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Resumo 

 

Na Europa há atualmente enormes desafios relacionados com a disponibilidade de 

fontes proteicas para a alimentação animal. A redução da dependência externa das fontes 

proteicas convencionais como a soja e a utilização de fontes proteicas de produção local como 

as diversas espécies de Lupinus têm merecido maior atenção da política da União Europeia. As 

leguminosas do género Lupinus spp. são espécies bem-adaptadas às condições edafo-climáticas 

da região mediterrânea e são boas fontes de proteína (cerca de 20-45%) e energia, sendo por 

isso possíveis alternativas às fontes proteicas importadas para a alimentação animal, como é o 

caso da soja. No entanto e apesar destas potencialidades, o cultivo desta espécie de leguminosa 

em Portugal tem diminuído nos últimos anos. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito da substituição parcial de bagaço de soja por grão de Lupinus albus (tremoço) 

ou Lupinus luteus (tremocilha) na alimentação de borregos da raça Churra da Terra Quente na 

composição da carcaça e na qualidade da carne. Para o efeito, foram utilizados 12 borregos 

inteiros da raça Churra da Terra Quente, provenientes do efetivo animal da UTAD, com 92 a 

110 dias de idade e com um peso vivo inicial médio de 18,10 ± 2,83 kg. Os animais foram 

distribuídos por 3 grupos, de modo a obter um peso vivo médio semelhante para cada grupo e 

submetidos a 3 dietas isoproteicas e isoenergéticas. As dietas utilizadas foram a dieta controlo 

constituída por feno, grão de trigo e bagaço de soja, a dieta com substituição do bagaço de soja 

por L. luteus (33%, DLL) e a dieta com substituição do bagaço de soja por L. albus (27%, 

DLA). Os animais foram abatidos na sala experimental de abate das instalações da UTAD 

quando atingiram o peso pretendido (25-27 kg). As carcaças foram divididas e separadas em 

peças, para posterior dissecação total. Foram registados o pH e a cor da carne e foram recolhidas 

amostras de músculo longissimus thoracis et lumborum para a determinação da capacidade de 

retenção da água e da força de corte. Os resultados obtidos indicam que a substituição parcial 

do bagaço de soja por L. luteus e L. albus na dieta de borregos, de uma forma geral, não afetou 

a composição da carcaça. No entanto, os valores registados de percentagem de músculo e de 

gordura subcutânea na carcaça foram inferiores aos registados noutros estudos e na mesma raça. 

Quanto à qualidade da carne, a cor, as perdas por cocção e a tenrura não foram influenciadas 

pelo tipo de dieta e encontram-se dentro dos valores registados noutros estudos. Estes resultados 

indicam a possibilidade de utilização destas fontes proteicas como matérias primas na 
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alimentação de borregos. No entanto, devem ser realizados mais estudos com um número maior 

de animais e avaliação de níveis mais elevados de incorporação de Lupinus. 
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Abstract 
 

In Europe there are currently huge challenges related to the availability of protein 

sources for animal feed. The reduction of external dependence on conventional protein sources 

such as soybeans and the use of locally produced protein sources such as the various species of 

Lupinus have deserved greater attention in European Union policy. Leguminous plants of the 

Lupinus spp. are species well-adapted to the edapho-climatic conditions of the Mediterranean 

region and are good sources of protein (about 20-45%) and energy, being therefore possible 

alternatives to protein sources imported for animal feed, such as soy. However, despite these 

potentialities, the cultivation of this legume species in Portugal has decreased in recent years. 

In this context, this study aimed to evaluate the effect of partial substituting soybean meal for 

Lupinus albus or Lupinus luteus grain in the feeding of Churra da Terra Quente lambs on the 

carcass composition and meat quality. For this purpose, 12 non-castrated lambs of the Churra 

da Terra Quente breed from the herd of UTAD, with 92 to 110 days of age and with an average 

initial live weight of 18.10 ± 2.83 kg were used. The animals were distributed into 3 groups, in 

order to obtain a similar average live weight for each group and submitted to 3 isoproteic and 

isoenergetic diets. The diets used were the control diet consisting of hay, wheat grain and 

soybean meal, the diet with replacement of soybean meal by L. luteus (33%, DLL) and the diet 

with replacement of soybean meal by L. albus (27%, DLA). The animals were slaughtered in 

the experimental slaughterhouse the UTAD facilities when they reached the target weight (25-

27 kg). The carcasses were divided and separated into pieces, for subsequent total dissection. 

The pH value and meat colour were recorded and longissimus thoracis et lumborum muscle 

samples were collected for determining the water holding capacity and cutting force. The results 

obtained indicate that the partial replacement of soybean meal by L. luteus and L. albus in the 

lamb diet, in general, did not affect the carcass composition. However, the values recorded for 

the percentage of muscle and subcutaneous fat in the carcass were lower than those recorded in 

other studies and in the same breed. As for the quality of the meat, the color, cooking losses 

and tenderness were not influenced by the type of diet and are within the values recorded in 

other studies. These results indicate the possibility of using these protein sources as raw 

materials for feeding lambs. However, further studies with a larger number of animals and 

evaluation of higher levels of Lupinus incorporation should be conducted. 

 

Keywords: sheep; lupin; carcass composition; meat quality 
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I. Introdução 

 

A União Europeia (UE) é altamente deficitária em fontes proteicas para a indústria dos 

alimentos compostos para a alimentação animal (Tallentire et al., 2018). Com um défice em 

proteína vegetal de aproximadamente 70% a UE recorre a uma elevada importação de matérias-

primas oriundas de países terceiros, como é o caso típico da soja (Watson et al., 2017). A 

redução da dependência das fontes proteicas convencionais como a soja e a utilização de fontes 

proteicas de produção local como as diversas espécies de Lupinus têm merecido maior atenção 

da política da UE. Ao incentivar a produção local de leguminosas grão, a UE enfrenta um 

conjunto de desafios, devido à falta de investigação, investimento, formação na área das práticas 

agrícolas, melhoramento genético e valor nutritivo das sementes para que estas sejam 

valorizadas, não apenas na alimentação animal, mas também na humana. As características 

nutricionais das leguminosas grão do género Lupinus spp. com teores proteicos de 20-45% 

(Day, 2013) associada a uma boa adaptação às condições edafo-climáticas da região 

mediterrânea tornam esta leguminosa ideal para sistemas de cultivo de baixo rendimento e em 

rotação de culturas (Gresta et al., 2017; Watson et al., 2017) e com potencialidade para a 

substuição parcial ou completa da soja na alimentação animal. A introdução desta leguminosa 

grão na alimentação animal tem sido discutida nas últimas décadas (van Barneveld, 1999; 

Martín-Pedrosa et al., 2016) e atualmente tem ganho importância devido à maior preocupação 

por parte do consumidor pela origem e forma de produção das matérias-primas usadas na 

alimentação animal (Troy e Kerry, 2010). Nos últimos anos têm sido feitos vários trabalhos que 

estudam o efeito da utilização de dietas com Lupinus na composição das carcaças de ruminantes 

(Tefera et al., 2015; Lestingi et al., 2016; Ragni et al., 2018) e em coelhos (Volek et al., 2018). 

