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2. Descrição dos trabalhos realizados e resultados 

obtidos 

A presente seção é dedicada à descrição do enquadramento das especificações técnicas, 

efetuado com base numa pesquisa bibliográfica exaustiva e destinada à identificação dos 

subprodutos das fileiras da castanha e vitivinícola, como matrizes de interesse para a obtenção 

de extratos com elevadas propriedades conservantes adequadas às aplicações em estudo, 

nomeadamente a cerveja artesanal e água aromatizada.  

2.1. Atividade 1: Especificações Técnicas 

Trabalhos desenvolvidos: 

No âmbito da Tarefa 1.1- Levantamento de subprodutos da fileira da castanha e vinícola, 

procedeu-se numa primeira fase, ao estudo da problemática relacionada com a conservação 

da cerveja artesanal e água aromatizada, com base em estudos publicados e na informação 

fornecida pela FERMENTUM. Através da análise desta informação e da pesquisa bibliográfica 

exaustiva realizada no que respeita à identificação das matérias-primas de interesse, 

processos de extração e propriedades bioativas dos extratos obtidos, efetuou-se a seleção 

das matérias-primas para o desenvolvimento dos ingredientes conservantes.  

No que respeita à oxidação da cerveja, esta é responsável pela alteração do aspeto, cor e 

das propriedades organoléticas deste produto, ocorrendo ao longo do processo produtivo, 

incluindo na etapa da maturação em condições anaeróbias (após a fermentação aeróbia) e 

ao longo do armazenamento. A presença de oxigénio na cerveja é o principal fator associado 

a esta degradação, dado que este participa num conjunto de reações químicas complexas, 

resultando na produção de carbonilos que posteriormente originam a formação de aldeídos, 

nomeadamente o trans-2-nonenal que é o composto associado ao sabor envelhecido da 

cerveja. As principais reações de oxidação que ocorrem são: (i) degradação dos aminoácidos 

pela reação de Strecker; (ii) oxidação dos álcoois superiores mediada pela melanoidina; 

(iii) degradação oxidativa dos ácidos iso-α; (iv) reações de Maillard; (v) oxidação enzimática 

e não enzimática dos aminoácidos; e (vi) reações de Fenton e Haber-Weiss catalisadas por 

metais. Neste contexto, de forma a prolongar o tempo de prateleira da cerveja é imperativo 

garantir a ausência de oxigénio, mas também utilizar um conservante que tenha capacidade 

para neutralizar os radicais ativos gerados nas reações oxidativas, impedindo a formação 

de compostos indesejáveis e garantindo assim a manutenção das propriedades da cerveja. 

No caso da água aromatizada, este produto é constituído por açúcar ou adoçantes, fruta, 

sumo de fruta e/ou sais minerais, aromatizantes baseados em extratos vegetais ou 
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substâncias aromáticas, podendo ser também gaseificado. Para além destes componentes 

podem também conter aditivos alimentares, incluindo edulcorantes e conservantes, tais 

como sorbatos (E200-E203), benzoatos (E210-E219) e dicarbonato dimetílico (E242), visando 

aumentar o tempo de prateleira destes produtos. De facto, a presença de aromas nesta 

tipologia de produto requer a adição de ingredientes conservantes para garantir a sua 

preservação ao longo do tempo de prateleira, dado que os aromas sensíveis a fenómenos 

oxidativos.   

Relativamente à aplicação de ingredientes conservantes de origem natural na cerveja e 

água aromatizada, compostos tais como os polifenóis, que apresentam atividade 

antioxidante, contribuem para a conservação das suas propriedades organoléticas através 

da neutralização dos radicais livres formados nos processos oxidativos. De notar que, no 

caso da cerveja, esta contém na sua composição compostos fenólicos extraídos do malte e 

do lúpulo, tais como taninos, ácidos fenólicos, flavonas e flavonóis que atuam como 

antioxidantes. Não obstante, a sua atividade antioxidante limitada não é suficiente para 

ter um efeito efetivo na conservação do produto. Neste sentido, é necessário proceder à 

adição de ingredientes naturais, com uma composição química rica em compostos fenólicos, 

de forma a minimizar o impacto na mistura complexa que tipicamente constitui a cerveja. 

Da mesma forma, estes deverão ser adequados para a aplicação nas águas aromatizadas 

sem interferir com a simplicidade dos aromas característicos destes produtos.   

