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Introdução

Este observatório surge na sequência das atividades previstas no Projeto ValorMais - Criação de valor com os  subprodutos 
agrícolas, agroalimentares e florestais. 

O projeto trabalha com base na fileira dos frutos secos, da oliveira, da floresta e do tomate indústria, com o objetivo último
de mostrar o potencial dos seus subprodutos e de que forma podem ser valorizados. 
A articulação destas fileiras, desde o início da operação, permite criar um efeito mobilizador exemplificativo capaz de trazer 
para as temáticas abordadas, outras fileiras dos setores nacionais agrícolas, agroalimentares e florestais.

Este observatório surge como uma compilação de resultados de projetos nacionais e internacionais que visam encontrar 
novas aplicações para os subprodutos destes quatro setores.

 



FRUTOS SECOS
FILEIRA



Amêndoa



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Increasing the inositol yield from almond hulls"

US, 1991

Israel N. Rabinowitz

US5064762AEsta patente consiste na utilização de 
cascarão de amêndoas seco para extrair 
inositol. O inositol é uma substância que 
atua como fator de crescimento de 
animais e microrganismos, frequente-
mente utilizada como vitamina do com-
plexo B. Nesta patente foi desenvolvida 
uma metodologia que permita incre-
mentar a produção de inositol.

1

Utilização de um subproduto para extrair
componentes bené�cos para a saúde.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Almond shell flour glue extenders"

US, 1981

US4778530AA presente invenção refere-se à utilização 
de cascas de amêndoa �namente moída, 
sozinha ou em combinação com outras 
farinhas de cascas vegetais, como com-
ponentes para colas de madeira compen-

2

Joseph W. Ayers

sada e adesivos.

Valorização económica de um subproduto
da amêndoa aplicado à produção de cola
de madeira.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Cinzas de casca de Amêndoa: "Estudo de Argamassas com Cinza de Casca de Amêndoa”

Perante o elevado consumo de materiais 
naturais no processo e produtos na área 
da construção civil, o reaproveitamento 
de resíduos é uma das soluções a ser 
estudada. As cinzas agroindustriais têm 
lugar de destaque entre estes resíduos, 
pois têm a possibilidade de aplicação em 
materiais cimentícios, reduzindo assim o 
consumo de cimento de Portland. O 
presente estudo debruça-se sobre a 
substituição parcial (1,5% e 5%) de 
cimento de Portland por cinzas de casca 

Vera Isabel Amado Fidalgo
Instituto Superior de Engenharia do Porto

 

 

Cinzas casca de amêndoa; argamassa; cimento 

Valorização de um subproduto da indústria 
agroalimentar utilizando-o na substituição parcial 
 

 

de amêndoa.

Mais informações consultar:
Fidalgo, Vera Isabel Amado (2015). Estudo de Argamassas com Cinza de Casca de 
Amêndoa. Tese de Mestrado, Instituto Superior de Engenharia do Porto. 107p.

de cimento de Portland.
PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folhas da Amendoeira: "Antibacterial and antioxidant efficacy analysis of leaves extracts of Prunus amygdalus (Badam) in 
different solvents"

A presente investigação foi concebida 
para investigar o conteúdo fenólico e 
avaliar as atividades antibacterianas e 
antioxidantes in vitro de folhas frescas e 
secas de amêndoa diferentes solventes. 
Devido aos antioxidantes e atividade 
antibacteriana exibida pelos extratos 
foliares investigados neste estudo, esta 
planta pode ser considerada uma fonte 
de antioxidantes naturais e agentes anti-
microbianos que podem ser usados nas 
indústrias alimentar e farmacêutica. No 
entanto, mais estudos são necessários 
para obter compostos puri�cados que 
podem ser responsáveis pelas atividades 
observadas a partir das folhas testadas.

Udita Tiwari, Nishi Dubey
Department of Biochemistry; School of Life Sciences, Dr.B.R.Ambedkar 
University, Agra -282002, India

Shuchi Kaushik
Amity Institute of Biotechnology, Amity University, Madhya Pradesh,
Gwalior-474005 (MP), India

 

 

Amendoeira; folhas; indústria alimentar; 
indústria farmacêutica; conteúdo fenólico 

Utilização de um subproduto da cultura da 
amendoeira na indústria alimentar e farmacêutica 
acrescendo-lhe valorização económica.
 

 
PRODUTOMais informações consultar:

Tiwari, Udita; Dubey, Nishi; & Kaushik, Shuchi (2015). Antibacterial and antioxidant 
e�cacy analysis of leaves extracts of Prunus amygdalus (Badam) in di�erent 
solvents. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4(5), 
728-736.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folhas, casca e pele de Amendoeira: "Utilization of almond residues"

Cada 404 ha de pomar de amendoeiras 

podem gerar mais de 4.800 toneladas de 

biomassa seca anualmente no descasque 

provenientes do descascamento, podas e 

remoção de árvores. Estes resíduos através 

de tecnologias de conversão avançada 

podem produzir combustíveis líquidos e 

sólidos gerando um rendimento extra para 

os produtores e transformadores. Para além 

de biocombustíveis, estes resíduos podem 

ser aplicados na indústria alimentar, pois são 

ricos em antioxidantes e compostos fenóli-

cos. A utilização destes resíduos de amêndoa 

certamente que irão reforçar a viabilidade 

económica e a sustentabilidade da produção 

de amêndoas e indústria de processamento.

Paul Chen, Yanling Cheng, Shaobo Deng,
Xiangyang Lin, Roger Ruan
Center for Biore�ning, Department of Bioproducts and Biosystems 
Engineering, University of Minnesota, 1390 Eckles Avenue, St. Paul, 
MN 55108, USA
College of Biological Science and Technology, Fuzhou University, Fuzhou
350108, China

Guangwei Huang
Almond Board of California, Modesto, California, USA

Roger Ruan
State Key Laboratory of Food Science and Technology, Engineering 
Research Center for Biomass Conversion, Ministry of Education, Nanchang 
University, Nanchang 330047, China)

 

 

Amendoeiras; folhas; casca; pele; produção
biocombustíveis;  indústria de processamento

Utilização de resíduos da cultura da amêndoa na 
produção de biocombustíveis e na incorporação   
 

 
Mais informações consultar:
Chen, Paul; Cheng, Yanling; Deng, Shaobo; Lin, Xiangyang; Huang, Guangwei & 
Ruan, Roger (2010). Utilization of almond residues. International Journal of 
Agricultural and Biological Engineering, Vol. 3 Nº.4, 1-18.

na indústria alimentar.
PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Pele de Amêndoa: "Almond (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb) Skins as a Potential Source of Bioactive Polyphenols" 

A pele da amêndoa, que tem um valor económico 

muito baixo, representa 4% do peso total das 

amêndoas, mas contém 70 a 100% do total de 

fenóis presentes no fruto. Os subprodutos 

derivados do processamento industrial de 

amêndoas (peles, cascas e cascarão) são 

normalmente utilizados para alimentação animal 

e como matéria-prima para produção de energia. 

No entanto, nos últimos anos, a pesquisa foi 

conduzida para avaliar o possível uso desses 

subprodutos como fontes de compostos com 

propriedades antioxidantes que poderiam ser 

usadas para controlar o processo oxidativo na 

indústria alimentar ou como ingredientes 

funcionais para a elaboração de suplementos   

Maria Monagas, Ignacio Garrido, Begoña   
Bartolomeu, Carmen Gómez-Cordovés
Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC), Juan de la Cierva 3, 
28006 Madrid, Spain

Rosa Lebrón-Aguilar 
Instituto de Química-Física “Rocasolano” (CSIC), Serrano 119, 28006 
Madrid, Spain

 

 

Amêndoa; pele; cascas; cascarão; indústria 
alimentar; antioxidantes 

Caracterização de compostos fenólicos e 
antioxidantes presentes na pele da amêndoa e 
avaliação da sua utilização na indústria alimentar.
Mais informações consultar:
Monagas, Maria; Garrido, Ignacio; Lebrón-Aguilar, Rosa; Bartolome, Begoña & 
Gómez-Cordovés, Carmen (2007). Almond (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb) Skins as 
a Potential Source of Bioactive Polyphenols. Journal of Agricultural and Food 

 

PRODUTO

nutricionais.

Chemistry, 55, 8498-8509.