A carne proveniente de raças autóctones criadas em sistemas de pastoreio é valorizada pelo 

consumidor quer por questões de qualidade organalolética quer por questões de sustentabilidade 

ambiental (Stampa et al., 2020) o que torna mais relevante estudar e avaliar a utilização de 

fontes proteicas alternativas. Embora se verifique um decréscimo na produção de carne ovina 

em Portugal na última década (INE, 2018) os ovinos encontram-se bem-adaptados às regiões 

mediterrâneas e a sistemas de produção variados. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo principal avaliar o efeito da introdução 

de grão de Lupinus albus (tremoço) e Lupinus luteus (tremocilha) na dieta de borregos da raça 

Churra da Terra Quente na composição da carcaça e na qualidade da carne. 
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II. Revisão bibliográfica 

 

1. Evolução da produção e consumo de carne no mundo, na 

União Europeia e em Portugal  

 

A produção de carne a nível mundial aumentou rapidamente nos últimos 50 anos, 

verificando-se que mais do que quadruplicou desde 1961. Regionalmente a Ásia é quem mais 

produz, contribuindo com cerca de 40-50% da produção total de carne. Esta distribuição 

alterou-se significativamente nas últimas décadas. Em 1961, a Europa e a América do Norte 

eram os principais produtores de carne, contribuindo com 42 e 25%, respetivamente. Em 1961, 

a Ásia produzia apenas 12%. Em 2013, a participação da Europa e da América do Norte desceu 

para 19 e 15%, respetivamente. Esta redução na participação na produção ocorreu apesar de um 

elevado aumento na produção em termos absolutos: a produção de carne da Europa 

aproximadamente duplicou durante este período, enquanto a produção da América do Norte 

aumentou 2,5 vezes. Os aumentos de produção na Ásia, no entanto, têm sido surpreendentes: a 

produção de carne aumentou 15 vezes desde 1961 (FAOSTAT, 2018). A nível mundial são as 

aves a espécie pecuária dominante, seguida pelos bovinos, suínos e os ovinos e caprinos serão 

os menos produzidos. Embora a produção de todos os tipos de carne tenha aumentado em 

termos absolutos, em termos relativos, a participação dos diferentes tipos de carne mudou 

significativamente nos últimos 50 anos. Em 1961, a carne de frango contribuía com apenas 12% 

da produção global de carne; em 2013, sua participação quase triplicou para cerca de 35%. Em 

comparação, a carne bovina caiu quase para metade, agora representando cerca de 22%. A 

participação da carne de porco permaneceu mais constante em aproximadamente 35-40% 

(FAOSTAT, 2018). 

Atualmente a nível mundial, a carne de suíno é a mais consumida (16,2 kg/per capita/ano), 

seguida pela carne de frango (14,99 kg/per capita/ano), carne de vaca (9,32 kg/per capita/ano) 

e, finalmente pela carne de ovino e caprino (1,91 kg/per capita/ano) (FAOSTAT, 2018). Em 

Portugal, o consumo total de carne é de 119 kg/per capita/ano, com a carne de aves e suínos a 

liderarem e a apresentarem consumos semelhantes (44 kg/per capita/ano) seguida pela carne de 

bovinos (20 kg/per capita/ano) e de ovinos e caprinos (2,4 kg/per capita/ano) (INE, 2021). O 
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setor agrícola tem o desafio de aumentar a produção de alimentos em mais de 50% até 2050 

(FAO, 2017). Neste cenário, o consumo de carne como fonte de proteína na dieta humana 

deverá crescer substancialmente (Montossi et al., 2013). Porém, existe a crescente preocupação 

da sociedade com a sustentabilidade da produção pecuária e com os seus possíveis efeitos 

nocivos para o meio ambiente, saúde humana e bem-estar animal (Font i Furnols et al., 2006; 

2009). Tendência essa que influencia a tomada de decisão de compra do consumidor, 

especialmente nos países desenvolvidos. Por outro lado, quando é avaliada a dinâmica da 

população humana mundial, é possível observar o seu crescimento indissociável de um aumento 

crescente na procura de alimentos de origem animal. Assim, o progresso do setor terá de estar, 

obrigatoriamente, ligado a uma melhoria dos sistemas de produção praticados, nomeadamente 

no sentido da sua intensificação e otimização dos recursos disponíveis. A previsão aponta para 

que as carnes de ave e suíno estejam no topo da produção, seguidas pelas carnes de bovino e 

ovino, respetivamente. Em particular, é expectável o crescimento da produção e consumo de 

carne de ovino, que será impulsionado principalmente pelos países em desenvolvimento 

(Montossi et al., 2013). As principais áreas com produção de ovinos estão, atualmente, 

localizadas no Norte da Europa, Ásia, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Estas, são 

zonas temperadas, que apresentam condições climáticas e de pastoreio ideais para a produção 

desta espécie e, por consequência, é onde se concentra 60% da população ovina mundial 

(Ferguson et al., 2017). Os principais produtores mundiais de ovinos são a China, sendo 

igualmente o maior consumidor e importador, seguindo-se a Austrália, Índia, Irão, Nigéria, 

Sudão, Reino Unido, Turquia, Etiópia e Paquistão (FAOSTAT, 2018). 

Em 2018, verificou-se uma redução do efetivo pecuário na UE (Quadro 1). No caso dos 

suínos, a queda foi alta relativamente a 2017, em parte explicada pelas exportações de suínos 

vivos. No caso dos bovinos, ovinos e caprinos, as quedas aceleraram-se após os picos de 2016 

(após a eliminação das quotas leiteiras em 2015). A população de ovinos está em declínio 

acentuado desde pelo menos a virada do Milénio. De 2000 até 2018 verificou-se um decréscimo 

em 8,5 milhões de cabeças em Espanha e 5 milhões no Reino Unido (EUROSTAT, 2018). 

