima e da casta da uva (Spigno et al., 2013). Geralmente, 

os engaços apresentam 20-30% de matéria seca (MS). Os constituintes químicos desta fração 

podem variar entre 6,1-6,8% para a proteína bruta e 3,9-7,8% para a cinza. A composição 

química integra ainda 17,4-34% de lenhina, 12,2-36% de celulose e 5,5- 25,7% de hemicelulose 

(Spigno et al., 2008; Ping et al., 2011; Amendola et al., 2012; Prozil et al., 2012a; Spigno et 

al., 2013). Também apresenta alguns minerais na sua composição, como o azoto e o potássio 

(Bertran et al., 2004). A grande dificuldade na utilização deste subproduto na alimentação 

animal é o seu elevado teor em compostos fenólicos, nomeadamente os taninos (6,4-15,9% MS) 

e a lenhina (Souquet et al., 2000; Valdez et al., 2008). A lenhina está negativamente 

correlacionada com a digestibilidade, ou seja, quanto mais elevado é o teor em lenhina, menor 

é a digestibilidade do substrato (Van Soest, 1994; van Kuijk et al., 2015a). 

A utilização de vários tratamentos para a valorização nutricional dos subprodutos 

agrícolas já tem sido alvo de vários estudos, todos eles com o mesmo objetivo, aumentar a 

eficiência da utilização digestiva desses mesmos subprodutos. Uma vez que o engaço possui 

elevado teor em lenhina e baixo teor nutricional, o que afeta o seu aproveitamento pelos 

animais, torna-se necessário a aplicação de tratamentos que valorizem nutricionalmente este 

subproduto de modo seguro e barato, e que potenciem a sua utilização na alimentação dos 

animais de produção. Os tratamentos podem ser físicos, químicos, biológicos ou uma 

combinação destes (Sarnklong et al., 2010). 

Com o tratamento físico os subprodutos podem ser moídos ou triturados para reduzir o 

tamanho das partículas, aumentando assim a ingestão e digestibilidade do substrato (Tuyen et 

al., 2013), ou tratados com vapor a alta pressão e elevada temperatura, que apesar de aumentar 

a degradação, pode não diminuir o teor fibroso (Sarnklong et al., 2010). Muitos destes 
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tratamentos físicos não são economicamente viáveis para utilizar nas pequenas explorações, 

devido à necessidade de máquinas e equipamentos com elevado valor económico. 

Os tratamentos químicos podem ser alcalinos, ácidos ou oxidativos, sendo os alcalinos 

os mais utilizados. Caracterizam-se pelas baixas temperaturas e pressões utilizadas, e porque 

ao serem absorvidos pela parede celular, vão quebrar as ligações éster entre a lenhina e a 

hemicelulose e celulose, deixando os hidratos de carbono estruturais mais disponíveis para os 

microrganismos do rúmen, aumentando assim a degradação do substrato (Kumar et al., 2009; 

García et al., 2014). Os agentes alcalinos mais utilizados são o hidróxido de sódio (NaOH), a 

amónia (NH3) e a ureia (Dias-da-Silva e Sundstøl, 1986; Mascarenhas-Ferreira et al., 1989; 

Dias-da-Silva e Guedes, 1990; Tyuen et al., 2013). Estes tratamentos são mais práticos e 

acessíveis, uma vez que os químicos utilizados são relativamente baratos, não são necessários 

equipamentos específicos e os procedimentos são relativamente simples (Sarnklong et al., 

2010). 

Relativamente aos tratamentos biológicos, aplicam-se microrganismos como fungos, 

bactérias e leveduras, por apresentarem um rápido crescimento e promoverem um aumento no 

teor proteico e na digestibilidade do substrato lenhinocelulósico (Villas-Bôas et al., 2002). 

Acabam por ser tratamentos que consomem menos energia e têm menos impacto ambiental 

(Tuyen et al., 2013; Sindhu et al., 2015). O método mais utilizado é a aplicação de fungos, uma 

vez que têm a capacidade de alterar a estrutura lenhinocelulósica das paredes celulares. Muitas 

das espécies de fungos atualmente identificadas possuem características ideais para a aplicação 

nos subprodutos agrícolas, nomeadamente a capacidade de crescimento e desenvolvimento em 

condições de stresse ambiental (Ferreira, 2009). Dentro desta variedade de fungos, destacam-

se os basidiomicetos, que são heterotróficos, e dependem de fontes nutricionais extracelulares 

como o azoto e o carbono (Ferreira, 2009). Para as obter, os fungos podem associar-se às 

plantas, ou então segregam enzimas extracelulares que lhes permitem decompor lenhina, 

celulose, amido, pectinas e proteínas (Sánchez, 2009; Sharma e Arora, 2013). De acordo com 

o método de degradação da biomassa, os fungos basidiomicetos podem ser classificados em 

três grupos: podridão castanha (degradam bem a celulose e hemicelulose, mas a degradação da 

lenhina é limitada), podridão mole (a degradação da lenhina é lenta e apenas parcial) e podridão 

branca (conseguem degradar mais rapidamente todos os componentes da parede celular, 

incluindo a lenhina) (Blanchette, 1995). Sendo assim, destacam-se os fungos de podridão 

branca por serem mais eficazes e seletivos na degradação da lenhina, especialmente devido ao 

seu complexo enzimático (Sharma e Arora, 2013). 
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A lenhina é um polímero aromático, com biodegradabilidade restrita, associada à 

hemicelulose e celulose e está presente na parede celular das plantas para lhes conferir rigidez, 

impermeabilidade e resistência microbiana (Blanchette, 1991; Sánchez, 2009; Sharma et al., 

2017). A degradação da lenhina e da matriz de celulose-hemicelulose, por ação do fungo, liberta 

componentes facilmente degradáveis que podem ser utilizados pela microflora do rúmen, 

aumentando assim a digestibilidade do substrato (Sharma e Arora, 2013). Devido à estrutura 

deste polímero, a sua degradação apresenta alguns desafios para os fungos de podridão branca: 

(1) é um polímero demasiado grande e o sistema lenhinolítico dos fungos tem de ser 

extracelular; (2) a estrutura da lenhina é composta por ligações internas carbono-carbono e 

ligações éter, por isso os mecanismos de degradação têm de ser oxidativos em vez de 

hidrolíticos; (3) o polímero da lenhina é sólido e irregular, pelo que os agentes lenhinolíticos 

têm de ser menos específicos do que as enzimas responsáveis pela sua degradação (Isroi et al., 

2011). 

Os fungos apresentam dois tipos de sistema enzimático: o sistema hidrolítico, que 

produz hidrolases responsáveis pela degradação dos polissacarídeos; e o sistema oxidativo e 

extracelular, que degrada a lenhina e abre os anéis de fenil (Sánchez, 2009). As principais 

enzimas oxidativas que produzem são a manganês peroxidase, a lacase e a lenhina peroxidase 

(Sánchez, 2009), enquanto as enzimas hidrolíticas que são produzidas são as celulases, 

xilanases e outras hemicelulases (Isroi et al., 2011). Diferentes fungos produzem diferentes 

combinações de enzimas e como a degradação da lenhina é um processo extremamente 

complexo, as diferentes enzimas têm que ter uma ação cooperativa umas com as outras 

(Hatakka, 1983). A atividade enzimática e a degradação da lenhina são influenciadas por vários 

fatores, não só pela estirpe do fungo, mas também pela composição nutricional do substrato, 

teor de humidade e oxigénio, pH e temperatura. Ao controlar estes fatores durante o processo 

de incubação, a performance dos fungos de podridão branca irá ser superior (Iroi et al., 2011). 

Vários estudos demonstram que a aplicação deste tipo de tratamento biológico aumenta 

o valor nutricional do substrato e a sua digestibilidade. A revisão de alguns desses trabalhos 

encontra-se apresentada no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Resumo de alguns estudos recorrendo ao tratamento biológico com fungos de podridão branca em 

diferentes substratos. 

Autores Fungo(s) utilizado(s) Subproduto(s) Efeito 

Zadrazil e 

Puniya (1995) 

Pleurotus sp. P7 

Agrocybe aegarita A1 

Pleurotus eryngii  

Pleurotus sp. P1 

Kuehneromyces mutabilis 

Bagaço de 

cana-de-açúcar 

Tratamento com P. eryngii obteve uma 

diminuição mais acentuada do teor em 

lenhina (18,2%) e um maior aumento da 

DIVMO (46,1%). 

Mukherjee e 

Nandi (2004) 

Pleurotus florida 

Pleurotus citrinopileatus 
Jacinto de água 

Estirpe P. florida promoveu uma maior 

diminuição do teor em lenhina (23,4%), um 

maior aumento do teor proteico (10,8%) e da 

DIVMS (30,7%). 

Okano et al. 

(2005) 

Pleurotus ostreatus 

Pholiota nameko 

Dichomitus squalens 

Lentinula edodes 

Ceriporiopsis 

subvermispora 

Cedro japonês 

Tratamento com C. subvermispora promoveu 

um maior aumento da DIVMO (68%), da 

PGIV (53%) e uma maior redução do teor em 

lenhina (42,3%). 

Kinfemi et al. 