Castanha



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Wine producing process using flowers of castanea sativa"  

Portugal, 2017

Isabel Ferreira
Sandrina Alves Heleno
Fernando Magalhães Pinto Paiva 
Albino António Bento

MountainResearch Centre (CIMO), Polytechnic Institute 
of Bragança, Portugal

EP3323876A1
A presente invenção descreve o processo de 
produção de vinho usando �ores de Castanea sativa 
Mill como conservantes, devido às suas proprie-
dades antioxidantes e antimicrobianas em alternati-
va ao uso de sul�tos. Este produto foi testado 
produção de vinho verde. As �ores de Castanea 
sativa foram adicionadas diretamente ao vinho 
durante o seu processo de produção como alternati-
va à adição de sul�tos, mantendo o resto do processo 
inalterado. Considerando os resultados obtidos, com 
base na análise físico-química e sensorial necessária 
para este tipo de bebidas, a adição de �ores de C. 
sativa conferiu propriedades conservantes ao vinho 
sem alterar os seus parâmetros físico-químicos e 
sensoriais. A maior vantagem deste processo é a 
eliminação completa do uso de conservantes sintéti-
cos, ou seja, sul�tos, permitindo ao consumidor 
desfrutar de um produto altamente apreciado com 
qualidade e mais importante, mais seguro, e que 
também pode fornecer aos consumidores outros 
benefícios presentes nos compostos bioativos das 

1

Criação de conservantes naturais para o
vinho.

�ores incorporadas no vinho.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Cosmetic/dermatological composition, useful for treatment of skin against external aggressions,
comprises chestnut leaves extract, chestnut milk, chestnut sugar and an essential oil"

França, 2006

Yves Millou
Katia Fontes
Cecile Tourel

FR2896154A1Esta invenção consiste numa composição 
cosmética e dermatológica para estimu-
lar a renovação celular e a reestruturação 
da pele e reforçar as defesas do tecido da 
pele contra a agressão externa, apre-
sentando propriedades de eliminação de 
radicais livres. Um dos extratos utilizados 
na sua composição é extraído de subpro-

2

Aproveitamento do potencial antioxidante 
dos subprodutos da castanha na indústria
cosmética. 

dutos da castanha. 



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Processing method of chestnut-flavor green tea"  

China, 2012

刘碧清 

CN102613321A

3

Esta invenção divulga um método de
processamento de chá verde com sabor a
castanha, a partir da extração do aroma a
partir das folhas de castanheiro. 
O chá verde com sabor de castanha 
produzido utilizando o método de 
processamento patenteado o resultado é 
de alta qualidade, aspeto compacto, �no 
e uniforme de tiras de chá, cor verde 
brilhante e sabor a castanha forte e 
durável.

Valorização de um subproduto com 
propriedades medicinais.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Gold Recovering method in Solution by Chestnut Shell"

Coreia, 2009

옥용식양재의주진호  

KR101072445B1

4

Utilização de um material biológico de
baixo custo para reciclar metais valiosos.

A presente invenção consiste na 
utilização da epiderme da castanha para 
recuperar metais valiosos (ex. ouro) em 
soluções aquosas. A reciclagem de metais 
valiosos é uma preocupação cada vez 
maior da indústria de jóias, material odon-
tológico entre outras. Esta invenção 
surgiu da necessidade de fornecer uma 
maneira mais económica e e�ciente de 
recuperação e remoção de metais das 
águas residuais. A bio-absorção é uma 
solução bastante e�caz e económica. 
Geralmente, a seleção de material biológi-
co pode ser obtida a um baixo custo, e 
espera-se que a produção em massa 
baseada em biomassa exceda essa 
capacidade.



Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Flor do Castanheiro: "Antioxidant and antimelanogenic properties of chestnut flower extract"

Neste estudo procurou-se determinar a 
ação inibitória dos extratos de �or da 
pré-�oração e �oração do castanheiro 
(Castanea crenata var. dulcis) na mel-
anogénese da pele, e as suas proprie-
dades antioxidantes. As �ores desta 
planta aparecem em junho, produzindo 
�ores amarelo-creme. Na Coreia, o mel é 
produzido do néctar das �ores de castan-
heiro e a �or também é usada em 
cosméticos, principalmente para cuida-

Kumar SAPKOTA, Se-Eun PARK, Ji-Eun KIM, Hong-Sung 

CHUN, Sung-Jun KIM 
Department of Biotechnology, Chosun University, Gwangju, 501-759,
Republic of Korea
BK21 Research Team for Protein Activity Control, Chosun University, 
Gwangju, 501-759, Republic of Korea

Seung KIM
Department of Alternative Medicine, Gwangju University, Gwangju, 
503-703, Republic of Korea

Han-Suk CHOI
Department of Agro-Food Resources, National Academy of Agricultural 
Science, RDA, Suwon, 441-853, Republic of Korea

 

 

Castanheiro; �ores; cosméticos; antioxidantes 

Criação de cosméticos à base de inibidores 
melanogénicos à base de �or de castanheiro, um 
extrato natural rico em antioxidantes.

Mais informações consultar:
Kumar, Sapkota; Se-Eun, Park; Ji-Eun, Kim; Seung, Kim; Han-Suk, Choi; 
Hong-Sung, Chun & Sung-Jun, Kim (2010). Antioxidant and antimelanogenic 
properties of chestnut �ower extract. Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry, 74 (8), 1527–1533.

PRODUTO

dos com a pele.

5
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Flor do Castanheiro: "Chestnut Flower as a Bioactive Ingredient for “Serra da Estrela” Cheese"

-
heiro têm sido utilizadas para diferentes 

atividade antioxidante ainda são pratica-
mente desconhecidas. As decocções e 

apreciados. Este grupo de investigação 
tem caracterizado duas cultivares 
predominantes em Trás-os-Montes, a 

-
do a presença de açúcares livres, ácidos 
orgânicos e compostos fenólicos, como 

Albino Bento, Isabel C.F.R. Ferreira, Márcio 
Carocho  
MountainResearch Centre (CIMO), Polytechnic Institute of Bragança, 
Portugal

Márcio Carocho, Patricia Morales
Departmentof Nutritionand Bromatology II, Facultyof Pharmacy, 
Complutense Universityof Madrid, Spain

 

e erva-cidreira no queijo “Serra da estrela” como 
conservante, conferindo atividade antioxidante para 
este género alimentício e tornando-o um alimento 

atividade aintioxidante.

PROCESSO PRODUTO
Carocho, Márcio; Barreira, João C.M.; Antonio, Amilcar L.; Bento, Albino; Morales,  Patricia; Ferreira, 
Isabel C.F.R. (2015). The incorporation of plant materials in “Serra da Estrela” cheese improves 

of Lipid Science and Technology, -117:10, p. 1607-1614

funcional.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca de Castanha: "Effects of a solvent system on the functionalities of wool and cotton fabrics finished in chestnut (Castanea crenata)
shell extract"

Os estudos realizados mostraram que, no 
caso dos têxteis de algodão, este subpro
duto mostrou atividade antibacteriana 
contra K. pneumoniae e S. aureus. 
Quando se trata da indústria têxtil da lã, a 
atividade antibacteriana veri�cou-se 
apenas contra S. aureus. Este estudo 
constatou ainda que o melhor solvente 
para as cascas de castanha é uma mistura 
50/50 wt% de água e 1,3-butanediol. O 
extrato produzido com este solvente 
mostrou-se mais efetivo quando aplica
do na indústria têxtil da lã e do algodão, 
tanto a nível antibacteriano como 
antioxidante. 

Kyung Hwa Hong
College of Natural Science, Kongju National University, Chungnam 32588,
South Korea

 

 

Castanha; lã; antioxidante; indústria têxtil; 
algodão

Melhoria de um produto têxtil já existente 
utilizando um subproduto pouco valorizado com 
forte potencial antibacteriano e antioxidante.

Mais informações consultar:
Kyung Hwa Hong (2018). E�ects of a solvent system on the 
functionalities of wool and cotton fabrics �nished in chestnut 
(Castanea crenata) shell extract. Cellulose, Volume 25, 2745–2753.

PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folha do Castanheiro: "Castanea sativa by-products: A review on added value and sustainable application"

Durante o processamento de castanha, 
uma grande quantidade de material 
residual é gerada, nomeadamente pele, 
casca, ouriço e folhas. Estudos sobre os 
subprodutos da castanha revelaram um 
bom per�l de compostos bioativos com 
propriedades antioxidantes, antitumorais 
e cardioprotetoras. Estes resíduos agroin-
dustriais, após valorização, podem ser 
utilizados por outras indústrias, como as 
farmacêuticas, alimentares ou cosméti-
cas, gerando mais lucros, reduzindo os 
custos de poluição e melhorando a 
sustentabilidade económica e ambiental.
  

Nair Braga, Francisca Rodrigues, M. Beatriz P.P. 
Oliveira  
REQUIMTE, Department of Chemical Sciences, Faculty of Pharmacy, 
University of Porto, Rua de Jorge Viterbo Ferreira 228, 4050-313 Porto, 
Portugal

 

 

Castanheiro; folhas; indústria farmacêutica 

Valorização de subprodutos através da sua 
utilização na indústria farmacêutica, alimentar, 
cosmética e de couro.