Em 2018, do efetivo pecuário da UE faziam parte 148 milhões de suínos, 87 milhões de 

bovinos e 98 milhões de ovinos e caprinos. A maioria dos animais são mantidos em apenas 

alguns Estados-Membros. Relativamente aos ovinos, encontram-se distribuídos principalmente 

no Reino Unido (26,3%), Espanha (18,5%), Roménia (11,9%) e Grécia (9,9%) (EUROSTAT, 

2018). 
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(Índice 2010 = 100 baseado em cabeças) 

 

        suíno                            bovino                        ovino                        caprino 

 
 

Figura 1 - População pecuária, EU-28, 2010-2018 (Fonte: Eurostat, 2018; código de dados online: 

apro_mt_Iscati,apro_mt_Ispig,apro_mt_Issheep e apro_mt_Isgoat). 

 

A produção de carne de ovinos em Portugal tem decrescido. Em 2018 a produção de carne 

de ovinos foi de 15,7 mil toneladas verificando-se um decréscimo de 0,4% relativamente a 

2017.  Para esta situação contribuiu o menor número de ovinos abatidos (borregos e adultos), 

facto justificado, em parte, pelo aumento significativo das exportações de animais vivos para 

países terceiros (nomeadamente Israel) em 2018 (INE, 2018). No entanto, este decréscimo foi 

atenuado pelo maior peso dos animais levados ao abate em Portugal, face a 2017, tendo 

resultado numa variação pouco significativa do volume total de produção de carne ovina. Os 

preços foram superiores aos registados em 2017 e perspetiva-se uma manutenção da atividade 

neste sector, motivada essencialmente pela atual procura de animais de carne por parte de países 

terceiros (INE, 2018). A análise dos preços mostra que os borregos mais jovens são os mais 

valorizados pelo mercado, no entanto verificou-se grande instabilidade, sendo que, no geral, o 

mercado ressentiu-se com a crise, com os borregos com pesos mais elevados (>28 kg) a serem 

mais penalizados em termos de preço (GPP, 2019). A época de abate concentra-se em 3 picos 

tradicionais de consumo: Páscoa, Natal e Ano Novo. A concentração é mais expressiva nas 

unidades produtivas do Norte e Centro, cujo destino primário é a restauração e talhos, a nível 

local ou regional. No Alentejo, a produção é escoada através de médias e grandes superfícies, 

os abates são mais dispersos e os borregos abatidos com maior peso. O consumo de carnes de 

pequenos ruminantes encontra-se em recessão desde 2008, representando apenas 2% do 

consumo anual de carne (2,4kg/hab./ano) (INE, 2018). O preço proibitivo para muitas famílias 
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e a fraca tradição de ingestão destas carnes entre os mais jovens são os principais motivos para 

o baixo nível de consumo.  

Apesar do baixo consumo interno de carne de ovino, a procura nacional é superior à oferta 

resultando na necessidade de importação. O grau de autoaprovisionamento em 2018 foi de 

82,6%. Entre os principais países fornecedores destas carnes estão Espanha, França, Nova 

Zelândia e Reino Unido (INE, 2018).  

 

2. A utilização da soja e seus derivados na alimentação animal 
 

A nível mundial, a soja e seus derivados são uma das matérias-primas mais utilizadas na 

alimentação animal como fonte proteica. Esta utilização deve-se à sua composição em proteína 

com um perfil de aminoácidos razoavelmente equilibrado. A UE é altamente deficitária nesta 

produção e recorre à importação da soja produzida nas Américas. Esta carência causa problemas 

económicos e ambientais, já que acarreta grandes custos de viagem e poluição. Acresce a 

preocupação da opinião pública com o uso de matérias-primas geneticamente modificadas, 

como a soja, em alimentação animal. Neste contexto, a possibilidade de substituir a soja por 

leguminosas alternativas capazes de satisfazer as necessidades de proteína da dieta animal tem 

sido investigada e incentivada pela política agrícola da UE que promove o desenvolvimento da 

pecuária sustentável (Regulamento EC 1804/1999). Nas regiões do mediterrâneo existe uma 

grande difusão de leguminosas locais que, além da redução dos custos de alimentação dos 

animais, pode proporcionar um benefício adicional para o meio ambiente contra o 

empobrecimento do solo em azoto e interrupção do sistema biológico de pragas e doenças de 

plantas. Nalguns países, como por exemplo a Itália, tem havido um interesse crescente no 

desenvolvimento de produtos sem organismos geneticamente modificados, promovendo a 

produção de alimentos orgânicos e locais. Os grãos de leguminosas, como a ervilha, a fava e o 

tremoço podem ser facilmente cultivados na área mediterrânea e podem ser usados para 

alimentação animal com particular destaque na dieta de monogástricos.  

Dentro dos derivados da soja o bagaço de soja é o mais utilizado na alimentação animal. 

Entretanto, tem-se observado maior utilização do grão como fonte alternativa de suplementação 

proteica (Paulino et al., 2006). Além disso, devido à composição em gordura, o uso do grão de 

soja como constituinte de dietas para ruminantes difundiu-se rapidamente (Tice et al., 1993). A 

substituição do bagaço de soja pelo grão pode promover ganho semelhante (Sampaio et al., 
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1995) oferecendo vantagem económica em relação aos suplementos formulados com o farelo 

(Albro et al., 1993), uma vez que possui menor preço de mercado. Todavia, de acordo com 

Faldet e Satter (1991), a proteína encontrada no grão de soja é facilmente degradada pelos 

microrganismos do rúmen e pode ser facilmente eliminada, devendo também ser considerada a 

libertação de quantidades elevadas de produtos nitrogenados no rúmen.  

A utilização da soja na alimentação animal pode ser feita sob diversas as formas que serão 

descritas em seguida. 

 

2.1. Casca do grão de soja (CGS) 

 

Tambara et al. (1995) determinaram o valor nutritivo da CGS num ensaio de 

digestibilidade in vivo com ovinos e concluíram que embora este subproduto apresente um 

elevado teor em fibra (33,8%) possui também um alto valor nutritivo para ruminantes, com 

coeficientes de digestibilidade aparente de 65, 66, 61 e 68% em MS, MO, PB e FB, 

respetivamente. Pelas suas características, pode ser considerado um alimento concentrado 

fibroso. Como fonte de fibra em alimentos compostos para vacas em lactação, a CGS não deve 

exceder 28% da dieta, pois níveis mais altos podem reduzir a digestibilidade da ração (Costa et 

al., 2005). Observando-se este limite, a CGS pode substituir o milho sem comprometer a 

produção de leite (Silva, 1995). 