(2009) 

Pleurotus ostreatus 

Pleurotus pulmonarius 

Cascas de 

feijão-frade 

Tratamento com P. ostreatus permitiu um 

maior aumento do teor de PB (17%) e da 

DIVMO do substrato (62%). 

Shabtay et al. 

(2009) 
Pleurotus ostreatus 

Bagaço de 

azeitona 
Tratamento não influenciou a DIVMO, mas 

diminuiu o teor em lenhina (29%). 

Okano et al. 

(2009) 

Ceriporiopsis 

subvermispora 
Bamboo 

Obteve-se uma diminuição do teor em lenhina 

(62%) e um aumento da DIVMO (41%) e da 

PGIV (60%). 

Brozzoli et al. 

(2010) 

Pleurotus ostreatus 

Pleurotus pulmonarius 

Bagaço de 

azeitona 

Estirpe P. pulmonarius permitiu um maior 

aumento da PB (29%) e uma maior redução 

de fenóis (90%). 

Dias et al. 

(2010) 

Euc-1 

Irpex lacteus 
Palha de trigo 

Os tratamentos fúngicos aumentaram a 

extensão do processo de sacarificação (3 a 

4x). Ocorreu um aumento do rácio 

celulose:lenhina (2x), resultando numa maior 

degradação da celulose. 

Rahman et al. 

(2011) 

Bjerkandera adusta 

Ceriporiopsis 

subvermispora  

Ganoderma lucidum  

Lentinula edodes  

Phanerochaete 

chrysosporium  

Phlebia brevispora  

Schizophyllum commune 

Pleurotus eryngii 

Pleurotus ostreatus  

Trametes versicolor 

Folhas de 

palma 

Aumento da DIVMO do substrato pelo C. 

subvermispora (130%) nas 3 semanas de 

incubação, e L. edodes (103%) e P. 

brevispora (115%) nas 9 semanas. 

Pandey et al. 

(2012) 
Pleurotus citrinopileatus 

Bagaço de 

cana-de-açúcar 

Obteve-se uma redução de celulose (7%), 

hemicelulose (10%) e lenhina (41%). 

DIVMO – Digestibilidade in vitro da matéria orgânica; DIVMS – Digestibilidade in vitro da matéria seca; 

PGIV – Produção de gás in vitro; PB – Proteína bruta. 
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Quadro 4 – Resumo de alguns estudos recorrendo ao tratamento biológico com fungos de podridão branca em 

diferentes substratos (continuação). 

Autores Fungo(s) utilizado(s) Subproduto(s) Efeito 

Ribeiro et al. 

(2012)  
Ganoderma resinaceum 

Folhas de 

oliveira 

Tratamento permitiu a eliminação do teor em 

compostos fenólicos simples, o aumento da 

digestibilidade in vivo da gordura bruta (7%). 

Shrivastava et 

al. (2012) 
Ganoderma sp. rckk02 Palha de trigo 

Diminuição do teor em ADF (25%), NDF 

(31%), hemicelulose (43%), lenhina (35%) e 

celulose (34%). Aumento da digestibilidade 

in vivo da PB (26%) e ingestão de MS (8%). 

Dong et al. 

(2013) 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Lentinula edodes 

Pleurotus ostreatus 

Bagaço de 

cana-de-açúcar 

Estirpe L. edodes obteve maior degradação 

da lenhina (99%) e menor degradação da 

celulose e hemicelulose. 

Piñeros-Castro 

e Velásquez-

Lozano (2014) 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Pleurotus ostreatus 

Cachos de 

palma 

Tratamento com P. ostreatus permitiu uma 

maior redução do teor em lenhina (50%), 

enquanto o teor em celulose manteve-se 

relativamente inalterado. 

Atuhaire et al. 

(2016) 

Pleurotus florida 

Pleurotus ostreatus 

Pleurotus sajor caju 

Pleurotus pulmonarius 
Palha de milho 

Tratamento com a estirpe P. sajor caju 

permitiu uma maior redução da lenhina 

(40%) e um aumento mais evidente da 

DIVMO (116%) e do teor em PB (60%). 

Wanzenböck et 

al. (2017) 

Pleurotus eryngii 

Pleurotus ostreatus 
Sêmea de trigo 

Tratamento com P. ostreatus permitiu um 

aumento mais acentuado da PB (24%) e uma 

maior diminuição do teor em NDF (17%). 

Sardar et al. 

(2017) 

Pleurotus eryngii 

Subproduto do 

algodão 

Palha de trigo 

Palha de arroz 

Bagaço de 

cana-de-açúcar 

Serrim 

Obteve-se um maior crescimento do fungo 

no subproduto do algodão. Também foi neste 

substrato que se observou um aumento mais 

acentuado do teor em PB (5%), micro e 

macronutrientes e da atividade antioxidante. 

Niu et al. 

(2018) 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Pleurotus ostreatus 

Irpex lacteus 

Palha de trigo 

O tratamento com I. lacteus permitiu uma 

maior redução do teor em lenhina (43%) e 

um aumento mais acentuado da PGIV (33%). 

ADF – Fibra do detergente ácido; NDF – Fibra do detergente neutro; PB – Proteína bruta; MS – Matéria seca; 

DIVMO – Digestibilidade in vitro da matéria orgânica; PGIV – Produção de gás in vitro.. 

 

 

A grande maioria dos estudos presentes no Quadro 4 demonstram que, apesar da grande 

variedade de fungos utilizados, os resultados mais favoráveis foram encontrados com os fungos 

do género Pleurotus (nomeadamente P. ostreatus e P. eryngii), assim como com as estirpes 

Lentinula edodes e Ceriporiopsis subvermispora. Estes estudos apontam no sentido de que os 

tratamentos biológicos a partir do cultivo de fungos de podridão branca em diferentes 
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subprodutos agroindustriais, tem potencialidade para aumentar a sua digestibilidade e ao 

mesmo tempo diminuir o teor de lenhina, o que se reflecte num aumento do valor nutritivo 

desses mesmos subprodutos. 
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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. 

 

3.1.1. Engaço de uva 

O engaço utilizado foi recolhido em outubro de 2016 na região do Douro. Estas uvas 

foram colhidas por processos manuais, seguindo para a adega onde se efetuou o processo de 

desengace. O engaço foi rececionado na UTAD, onde foi seco em estufas com circulação de ar 

forçado a 45°C e posteriormente moído a 1 cm para ser armazenado em recipientes herméticos. 

 

3.1.2. Fungos  

Neste estudo foram utilizados três fungos de podridão branca, preservados no 

Laboratório de Micologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila 

Real. As estirpes utilizadas foram Lentinula edodes (UF21403), Pleurotus citrinopileatus 

(UF21401) e Pleurotus eryngii (UF21402). 

 

3.1.3. Preparação do inóculo 

Os fungos utilizados foram cultivados em placas de Petri com um meio de cultura de 

ágar, realizando-se depois uma segunda colonização para evitar contaminações cruzadas. 

Seguidamente procedeu-se à preparação do inóculo. Utilizou-se uma mistura de sementes, 

previamente colocada em água durante 24 horas para absorver humidade suficiente que 

garantisse o crescimento dos fungos. Após as 24 horas, retirou-se o excesso de água das 

sementes para depois serem transferidas para sacos específicos de autoclavagem. De seguida 

procedeu-se à autoclavagem dos sacos durante 30 minutos a 121°C para evitar qualquer tipo de 

contaminação. Passado o período de esterilização, deixaram-se arrefecer os sacos para começar 

a colonização. 

Para este processo retirou-se uma amostra com cerca de 3 cm2 de cada placa de Petri, e 

colocou-se junto com as sementes nos sacos. Posteriormente, os sacos permaneceram em 

estufas a 28 °C durante 20 dias. Durante este tempo foi-se observando o crescimento dos fungos 

e eventuais contaminações que poderiam ocorrer. 
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3.1.4. Preparação do engaço e método de cultivo 

Antes da colonização dos fungos, o engaço foi humidificado durante 24 horas para 

facilitar o processo (Figura 7a). Após esse tempo retiraram-se amostras de 50g para serem 

colocadas em balões de Erlenmeyer (Figura 7b), que foram isolados com rolhas de algodão 

cardado e um quadrado de papel vegetal com um elástico. Todas as amostras seguiram depois 

para o autoclave a 121°C durante 30 minutos (Figura 7c). Após 24 horas repetiu-se a 

autoclavagem para garantir uma melhor esterilização de possíveis microrganismos que possam 

ter sobrevivido à primeira autoclavagem. 

 

 

Figura 7 – Engaço seco (a); balões de Erlenmeyer com amostra de engaço humedecido (b); autoclavagem dos 

balões (c) (fonte própria). 

 

Seguidamente, numa câmara de fluxo laminar (para manter o meio assético) retirou-se 

2g de inóculo (Figura 8a) e colocou-se nas amostras de engaço dos balões de Erlenmeyer 

previamente autoclavados (Figura 8b). Os balões seguiram para uma estufa a 28°C e 90% de 

humidade durante 42 dias, iniciando-se assim o processo de fermentação (Figura 8c). 

 

 

Figura 8 – Pesagem do inóculo de fungo (a); balões de Erlenmeyer com as três estirpes de fungos : L. edodes (LE), 

P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE), respetivamente (b); iniciação da incubação na estufa (c) (fonte 

própria). 