Braga, Nair; Rodrigues, Francisca & Oliveira, M. Beatriz P.P. (2015). 
Castanea sativa by-products: a review on added value and sustainable 
application, Natural Product Research, 29:1, 1-18

PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca e ouriço de Castanha: "Environmentally friendly wood adhesives based on chestnut (Castanea sativa) shell tannins"

O objetivo deste trabalho foi a formulação de 

adesivos para painéis de partículas à base de 

taninos extraídos de resíduos industriais 

lignocelulósicos, nomeadamente casca e 

ouriços castanha e casca de eucalipto. O 

interesse deste projeto centra-se na possibili

dade de remover completamente o 

formaldeído das formulações adesivas. Para 

isso, foram testadas alternativas ao formaldeí

do como endurecedor, por exemplo, 

aglomerados tipo 2 de uso interior foram 

fabricados com adesivos à base de taninos de 

casca castanha, sozinhos ou misturados com 

ouriços de castanha / ou taninos da casca de 

 

Jorge Santos, Gervasio Antorrena, M. Sonia Freire,
Julia González-Álvarez
Department of Chemical Engineering, School of Engineering,
University of Santiago de Compostela, Rua Lope Gomez de Marzoa s/n, 
15782 Santiago de Compostela, Spain

Antonio Pizzi
ENSTIB-LERMAB, University of Lorraine, 27 rue Philippe Seguin, 
1041 88051 Epinal Cedex 9, France

 

 

Castanha; casca; ouriço; taninos; eucalipto;
resíduos industriais

Utilização de taninos extraídos de um subproduto 
da castanha em substituição de um produto 
      

Mais informações consultar:
Santos, Jorge Santos; Antorrena, Gervasio; Freire, M. Sonia; Pizzi, Antonio & 
González-Álvarez, Julia (2017). Environmentally friendly wood adhesives 
based on Chestnut (Castanea sativa) shell tannins. European Journal of Wood 

PROCESSO PRODUTO
and Wood Products, Volume 75, 79-100

químico prejudicial para o ambiente.

eucalipto.



10

Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Flor de Castanheiro: “Castanea sativa male flower extracts as a bioative ingredient for «pastel de nata»”

A substituição de aditivos arti�ciais por 
compostos naturais é uma tendência atual na
indústria de alimentos. Além do seu efeito de 
preservação, os ingredientes naturalmente 
obtidos frequentemente apresentam impor-
tantes níveis de bioatividade. Alguns estudos 
tem relevado elevada atividade antioxidante 
e antimicrobiana da �or masculina de casta-
nheiro. Desta forma, foi testado o seu poten-
cial como substituto do conservante sorbato 
de potássio usualmente utilizado na receita 
do pastel de nata.  O estudo demonstrou a 
incorporação do ingrediente natural mantem 
os per�s nutricionais e químicos da receita 
original, mas expressam uma aparência 
potencialmente mais atraente e, principal-
mente, um aumento da atividade antioxidan-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Caleja, Lillian Barros, João C.M. Barreira, 
Ricardo C. Calhelha, Albino Bento, 
Isabel C.F.R. Ferreira
Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de 
Bragança 

Marina Sokovic, Ana Ciric 
University of Belgrade, Department of Plant Physiology, Institute for 
Biological Research “Siniša Stanković” 

 

Flores masculinas de castanheiro; ingredientes 
naturais; antioxidante; pastel de nata

Incorporação de um extrato rico em compostos fenólicos de 
�ores masculinas de castanheiro em “pastel de nata” como 
conservante, conferindo atividade antioxidante a um produto
de pastelaria tipicamente português e tornando-o um 
alimento funcional.

 
      

Mais informações consultar:
Cristina Caleja, Lillian Barros, João C.M. Barreira, Marina Sokovic, Ricardo C.Calhelha, Albino Bento,
M. Beatriz P.P. Oliveira, Isabel C.F.R. Ferreira (2019). Castanea sativa male �ower extracts as an 
alternative preserving agent in the Portuguese pastry delicacy “pastel de nata”. Food Chemistry.
Submetido. 

 
 
 

PROCESSO PRODUTO

te. M. Beatriz P.P. Oliveira
REQUIMTE/LAQV, Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto 



Alfarroba
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folhas de alfarroba: “Antioxidant Properties and Total Phenolic Content of Three Varieties of Carob Tree Leaves from Morocco”

Este grupo de investigação estudaram a 
atividade antioxidante in vitro e o teor 
total de fenólicos (método de Folin-Cio-
calteu) de três repetições de três varie-
dades de extratos de folhas de Ceratonia 
siliqua L. (fêmea enxertada, fêmea 
espontânea, macho espontânea) culti-
vadas em Marrocos, usando modelos 
antioxidantes in vitro, incluindo a elimi-
nação de 1,1-difenil-2-picrilhidrazil 
(DPPH) ensaio, redução de potência e 
capacidade antioxidante total. A concen-
tração global de polifenóis variou de 0,45 
a 2,64 (g / lGAE) nas três categorias dos 
extratos. Em cada variedade, a fração 
acetato de etila apresentou a maior ativi-
dade antioxidante em comparação com     

Hanane El Hajaji, Mohammed Lachkar
Laboratoire d’Ingénierie des Matériaux Organométalliques et Moléculaires
 ‘’LIMOM’’, Unité associée au CNRST (URAC 19), Faculté des Sciences, 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, B.P.1796 (Atlas), 30000 - Fès, 
Morocco
Nadya Lachkar, Katim Alaoui, Yahya Cherrah
Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie, Université Mohamed V, Rabat-Souissi, Rabat, Morocco 

 

Atividade antioxidante; compostos fenólicos;
alfarroba 

outras frações. 

Utilização dos benefícios provenientes das folhas 
da alfarrobeira, como agente quimio preventivo, 
contendo também propriedades antioxidantes. PROCESSO

Abdellah Farah, Abdesslam Ennabili
National Institute of Medicinal and Aromatic Plants, University of Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, BP 8862, 30100 - Fès, Morocco

Brahim El Bali
Laboratory of Mineral Solid and Analytical Chemistry, ‘’LMSAC’’, Department
of Chemistry, Faculty of Sciences, University Mohamed I, Po. Box 717, 60000 
Oujda, Morocco



Noz



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Natural additive with feed intestinal activity"

Espanha, 2001

Rasmussen Anette Bjornhauge 
Troels Elgaard

ES2249551T3Esta invenção consiste num aditivo 
alimentar natural que inclui substâncias 
ativas naturais obtidas de uma ou mais 
plantas selecionadas entre os géneros 
Aesculus, Castanea, Quercus, Juglans, 
Ceratonia, Vitis e / ou Camellia e de um 
segundo componente ativo que contém 
�avonóides e é obtido de uma ou mais 
plantas selecionadas entre citrinos e 
uvas, e opcionalmente adjuvantes ou 
aditivos convencionais. Este aditivo 
alimentar destina-se à utilização em 

1

Criação de um aditivo alimentar a partir
de extratos extraídos de subprodutos.

rações para animais.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Preparation method for extracting chitosan from walnut shells"

China, 2015

CN104327196AA invenção refere-se a um método para 
extração de quitosano a partir de cascas 
de nozes. O rendimento em quitosano é 
de cerca de 25%. Esta patente surgiu com 
base no objetivo de transformar resíduos 
em riqueza. O método de preparação é 
simples e o processo tem reduzido 
impacto ambiental e alta e�ciência na 

2

王捷刘琪�佳李海波���程革 

Extração de quitosano a partir de um 
subproduto da noz através de processos 
ecológicos.

extração de quitosano.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca de Noz: "Product Identification and Distribution from Hydrothermal Conversion of Walnut Shells"

Os subprodutos agrícolas são uma impor-

tante fonte de biomassa para conversão em 

biocombustíveis / bioenergia. No sudeste 

dos EUA, produz-se uma grande quantidade 

de nozes, provenientes do processamento de 

nozes, nozes Pecan e amendoins. Neste 

estudo, as cascas de nozes foram seleciona-

das como subproduto agrícola representati-

vo, tendo sido aplicado um processo 

hidrotérmico catalisado por bases e ácido 

para converte-las em compostos orgânicos 

liquefeitos. Foram avaliados os seguintes 

parâmetros: taxa de conversão, principais 

produtos orgânicos, e sua distribuição foi 

medida sob diferentes concentrações de 

bases e temperatura de reação. 

Aiguo Liu, YoonKook Park, Zhiliang Huang, 
Baowu Wang, Ramble O. Ankumah, Prosanto K. 
Biswas
Department of Agricultural and EnVironmental Sciences, Chemical 
Engineering Department, and Department of Food and Nutritional 
Sciences, Tuskegee UniVersity, Alabama 36088

 

 

Noz; casca; biocombustível

Valorização de um subproduto considerado 
resíduo, transformando-o em biocombustível. 