 

2.2.  Bagaço de soja (BS) 

 

O BS resulta da extração do óleo dos grãos. Representa uma excelente fonte de proteína, 

tem boa palatabilidade, com um bom balanço de aminoácidos de alta disponibilidade (Costa et 

al.,2005). O conteúdo de PB na MS oscila entre 42,5 a 55,6%, dependendo do método de 

extração de óleo e processamento, podendo constituir a única fonte proteica na dieta de 

ruminantes (Silva, 1995). A presença de alguns componentes anti nutricionais (inibidores de 

enzimas digestivas) no BS e grãos de soja cru, reduzem a eficiência na utilização da proteína e 

podem até causar a morte de animais monogástricos, bem como de vitelos na fase pré-ruminante 

(Costa et al., 2005). Tais efeitos não são observados nos ruminantes adultos, como constataram 
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Alves et al. (l997). A proteína oriunda do BS apresenta alta degradabilidade ruminal (0,71 a 

0,90%), que pode comprometer o desempenho de animais suplementados com este subproduto 

(Costa et al., 2005). 

 

2.3.  Feno de soja (FS) 

 

O feno de soja é colhido quando as plantas se encontram no início de formação dos 

grãos, precisando de passar por um processo de desidratação, até atingir níveis de humidade 

entre 15 e 25% (Canto et al., 1992). O valor nutritivo do feno de soja está diretamente 

correlacionado com a percentagem de folhas e grãos existentes no material colhido. A 

utilização do feno de soja na alimentação de ruminantes está condicionada no mercado, que 

normalmente direciona a cultura da soja para a produção de grãos, pois representa um maior 

retorno económico (Costa et al., 2005). 

 

2.4.  Grão de soja (gs) 

 

Segundo Bonnecarrère (1995) o gs pode ser fornecido cru a ruminantes, já que os fatores 

anti nutricionais não agem nesta espécie animal, no entanto, o alto conteúdo de gordura 

(aproximadamente 18%) pode interferir na fermentação ruminal, diminuindo a 

digestibilidade da fibra (Costa et al., 2005). Ao compararem o BS e o gs triturado como 

fonte proteica na dieta de vitelos, Pelegrini et al. (1993) observaram que os animais 

alimentados com gs obtiveram os menores ganhos de peso e pior conversão alimentar.  
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2.5.  Resíduos da soja (RS) 

 

Cruz (1983) estima que a proporção de resíduos em relação à planta de soja seja na 

ordem de 50%, representando uma grande quantidade de material, que normalmente é 

deixado nos terrenos agrícolas. Os RS podem representar uma alternativa de alimento 

fibroso na dieta de ruminantes, principalmente após sofrerem tratamentos físicos e químicos 

para reduzir a fração indigestível, já que apresentam elevados teores, expressos em 

percentagem em relação à MS, fibra bruta (42,7), hemicelulose (13,9), celulose (44,2), 

lenhina (14,1) e sílica (0,5), que comprometem a sua utilização pelos animais (Marques 

Neto, 1984). 

 

2.6. Impacto ambiental da produção de bagaço de soja 

 

A Europa é uma das maiores importadoras de soja no mundo e tem vindo a aumentar de 

forma significativa a sua importação, nos últimos 50 anos, importando 83% de soja, dos 

quais 60% vêm do Brasil e da Argentina (Boerema et al., 2016). Estes dois países mostram 

um grande aumento da área de produção de soja nas últimas décadas, o que tem provocado 

também um aumento na desflorestação, que representa uma ameaça séria à preservação da 

floresta tropical, incluindo os habitats e a biodiversidade (Boerema et al., 2016). A principal 

responsável pela desflorestação é a pecuária, pois, cerca de 80% das terras, recentemente 

desflorestadas no Brasil, são usadas para a pecuária (Closson, 2019). 

A produção de bagaço de soja, geralmente, requer, durante a separação do óleo e do 

bagaço, o uso de hexano (Thrane et al., 2016). Este solvente é extremamente inflamável e 

não bio renovável, apresentando riscos para a saúde e é regulamentado como um poluente 

atmosférico perigoso (Cheng et al., 2018). Segundo Cheng et al. (2018), embora a extração 

com hexano seja a mais eficiente, em termos energéticos, apresenta também um maior 

potencial de impacto ambiental. Recentemente, registaram-se algumas limitações na 

produção de soja, nomeadamente a proibição da utilização na produção biológica, devido à 

proibição da utilização de produtos ou organismos geneticamente modificados 
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(Regulamento (CE) Nº 834/2007). Acresce ainda, o facto do seu processamento ser com 

produtos químicos e os custos e disponibilidade, que se encontram fortemente relacionados 

com o desenvolvimento dos preços da agricultura no mercado mundial (Musco et al., 2017). 

Em 2016, os principais exportadores de bagaço de soja foram o Brasil e a Argentina, com 

exportações de cerca de 29,07 e 14,44 MT, respetivamente (FAO, 2016). O Vietname, 

seguido da Indonésia foram os importadores mais importantes (4,34 e 4,01 MT, 

respetivamente), seguidos por países da UE como a Holanda, a Alemanha e a França com 

cerca de 3 MT cada (FAO, 2016). 

 

3. Utilização de fontes proteicas alternativas  

 

Desde há muito tempo que existe a preocupação da substituição da soja por outras fontes 

proteicas, como por exemplo a fava, a ervilha e o tremoço. As leguminosas grão são 

estrategicamente importantes, não apenas porque podem ser usadas como fontes alternativas de 

proteína, mas também porque aumentam a sustentabilidade dos sistemas agrícolas ao 

salvaguardar a fertilidade do solo, reduzindo as emissões de gases com efeito estufa e o uso de 

fertilizantes azotados (Carrouée et al., 2003). Desde a antiguidade que as leguminosas do 

género Lupinus são usadas como culturas melhoradoras de solos e como adubo verde, além de 

servirem de base da alimentação proteica dos povos indígenas; as sementes eram fervidas e 

colocadas de molho nas águas correntes dos rios para extrair o amargo que provém dos 

diferentes alcaloides tóxicos. 