 

Foram colonizadas amostras em quadruplicado por cada fungo e quatro amostras 

controlo, por cada tempo de fermentação. Retiraram-se amostras nos tempos previstos, que 

foram posteriormente secas em estufa com circulação forçada de ar a 45ºC (Figura 9a). Após 

b a c 

a b c 
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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 para posterior análise química (Figura 9b). 

 

 

Figura 9 – Amostras de engaço colonizado (L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC), P. eryngii (PE) e Controlo 

(C), respetivamente) nos últimos três tempos de incubação (28, 35 e 42 dias, respetivamente) (a); 

material utilizado para moagem e armazenamento das amostras (b) (fonte própria). 

 

3.1.5. Análises químicas 

Para determinar os parâmetros matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), cinza e 

proteína bruta (PB) pelo método de Kjeldahl, seguiram-se 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 

A digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO) foi calculada de acordo com os 

procedimentos de Tilley e Terry (1963), alterada por Marten e Barnes (1979). O licor de rúmen 

foi recolhido de duas vacas fistuladas da raça Holstein-Friesian não lactantes alimentadas com 

uma dieta composta por silagem de milho (70%), concentrado (25%) e feno (5%). A dieta foi 

fornecida duas vezes por dia (manhã e tarde) em quantidades iguais. O licor de rúmen foi 

recolhido 2 h após a refeição da manhã para um recipiente pré-aquecido e saturado com CO2. 

O licor de rúmen foi previamente filtrado através de gaze. Todas as manipulações foram 

a b 
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efetuadas sob fluxo contínuo de CO2. Durante a realização das análises também se recorreu à 

utilização de amostras padrão (palha de trigo e feno de alfafa), das quais são conhecidos os 

valores da digestibilidade in vivo. 

 

3.1.7. Análise Estatística 

As análises estatísticas foram efetuadas no programa estatístico JMP (Versão 7; SAS 

Institute Inc. Cary, NC, USA). Utilizou-se a análise de variância segundo um modelo fatorial 

para avaliar o efeito das estirpes fúngicas utilizadas (Lentinula edodes, Pleurotus 

citrinopileatus e Pleurotus eryngii), do tempo de incubação (0, 28, 35 e 42 dias) e a sua 

interação nas variáveis estudadas. A comparação das médias foi realizada através do teste de 

Tukey para um nível de significância de 5%. 

 

3.2. Resultados e discussão 

3.2.1. Efeito da autoclavagem 

Os resultados da análise da composição química e da DIVMO do engaço de uva, 

estudado antes de qualquer tratamento biológico, com e sem autoclavagem, são apresentados 

na Figura 10. Como é possível observar, o processo de autoclavagem resultou numa diminuição 

do valor nutritivo do engaço de uva. De facto, os resultados obtidos indicam um aumento das 

frações NDF, hemicelulose, celulose e da lenhina como resultado do processo de autoclavagem. 

Embora Kumar et al. (2009) sugiram uma diminuição dos componentes da parede celular como 

resultado do efeito do calor húmido sobre pressão em materiais lenhinocelulósicos (i.e. 

despolimerização de lenhina e hidrólise das moléculas de celulose e hemicelulose), a possível 

ocorrência de reações de polimerização entre alguns compostos hidrolisados e a lenhina, 

referida por diferentes autores (Han et al., 2009; Kumar et al., 2009; Wang e Chen, 2016), 

poderá explicar o aumento observado da concentração de lenhina e, consequentemente, da 

fração NDF. Por outro lado, a perda de MS associada ao processo de autoclavagem e um 

consequente aumento percentual dos restantes componentes (Andrade et al., 2017), poderá 

também explicar o aumento das frações fibrosas do engaço. Resultados similares foram obtidos 

por De La Torre et al. (2017) em palha de trigo sujeita a autoclavagem, com um aumento do 

teor em lenhina de 18,1 para 28,1%. Pelo contrário, Liu et al. (2017) não observaram qualquer 

alteração significativa no teor em lenhina de palha de trigo como resultado da aplicação do 

processo de autoclavagem (8,8 vs. 8,9% na palha intacta e palha autoclavada, respetivamente). 

Estes resultados contraditórios poderão ficar a dever-se ao tempo de autoclavagem, e à pressão 
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e temperaturas utilizadas no processo, que de acordo com Kumar et al. (2009) e Tuyen et al. 

(2013), podem ser altamente variáveis. 

 

 

Figura 10 – Composição química e DIVMO do engaço de uva sem tratamento biológico (com e sem 

autoclavagem). 

 

Relativamente à DIVMO, observou-se uma diminuição de quase 35% como resultado 

das alterações promovidas na parede celular do substrato pelo processo de esterilização. De 

facto, o aumento da concentração de lenhina referido anteriormente, e do processo de 

lenhificação dos constituintes da parede celular, limitando assim o acesso das enzimas 

digestivas, poderá explicar a redução da digestibilidade observada. Resultados similares foram 

observados por Andrade et al. (2017) na DIVMO de palha de feijão-frade submetida ao mesmo 

processo de autoclavagem. 

 

3.2.2. Efeito do tratamento com fungos 

A composição química e a DIVMO do engaço de uva após incubação com fungos de 

podridão branca em estado sólido nos diferentes períodos são apresentadas no Quadro 5. Os 

resultados indicam que o tratamento afetou significativamente (P<0,001) a composição química 

e a DIVMO do engaço de uva. De facto, a incubação com os diferentes tipos de fungo resultou 

numa diminuição do teor em MS, MO e nas frações fibrosas (NDF, ADF e lenhina). Pelo 

contrário, observou-se um aumento do conteúdo em cinza, PB e da DIVMO como resultado do 

processo de incubação com os diferentes tipos de fungo.  
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Quadro 5 – Composição química e DIVMO do engaço de uva incubado com fungos. 

EPM = Erro Padrão da Média;  

Valores em cada coluna para cada efeito com diferente expoente são significativamente diferentes (P<0,05) de acordo com o teste de Tukey; 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; NS = Não Significativo. 

 

 Composição química 

DIVMO     % na MS    

 MS MO Cinza PB NDF ADF Lenhina 

Tratamento  

Controlo 29,9a 94,4a 5,6d 4,8d 67,8b 62,0a 33,5a 27,4b 

L. edodes 24,2c 92,3c 7,7b 7,7b 61,9c 52,9c 22,1c 41,2a 

P. citrinopileatus 22,2d 91,6d 8,4a 8,4a 67,7b 59,0b 28,7b 29,8b
 

P. eryngii 27,4b 93,5b 6,5c 6,4c 70,8a 63,9a 32,5a 28,2b 

 

Período  

0 dias 25,9ab 94,3a 5,7b 5,8b 65,7b 59,0ab 31,2a 29,0c 

28 dias 25,1b 92,5b 7,5a 7,1a 68,7a 60,7a 29,8ab 30,6bc 

35 dias 26,2ab 92,5b 7,5a 7,1a 67,3b 59,7ab 28,8b 32,8ab 

42 dias 26,6a 92,5b 7,5a 7,5a 66,4b 58,3b 27,0c 33,6a 

 

EPM 0,57 0,15 0,15 0,18 0,48 0,69 0,56 1,08 

 

Efeito  

Tratamento *** *** *** *** *** *** *** *** 

Período NS *** *** *** *** * *** ** 

Tratamento x Período *** *** *** *** *** *** *** *** 
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Relativamente à MO, observou-se uma diminuição em média de 2,1% nos tratamentos, 

comparativamente ao controlo, sendo que a maior diminuição verificou-se no tratamento do 

engaço de uva com P. citrinopileatus (3%). De acordo com Mao et al. (2017), os fungos 

convertem cerca de metade do carbono dos hidratos de carbono em dióxido de carbono, o que 

poderá explicar as perdas de matéria orgânica observadas. Por outro lado, os resultados indicam 

que o tratamento com P. citrinopileatus obteve o maior aumento do teor em cinza (cerca de 

51,3%). Estes resultados são consistentes com os observados por Campos (2016) que também 

observou um aumento do teor em cinza em subprodutos (folha, caules e planta inteira) do 

cultivo de feijão-frade tratados com 5 estirpes de fungos da podridão branca, possivelmente 

devido ao consumo da MO durante a incubação, que proporcionalmente aumenta o teor em 

cinza. 

Os resultados indicam que o tratamento do engaço de uva com as diferentes estirpes 

fúngicas resultou num aumento médio do seu teor em PB de 55,4% comparativamente ao 

controlo. Resultados similares foram reportados por diferentes autores, como Tuyen et al. 

(2012) que observaram um aumento geral do teor em PB da palha de trigo tratada com onze 

estirpes fúngicas diferentes. Van Kuijk et al. (2015b) também observou um aumento do teor 

em PB nos substratos palha de trigo e lascas de madeira, tratados com quatro estirpes fúngicas 

diferentes comparativamente ao controlo. 