Mais informações consultar:
Aiguo Liu; YoonKook Park; Zhiliang Huang; Baowu Wang; Ramble O. 
Ankumah & Prosanto K. Biswas (2006). Product identi�cation and 
distribution from hydrothermal conversion of walnut shells. Energy & 
Fuels, 20, 446-454.

PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca de Noz: "Removal of chromium (VI) from aqueous solution using walnut hull"

Neste projeto, a remoção de crómio (VI) de 

uma solução aquosa por casca de nogueira 

(um adsorvente local de baixo custo) foi estu-

dada. A extensão da adsorção foi investigada 

em função do pH da solução, tempo de 

contato, concentração de adsorvente e 

adsorvido, temperatura de reação e eletrólito 

(cloreto de sódio). Comparativamente a 

outros adsorventes relatados na literatura, a 

casca de nogueira, neste estudo, apresenta 

uma aplicabilidade prática muito boa.

 

Xue Song Wang, Zhi Zhong Li, Sheng Rong Tao
Department of Chemical Engineering, Huaihai Institute of Technology, 
Lianyungang, Jiangsu 222005, China

 

 

Casca; nogueira; crómio

Utilização de um subproduto desvalorizado no 
mercado e com um baixo custo de aquisição 
como adsorvente.

Mais informações consultar:
Xue Song Wang; Zhi Zhong Li & Sheng Rong Tao (2009). Removal of 
chromium (VI) from aqueous solution using walnut hull. Journal of 
Environmental Management, 90, 721-729.

PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folhas de Noz: "Phenolic profile in the quality control of walnut (Juglans regia L.) leaves"

A folha de nogueira (Juglans regia L.) tem 

sido amplamente usada na medicina popular 

para tratamento de insu�ciência venosa e 

sintomatologia hemorroidal. Tem proprie-

dades antidiarreicas, depurativa, adstringen-

tes ceratolíticas, antifúngicas, hipoglicémi-

cas, hipotensivas e sedativas. Neste estudo as 

determinações qualitativas e quantitativas 

de compostos fenólicos foram realizadas em 

amostras de folhas de nogueira de seis culti-

vares diferentes, com as mesmas condições 

agrícolas, geográ�cas e climáticas. A 

evolução dos principais compostos fenólicos 

foi monitorizada de maio a setembro e foram 

utilizados dois processos de extração.

 

Rosa M. Seabra, Paula B. Andrade, Patrícia
Valentão, Joana S. Amaral
REQUIMTE, Serviço de Farmacognosia, Faculdade de Farmácia, 
Universidade do Porto, R. Aníbal Cunha, 164, 4050-047 Porto, Portugal
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão, Instituto Politécnico de 
Bragança, Quinta de Sta. Apolónia, Apartado 134, 5301-857 
Bragança, Portugal
José A. Pereira
Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, Quinta de Sta. 
Apolónia, Apartado 134, 5301-857 Bragança, Portugal
José A. Pereira
Departament of Science and Technology, Research Group on Quality, 
Safety and Bioactivity of Plant Foods, CEBAS-CSIC P.O. Box 164, E-30100 
Espinardo, Murcia, Spain
 

 

 

Nogueira; folhas; compostos fenólicos;
processo de extração

Caracterização de um subproduto pouco utilizado 
e bastante rico em compostos fenólicos que lhe 
conferem propriedades bené�cas para a saúde.
Mais informações consultar:
Amaral, Joana S.; Seabra, Rosa M.; Andrade, Paula B.; Valentão, Patrícia; 
Pereira, José A. Pereira & Ferreres, Federico (2004). Phenolic pro�le in the 
quality control of walnut (Juglans regia L.) leaves. Food Chemistry, 88, 
373–379.

PROCESSO



Avelã



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Cosmetic, nutraceutical, veterinary and pharmaceutical compositions containing a hazelnut 
pericarp extract"

França, 2016

WO2016198756A1Esta invenção refere-se a usos cosméti-
cos, nutracêuticos, veterinários e 
farmacêuticos de um extrato de pericar-
po (cascarão) de avelã como um agente 
para o tratamento de problemas de pele 
e muco. Os extratos de cascarão de avelã 
são utilizados para despigmentar pelo 
menos parcialmente a pele normal ou 
para remover manchas castanhas associ-
adas ao envelhecimento ou exposição 
repetida ao sol. Mas, além disso, este 
extrato melhora signi�cativamente a 
função de barreira da pele para combat-
er a agressão externa e, portanto, age 
como um protetor da pele e desem-
penha um papel favorável nas com- 

1

Philippe Bernard 
Franck Himbert

posições anti-envelhecimento.

Utilização de um subproduto desvalorizado
no mercado para extrair componentes úteis 
para a indústria dos cosméticos.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Pele de Avelã: "Increasing espresso coffee brew antioxidant capacity using phenolic extract recovered from hazelnut skin waste"

O consumo simultâneo de diferentes 
classes de antioxidantes �toquímicos na 
dieta pode resultar em efeitos mais 
bené�cos do que quando consumidos 
isoladamente. No presente estudo, os 
efeitos antioxidantes in vitro e in vivo da 
bebida de café expresso com extrato 
fenólico de pele de avelã extraído de 
resíduos de pele de avelã (ricos em �avo-
noides) foram estudados. As experiências 
in vivo sugeriram que o café expresso 
enriquecido com os compostos extraídos 
da pele de avelã é muito mais antioxi-
dante do que o café expresso simples.   

Marina Contini, Simone Baccelloni, Maria 
Teresa Frangipane, Riccardo Massantini
Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest Systems, 
Tuscia University, Via S. Camillo De Lellis s.n.c., 01100 Viterbo, Italy

Nicolò Merendino
Department of Ecological and Biological Science, Tuscia University, 
Via S. Camillo De Lellis s.n.c., 01100 Viterbo, Italy

 

 

Pele de aveã; café expresso; antioxidantes
�toquímicos

Desenvolvimento de alimentos funcionais a partir 
de subprodutos da cultura da aveleira.     
 

 PRODUTOMais informações consultar:
Continia, Marina; Baccellonia, Simone; Frangipanea, Maria Teresa; Merendinob, Nicolò & 
Massantinia, Riccardo (2012). Increasing espresso co�ee brew antioxidant capacity using 
phenolic extract recovered from hazelnut skin waste. Journal of Functional Foods, 4, 1 3 
7–1 4 6
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folha da Aveleira: "Giffonins J−P, Highly Hydroxylated Cyclized Diarylheptanoids from the Leaves of Corylus avellana Cultivar 
“Tonda di Giffoni”

Para além da importância nutricional das 
avelãs também as folhas de avelã são 
consumidas como uma infusão. Elas são 
usadas na medicina popular para o trata-
mento de hemorroidas, varizes, �ebite e 
edema, como consequência das suas 
propriedades adstringentes, vasoprote-
toras e antiedema e também por seus 
efeitos antimicrobianos moderados. A 
sua atividade antioxidante tem sido relat-
ada tanto para avelãs quanto para as 
folhas de C. avellana. Investigações ante-
riores em folhas de C. avellana resultaram 
no isolamento de constituintes fenólicos, 
como �avonóides, ácido cafeico, deriva-
dos de diarilepanóides e de taxano.  

Milena Masullo, Vincenza Cantone, Antonietta 
Cerulli, Gianluigi Lauro, Cosimo Pizza, Giuseppe 
Bifulco, Sonia Piacente
Dipartimento di Farmacia, Universita  degli Studi di Salerno, Via Giovanni 
Paolo II 132, 84084 Fisciano, Salerno, Italy

Francesco Messano, Gian Luigi Russo
Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Via Roma 64, 83100 Avellino, Italy

 

 

Avelã; folhas; atividade antioxidante; medicina;
valorização económica

Caracterização das folhas de avelã em termos 
nutricionais/medicinais possibilitando a sua 
valorização económica enquanto subproduto.     
 

 
PRODUTOMais informações consultar:

Masullo, Milena; Cantone, Vincenza; Cerulli, Antonietta; Lauro, Gianluigi; Messano, 
Francesco; Russo, Gian Luigi; Pizza, Cosimo; Bifulco, Giuseppe & Piacente, Sonia (2015). 
Gi�onins J−P, Highly Hydroxylated Cyclized Diarylheptanoids from the Leaves of Corylus 
avellana Cultivar “Tonda di Gi�oni”. Journal of Natural Products, 78 (12), 2975-2982.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Avelã e pele de avelã: "Phytochemical Compositions, Antioxidant Properties, and Colon Cancer Antiproliferation Effects 
of Turkish and Oregon Hazelnut"

Os extratos de avelã são potentes capta-
dores de radicais livres e inibiram a prolif-
eração de células cancerígenas. Os extra-
tos de pele de avelã turca e de Oregon 
torrados apresentaram atividade antioxi-
dante signi�cativamente mais alta em 
relação aos demais extratos. Em 6 
mg/mL, o extrato de pele de avelã torra-
do de Oregon inibiu signi�cativamente o 
crescimento das células HT-29 em 96% 
após 4 dias de tratamento, e um resulta-
do semelhante foi visto do extrato de 
casca de avelã turco, veri�cando-se uma 
diminuição de crescimento das células  

Haiwen Li, John W. Parry
Agricultural Research Station, Virginia State University, Petersburg, USA. 