 

 

3.1. A produção de leguminosas na Europa 

 

A área de leguminosas para grão na Europa diminuiu quase continuamente nas últimas 

cinco décadas de 5,8 milhões de ha em 1961, (4,7% da área arável) quando começou o registo, 

para 2,0 milhões de ha em 2014 (1,6% da área cultivável) (FAOSTAT, 2016). Um dos 

principais impulsionadores subjacentes à redução na proporção de terras aráveis usadas para 

culturas de leguminosas é a maior vantagem comparativa na produção de cereais ricos em 

amido na Europa em vez da produção de leguminosas de grão ricas em proteínas. 
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Entre as décadas de 1970 e 1990, a produtividade do trigo no noroeste da Europa aumentou 

anualmente em cerca de 0,15 t/ha (Supit, 1997). A expansão da produção de trigo na Europa 

foi facilitada pela disponibilidade de fertilizantes nitrogenados e pesticidas, condições de 

irrigação e conhecimentos em melhoramento genético (Gervois et al., 2008). O rendimento da 

produção de trigo tem aumentado acentuadamente na Europa nos últimos 50 anos. Já o 

rendimento da produção de ervilha mostrou um declínio geral nos últimos anos, o aumento da 

frequência da produção em rotação levou ao aparecimento de doenças e a consequente 

deslocação da produção para solos mais pobres e associados a rendimentos mais baixos 

(Magrini et al., 2016).  

A produção de leguminosas para grão está distribuída de forma desigual pela Europa e 

muitas áreas que têm um grande número de explorações têm baixas áreas de produção de 

leguminosas grão porque não são adequadas para a produção agrícola. A combinação da 

disponibilidade e dos baixos custos de fertilizantes de nitrogênio sintético relativos aos preços 

dos produtos agrícolas facilitou este processo. No entanto, como os preços dos fertilizantes 

aumentam em relação aos preços dos produtos, os agricultores usarão menos fertilizante (Piesse 

e Thirtle, 2009), possivelmente incentivando a produção de leguminosas. 

As leguminosas são produzidas de várias maneiras em toda a Europa, incluindo como grãos, 

forragem verde, silagem e adubos, com a escolha muitas vezes a depender das condições 

climáticas e edáficas, bem como do uso final pretendido. Várias espécies são cultivadas na 

Europa, algumas com variantes semeadas na primavera e no outono. As principais espécies são 

ervilha (Pisum sativum L.), tremoço (Lupinus spp.), fava (Vicia faba L.), grão de bico (Cicer 

arietinum L.), lentilha (Lens culinaris Medik.), feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) e soja 

(Glycine max (L.) Merr.). Embora a soja seja oficialmente classificada pela Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como uma cultura de sementes 

oleaginosas ao invés de uma cultura de proteína, ela tem uma função semelhante em sistemas 

de cultivo para outras leguminosas de grão e é a proteína de referência. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

3.2. A utilização do tremoço (Lupinus albus) e tremocilha (Lupinus 

luteus) na alimentação animal 

 

O uso do grão de tremoço (Lupinus spp.) está associado à alimentação animal, em particular 

à alimentação de ruminantes, devido ao seu elevado potencial como fonte de energia e proteína 

em quantidades necessárias às diferentes fases de produção (Muñoz- Gutiérrez et al., 2004, 

Tadele, 2015). Para além disso, caracteriza-se por baixos teores de amido comparativamente à 

maioria dos grãos de leguminosas (~0,4% MS), por elevados níveis de polissacáridos não 

amiláceos, baixas concentrações de aminoácidos sulfurados (cisteína e metionina) e teores em 

gordura variáveis (van Barneveld, 1999). Na sua forma crua e não processada, o tremoço 

apresenta algumas características indesejáveis para a alimentação animal (van Barneveld, 

1999). O valor nutritivo da proteína das suas sementes é limitado pela presença de diversos 

compostos, em geral denominados antinutricionais. No entanto, o teor em alcaloides nas 

variedades “doces” de tremoço é próximo de 0,39-1,18 g/kg MS (Sujak et al., 2006), permitindo 

assim aumentar o nível da sua incorporação nas dietas para animais (van Barneveld, 1999; 

Trugo et al., 2003). 

Devido à contribuição da proteína desta leguminosa como fonte de azoto para a síntese de 

proteína microbiana, ao teor de energia metabolizável mais elevado e a um menor distúrbio na 

digestão da fibra que, normalmente, acompanha a fermentação do amido nos cereais, esta pode 

ser utilizada livremente como suplemento para ruminantes sem necessidade de existir um 

período de adaptação (Dixon e Hosking, 1992; van Barneveld, 1999). De facto, a 

suplementação de dietas de ruminantes com grão de Lupinus spp. tem mostrado efeitos 

positivos ao nível do crescimento e eficiência reprodutiva, quando comparado com outros grãos 

de cereais (van Barneveld, 1999).  

As espécies de Lupinus mais vulgares em Portugal são o Lupinus albus (tremoço), o Lupinus 

luteus (tremocilha) e o Lupinus angustifolius (tremoço azul). Os Lupinus spp. são culturas que 

vão ao encontro dos novos objetivos e prioridades da UE, tendo em conta que são espécies ricas 

em proteína e que a sua introdução nos sistemas de agricultura nacional aporta benefícios na 

gestão ambiental dos recursos naturais (quebra de doenças e do ciclo de infestantes; melhoria 

na estrutura, fauna e fertilidade do solo) e juntamente com outras leguminosas para grão 
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contribuem para a introdução de proteína vegetal nos alimentos compostos para animais e, para 

o aumento das reservas nacionais contribuindo para a redução da importação de soja. 