Embora os primeiros estudos que abordaram esta temática atribuam este aumento do 

teor em PB dos substratos a uma possível capacidade dos fungos fixarem azoto atmosférico 

(Ginterová, 1973; Larsen et al., 1978), outros estudos refutam essa possibilidade (Millbank, 

1969; Perlman, 1979). Este debate ainda é algo que causa controvérsia na comunidade 

científica. Kurtzman (1979), Pandey et al. (2012) e Andrade et al. (2017), associam o aumento 

da PB nos substratos tratados na presença de bactérias fixadoras de azoto atmosférico que 

criaram uma relação de simbiose com os fungos. Por outro lado, Andrade et al. (2017) sugerem 

que o aumento do teor em PB poderá resultar da incapacidade do método de Kjeldahl em 

quantificar nitritos e nitratos no substrato inicial. Assim, assumindo que os fungos possuem a 

capacidade de sintetizar as enzimas nitrato-redutase e nitrito-redutase, e que essas enzimas são 

responsáveis pela desnitrificação do nitrito e nitrato, sendo que o azoto resultante desta ação 

será depois incorporado sobre a forma de aminoácidos. O aumento do teor em PB dever-se-á à 

posterior contabilização desses mesmos compostos nos substratos tratados (Andrade et al., 

2017). O tratamento com P. citrinopileatus apresentou o aumento mais acentuado, cerca de 

74,4% no teor PB. 
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Em relação aos componentes da parede celular, apenas o tratamento do engaço de uva 

com L. edodes resultou numa redução significativa do teor em NDF e ADF. Pelo contrário, o 

engaço tratado com P. eryngii apresentou um ligeiro aumento destas frações comparativamente 

ao controlo. Como referido anteriormente, este aumento pode ser consequência do consumo da 

MO durante a incubação, que proporcionalmente aumenta o teor em NDF e ADF. Para a 

lenhina, os resultados indicam que a incubação do engaço de uva com as diferentes estirpes 

fúngicas resultou numa diminuição do seu teor. Os resultados do Quadro 5 evidenciam que a 

estirpe L. edodes permitiu uma maior degradação da fração fibrosa, com uma diminuição das 

frações NDF, ADF e lenhina de 8,8, 14,8 e 34%, respetivamente. Estes resultados são 

consistentes como os observados por van Kuijk et al. (2017), que também observaram uma 

diminuição das frações fibrosas ao incubar palha de trigo e lascas de carvalho com as estirpes 

L. edodes e Ceriporiopsis subvermispora. 

Segundo Hatakka et al. (1983) e Fazaeli et al. (2004) os fungos utilizam essencialmente 

a lenhina, celulose e hemicelulose como fontes de carbono. A eficácia de degradação da lenhina 

depende da capacidade que o fungo possui para degradar as ligações éster e éter presentes nas 

moléculas (Laurichesse e Avérous, 2014). Primeiramente os fungos convertem os hidratos de 

carbono facilmente digestíveis em açúcares simples para o seu crescimento, sendo que só depois 

as enzimas produzidas degradam os hidratos de carbono estruturais e a lenhina (Sharma e Arora, 

2013). Diferentes estirpes de fungos produzem enzimas distintas, o que resulta em diferentes 

níveis de degradação da fração fibrosa do substrato. Quando a energia que resulta da quebra 

das ligações das moléculas de lenhina não é suficiente, os fungos utilizam outras fontes de 

carbono, nomeadamente a celulose e as hemiceluloses (Valdez et al., 2008; Sánchez, 2009). 

Neste sentido, este mecanismo de atuação diferenciado poderá ter como resultado diferentes 

capacidades enzimáticas relativamente às moléculas de lenhina, celulose e hemiceluloses 

originando produtos finais distintos, quer em quantidade quer ao nível das suas estruturas. 

Assim sendo, apesar da redução do teor fibroso do substrato pelo tratamento com fungos de 

podridão branca ser algo expetável, questões como as condições de incubação, composição 

química do substrato e as estirpes fúngicas utilizadas, irão influenciar os seus efeitos nas frações 

NDF, ADF e lenhina dos substratos (Tuyen et al., 2013; van Kuijk et al., 2015b; Atuhaire et 

al., 2016; van Kuijk et al., 2017). 

Relativamente à DIVMO, os resultados indicam que o tratamento do engaço de uva com 

a estirpe L. edodes, proporcionou um aumento de cerca de 50% da digestibilidade 

comparativamente ao controlo. Estes resultados são consistentes com os observados por van 
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Kuijk et al. (2015b), que ao inocular esta mesma estirpe fúngica em lascas de madeira observou 

um aumento de cerca de 229% na produção de gás in vitro (PGIV, 72 horas) deste substrato. 

Tal como referido para a composição química, o efeito do tratamento biológico depende das 

estirpes fúngicas escolhidas, o substrato inicial, período de tempo e as condições de incubação. 

O aumento observado na digestibilidade do engaço pode ter resultado das modificações que 

este fungo cria na parede celular do engaço de uva, sobretudo a diminuição da quantidade de 

lenhina e a capacidade de esta se ligar a outros constituintes da parede celular. De facto, 

paralelamente ao aumento da digestibilidade observou-se uma diminuição do teor em lenhina, 

o que poderá ter permitido um maior acesso das enzimas provenientes da população microbiana 

presente no inóculo de rúmen, aumentando a biodegradação do substrato. 

Os resultados apresentados no Quadro 5 indicam que, em geral, o período de incubação 

afetou significativamente a composição química e a DIVMO do engaço de uva. De facto, a 

incubação durante os 28, 35 e 42 dias, resultou numa diminuição do teor em MO e de lenhina, 

e, pelo contrário, observou-se um aumento do conteúdo em cinza, PB, NDF, ADF e da DIVMO. 

Relativamente à MO, observou-se uma diminuição em média de 1,9% nos períodos de 

incubação, comparativamente ao controlo (dia 0), não existindo diferenças significativas 

(P>0,05) entre os quatro períodos de incubação. No que se refere ao teor em PB, os resultados 

indicam um aumento médio de 24% nos períodos de incubação, comparativamente ao controlo, 

sendo que o maior aumento se verificou no período de 42 dias (28,2%). Pelo contrário, foi 

possível verificar uma redução significativa do teor em lenhina do engaço de uva em 4,5, 7,6 e 

13,3% ao fim de 28, 35 e 42 dias de incubação, respetivamente, indiciando que a utilização de 

períodos de incubação mais longos, poderão resultar numa maior diminuição do teor em 

lenhina. Estes resultados são suportados por Mao et al. (2017) e van Kuijk et al. (2015b), que 

ao incubarem palha de trigo com a estirpe L. edodes durante períodos de incubação mais 

prolongados (56 e 84 dias, respetivamente), verificaram uma diminuição contínua do teor em 

lenhina. O efeito do período de incubação dependerá, seguramente, do tipo de substrato 

utilizado. De facto, van Kuijk et al. (2017), ao inocular palha de trigo com L. edodes, verificou 

um máximo de degradação da lenhina ao fim de 56 dias de incubação. No entanto, no mesmo 

estudo, quando se utilizaram lascas de carvalho como substrato, estes autores verificaram que, 

ao fim do mesmo período de incubação, o teor em lenhina mostra tendência para continuar a 

diminuir. É de salientar, no entanto, que tempos de incubação mais longos irão implicar uma 

diminuição da quantidade total de substrato. 
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Nas Figuras 11, 12 e 13, ilustramos o efeito que cada fungo teve em cada período de 

incubação ao nível da fração fibrosa. Da análise dos resultados, verificamos que o tratamento 

do engaço de uva com a estirpe L. edodes aos 42 dias apresentou a redução mais acentuada do 

teor em NDF (11,5%), ADF (20,4%) e lenhina (51,2%). 

 

 

Figura 11 – Efeito do tratamento com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) e do tempo de 

incubação de 28, 35 e 42 dias, no teor em NDF (%MS). 

 

 

Figura 12 – Efeito do tratamento com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) e do tempo de 

incubação de 28, 35 e 42 dias, no teor em ADF (%MS). 

 

 

Figura 13 – Efeito do tratamento com L. edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) e do tempo de 

incubação de 28, 35 e 42 dias, no teor em lenhina (%MS). 
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Os resultados obtidos neste trabalho indicam um aumento da DIVMO do engaço de 5, 

13 e 16% ao fim de 28, 35 e 42 dias de incubação (Quadro 5). No entanto, da análise do efeito 

que cada fungo ao longo do período de incubação ao nível da digestibilidade (Figura 14) 

verificamos que o melhor tratamento foi o L. edodes aos 42 dias de incubação, com um aumento 

de cerca de 95%. 

 

 

Figura 14 – Relação entre a DIVMO e o teor em lenhina (%MS) do engaço de uva incubado com L. edodes (LE), 

P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) durante 28, 35 e 42 dias. 

 

Da análise da Figura 14 também é possível verificar uma estreita associação entre o teor 

em lenhina e a DIVMO do engaço de uva. De facto, a diminuição do teor em lenhina do engaço 

como resultado da atividade dos fungos ao longo dos períodos de incubação resultou num 

aumento da sua DIVMO. Estes resultados são consistentes com os obtidos por van Kuijk et al. 