 

 

Extratos de avelã; celúlas cancerígenas;  pele de 
avelã; casca de avelã

Possibilidade de incorporação da pele da avelã 
em produtos da indústria alimentar e 
farmacêutica devido às suas propriedades     
 

 
PRODUTO

Mais informações consultar:
Li, Haiwen & Parry, John W. (2011). Phytochemical Compositions, Antioxidant 
Properties, and Colon Cancer Antiproliferation E�ects of Turkish and Oregon 
Hazelnut. Food and Nutrition Sciences, 2, 1142-1149.

anti-tumorais.

HT-29 em 89%
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Pele de Avelã: "Plasticizers, antioxidants and reinforcement fillers from hazelnut skin and cocoa by-products: Extraction and use
in PLA and PP"

Neste estudo é demonstrado que é 
possível separar diferentes tipos de 
produtos químicos, como plasti�cantes, 
antioxidantes e enchimentos de reforço 
através de um método simples extrações 
seletivas e seriadas de subprodutos de do 
cacau e da avelã (pele de avelã).   

Daniele Battegazzore,  Jenny Alongi, 
Alberto Frache
Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, 
sede di Alessandria, Viale Teresa Michel 5, 15121 Alessandria, Italy

Sergio Bocchini
Center for Space Human Robotics@PoliTo, Istituto Italiano di Tecnologia, 
Corso Trento 21, 10129 Torino, Italy

 

 

Pele de aveã; produtos químicos; plasti�cantes;
antioxidantes

Valorização de subprodutos da indústria 
agroalimentar e sua incorporação em novos   
 

 Mais informações consultar:
Battegazzore, Daniele; Bocchini, Sergio; Alongi, Jenny & Frache, Alberto (2014). Plasticizers, 
antioxidants and reinforcement �llers from hazelnut skin and cocoa by-products: 
Extraction and use in PLA and PP. Polymer Degradation and Stability, Vol.108, 297-306.

produtos. PROCESSO PRODUTO



Pistácio



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Low-dust animal litters and methods for making same"

US, 2016

US20130319341A1Esta invenção consiste na utilização de 
subprodutos da cultura do pistácio, 
entre outros, como material para fazer as 
camas, com baixo teor de poeira, para 
animais. As camas para animais são feitas 
a partir da adequada combinação de 
ingredientes com baixo teor de  

1

Yimin Zhang
Emily Alison Jemmott
Gustavo Vera

poeira.

Aproveitamento de subprodutos da 
cultura do pistácio para as camas de 
animais com baixo teor de poeira.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Method for removing toxic heavy metals"

Chile, 2010

Sergio Gonzalo Montes Sotomayor,
José Roberto Morales Peña 
Potaschkin Paulo Pogorelow

WO2010028516A1Propõe-se o uso de materiais lignoce-
lulósicos (subprodutos do pistácio) para 
eliminar metais pesados solúveis e 
tóxicos em e�uentes domésticos ou 
industriais. Uma gestão adequada da 
tecnologia envolve a de�nição de cada 
tipo de e�uentes domésticos ou industri-
ais e ajustar os padrões de acordo com a 
sua composição química, a razão sólido / 
líquido ou densidade da polpa, o valor do 
pH a um nível constante ou variável e as 
condições de agitação no reator de 
adsorção, que permitem otimizar o 
processo em curtos períodos de opera- 

2

ção.

Extração de metais pesados e tóxicos em
e�uentes domésticos ou industriais 
utilizando subprodutos da cultura do 
pistácio.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca de Pistácio: "Potential of biofuel production from pistachio waste in Iran"

Segundo as estatísticas publicadas, 
no Irão, a área de cultivo de pistávio é 
atuamente cerca de mais de 300.000 ha. 
Este grupo de investigadores mostra com 
este artigo que há um potencial 
considerável para o uso de desperdícios 
de produtos agrícolas, especialmente os 
do pistácio como combustível. 
Veri�cou-se que a produção de biogás a 
partir da casca do pistácio e pirólise da
casca dura, são as formas mais e�cazes 
para eliminar resíduos, para produção de 
combustível e uso otimizado dos 
mesmos. 

Ahmad Taghizadeh-Alisaraei, Hossein Alizadeh 
Assar
Department of Biosystems Engineering, Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, P. O. Box 386, Gorgan, Iran

Barat Ghobadian
Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat 
Modares University, P. O. Box 14115-336, Tehran, Iran

Ali Motevali
Department of Mechanics of Biosystem Engineering, Sari Agricultural 
Sciences and Natural Resources University, P. O. Box 385, Sari, Iran

 

 

Pistácio; biomassa; etanol; pirólise

PRODUTO

Aproveitamento dos subprodutos agrícolas, 
conferindo-lhes viabilidade económica através da
utilização dos mesmos na produção de 
biocombustível. 
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca de Pistácio: "Pomegranate seed pulp, pistachio hulls, 3 and tomato pomace as replacement of 4 wheat bran increased milk 
conjugated linoleic acid concentrations without 5 adverse effects on ruminal fermentation and performance of Saanen dairy goats"

O estudo comparou três subprodutos 
agro-industriais subutilizados: polpa de 
semente de romã, casca de pistácio e 
bagaço de tomate.  Os resultados do 
presente estudo demonstraram que a 
fermentação ruminal, o consumo de 
ração e produção de leite das cabras 
leiteiras experimentais não foi 
comprometida pela substituição do trigo
farelo com PSP, PH ou TP. A inclusão 
desses subprodutos agroindustriais 
poderia melhorar a qualidade das 
propriedades da gordura do leite em 
cabras leiteiras, com notável variação nos  

A. Razzaghi, A.A. Naserian, R. Valizadeh, 
S.H. Ebrahimi, B. Khorrami, M. Malekkhahi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University 
of Mashhad,13 Mashhad, P.O. Box. 91775-1163, Iran

R. Khiaosa-ard
Institute of Animal Nutrition and Plant Secondary Compounds, 
Department of Farm15 Animals and Veterinary Public Health, University 
of Veterinary Medicine Vienna,16 Veterinaerplatz 1, A-1210 Vienna, Austria

 

 

Pistácio; casca; subprodutos; alimentação; 
animais

Os resultados do estudo indicaram que que todos

os subprodutos podem ser utilizados em vez de 

farelo de trigo para cabras em lactação sem efeitos

adversos no seu desempenho, bem como a 

fermentação ruminal.  

constituintes.

PROCESSO PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Casca de Pistácio: "EVALUATING ON POSSIBILITY USE OF PISTACHIO WASTE IN COMPOSITION SUBSTRATE OF WHITE BUTTON MUSHROOM"

O objetivo deste estudo foi desenvolver 
uma utilização amiga do meio ambiente, 
dos subprodutos do pistácio. Dos prin-
icpais objetivos, faz parte, determinar se 
os cogumelos shiitake cresceriam em um 
substrato composto de cascas de pistácio, 
e avaliar a qualidade dos cogumelos em 
termos de humidade, cor, textura e 
tamanho.

Chelsea Anne Zweigle
Master of Science in Food and Nutritional Sciences in the Jordan College 
of Agricultural Sciences and Technology California State University, Fresno

 

 

Pistácio; casca; subprodutos; substrato; 
cogumelos

Minimizar ou até mesmo eliminar a extração de 
resíduos de pistácios, eliminando assim os riscos 
ambientais associados ao seu descarte atual, 
enquanto, ao mesmo tempo, desenvolvem
substrato rentável para a produção de cogumelos
shiitake.

PROCESSO



Material
Podas
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Material das Podas: "MOVBIO – Mobilização de Biomassa de Podas para Valorização Energética"

O projeto MOVBIO tem como objetivo 
geral permitir a valorização energética de 
biomassa resultante das atividades de 
poda existentes de ambos os lados da 
fronteira luso-espanhola e que atual-
mente não é aproveitada de forma 
sistemática. Centrar-se-á especi�camente 
na análise teórica e experimental da 
forma de valorização dos recursos 
biomássicos resultantes das atividades de 
poda realizadas na região abrangida pelo 
projeto, tendo em vista a sua utilização 
para a produção de energia, particular-
mente ena indústria e edifícios do setor    

CIDAUT, CVR – Centro para a Valorização de 
Resíduos, ITACyL, AEdoAVE - Agência de Energia
do Ave e Agência Municipal de Energia de 
Valladolid (AEMVA)

 

 

Recursos biomássicos; produção de energia;
indústria; setor terciário

Caracterização do potencial de diferentes tipos de 

resíduos de podas agrícolas e urbanas, determinando 

tanto a sua disponibilidade real como as suas 

propriedades enquanto combustíveis sólidos.  
 