 

3.3. Efeitos nas características e composição da carcaça 

 

O efeito da utilização de fontes proteicas alternativas à soja na alimentação de ovinos foi 

estudado por Facciolongo et al., (2014) na raça “Gentile di Puglia”. Neste estudo avaliou-se o 

efeito da dieta no desempenho produtivo e nas características da carcaça. Estes autores 

verificaram que os animais com uma dieta à base de grão de fava apresentaram pesos ao abate 

superiores (P<0,01) e uma melhor conformação de carcaça (P<0,05) quando comparados com 

os borregos alimentados com dietas à base de soja, tremoço ou ervilha. Resultados diferentes 

foram obtidos nos ovinos das raças Barbaresca (Lanza et al., 1999) e Comisana x Valle del 

Belice (Lanza et al., 2011) em que não se registaram diferenças significativas no peso ao abate 

quando se substituiu a soja pela fava. No estudo de Facciolongo et al. (2014) os rendimentos 

da carcaça (a quente e a frio) não foram influenciados pela fonte proteica utilizada na dieta. No 

entanto, os valores registados foram superiores aos valores verificados nos ovinos das raças 

Awassi (Abdullah et al., 2008), Manchego (Vergara et al., 1999) e Sarda (Rizzi et al., 2002), 

provavelmente devido a diferenças no peso ao abate. No mesmo estudo, a proporção das peças 

da carcaça não foi afetada pela fonte proteica utilizada na dieta, com exceção da peça lombo, 

que foi superior nos animais alimentados com ervilha quando comparado com os animais 

alimentados com dietas à base de tremoço ou soja (Facciolongo et al., 2014). Estes autores 

concluíram que, das fontes proteicas utilizadas, os grãos de fava, podem efetivamente substituir 

a soja na alimentação de borregos em crescimento, o que apresenta como vantagens o facto de 

serem livres de OGM e facilmente cultivados na área do Mediterrâneo. 

 

3.4. Efeito na qualidade da carne 

 

A qualidade da carne também foi avaliada quando se utilizam fontes proteicas alternativas 

à soja na alimentação de ovinos (Ponnampalam et al., 2002; Facciolongo et al., 2014; Lestingi 

et al., 2016;). No estudo de Facciolongo et al., (2015) foram utilizadas como fontes proteicas a 

soja, a fava, o tremoço e a ervilha e foi avaliado o efeito da dieta nos parâmetros de qualidade 

da carne dos ovinos da raça “Gentile di Puglia”. Neste estudo os valores de pH final variaram 
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entre 5,63 - 5,87 e não foram afetados pela dieta. A cor da carne e a força de corte também não 

foram influenciadas pela dieta. No entanto, o perfil de ácidos gordos da gordura intramuscular 

foi influenciado significativamente pelo tipo de dieta. A incorporação do tremoço determinou 

a maior percentagem de ácidos gordos saturados (P<0,01) e a menor percentagem de ácidos 

gordos polinsaturados, enquanto que a incorporação de ervilha e, principalmente a fava, 

melhoraram o perfil em ácidos gordos da gordura intramuscular.  

O tremoço e a ervilha em forma de grão têm sido os mais estudados como substitutos da 

soja nos alimentos compostos para ruminantes. Alguns estudos registaram piores desempenhos 

produtivos nos animais alimentados com dietas à base de tremoço, no entanto este assunto é 

controverso (Guillaume et al., 1987; Tracy et al., 1988; Kung et al.,1991; Stanford et al., 1996; 

Vicenti et al., 2009). Outros estudos verificaram que a substituição da soja por ervilha na dieta 

de borregos não afetou significativamente a taxa de crescimento ou o peso vivo ao abate (Lanza 

et al., 2003, 2011; Scerra et al., 2011; Facciolongo et al., 2014). Uma vez que o tremoço e a 

ervilha diferem na sua composição química e perfil de aminoácidos é possível que o uso 

combinado destas duas matérias-primas na alimentação animal resultem num melhor balanço e 

melhorem o desempenho produtivo e qualidade da carne (Lestingi et al., 2016). Neste contexto, 

Lestingi et al. (2016) avaliaram o efeito da utilização de tremoço ou ervilha em grão 

isoladamente e em associação na alimentação de borregos. Estes autores verificaram que o 

tremoço quando usado isoladamente na alimentação animal apresentava um efeito negativo no 

perfil de ácidos gordos da gordura intramuscular dos borregos da raça “Gentile di Puglia”. No 

entanto, quando usado em associação com a ervilha os efeitos negativos eram eliminados.  

De acordo com os estudos anteriormente apresentados, parece ser possível afirmar que a 

substituição de fontes proteicas convencionais (como o bagaço de soja) por fontes alternativas 

como os Lupinus spp., poderá ter efeitos positivos não apenas no desempenho produtivo como 

nas características da carcaça e qualidade da carne. No entanto, as dietas devem ser 

cuidadosamente formuladas de modo a satisfazer as exigências nutricionais, bem como evitar 

a presença de fatores antinutricionais em elevadas concentrações (Min et al., 2003; Vasta et al., 

2008; Yeheyis et al., 2010). 
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4. Caracterização da Raça Churra da Terra Quente 

 

4.1. Caracterização geral 

 

O cruzamento entre as raças Badana e Mondegueira, ambas raças rústicas e bastante férteis, 

com frequentes partos gemelares, boas produções leiteiras e com produção de carne regular, 

deu origem à ovelha Churra da Terra Quente. É uma raça de tripla aptidão - carne, leite e lã - 

destacando-se dois produtos certificados, o Borrego Terrincho - DOP e o Queijo Terrincho - 

DOP (Monteiro et al., 2005). 

Explorada em regime extensivo, é uma raça bem-adaptada ao meio ambiente, no qual a 

disponibilidade de alimento sofre grandes variações sazonais (Gomes, 2012). Caracterizando-

se ainda pela sua rusticidade, longevidade, qualidades maternas e facilidade no parto (Dias et 

al., 2004; Monteiro et al., 2005; SPOC, 2018). As fêmeas são sexualmente ativas durante todo 

o ano, destacando-se a primavera como a principal época de cobrição (Monteiro et al., 2005). 

O desmame dos borregos (Figura 2) faz-se aos 30/40 dias (Borrego terrincho DOP), iniciando-

se nessa altura a ordenha, destinando-se o leite ao fabrico do Queijo Terrincho DOP (Garcia, 

2002). 

A carne de Borrego Terrincho - DOP, é uma carne tenra, clara, com um teor de gordura muito 

baixo e com um sabor típico. Comercialmente, apresenta-se em carcaças ou peças embaladas e 

refrigeradas, devidamente rotuladas e identificadas, obtidas de borregos da raça Churra da Terra 

Quente (machos e fêmeas), ao desmame, com aproximadamente 12 kg de peso vivo cujos pais 

estejam inscritos no Livro Genealógico da Raça (SPOC, 2018). 



16 
 

 

Figura 2 - Borregos Churra da Terra Quente (Fonte: Ruralbit, 2020) 

 

4.2. Efetivo e distribuição geográfica 

 

A raça Churra da Terra Quente possuía em 2018 um efetivo de 16 404 fêmeas e 637 

machos inscritos no Livro Genealógico distribuídos por 143 criadores (SPREGA, 2018). 