Neste contexto, o projeto Bio4Drinks visa a obtenção de ingredientes naturais 

multifuncionais capazes de atuar como agentes conservantes, garantindo a manutenção das 

propriedades organoléticas das bebidas em estudo. Em sede de candidatura do presente 

projeto descreveram-se os subprodutos das fileiras da castanha e vitivinícola como fontes 

das matrizes de interesse. De entre os vários subprodutos disponíveis na fileira da castanha, 

selecionaram-se como matrizes de interesse para o presente estudo as folhas, o ouriço, a 

pele (casca interna do fruto) e a flor do castanheiro. Esta seleção foi baseada na informação 

descrita em vários estudos focados na caracterização da composição química dos extratos 

obtidos, sendo referenciados como contendo um elevado teor de compostos fenólicos, 

incluindo taninos hidrolisáveis. No caso dos subprodutos disponíveis selecionaram-se como 

matrizes de interesse as grainhas e as folhas das videiras dado serem referenciadas com 

contendo um elevado teor de compostos fenólicos, incluindo taninos condensados. A 

relevância na utilização dos taninos como agentes conservantes na cerveja está relacionada 

com o facto destes compostos apresentarem simultaneamente capacidade para funcionar 

como agentes antioxidantes primários (neutralizam os radicais livres por doação de átomos) 

e secundários (funcionam como agentes quelantes, interferindo com as etapas das reações 

de Fenton e Haber-Weiss). Adicionalmente apresentam também aptidão para inibir a 

peroxidação lipídica. Com base no disposto, é expectável que os extratos obtidos a partir 
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das matérias-primas selecionadas tenham capacidade conservante adequada para a 

aplicação na cerveja artesanal e água aromatizada.  

Relativamente aos processos de extração empregues para a obtenção dos extratos, é um 

dos objetivos do presente projeto utilizar solventes ambientalmente compatíveis, 

preferencialmente reconhecidos como seguros (GRAS) para aplicação alimentar e técnicas 

facilmente escalonadas e economicamente viáveis a nível industrial. Neste sentido 

procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica exaustiva das técnicas de extração mais 

comummente empregues para as matérias-primas selecionadas. A informação recolhida 

está sumariamente descrita na Tabela 1. De notar que as condições de extração 

(temperatura, tempo e solvente) devem ser estabelecidas de modo a maximizar as 

bioatividades dos extratos obtidos. Relativamente à composição nutricional do extrato, 

esta deverá ser caracterizada para cada caso, dado que esta composição varia, tal como a 

composição fenólica, em função das condições de extração, requerendo estudos específicos 

da sua composição. Pretende-se que os extratos sejam ricos em taninos, deste modo as 

condições de extração devem favorecer a sua extração, devendo ser utilizadas 

temperaturas moderadas (na ordem dos 40ºC) e tempos de extração superiores a 2 horas.  

 

Tabela 1. Resumo das técnicas de extração utilizadas para o processamento das matérias-primas 
selecionadas, condições de extração e exemplos de compostos obtidos.

Condições de extração Tipos de 
compostos 
isolados 

Referência 
Bibliográfica Matéria-prima Solventes Técnica Condições 

Grainha da uva 

Etanol:água 
(70/30) pH 3.2 
(acidificação com 
ácido fórmico) 

Maceração  
 

((p/v) 
grainhas:solvente): 15% 
t=24h 
Separação por filtração 

Flavonoides 
Taninos 
condensados 
 

(Lucarini et 
al., 2020) 

Folhas da 
videira 

Metanol: água 
(70/30 vol/vol) 
(acidificação com 
HCl (0,1%)) 

Maceração T=40ºC 
t=60 min 
Separação por filtração 
sob vácuo  
 

Flavonoides 
Ácido gálico 
Taninos 
condensados 

(Banjanin et 
al., 2021) 

Pele da 
castanha 

Água Decocção T=100ºC Flavonoides (Vella et al., 
2018) 

Folhas do 
castanheiro 

Etanol/água 
(60%) 

Maceração  T=25ºC Flavonoides 
Taninos 
hidrolisáveis 

(Vella et al., 
2018) 

Ouriço 

Água Decocção T=100ºC Flavonoides 
Taninos 
hidrolisáveis  

(Vella et al., 
2018) 
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Resultados alcançados: 

A pesquisa efetuada permitiu selecionar as seguintes matérias-primas: 

• Fileira da castanha: folhas, ouriços, pele interna e flor; 

• Fileira vitivinícola: grainha da uva e folhas 

Os métodos de extração deverão utilizar solventes ambientalmente compatíveis, 

preferencialmente reconhecidos como seguros (GRAS) e técnicas facilmente escalonadas e 

economicamente viáveis a nível industrial. De notar que as condições de extração 

(temperatura, tempo e solvente) devem ser estabelecidas de modo a maximizar as 

bioatividades dos extratos obtidos. Relativamente à composição nutricional do extrato, esta 

deverá ser caracterizada para cada caso, dado que esta composição varia, tal como a 

composição fenólica, em função das condições de extração requerendo estudos específicos da 

sua composição química. Pretende-se que os extratos sejam ricos em taninos, deste modo as 

condições de extração devem favorecer a sua extração, devendo ser utilizadas temperaturas 

moderadas (na ordem dos 40ºC) e tempos de extração superiores a 2 horas.   



Projeto Nº POCI-01-0247-FEDER-
113508 

              ANEXO ao Relatório Técnico-Científico 
(DELIVERABLEs) 

 

8 

 

3. Identificar potenciais constrangimentos ao longo da 

execução 

Não foram identificados constrangimentos ao longo da execução da Tarefa.   
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