 
Mais informações consultar:
https://movbio.eu/projeto/

PROCESSO PRODUTO

terciário.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Material das Podas: "Biomassa-AP"

Biomassa-AP é um projeto transfron-
teiriço cujo objetivo consiste na melhoria 
das capacidades dos centros de I+D das 
regiões da Galiza e Norte de Portugal, 
para otimizar a exploração e a utilização 
da biomassa procedente de restos da 
poda �orestal, dos arbustos, das vinhas e 

ENERGYLAB, Universidade de Vigo, INEGA, Xunta 
de Galicia, ERA, FEUGA,  Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, INEGI, Agência de Energia do 
Cávado e AREA Alto Minho.

 

 

Biomassa; biocombustíveis; poda �orestal

Obtenção de novos biocombustíveis a partir de 

resíduos até agora não densi�cáveis através da sua 

mistura com outros resíduos da biomassa.  
 

 Mais informações consultar:
http://biomasa-ap.com/pt-pt/proyecto/

PROCESSO PRODUTO

do kiwi.



 OLIVEIRA
FILEIRA



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: “The method for making meat sauce using olive leaf”

China, 2009

KR20090024232AA folha de oliveira tem sido usada como 
tempero e a medicina é comida como a 
cozinha italiana. A e�cácia clínica da 
folha de oliveira Teuthi é principalmente 
conhecida pelo seu efeito em sintomas 
tais como febre alta, malária, 
hipertensão, aterosclerose, cancro do 
cólon, in�amação, envenenamento, e 
recentemente tem sido conhecida por 
ser e�caz no tratamento do VIH.
A presente invenção refere-se a um 
processo de prudução de molho para 
carne, através da fermentação da folha 
de oliveira. O objetivo é aumentar o 
conteúdo mineral da carne e diminuir o  

1

colesterol.

Utilização de um subproduto para 
melhorar a qualidade da carne, que se irá 
re�etir em benefícios para a alimentação
 humana.

남영균, 박창하



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "USE OF OLIVE MILL WASTE WATERS IN THE LEATHER TANNING INDUSTRY"

Itália, 2018

 WO2018025210A1Resultado alcançado através do uso das 
águas residuais dos moinhos de azeite na 
indústria de curtimento de couro. Em 
particular, e surpreendentemente, os 
inventores descobriram que os resíduos 
do lagar de azeite poderiam ser usadas 
no processo de curtimento de couro em 
pelo menos três etapas diferentes no 
processo de tratamento de peles de 

2

Valorização de um produto até agora 
destinado apenas ao descarte.

Massimiliano Franceschi 
Giacomo Pacchi
Maurizio Maraviglia

Primeira etapa: ação bactericida, 
sobretudo no passo de imersão.
Segunda etapa: agente de curtimento ou 
agente adjuvante do bronzeamento, em 
particular na etapa de bronzeamento.
Terceira etapa: agente antioxidante para 
prevenir a formação de cromo (VI) no
passo de recurtimento.

animais.



3

Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Folha de Oliveira: “Olive tree (Olea europaea) leaves: potential beneficial effects on human health”

No Mediterrâneo, as folhas de oliveira 
têm vindo a ser cada vez mais utilizadas 
na produção de medicamentos e chás, 
devido aos seus compostos potencial-
mente bioativos que funcionam como 
antioxidantes, anti-hipertensivos, anti-
aterogênicose antiin�amatórios. Um 
desses compostos bioativos é a 
oleuropeína secoiridóide, que pode 
constituir até 6–9% de matéria seca nas 
folhas. Este estudo, sustenta a ideia de 
que as folhas são efetivamente bené�cas 
em certas condições de saúde como a  
hipertensão, doenças cardiovasculares, 
 

Sedef N El, Sibel Karakaya
Food Engineering Department, Nutrition Section, Ege University, İzmir, 
Turkey

 

 

Folha de oliveira; indústria farmacêutica e 
alimentar; compostos antioxidantes

Utilização de um subproduto da cultura da oliveira 
na indústria alimentar e farmacêutica. 

PRODUTO

diabetes e hiperlipidemia.



4

Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Caroço: “Biomassa BR”

BIOMASSA BR é o nome do projeto no 
âmbito do qual se desenvolveu um novo 
produto sustentável com base em 
biomassa de azeitona. A pesquisa 
envolveu o caroço de azeitona e resíduos 
procedentes de altos fornos na produção 
de um novo tipo de cimento. O produto 
destaca-se por utilizar biomassa e conse-
quentemente se tornar um produto com 
baixo carbono. A pesquisa abre um novo 
leque para a valorização e aproveitamen-
to da energia a partir de biomassa.
  

Universidade Estadual Paulista (UNESP) ,
Universidade Politécnica de Valência (UPV) 

 

 

Caroço de azeitona; biomassa; valorização;
energia

Valorização de um subproduto da indústria 
agroalimentar utilizando-o na produção de um 
novo tipo de cimento, ou seja, uma forma 
alternativa sustentável do produto. PROCESSO PRODUTO
Mais informações consultar:
http://www.biomassabr.com/bio/resultadonoticias.asp?id=4502&fbclid=IwAR1D
lF7Me5yILOT3weWVLGFWs7hAnqUchCh9IkzhztzxjAwSelTd-_YPAJM



5

Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Material das Podas: "GreenEdge ECO PELETES" 

O projeto foca-se na criação de uma 
unidade industrial para fabrico de 
briquetes, produzidos a partir dos restos 
excedentes das podas de vinha e olival. A 
estratégia passa sobretudo pela presença 
nos mercados internacionais, potenciado 
o incremento das vendas e a criação de   

GreenEdge 

 

 

Olival; podas; briquetes; valorização do 
produto

Rentabilização económica de excedentes da 
cultura do olival para a produção de briquetes.

PROCESSO PRODUTO
Mais informações consultar:
http://www.greenedgeportugal.com/

uma marca própria.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Águas Residuais: "Olive-mill wastewaters: a promising substrate for microbial lipase production"

Este estudo mostra que as águas residuais 

das fábricas de azeite podem ser

meio de crescimento líquido valioso para a 

produção de lipases microbianas. Foram 

vários os métodos de propostos, incluindo, 

principalmente, tratamentos físico-químicos 

(decantaçãocom cal e/ ou oxidação química, 

concentração, secageme incineração; 

ultraWltration e osmose reversa) (Rozzi e 

Malpei, 1996) e usos agronômicos para 

ferti-irrigação (Cereti et al., 2004). Apesar de 

representarem um grave problema a nível 

ambiental, as águas residuais pode repre-

sentar um recurso possível para a presença

de açúcares simples e complexos que podem 

ser uma base para processos de fermentação.

Alessandro D’Annibale, Giovanni Giovannozzi 
Sermanni, Federico Federici, Maurizio Petruccioli
Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica, University of Tuscia, Via San 

Camillo De Lellis, 01100 Viterbo, Italy 

 

 

Águas residuais; olival; lipases microbianas;
processo de fermentação

Utilização de um subproduto prejudicial para o 
meio ambiente em utilizações bené�cas para 
várias atividades. PROCESSO
Mais informações consultar:
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Bagaço: "Conversion of olive pomace oil to cocoa butter-like fat in a packed-bed enzyme reactor"

O óleo de bagaço de azeitona é obtido por 

extracção do bagaço de azeitona que é deixado 

após a imprensa de azeitonas. Devido a longos 

períodos de armazenamento de bagaço e 

aplicações de secagem a alta temperatura, é 

considerado de qualidade. Por isso, é usado para 

fabricação de sabão e processos industriais. Este 

grupo de investigação, utilizou o óleo de bagaço 

de azeitona re�nado como óleo de origem para a 

produção de gordura semelhante à manteiga de 

cacau. Os maiores rendimentos (10,9% POP, 19,7% 

POS e 11,2% SOS) foram obtidos com 40% de 

carga enzimática, razão molar 1: 2: 6 substrato, 45 

C,7,5 ml / min, 150 ml de solvente e 3 h. O oléo de 

bagaço, quando modi�cado enzimaticamente 

pode ser útil na indústria confenteira como uma 

substituição parcial de manteiga de cacau.