Atualmente conta com 14 037 fêmeas e 583 machos inscritos no Livro Genealógico distribuídos 

por 131 criadores (SPREGA, 2020). A idade avançada dos criadores, a falta de apoios e o 

desinteresse dos jovens pela atividade tem provocado uma diminuição de efetivos. A 

diminuição do efetivo acontece não só na raça Churra da Terra Quente, mas sim em todo o 

efetivo ovino nacional (INE, 2018). 

A distribuição geográfica da raça ocorre pela região da Terra Quente e Douro Superior, 

na maioria pelos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor, Moncorvo, 

Mogadouro, Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Vila Nova de Foz Côa e Carrazeda de 

Ansiães (SPOC, 2018). 
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4.3. Características morfológicas 

 

De acordo com o definido no Regulamento do Registo Zootécnico, aprovado em 1990, o 

ovino Churro da raça Terra Quente (Figura 3) é um animal com as seguintes características 

(Quadro 1):  

 

 A cabeça é comprida, a testa é plana e com ausência de lã. Cornos em ambos os 

sexos, em espiral, rugosos. Orelhas horizontais de tamanho médio. 

 O pescoço é delgado, coberto de lã, com barbela nos machos.  

 Peito estreito. Ventre corpulento e por vezes apresentando-se sem lã. Apresenta 

uma garupa pouco ampla e um pouco descaída. 

 Úbere bem desenvolvido, e com sulco mediano. Os tetos habitualmente 

desenvolvidos e de regular inserção. 

 Membros finos, vigorosos e com ausência de lã nas extremidades. Unhas duras e 

pigmentadas 

 Velo extenso, com madeixas compridas. 

 

 

Figura 3 - Animal adulto da raça Churra da Terra Quente (fonte Ruralbit, 2020). 
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Quadro 1 – Caracterização dos ovinos da raça Churra da Terra Quente (SPREGA, 2020). 

 Machos Fêmeas 

Peso Nascimento (kg) 3,870 3,640 

Peso aos 90 dias (kg) 22,230 20,120 

Peso Adulto (kg) 91,250 58,280 

 

4.4. Características reprodutivas 

 

As fêmeas são bastante precoces iniciando o ciclo éstrico aos 9 ou 10 meses. A atividade 

sexual não é sazonal, podendo-se reproduzir todo o ano, embora a época de cobrição principal 

seja a primavera (Garcia, 2002). A reprodução é feita de forma natural, com separação dos 

machos, nas explorações com melhor maneio reprodutivo, ou com “aventais” para evitar a 

cobrição das fêmeas em períodos não desejáveis. (Garcia, 2002). 

Em boas condições de maneio foram determinados os parâmetros reprodutivos seguintes: 

 Taxa de fertilidade: 94,5% 

 Taxa de prolificidade: 157,3% 

 Taxa de fecundidade:147,3% 

 Idade ao primeiro parto: 15 meses 

 Idade à puberdade: 10 meses 

 Produtividade numérica ao desmame (62 dias): 24,970 kg 

 Produtividade ponderada (110 dias): 39,623 kg 

 

4.5. Modo de exploração  

 

O modo de produção predominante é em extensivo, beneficiando-se as pastagens 

espontâneas, bem como o olival, amendoal e vinha, algumas áreas de regadio, pastagens 

semeadas e pastagens naturais. Desta forma, faz-se o aproveitamento destes recursos, por 

pastoreio direto ou por cortes para fenos e/ou palhas, muito úteis em períodos de escassez de 
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alimento. Os pousios, permitem rentabilizar as terras em descanso após o cultivo de centeio e 

trigo. 

A quantidade de fêmeas é diretamente proporcional ao tamanho da exploração, geralmente 

de 100 a 150 ovelhas, podendo chegar a meio milhar.  
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III. Trabalho experimental 

 

1. Material e métodos 

 

  O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da substituição de bagaço de 

soja por grão de Lupinus albus (tremoço) ou Lupinus luteus (tremocilha) na dieta de borregos 

da raça Churra da Terra Quente na composição da carcaça e na qualidade da carne. Este estudo 

foi desenvolvido no âmbito do projeto de I&D INTERACT (Integrative Research in 

Environment, Agro-Chains and Technology) na linha de investigação ISAC – “Inovação para 

Sistemas Agro-alimentares Sustentáveis” e constituiu uma das fases do projeto. 

 

1.1. Animais e dietas 

 

Neste trabalho foram utilizados 12 borregos inteiros da raça Churra da Terra Quente, 

provenientes do efetivo animal da UTAD, com 92 a 110 dias de idade e com um peso vivo 

inicial médio de 18,10 ± 2,83 kg. Os animais foram distribuídos por 3 grupos, de modo a obter 

um peso vivo médio similar para cada grupo. 

Cada grupo de animais recebeu uma dieta com diferentes proporções de cinco matérias-

primas (feno, bagaço de soja, grão de trigo e grão de Lupinus albus, cv. Nacional ou de Lupinus 

luteus, cv. Mister) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Nível de incorporação dos componentes da dieta (g/kg alimento) e composição química das diferentes 

dietas (g/kg MS). Adaptado de Nunes (2018). 

 

Dietas Bagaço de soja Trigo Tremoço Tremocilha Feno MS PB NDF 

Controlo 15 2 0 0 83 92,98 12,09 63,72 

DLL 10 2 0 6 82 93,32 11,69 62,91 

DLA 11 2 5 0 82 92,32 11,39 63,22 

DLL - dieta com Lupinus luteus; DLA - dieta com Lupinus albus; MS - matéria seca; PB - proteína bruta; NDF - 

fibra do detergente neutro. 

 

A origem e a composição química das matérias-primas utilizadas na elaboração das dietas 

experimentais, assim como, o maneio alimentar dos borregos encontra-se descrito 
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detalhadamente em Nunes (2018). Em resumo, o bagaço de soja e o grão de trigo foram 

adquiridos à empresa Nanta (Marco de Canaveses) enquanto os grãos de leguminosas foram 

fornecidos pela empresa Fertiprado (Vaiamonte). Os animais foram alimentados duas vezes ao 

dia em horário pré-definido (9:00 e 16:00 H), em quantidades similares, iniciando-se com os 

grãos (moídos) e o bagaço de soja e só depois destes terem sido totalmente ingeridos, foi 

fornecido o alimento fibroso. A quantidade de alimento oferecido foi adaptada semanalmente, 

após a pesagem individual dos borregos.  Durante este período os animais tiveram água 

permanentemente à sua disposição, fornecida em bebedouros individuais e blocos de sais. Após 

o final do período de habituação às matérias-primas a ingestão de alimento foi ajustada de forma 

a garantir um nível de crescimento de 100 g/dia. As necessidades de crescimento dos borregos 

foram calculadas de acordo com as recomendações do AFRC (1993). As dietas foram 

formuladas para serem isoproteicas (11-13% PB) e isoenergéticas (9 MJ kg-1MS) de acordo 

com a fórmula proposta por Kirchgessner e Kellner (1981). Esta parte do trabalho foi realizada 

por Nunes (2018) no âmbito da dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica.  