(2015b) que observaram valores mais elevados de PGIV em amostras de palha de trigo, 

Miscanthus giganteus e lascas de madeira como resultado da diminuição do teor em lenhina 

destes substratos, promovida pela aplicação de L. edodes. Contudo, Tuyen et al. (2012) sugerem 

que a diminuição do teor em lenhina não tem, por si só, uma influência significativa no aumento 

da PGIV. De facto, estes autores não observaram uma correlação significativa entre a PGIV a 

as perdas de lenhina, mas sim entre a PGIV e o rácio entre as perdas de lenhina e perdas de 

celulose (i.e. valores mais elevados de PGIV à medida que aumenta o rácio entre as perdas de 

lenhina:celulose, PL/PCL). De acordo com o mesmo autor, a correlação entre a digestibilidade 

e a hemicelulose também não é significativa, uma vez que nestes alimentos tratados com 

fungos, a hemicelulose não desempenha um papel muito importante ao nível dos hidratos de 

carbono que efetivamente estão a ser fermentados no rúmen, comparativamente à celulose. 
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No presente estudo foi possível verificar a associação entre a digestibilidade e o rácio 

PL/PCL (DIVMO = 55,486 + 0,304*PL/PCL – 0,891*L; P<0,001; RMSE=2,827; r2=0,895), 

ilustrada na Figura 15, que indica claramente valores mais elevados de DIVMO nos substratos 

com maior rácio entre as perdas de lenhina:celulose (L. edodes com 35 e 42 dias de incubação). 

Como apontado por Tuyen et al. (2012), estes resultados indicam que apenas os fungos com 

maior seletividade para a lenhina, e não a celulose, podem aumentar o valor nutricional deste 

tipo de substratos para alimentação animal. 

 

 

Figura 15 – Aumento da DIVMO e relação entre perdas de lenhina e de celulose do engaço incubado com L. 

edodes (LE), P. citrinopileatus (PC) e P. eryngii (PE) durante 28, 35 e 42 dias. 

 

3.3. Conclusões 

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que é possível melhorar o valor 
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avaliar o efeito de outros processos alternativos de esterilização no valor nutricional do engaço 

de uva. Em suma, apesar de os resultados obtidos neste estudo in vitro serem promissores, são 

necessários estudos adicionais in vivo no sentido de avaliar a incorporação deste subproduto 

valorizado na alimentação animal. 

 

  



36 

  



37 

4. Referências Bibliográficas 

Amendola, D., De Faveri, D. M., Egües, I., Serrano, L., Labidi, J., e Spigno, G. I., 2012. 

Autohydrolysis and organosolv process for recovery of hemicelluloses, phenolic compounds 

and lignin from grape stalks. Bioresource technology, 107, 267-274. 

Andrade, E., Pinheiro, V., Gonçalves, A., Cone, J. W., Marques, G., Silva, V., ... e 

Rodrigues, M., 2017. Potential use of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) stover treated 

with white‐rot fungi as rabbit feed. Journal of the Science of Food and Agriculture. 

AOAC, 1990. Official Methods of Analysis (15th ed.). Washington, DC, USA: 

Association of Official Analytical Chemists. 

Atuhaire, A. M., Kabi, F., Okello, S., Mugerwa, S. e Ebong, C., 2016. Optimizing bio-

physical conditions and pre-treatment options for breaking lignin barrier of maize stover feed 

using white rot fungi. Animal Nutrition, 2(4), 361-369. 

Beres, C., Costa, G. N., Cabezudo, I., da Silva-James, N. K., Teles, A. S., Cruz, A. P., 

... e Freitas, S. P., 2017. Towards integral utilization of grape pomace from winemaking 

process: A review. Waste Management, 68, 581-594. 

Bertran, E., Sort, X., Soliva, M., e Trillas, I., 2004. Composting winery waste: sludges 

and grape stalks. Bioresource technology, 95(2), 203-208. 

Blanchette, R. A., 1991. Delignification by wood-decay fungi. Annual review of 

phytopathology, 29(1), 381-403. 

Blanchette, R. A., 1995. Degradation of the lignocellulose complex in wood. Canadian 

Journal of Botany, 73(S1), 999-1010. 

Bokulich, N. A., Thorngate, J. H., Richardson, P. M., e Mills, D. A., 2013. Microbial 

biogeography of wine grapes is conditioned by cultivar, vintage, and climate. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, 111(1), 139-148. 

Bordiga, M., 2016. Valorization of wine making by-products. CRC Press, 365 pgs.  

Brenes, A., Viveros, A., Goni, I., Centeno, C., Saura-Calixto, F., e Arija, I., 2010. Effect 

of grape seed extract on growth performance, protein and polyphenol digestibilities, and 

antioxidant activity in chickens. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(2), 326-335. 

Brenes, A., Viveros, A., Goni, I., Centeno, C., Sayago-Ayerdy, S. G., Arija, I., e Saura-

Calixto, F., 2008. Effect of grape pomace concentrate and vitamin E on digestibility of 

polyphenols and antioxidant activity in chickens. Poultry science, 87(2), 307-316. 



38 

Brozzoli, V., Bartocci, S., Terramoccia, S., Contò, G., Federici, F., D’Annibale, A., e 

Petruccioli, M., 2010. Stoned olive pomace fermentation with Pleurotus species and its 

evaluation as a possible animal feed. Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 223-228. 

Buza, M. H., e Holden, L. A., 2016. A survey of feeding management practices and by-

product feed usage on Pennsylvania dairy farms. The Professional Animal Scientist, 32(2), 248-

252. 

Campos, D., 2016. Valorização nutricional de resíduos provenientes do cultivo de feijão 

frade recorrendo a tratamento com fungos de podridão branca. Tese de Mestrado, Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro,  68 pgs. 

Cavani, C., Maiani, A., Manfredini, M., e Zarrt, M. C., 1988. The use of dehulled grape 

seed meal in the fattening of rabbits. EDP Sciences. Annales de Zootechnie, 37 (1),1-12. 

Chamorro, S., Viveros, A., Centeno, C., Romero, C., Arija, I., e Brenes, A., 2013. 

Effects of dietary grape seed extract on growth performance, amino acid digestibility and 

plasma lipids and mineral content in broiler chicks. Animal, 7(4), 555-561. 

Chamorro, S., Viveros, A., Rebolé, A., Rica, B. D., Arija, I., e Brenes, A., 2015. 

Influence of dietary enzyme addition on polyphenol utilization and meat lipid oxidation of 

chicks fed grape pomace. Food Research International, 73, 197-203. 

Cho, S. B., Cho, J. H., Hwang, O. H., Yang, S. H., Park, K. H., Choi, D. Y., ... e Kim, 

I. H., 2012. Effects of fermented diets including grape and apple pomace on amino acid 

digestibility, nitrogen balance and volatile fatty acid (VFA) emission in finishing pigs. Journal 

of Animal and Veterinary Advances, 11, 3444-3451. 

Choi, C. S., Chung, H. K., Choi, M. K., e Kang, M. H., 2010. Effects of grape pomace 

on the antioxidant defense system in diet-induced hypercholesterolemic rabbits. Nutrition 

research and practice, 4(2), 114-120. 

Costa, J. E. e Belchior, A. P., 1972. Laboração e utilização dos subprodutos secundários 

da vinificação. Relatório nacional, Lisboa. 

Costa, V. L. F., 2010. Propriedades papeleiras das fibras do engaço da uva. Tese de 

Mestrado, Universidade de Aveiro, 99 pgs. 

De La Torre, M., Martín-Sampedro, R., Fillat, Ú., Eugenio, M. E., Blánquez, A., 

Hernández, M., ... e Ibarra, D., 2017. Comparison of the efficiency of bacterial and fungal 

laccases in delignification and detoxification of steam-pretreated lignocellulosic biomass for 

bioethanol production. Journal of industrial microbiology & biotechnology, 44(11), 1561-

1573. 



39 

Devesa-Rey, R., Vecino, X., Varela-Alende, J. L., Barral, M. T., Cruz, J. M., e Moldes, 

A. B., 2011. Valorization of winery waste vs. the costs of not recycling. Waste Management, 

31(11), 2327-2335. 

Dias, A. A., Freitas, G. S., Marques, G. S., Sampaio, A., Fraga, I. S., Rodrigues, M. A., 

... e Bezerra, R. M., 2010. Enzymatic saccharification of biologically pre-treated wheat straw 

with white-rot fungi. Bioresource technology, 101(15), 6045-6050. 

Dias-da-Silva, A. A. e Sundstøl, F., 1986. Urea as a source of ammonia for improving 

the nutritive value of wheat straw. Animal Feed Science and Technology, 14(1), 67-79. 

Dias-da-Silva, A. A., e Guedes, C. V., 1990. Variability in the nutritive value of straw 

cultivars of wheat, rye and triticale and response to urea treatment. Animal Feed Science and 

Technology, 28(1-2), 79-89. 

Dimou, C., Kopsahelis, N., Papadaki, A., Papanikolaou, S., Kookos, I. K., Mandala, I., 

e Koutinas, A. A., 2015. Wine lees valorization: biorefinery development including production 

of a generic fermentation feedstock employed for poly (3-hydroxybutyrate) synthesis. Food 

Research International, 73, 81-87. 

Dong, X. Q., Yang, J. S., Zhu, N., Wang, E. T., e Yuan, H. L., 2013. Sugarcane bagasse 

degradation and characterization of three white-rot fungi. Bioresource technology, 131, 443-

451. 