Ozan Nazım Çiftçi, Sibel Fadıloglu, Fahrettin 
Gögüs
Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, University 

of Gaziantep, 27310 Gaziantep, Turkey

 

 

Óleo de bagaço de azeitona; manteiga de cacau; 
indústria confeiteira

A substituição da manteiga de cacau por este 
subproduto, pode reduzir os custos dos 
fabricantes de produtos de confeiteira. PROCESSO PRODUTO
Mais informações consultar:



 FLORESTA
FILEIRA



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Composition for preserving food using the pine resin"  

Coreia, 2016

이석주 이우식

KR100582526B1A presente patente, baseia-se na criação  
de uma composição a partir da resina 
dos pinheiros, para preservação de 
alimento, mantendo o seu sabor em 
embalagens/recipientes não selados.   

1

Valorização de um subproduto na 
indústria alimentar.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Vinegar preparation by using pine needle"

Coreia, 1998

KR0140552B1Após vários estudos experimentais, 
veri�cou-se que o vinagre produzido 
através das agulhas do pinheiro, contrib-
uiem para a saúde ocular, auditiva e para 
as funções do coração e cerebrais, como 
também ajuda a um melhor funciona-
mento metabólico do corpo.  

2

구관모

Produção de um produto bené�co para
a condição humana. 



3

Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Biomassa Florestal : SILVAPLUS – Promoção do uso sustentável da biomassa florestal para fins energéticos no Norte de Portugal 
e Sul da Galiza

O projecto SILVAPLUS pretende 
desenvolver uma nova cadeia de valor 
baseada na produção, transformação e 
consumo de biomassa �orestal primária 
para �ns energéticos. O projeto foi 
delineado de forma a privilegiar uma 
componente prática e operacional, 
através de ações focalizadas em 
territórios especí�cos (Pontevedra e 
Minho-Lima), desenvolvendo novas áreas 
de atuação, que possam posteriormente 
ser transferidas para outras áreas, 
potenciando o seu efeito demonstrativo.  

Forestis, ICNF, AREA Alto Minho, AFG, Concello 
Tomiño, Concello Ponteáreas, Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Associação de 
Produtores Florestais do Vale do Minho,
Associação Florestal do Lima, Dirección Xeral de
Montes, Frinova, FEGAPE - Federacion Galega de 
Parques Empresariais, Enerxía Galega da Biomasa,

 

 

Biomassa �orestal; energia

Promoção do uso sustentável da biomassa 

�orestal para �ns energéticos.

PROCESSO
Mais informações consultar:

http://www.silvaplus.com/pt/

S.L., Enerxil
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Biomassa Sólida: “Biomassalland” 

A Coöperatie Biomassalland U.A. criou na 
região de Salland uma cadeia de 
biomassa lenhosa local lucrativa. O 
objetivo da cooperativa é mobilizar 
�uxos de biomassa locais e regionais de 
forma sustentável e económica para 
gerar energia sustentável dentro desta 
região. Isso signi�ca que o foco está na 
colheita e no processamento de madeira 
que não é destinada principalmente à 
indústria de processamento de madeira  

ANV Groen Salland (Gerard Willemsen) e Borg-
man Beheer Advies B.V. (Jeroen Oorschot e David 

 

 

Biomassa sólida; madeira; energia sustentável 

Criação de um modelo cooperativo que permite 

valorizar um subproduto abundante na região.

PROCESSO PRODUTO
Mais informações consultar:

http://www.biomassalland.nl/biomassa.php

redonda.

Borgman)
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Resina do Pinheiro: “PinusResina” 

A iniciativa PinusResina pretende identi�car/esta-

belecer novas cadeias de valor de transformação 

e valorização, competitiva e segura, da resina de 

pinheiro em produtos de alto valor acrescentado, 

com a missão de aumentar a competitividade e a 

sustentabilidade da �oresta de pinheiro bravo e 

manso em Portugal. A inovação e o aumento de 

conhecimento sobre um importante recurso da 

�oresta portuguesa suportam a sua exploração 

de forma diferenciada dos produtores dos merca-

dos externos, aumentando a e�ciência e a 

competitividade da gestão �orestal. A exploração 

da resina permite igualmente diminuir o risco de 

incêndios nestas áreas. A resina de goma é usada 

para uma variedade de aplicações, desde borra-

cha sintética até bactericidas e química �na.

BCL3, ITQB, Universidade Nova de Lisboa, Facul-
dade de Farmácia de Lisboa, Voz da Natureza, 

 

 

Resina do pinheiro; transformação; valorização; 
�oresta 

Implementar novas metodologias para a 
transformação e�ciente dos constituintes 
facilmente acessíveis da resina de goma 
combinando métodos biológicos e químicos, PROCESSO PRODUTO
Mais informações consultar:

http://www.biomassalland.nl/biomassa.php

BiotechSense, AIFF e Resipinus

e�cientes e sustentáveis.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Pinha: "Antitumor, antiviral and immunopotentiating activities of pine cone extracts: potential medicinal efficacy of natural and synthetic
lignin-related materials (review)"

Este trabalho incide sobre o estudo de 
substâncias isoladas de extratos de NaOH 
de pinha com propriedades antitumorais 
que inibem o crescimento de ascites e 
células tumorais sólidas transplantadas 
em ratos. Estas substâncias antitumorais 
foram também avaliadas como potentes 
agentes antivirais contra o vírus da imu-
node�ciência humana, o vírus Herpes 
simplex e o vírus da gripe; eles induziram 
atividade antimicrobiana contra Staphylo-
coccal aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e 
Candida albicans, e induziu atividade 
antiparasita contra Hymenolepis nana  

First Department of Biochemistry, School of 
Medicine, Showa University, Japan 

 

 

Pinha; propriedades antitumorais 

Valorização da pinha como fonte de substâncias 
antitumorais que podem ser incorporadas em 
alimentos ou produtos farmacêuticos. 

PRODUTOMais informações consultar:
Sakagami, H.; Kawazoe, Y.; Komatsu, N.; Simpson, A.; Nonoyama, M.; Konno, K.; Yoshida, 
T.; Kuroiwa, Y. & Tanuma, S. (1991). Antitumor, antiviral and immunopotentiating 
activities of pine cone extracts: Potential medicinal e�cacy of natural and synthetic 
lignin-related materials (Review). Anticancer research, 11(2), 881-888.

(testado em ratos).
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Agulhas do Pinheiro: “Volatile components  and antibacterial effects of pine needle (Pines densiflora S. and Z.) extracts”

Com este projeto pretendeu-se identi�c-
ar e quanti�car os voláteis presentes nas 
agulhas do pinheiro e avaliar os seus 
efeitos antibacterianos com vista a 
aumentar o tempo de vida de prateleira 

Yong-Suk Kim 
Research Center for Industrial Development of BioFood Materials, 
Chonbuk National University, Jeonju 561-756, Republic of Korea

Dong-Hwa Shin
Faculty of Biotechnology (Food Science & Technology Major), Chonbuk 
National University, Dukjin-Dong, Jeonju, Chonbuk 561-756, Republic of 
Korea

 

 

Agulhas do pinheiro; efeitos antibacterianos; 
comida instantânea 

Utilização de voláteis antibacterianos, extraídos 
das agulhas do pinheiro, como conservantes 

PROCESSOMais informações consultar:

Yong-Suk Kima & Dong-Hwa Shinb (2005). Volatile components and antibacterial 

e�ects of pine needle (Pinus densi�ora S. and Z.) extracts. Food Microbiology, 

22, 37–45.

de comidas instantâneas.

alimentares.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Resina: “GreenUp”

Desenvolvimento de novos poliésteres 
insaturados de mais alto valor acrescentado à 
base de matérias-primas derivadas de fontes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiquímica
Portugal 

 
 

 

Poliésteres insaturados; fontes renováveis

Produto de valor acrescentado produzido através de fontes
renováveis.  
      

 

 
 
 

PROCESSO PRODUTO

renováveis.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Resina: “Green Thermosets”

Este projeto envolverá todos os aspetos do 
processo de transformação da resina extraí-
da até à obtenção de uma resina termoendu-
recível de elevado valor acrescentado, 
explorando o facto de que a dispersão da 
argila “montmorilonite” em matrizes polimé-
ricas leva a melhoramentos signi�cativos das 
suas propriedades mecânicas, estabilidade 
térmica, resistência química e redução da 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo�rey Mitchell and University of Oran
Argélia 

 
 

 

Resina termoendurecível; propriedades mecâni-
cas; estabilidade térmica; resistência química; 
redução emissão de gases

Processo valorizador de um peoduto já existente, com várias 
e distintas utilizações.   
      

 

 
 
 

PROCESSO

emissão de gases.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Resina: “PinusResina”

Identi�car/estabelecer novas cadeias de valor 
de transformação e valorização, competitiva 
e segura, da resina de pinheiro em produtos 
de alto valor acrescentado. Tendo como ativi-
dades a Bio-transformação dos componentes 
da goma de resina; optimização do processo 
de bio-transformação e modi�cação química 
para aumento da e�ciência do processo; 
avaliação toxicológica dos novos compostos;
valorização de resíduos de exploração de 
resina; avaliação de sustentabilidade e  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação BLC3 - Campus de Tecnologia e
Inovação 
Portugal 

 
 

 

Transformação; valorização; bio-transformação
e�ciência; sustentabilidade

Processo valorizador de um peoduto já existente, com várias 
e distintas utilizações.   
      

 

 
 
 

PROCESSO PRODUTO

benchemarking.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Material das Podas: “Biomassa AP”

É um projeto transfronteiriço cujo objetivo 
consiste na melhoria das capacidades dos 
centros de I&D das regiões da Galiza e Norte 
de Portugal, para otimizar a exploração e a 
utilização da biomassa procedente de restos 
da poda �orestal, dos arbustos, das vinhas e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnergyLab 
Portugal e Espanha 

 
 

 

Biomassa; optimização e exploração

Mais informação:
http://biomasa-ap.com/pt-pt/proyecto/  

Optimização de recursos já existentes para 
melhorar centros de I&D.
      

 

 
 
 

PROCESSO

do kiwi.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Material das Podas: “Enersilva”

Promoção do uso sustentável da biomassa 
�orestal para �ns energéticos no Sudoeste da   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forestis; Asociación Forestal de Galicia (AFG); 
Consellería de Medio Rural da Rural da Xunta de 
Galicia;  Instituto Enerxético de Galicia (Inega); 
Confederación de Forestalista del País Vasco; 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Centro 
de Biomassa para a Energia; Union des Syndicats 
des Sylviculteurs d´Aquitaine; Centre Régional 
de la Propriété Forestière d´Aquitaine 
Portugal, Espanha e França 

 
 

 

Biomassa; sustentabilidade

Uso sustentável de biomassa para �ns 
energéticos.
      

 

 
 
 

PROCESSO

Europa.



 TOMATE INDÚSTRIA
FILEIRA



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: "Tomato leaf mosquito repellant product"

China, 2005

CN1685842AA presente invenção baseia-se na 
utilização das folhas do tomateiro como 
matéria-prima para a produção de um 
 
Foram feitos vários testes de e�cácia, 
com diferentes tipos de mosquitos e foi 
comprovado que o repelente cumpre o 
objetivo pelo qual foi produzido, em 
primeiro a eliminição de mosquitos e em 
segundo a prevenção de doenças 
provenientes da existência dos mesmos. 

1

�子花

Eliminção de uma praga e prevenção de 
doenças provenientes da mesma.

repelente contra mosquitos.



Descrição

Grau de inovação 

Patente nº 

Autores

Local/ano 

Patente: “Method for preparing tomato seed oil"

China, 2010

CN101928635AA presente patente refere-se a um método 
para produzir óleo de sementes de tomate. 
O método compreende as seguintes etapas: 
realizar tratamento em micro-ondas com as 
sementes de tomate esmagadas no taman-
ho de partícula entre 30 e 100 malhas, 
extraindo usando C02 supercrítico por 1,0 a 
3,0 horas, e separar um produto, nomeada-
mente o óleo de semente de tomate. 
O óleo de sementes de tomate preparado 
através deste método, possui melhores 
características: o teor de ácido gordo insatu-
rado do óleo de semente de tomate prepara-
do é cerca de 5% superior ao do preparado 
usando o método solvente convencional; a 
composição de ácidos graxos satisfaz melhor 
as necessidades do corpo humano e "mais 
de 90% do óleo de semente de tomate é 
extraído das sementes de tomate."

2

吴立根沈�王岸娜王�曦�洁

Produção de um óleo de sementes, mais 
saudável e com mais resposta às necessi-
dades do corpo humano, através de um   
subproduto pouco rentabilizado.
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Tomate considerado “lixo”: "Added Value to create a Niche Product"

Este projeto desenvolveu um novo 
produto "gourmet" - vinagre de tomate -  
a partir das quantidades substanciais de 
resíduos de tomate (tomate considerado 
“lixo”), derivados da importante indústria 
de tomates em Malta. Os agricultores 
locais e a indústria transformadora 
reuniram-se para desenvolver este proje-
to para testar e desenvolver este novo 
produto com o objetivo de o colocar no 
mercado, uma vez que sua viabilidade 
comercial tenha sido estabelecida.  

Magro Group S.A. 

 

Tomate; indústria; vinagre; produto gourmet  

Produção de vinagre de tomate a partir de 
subprodutos de tomate. 

Mais informações consultar:
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/added-value-create-niche-product_en; 
http://www.magro.com.mt 

PROCESSO PRODUTO



4

Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Poda em verde e plantas em fim de ciclo vegetativo: "Valorização de subprodutos da cultura do tomate para obtenção de
ingredientes bioativos de valor acrescentado"

A cultura do tomate gera um consideráv-
el volume de subprodutos desprovidos 
de valor comercial. Contudo, estes 
subprodutos representam uma fonte 
promissora de compostos bioativos com 
potencial aplicação em vários setores 
industriais. Assim, este estudo teve como 
objetivo avaliar o potencial antioxidante 
de partes vegetativas do tomateiro 
descartadas durante e após a produção 
de tomate para consumo em fresco. Os 
resultados deste estudo preliminar desta-
cam o potencial dos subprodutos desta 
cultura para a obtenção de antioxidantes 
com potenciais aplicações na indústria 
alimentar e setores interessados em   

Instituto Politécnico de Bragança, 
Escola Superior Agrária de Bragança, Banco 
Português de Germoplasma Vegetal e Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

 

 

Tomate; subprodutos; indústria alimentar;
antioxidantes  

Valorização do material de poda em verde (tomateiro) 
e plantas de tomate em �m de ciclo vegetativo para 
extração de compostos bioativos com utilidade para a    

Mais informações consultar:
Martins, Valter; Pinela, José Pinela; Barros, Lillian; Carvalho, Ana Maria; Rocha, Filomena; 
Barata, Ana Maria & Ferreira, Isabel C.F.R. (2017). Valorização de subprodutos da cultura do 
tomate para obtenção de ingredientes bioativos de valor acrescentado.    Conference: I 
Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura (CLBHort 2017) At: Lisboa, Portugal.

ingredientes bioativos.

indústria alimentar. PRODUTO
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Descrição

Grau de inovação 

Palavras-chave

Parceria/Investigadores

Resultados

Peles e Sementes: "Analyses of tomato peel and seed byproducts and their use as a source of carotenoids"

Um uso para os subprodutos é incluí-los 
em alimentos para animais. Esta pesquisa 
avaliou a viabilidade de usar subprodutos 
de tomate como fonte de carotenoides 
para ovos. Componentes lipídicos na 
gema podem ser alterados com a 
mudança da dieta. Os oxicarotenoides, 
muitas vezes referidos como xanto�las, 
fornecem pigmento para os ovos e a pele 
das galinhas comerciais. Com este estudo 
comprovou-se que as galinhas alimenta-
das com uma dieta à base de subprodu-
tos de casca e sementes de tomate 
tinham gemas com mais pigmentação do 
que as gemas da dieta controle.   

Department of Animal Sciences, The Ohio State 
University, USA
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Bagaço: "Tomato pomace may be a good source of vitamin E in broiler diets"

O bagaço de tomate seco, um subprodu-
to do processamento do tomate, é uma 
excelente fonte de α-tocoferol (vitamina 
E), que é usado como antioxidante em 
carnes de frango. O bagaço de tomate 
pode ser usado como fonte de α-to-
coferol em dietas de frangos para 
diminuir a oxidação lipídica na carne 
(deterioração da gordura) durante o 
aquecimento e armazenamento congela-
do a longo prazo, e para prolongar a vida    

University of California Davis, USA; e University 
of California Riverside, USA
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E in broiler diets. California Agriculture, Vol.58 (1), 59-62.
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Sementes do Tomate: "Enzyme-Assisted Production of Tomato Seed Oil Enriched with Lycopene from Tomato Pomace"

Neste estudo, investigou-se a possibili-
dade de usar todo o resíduo da indústria 
do tomate para produzir um óleo de 
sementes enriquecido com licopeno. O 
óleo foi obtido por meio da extração a 
frio das sementes e posteriormente enri-
quecido em licopeno pela incorporação 
de uma oleoresina de tomate derivada 
das cascas. As características composicio-
nais do óleo combinadas com a produção 
de quantidades signi�cativas de oleorres-
inas suportam fortemente a utilização de 
bagaço de tomate para a produção de 
produtos funcionais à base de licopeno.    

Department of Chemical Engineering, Materials 
& Environment, Sapienza University, Italy
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