Ertl, P., Zebeli, Q., Zollitsch, W., e Knaus, W., 2015. Feeding of by-products completely 

replaced cereals and pulses in dairy cows and enhanced edible feed conversion ratio. Journal 

of dairy science, 98(2), 1225-1233. 

Fazaeli, H., Mahmodzadeh, H., Azizi, A., Jelan, Z. A., Liang, J. B., Rouzbehan, Y., e 

Osman, A., 2004. Nutritive value of wheat straw treated with Pleurotus fungi. Asian 

Australasian Journal of Animal Sciences, 17(12), 1681-1688. 

FEFAC, Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés, 2015. FEFAC 

Position on Circular Economy, disponível em: http://www.fefac.eu/files/63332.pdf (acesso em: 

18-09-2017) 

Fernandes, F., Ramalhosa, E., Pires, P., Verdial, J., Valentão, P., Andrade, P., ... e 

Pereira, J. A., 2013. Vitis vinifera leaves towards bioactivity. Industrial crops and products, 

43, 434-440. 

Ferreira, L. F. R., 2009. Biodegradação de vinhaça proveniente do processo industrial 

de cana-de-açúcar por fungos. Tese de Doutoramento, Universidade de São Paulo, Escola 

Superior de agricultura Luiz de Queiroz, 135 pgs. 



40 

Fiesel, A., Gessner, D. K., Most, E., e Eder, K., 2014. Effects of dietary polyphenol-rich 

plant products from grape or hop on pro-inflammatory gene expression in the intestine, nutrient 

digestibility and faecal microbiota of weaned pigs. BMC veterinary research, 10(1), 196. 

Galanakis, C.M., 2017. Handbook of Grape Processing By-Products: Sustainable 

Solutions. Literature review and patent survey. Academic Press, 326 pgs. 

García, A., Alriols, M. G., e Labidi, J., 2014. Evaluation of different lignocellulosic raw 

materials as potential alternative feedstocks in biorefinery processes. Industrial Crops and 

Products, 53, 102-110. 

Gessner, D. K., Fiesel, A., Most, E., Dinges, J., Wen, G., Ringseis, R., e Eder, K., 2013. 

Supplementation of a grape seed and grape marc meal extract decreases activities of the 

oxidative stress-responsive transcription factors NF-κB and Nrf2 in the duodenal mucosa of 

pigs. Veterinaria Scandinavica, 55(1), 18. 

Gessner, D. K., Koch, C., Romberg, F. J., Winkler, A., Dusel, G., Herzog, E., ... e Eder, 

K., 2015. The effect of grape seed and grape marc meal extract on milk performance and the 

expression of genes of endoplasmic reticulum stress and inflammation in the liver of dairy cows 

in early lactation. Journal of dairy science, 98(12), 8856-8868. 

Ginterová, A., 1973. Dedikaryotization of higher fungi in submerged culture. Folia 

microbiologica, 18(4), 277-280. 

Goñi, I., Brenes, A., Centeno, C., Viveros, A., Saura-Calixto, F., Rebole, A., ... e 

Estevez, R., 2007. Effect of dietary grape pomace and vitamin E on growth performance, 

nutrient digestibility, and susceptibility to meat lipid oxidation in chickens. Poultry science, 

86(3), 508-516. 

Greenwood, S. L., Edwards, G. R., e Harrison, R., 2012. Supplementing grape marc to 

cows fed a pasture-based diet as a method to alter nitrogen partitioning and excretion. Journal 

of dairy science, 95(2), 755-758. 

Guerra‐Rivas, C., Gallardo, B., Mantecón, Á. R., Álamo-Sanza, M., e Manso, T., 2017. 

Evaluation of grape pomace from red wine by‐product as feed for sheep. Journal of the Science 

of Food and Agriculture, 97(6), 1885-1893. 

Hajati, H., Hassanabadi, A., Golian, A., Nassiri Moghaddam, H., e Nassiri, M., 2015. 

The effect of grape seed extract and vitamin c feed supplements carcass characteristics, gut 

morphology and ileal microflora in broiler chickens exposed to chronic heat stress. Iranian 

Journal of Applied Animal Science, 5. 



41 

Han, G., Cheng, W., Deng, J., Dai, C., Zhang, S., e Wu, Q., 2009. Effect of pressurized 

steam treatment on selected properties of wheat straws. Industrial crops and products, 30(1), 

48-53. 

Hatakka, A. I., 1983. Pretreatment of wheat straw by white-rot fungi for enzymic 

saccharification of cellulose. Applied Microbiology and Biotechnology, 18(6), 350-357. 

Hemsley, C. L., Rowlinson, P., e Ellis, M., 1989. Grape juice concentrate as a feed for 

beef cattle. Animal feed science and technology, 26(1-2), 139-151. 

Hughes, R. J., Brooker, J. D., e Smyl, C., 2005. Growth rate of broiler chickens given 

condensed tannins extracted from grape seed. Aust. Poult. Sci. Symp (Vol. 17, pp. 65-68). 

IACA, Associação Portuguesa das Indústrias de Alimentos Compostos para Animais, 

2016. Anuário de 2016, disponível em: https://issuu.com/alimentacao_animal/docs/iaca2016 

(acesso em: 18-09-2017). 

Isroi, Millati, R., Syamsiah, S., Niklasson, C., Cahyanto, M. N., Ludquist, K., e 

Taherzadeh, M. J., 2011. Biological pretreatment of lignocelluloses with white-rot fungi and its 

applications: a review. BioResources, 6(4), 5224-5259. 

IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, 2012. Situação Mundial da Vitivinicultura, 

disponível em: http://www.ivv.gov.pt/np4/4688.html (acesso em: 01-02-2017). 

IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, 2015. Vinhos e Aguardentes de Portugal - Anuário 

de 2015, disponível em: http://www.ivv.gov.pt/np4/Anu%C3%A1rio (acesso em: 01-02-2017). 

IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, 2016a. Evolução da Área Total de Vinha - Portugal 

Continental, disponível em: http://www.ivv.gov.pt/np4/35/ (acesso em: 01-02-2017). 

IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, 2016b. Evolução da Produção Nacional de Vinho 

por Região Vitivinícola, disponível em:   http://www.ivv.gov.pt/np4/36/ (acesso em: 01-02-

2017). 

IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, 2016c. Evolução da Produção Mundial de Vinho, 

disponível em: http://www.ivv.gov.pt/np4/36/ (acesso em: 01-02-2017). 

Jackson, R.S., 2008. Wine Science – Prociples and Applications. 3ª Edição. Literature 

review and patent survey. Academic Press, 789 pgs. 

Jerónimo, E., Alfaia, C. M., Alves, S. P., Dentinho, M. T., Prates, J. A., Vasta, V., ... e 

Bessa, R. J., 2012. Effect of dietary grape seed extract and Cistus ladanifer L. in combination 

with vegetable oil supplementation on lamb meat quality. Meat science, 92(4), 841-847. 



42 

Kafantaris, I., Kotsampasi, B., Christodoulou, V., Kokka, E., Kouka, P., Terzopoulou, 

Z., ... e Makri, S., 2017. Grape pomace improves antioxidant capacity and faecal microflora of 

lambs. Journal of animal physiology and animal nutrition, 101(5). 

Kamalak, A. D. E. M., 2005. Chemical composition and in vitro dry matter digestibility 

of leaves of Vitis vinifera. Livestock Research for Rural Development, 17(1)2005. 

Kasapidou, E., Sossidou, E., e Mitlianga, P., 2015. Fruit and vegetable co-products as 

functional feed ingredients in farm animal nutrition for improved product quality. Agriculture, 

5(4), 1020-1034. 

Kinfemi, A. A., Mohamed, M. I., e Ayoade, J. A., 2009. Biodegradation of cowpea 

shells by Pleurotus species for it use as ruminant feed. World J Agric Sci, 5(5), 639-645. 

Kumar, P., Barrett, D. M., Delwiche, M. J., e Stroeve, P., 2009. Methods for 

pretreatment of lignocellulosic biomass for efficient hydrolysis and biofuel production. 

Industrial & engineering chemistry research, 48(8), 3713-3729. 

Kurtzman Jr, R. H., 1979. Nitrogen fixation by Pleurotus?. Mushroom science, 105-112. 

Larsen, M. J., Jurgensen, M. F., e Harvey, A. E., 1978. N2 fixation associated with wood 

decayed by some common fungi in western Montana. Canadian Journal of Forest Research, 

8(3), 341-345. 

Laurichesse, S., e Avérous, L., 2014. Chemical modification of lignins: Towards 

biobased polymers. Progress in Polymer Science, 39(7), 1266-1290. 

Liu, Q., Lu, Y., Aguedo, M., Jacquet, N., Ouyang, C., He, W., ... e Song, J., 2017. 

Isolation of high-purity cellulose nanofibers from wheat straw through the combined 

environmentally friendly methods of steam explosion, microwave-assisted hydrolysis, and 

microfluidization. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5(7), 6183-6191. 

Magalhães, N., 2008. Tratado de Viticultura – A Videira, A Vinha e o “Terroir”. 1ª 

Edição, Chaves Ferreira – Publicações, S. A., Lisboa, 608 pgs. 

Manso, T., Gallardo, B., Salvá, A., Guerra-Rivas, C., Mantecón, A. R., Lavín, P., e de 

la Fuente, M. A., 2016. Influence of dietary grape pomace combined with linseed oil on fatty 

acid profile and milk composition. Journal of dairy science, 99(2), 1111-1120. 

Mao, L., Sonnenberg, A. S., Hendriks, W. H., e Cone, J. W., 2017. Preservation of 

Ceriporiopsis subvermispora and Lentinula edodes treated wheat straw under anaerobic 

conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(3), 1232-1239. 



43 

Marten, G. C., e Barnes, R. F., 1979. Prediction of energy digestibility of forages with 

in vitro rumen fermentation and fungal enzyme systems. Standardization of Analytical 

Methodology for Feeds, 71. 

Mascarenhas-Ferreira, A., Guedes, C. V., e Dias-da-Silva, A. A., 1989. Effects of urea 

treatment on chemical composition and in vitro digestibility of meadow hays of Northern 

Portugal. Animal Feed Science and Technology, 25(1-2), 157-167. 

Mascarenhas-Ferreira, A., Kerstens, J., e Gast, C. H., 1983. The study of several 

modifications of the neutral detergent fibre procedure. Animal Feed Science and Technology, 

9(1), 19–28 

Mateo, J. J., e Maicas, S., 2015. Valorization of winery and oil mill wastes by microbial 

technologies. Food Research International, 73, 13-25. 

Mendes, J. A., Prozil, S. O., Evtuguin, D. V. e Lopes, L. P. C., 2013. Towards 

comprehensive utilization of winemaking residues: Characterization of grape skins from red 

grape pomaces of variety Touriga Nacional. Industrial crops and products, 43, 25-32. 

Millbank, J. W. (1969). Nitrogen fixation in moulds and yeasts—a reappraisal. Archives 

of Microbiology, 68(1), 32-39. 

Mirzaei-Aghsaghali, A. e Maheri-Sis, N., 2008. Nutritive value of some agro-industrial 

by-products for ruminants-A review. World Journal of Zoology, 3(2), 40-46. 

Moate, P. J., Williams, S. R. O., Torok, V. A., Hannah, M. C., Ribaux, B. E., Tavendale, 

M. H., ... e Wales, W. J., 2014. Grape marc reduces methane emissions when fed to dairy cows. 

Journal of Dairy Science, 97(8), 5073-5087. 

Mokni, M., Amri, M., Limam, F., e Aouani, E., 2017. Effect of grape seed and skin 

supplement on milk yield and composition of dairy ewes. Tropical animal health and 

production, 49(1), 131-137. 

Muíño, I., Apeleo, E., de la Fuente, J., Pérez-Santaescolástica, C., Rivas-Cañedo, A., 

Pérez, C., ... e Lauzurica, S., 2014. Effect of dietary supplementation with red wine extract or 

vitamin E, in combination with linseed and fish oil, on lamb meat quality. Meat science, 98(2), 

116-123. 

Mukherjee, R., e Nandi, B., 2004. Improvement of in vitro digestibility through 

biological treatment of water hyacinth biomass by two Pleurotus species. International 

biodeterioration & biodegradation, 53(1), 7-12. 



44 

Nicodemus, N., García, J., Carabaño, R., e De Blas, J. C., 2007. Effect of substitution 

of a soybean hull and grape seed meal mixture for traditional fiber sources on digestion and 

performance of growing rabbits and lactating does. Journal of animal science, 85(1), 181-187. 

Niu, D., Zuo, S., Jiang, D., Tian, P., Zheng, M. e Xu, C., 2018. Treatment using white 

rot fungi changed the chemical composition of wheat straw and enhanced digestion by rumen 

microbiota in vitro. Animal Feed Science and Technology, 237, 46-54. 

Nudda, A., Correddu, F., Marzano, A., Battacone, G., Nicolussi, P., Bonelli, P., e Pulina, 

G., 2015. Effects of diets containing grape seed, linseed, or both on milk production traits, liver 

and kidney activities, and immunity of lactating dairy ewes. Journal of dairy science, 98(2), 

1157-1166. 

O’Grady, M. N., Carpenter, R., Lynch, P. B., O’Brien, N. M., e Kerry, J. P., 2008. 

Addition of grape seed extract and bearberry to porcine diets: Influence on quality attributes of 

raw and cooked pork. Meat Science, 78(4), 438-446. 

OIV, Oganisation Internationale de la Vigne et du Vin, 2016a. State of the 

Vitiviniculture World Market, disponível em: http://www.oiv.int/en/technical-standards-and-

documents/statistical-analysis/state-of-vitiviniculture (acesso em: 02-04-2017). 

OIV, Oganisation Internationale de la Vigne et du Vin, 2016b. State of Conditions 

report, disponível em: http://www.oiv.int/en/technical-standards-and-documents/statistical-

analysis/state-of-vitiviniculture (acesso em: 02-04-2017). 

Okano, K., Kitagawa, M., Sasaki, Y. e Watanabe, T., 2005. Conversion of Japanese red 

cedar (Cryptomeria japonica) into a feed for ruminants by white-rot basidiomycetes. Animal 

feed science and technology, 120(3), 235-243. 

Okano, K., Ohkoshi, N., Nishiyama, A., Usagawa, T., e Kitagawa, M., 2009. Improving 

the nutritive value of madake bamboo, Phyllostachys bambusoides, for ruminants by culturing 

with the white-rot fungus Ceriporiopsis subvermispora. Animal Feed Science and Technology, 

152(3), 278-285. 

Pandey, V. K., Singh, M. P., Srivastava, A. K., Vishwakarma, S. K., e Takshak, S., 

2012. Biodegradation of sugarcane bagasse by Pleurotus citrinopileatus. Cellular and 

molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 58(1), 8-14. 

Pérez-Bibbins, B., Torrado-Agrasar, A., Salgado, J. M., de Souza Oliveira, R. P., e 

Dominguez, J. M., 2015. Potential of lees from wine, beer and cider manufacturing as a source 

of economic nutrients: An overview. Waste Management, 40, 72-81. 



45 

Perlman, D. (Ed.), 1979. Annual Reports on Fermentation Processes, Vol 3. Academic 

Press, 350 pgs. 

Philippoussis, A. N., 2009. Production of mushrooms using agro-industrial residues as 

substrates. Springer Netherlands Biotechnology for Agro-Industrial Residues Utilisation, 163-

196. 

Piñeros-Castro, Y. e Velásquez-Lozano, M., 2014. Biodegradation kinetics of oil palm 

empty fruit bunches by white rot fungi. International Biodeterioration & Biodegradation, 91, 

24-28. 

Ping, L., Brosse, N., Sannigrahi, P., e Ragauskas, A., 2011. Evaluation of grape stalks 

as a bioresource. Industrial crops and products, 33(1), 200-204. 

Prozil, S. O., Costa, E. V., Evtuguin, D. V., Lopes, L. C., e Domingues, M. R. M., 2012b. 

Structural characterization of polysaccharides isolated from grape stalks of. Vitis vinifera, 252-

259. 

Prozil, S. O., Evtuguin, D. V., e Lopes, L. P. C., 2012a. Chemical composition of grape 

stalks of Vitis vinifera L. from red grape pomaces. Industrial crops and products, 35(1), 178-

184. 

Prozil, S., Mendes, J., Evtuguin, D. V., e Lopes, L. P. C., 2013. Caracterização do 

Engaço da Uva e Avaliação do seu Potencial como Matéria‐Prima Lenhocelulósica. Millenium, 

44, 23‐40. 

Rahman, M. M., Lourenço, M., Hassim, H. A., Baars, J. J., Sonnenberg, A. S., Cone, J. 

W., ... e Fievez, V., 2011. Improving ruminal degradability of oil palm fronds using white rot 

fungi. Animal feed science and technology, 169(3), 157-166. 

Ribeiro, L., Pinheiro, V., Outor-Monteiro, D., Mourão, J., Bezerra, R. M. F., Dias, A. 

A., ... e Rodrigues, M. A. M., 2012. Effects of the dietary incorporation of untreated and white-

rot fungi (Ganoderma resinaceum Boud) pre-treated olive leaves on growing rabbits. Animal 

feed science and technology, 173(3), 244-251. 

Rivas-Cañedo, A., Apeleo, E., Muiño, I., Pérez, C., Lauzurica, S., Pérez-

Santaescolástica, C., ... e de la Fuente, J., 2013. Effect of dietary supplementation with either 

red wine extract or vitamin E on the volatile profile of lamb meat fed with omega-3 sources. 

Meat science, 93(2), 178-186. 

Robertson, J. B., e Van Soest, P. J., 1981. The detergent system of analysis and its 

application to human foods. The Analysis of Dietary Fiber in Food. Marcell Dekker, New York, 

pp. 123-158. 



46 

Ruiz-Moreno, M. J., Raposo, R., Cayuela, J. M., Zafrilla, P., Piñeiro, Z., Moreno-Rojas, 

J. M., ... e Cantos-Villar, E., 2015. Valorization of grape stems. Industrial Crops and Products, 

63, 152-157. 

Sánchez, A., Ysunza, F., Beltrán-García, M. J., e Esqueda, M., 2002. Biodegradation of 

viticulture wastes by Pleurotus: a source of microbial and human food and its potential use in 

animal feeding. Journal of Agricultural and food chemistry, 50(9), 2537-2542. 

Sánchez, C., 2009. Lignocellulosic residues: biodegradation and bioconversion by 

fungi. Biotechnology advances, 27(2), 185-194. 

Sardar, H., Ali, M. A., Anjum, M. A., Nawaz, F., Hussain, S., Naz, S., e Karimi, S. M., 

2017. Agro-industrial residues influence mineral elements accumulation and nutritional 

composition of king oyster mushroom (Pleurotus eryngii). Scientia Horticulturae, 225, 327-

334. 

Sarnklong, C., Cone, J. W., Pellikaan, W., e Hendriks, W. H., 2010. Utilization of rice 

straw and different treatments to improve its feed value for ruminants: a review. Asian-

Australasian Journal of Animal Sciences, 23(5), 680. 

Savo, V., Kumbaric, A., e Caneva, G., 2016. Grapevine (Vitis vinífera L.) Symbolism 

in the Ancient Euro-Mediterranean Cultures. Economic Botany, 70(2), 190-197. 

Shabtay, A., Hadar, Y., Eitam, H., Brosh, A., Orlov, A., Tadmor, Y., ... e Kerem, Z., 

2009. The potential of Pleurotus-treated olive mill solid waste as cattle feed. Bioresource 

technology, 100(24), 6457-6464. 

Sharma, H. K., Xu, C., e Qin, W., 2017. Biological Pretreatment of Lignocellulosic 

Biomass for Biofuels and Bioproducts: An Overview. Waste and Biomass Valorization, 1-17. 

Sharma, R. K., e Arora, D. S., 2013. Fungal degradation of lignocellulosic residues: An 

aspect of improved nutritive quality. Critical reviews in microbiology, 41(1), 52-60. 

Sheridan, C. M., Glasser, D., Hildebrandt, D., Petersen, J., e Rohwer, J., 2011. An 

annual and seasonal characterisation of winery effluent in South Africa. South African Journal 

of Enology and Viticulture, 32(1), 1-8. 

Shrivastava, B., Nandal, P., Sharma, A., Jain, K. K., Khasa, Y. P., Das, T. K., ... e Kuhad, 

R. C., 2012. Solid state bioconversion of wheat straw into digestible and nutritive ruminant feed 

by Ganoderma sp. rckk02. Bioresource technology, 107, 347-351. 

Sindhu, R., Binod, P., e Pandey, A., 2015. Biological pretreatment of lignocellulosic 

biomass–An overview. Bioresource technology, 199, 76-82. 



47 

SMWE, Ste. Michelle Wine Estates Waitstaff Training, 2017. Winemaking Process, 

disponível em: http://www.smwewaitstaffwinepro.com/page/winemaking-process (acesso em: 

20-09-2017). 

Soleas, G. J., Diamandis, E. P., e Goldberg, D. M., 1997. Wine as a biological fluid: 

history, production, and role in disease prevention. Journal of clinical laboratory analysis, 

11(5), 287-313. 

Souquet, J. M., Labarbe, B., Le Guernevé, C., Cheynier, V., e Moutounet, M., 2000. 

Phenolic composition of grape stems. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(4), 

1076-1080. 

Spanghero, M., Salem, A. Z. M., e Robinson, P. H., 2009. Chemical composition, 

including secondary metabolites, and rumen fermentability of seeds and pulp of Californian 

(USA) and Italian grape pomaces. Animal Feed Science and Technology, 152(3), 243-255. 

Spigno, G., Maggi, L., Amendola, D., Dragoni, M., e De Faveri, D. M., 2013. Influence 

of cultivar on the lignocellulosic fractionation of grape stalks. Industrial crops and products, 

46, 283-289. 

Spigno, G., Pizzorno, T., e De Faveri, D. M., 2008. Cellulose and hemicelluloses 

recovery from grape stalks. Bioresource Technology, 99(10), 4329-4337. 

Tilley, J. M., e Terry, R. A., 1963. A two‐stage technique for the in vitro digestion of 

forage crops. Grass and Forage Science, 18(2), 104–111. 

Tortuero, F., Rioperez, J., Cosin, C., Barrera, J., e Rodriguez, M. L., 1994. Effects of 

dietary fiber sources on volatile fatty acid production, intestinal microflora and mineral balance 

in rabbits. Animal feed science and technology, 48(1-2), 1-14. 

Toscano, G., Riva, G., Duca, D., Pedretti, E. F., Corinaldesi, F., e Rossini, G., 2013. 

Analysis of the characteristics of the residues of the wine production chain finalized to their 

industrial and energy recovery. Biomass and bioenergy, 55, 260-267. 

Tuyen, D. V., Cone, J. W., Baars, J. J. P., Sonnenberg, A. S. M., e Hendriks, W. H., 

2012. Fungal strain and incubation period affect chemical composition and nutrient availability 

of wheat straw for rumen fermentation. Bioresource technology, 111, 336-342. 

Tuyen, D. V., Phuong, H. N., Cone, J. W., Baars, J. J. P., Sonnenberg, A. S. M., e 

Hendriks, W. H., 2013. Effect of fungal treatments of fibrous agricultural by-products on 

chemical composition and in vitro rumen fermentation and methane production. Bioresource 

technology, 129, 256-263. 



48 

Valdez, O. D., García Flores, E. O., Martínez García, J. A., Salinas Chavira, J., Rojo 

Rubio, R., e Peralta Ortiz, J., 2008. Use of Pleurotus pulmonarius to change the nutritional 

quality of wheat straw. I. Effect on chemical composition. Interciencia, 33(6). 

van Kuijk, S. J. A., Sonnenberg, A. S. M., Baars, J. J. P., Hendriks, W. H., e Cone, J. 

W., 2015a. Fungal treated lignocellulosic biomass as ruminant feed ingredient: a review. 

Biotechnology advances, 33(1), 191-202. 

van Kuijk, S. J., Sonnenberg, A. S., Baars, J. J., Hendriks, W. H., e Cone, J. W., 2015b. 

Fungal treatment of lignocellulosic biomass: Importance of fungal species, colonization and 

time on chemical composition and in vitro rumen degradability. Animal Feed Science and 

Technology, 209, 40-50. 

van Kuijk, S. J., Sonnenberg, A. S., Baars, J. J., Hendriks, W. H., José, C., Rencoret, J., 

... e Cone, J. W., 2017. Chemical changes and increased degradability of wheat straw and oak 

wood chips treated with the white rot fungi Ceriporiopsis subvermispora and Lentinula edodes. 

Biomass and Bioenergy, 105, 381-391. 

Van Soest, P.J., 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Second Edition Cornell 

University Press, Ithaca, New York, United States of America. 

Verhelst, R., Schroyen, M., Buys, N., e Niewold, T., 2014. Dietary polyphenols reduce 

diarrhea in enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) infected post-weaning piglets. Livestock 

Science, 160, 138-140. 

Villas-Bôas, S. G., Esposito, E., e Mitchell, D. A., 2002. Microbial conversion of 

lignocellulosic residues for production of animal feeds. Animal Feed Science and Technology, 

98(1), 1-12. 

Viveros, A., Chamorro, S., Pizarro, M., Arija, I., Centeno, C., e Brenes, A., 2011. Effects 

of dietary polyphenol-rich grape products on intestinal microflora and gut morphology in 

broiler chicks. Poultry science, 90(3), 566-578. 

Vossen, E., Ntawubizi, M., Raes, K., Smet, K., Huyghebaert, G., Arnouts, S., e De Smet, 

S., 2011. Effect of dietary antioxidant supplementation on the oxidative status of plasma in 

broilers. Journal of animal physiology and animal nutrition, 95(2), 198-205. 

Wang, G., e Chen, H., 2016. Enhanced lignin extraction process from steam exploded 

corn stalk. Separation and Purification Technology, 157, 93-101. 

Wang, M. L., Suo, X., Gu, J. H., Zhang, W. W., Fang, Q., e Wang, X., 2008. Influence 

of grape seed proanthocyanidin extract in broiler chickens: effect on chicken coccidiosis and 

antioxidant status. Poultry Science, 87(11), 2273-2280. 



49 

Wanzenböck, E., Apprich, S., Tirpanalan, Ö., Zitz, U., Kracher, D., Schedle, K., e 

Kneifel, W., 2017. Wheat bran biodegradation by edible Pleurotus fungi–A sustainable 

perspective for food and feed. LWT-Food Science and Technology, 86, 123-131. 

Yan, L., e Kim, I. H., 2011. Effect of dietary grape pomace fermented by Saccharomyces 

boulardii on the growth performance, nutrient digestibility and meat quality in finishing pigs. 

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 24(12), 1763-1770. 

Zadrazil, F. e Puniya, A. K., 1995. Studies on the effect of particle size on solid-state 

fermentation of sugarcane bagasse into animal feed using white-rot fungi. Bioresource 

Technology, 54(1), 85-87. 

Zhang, H. J., Jiang, X. R., Mantovani, G., Lumbreras, A. E. V., Comi, M., Alborali, G., 

... e Bontempo, V., 2014. Modulation of plasma antioxidant activity in weaned piglets by plant 

polyphenols. Italian Journal of Animal Science, 13(2), 3242. 