 

1.2. Abate, preparação das carcaças e dissecação 

Os animais foram pesados semanalmente e quando atingiram o peso pretendido (25-27 

kg) foram abatidos na sala experimental de abate das instalações da UTAD. Antes do abate os 

animais foram sujeitos a um período de jejum de 16 horas registando-se o peso após esse 

período. No procedimento de abate foram seguidas as recomendações de proteção dos animais 

utilizados para fins científicos (Decreto-Lei No. 1/2019). Na preparação das carcaças seguiu-se 

a metodologia definida por Fisher e DeBoer (1994). O peso dos conteúdos gastrointestinais 

(CGI) foi obtido por diferença da pesagem dos compartimentos gástricos e intestinais, antes e 

após o seu esvaziamento. O peso vivo vazio (PVV) obteve-se retirando o peso dos CGI ao peso 

ao abate. Após o abate obteve-se a carcaça, que é o corpo do animal depois de sangrado, 

esfolado e eviscerado, sem cabeça, separada a nível da articulação atloide-occipital, sem 

genitais e sem extremidades, que são separadas a nível das articulações cárpico-metacárpicas e 

társico-metatársicas (Azevedo, 1994). Da carcaça fazem parte os rins e as gorduras pélvicas e 

renais. Em seguida, a carcaça devidamente identificada foi colocada numa arca frigorífica 

durante 24 horas, a 4ºC, após o que se obteve o seu peso a frio (PCF). Com base nos pesos, 

atrás indicados foram calculados os rendimentos em carcaça a frio (RF) e o rendimento em 

carcaça corrigido a frio (RCF). As carcaças foram seccionadas ao longo da coluna vertebral e 
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a metade esquerda foi dividida em oito peças (Figura 4) com base no corte da Estação 

Zootécnica Nacional - EZN (Calheiros e Neves, 1968). Por dissecação completa da meia 

carcaça esquerda obteve-se os tecidos de cada uma das peças (músculo, gordura subcutânea, 

gordura intermuscular e osso). Os nervos e os tendões foram incluídos nos resíduos. A 

dissecação foi feita com recurso a bisturi e faca, num ambiente controlado, de modo a reduzir 

as perdas por evaporação. 

 

 

Figura 4. Representação do corte da carcaça e das peças obtidas pelo método de referência proposto pela EZN 

(Calheiros e Neves, 1968). 
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1.3. Recolha de amostras 

 

Para a análise da qualidade da carne foram recolhidas amostras de músculo longissimus 

thoracis et lumborum (LTL) entre a 6ª vértebra torácica e a 5ª vértebra lombar na metade direita 

da carcaça e ao nível das peças lombo e costeleta na metade esquerda da carcaça. 

 

 

1.4. Medições de pH e Cor 

 

O pH inicial foi medido 1 hora após o abate e o pH final foi medido 24 horas após o abate. 

As medições foram feitas no músculo LTL entre a 1ª e a 2ª vértebra lombar. Os valores médios 

de pH resultaram de duas leituras, em que se utilizou um elétrodo de perfuração acoplado a um 

medidor de pH (Hanna Instruments, HI 9025, Woonsocket, E.U.A.) com compensação 

automática de temperatura. 

A cor foi medida através do sistema das coordenadas tricromáticas, L*a*b*, (CIE, 1986) 

e foi utilizado um colorímetro Minolta CR-10, (Osaka, Japão). Fatias do músculo LTL com 

cerca de 1,5 cm de espessura foram colocadas em recipientes de plástico, cobertas com película 

de polietileno e armazenadas ao abrigo da luz a 2±2ºC, durante 60 minutos para ocorrer a 

oxigenação da mioglobina, “avermelhamento”. A cor inicial foi medida logo após a recolha de 

amostra enquanto que a cor final foi avaliada 60 minutos depois, após a ocorrência do 

“avermelhamento”. 

 

1.5. Capacidade de retenção da água 

 

A capacidade de retenção da água foi avaliada pelo método das perdas por cocção 72 

horas após o abate. Em cada amostra, previamente, pesada (70-100 g) foi introduzida uma sonda 

de temperatura ligada a um monitorizador Digi Sense e embalada individualmente em saco de 

polietileno. Seguidamente os sacos foram fechados de modo a remover o ar, impossibilitar a 

entrada de água e a deslocação da sonda, e foram colocados num banho termoestatizado a 78ºC 

até que fosse atingida a temperatura interna de 75ºC. Em seguida as amostras foram retiradas 

do banho e arrefecidas em água corrente durante 15 minutos, armazenadas por 3 horas a 4 ºC e 

foram secas em papel e pesadas. As perdas por cocção determinaram-se pela diferença entre o 
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peso inicial e o peso final após cocção e são expressas em percentagem do peso inicial (Honikel, 

1987). Em seguida, as amostras foram armazenadas a 4ºC para serem utilizadas na 

determinação da força de corte. 

 

1.6. Força de corte 

 

A avaliação objetiva da tenrura foi realizada nas amostras de carne utilizadas na 

determinação da capacidade de retenção de água. Estas amostras foram retiradas do frigorífico 

e colocadas à temperatura ambiente para equilíbrio de temperatura. A força de corte foi avaliada 

com sonda Warner-Bratzler acoplada a um texturómetro TA.XT com uma célula de carga de 

30 kg.f (Stable Micro Systems, Godalming, UK). A velocidade da sonda foi 120 cm/min. Os 

valores médios da força de corte máxima foram obtidos a partir de pelo menos 2 sub-amostras 

de carne de aproximadamente 1 cm2 de secção e 3-4 cm de comprimento com as fibras 

musculares dispostas em direção perpendicular à sonda. Os valores são apresentados em 

kg/cm2. 

 

1.7. Análise estatística 

 

Os cálculos aritméticos efetuados com as variáveis relativas ao abate e dissecação das 

carcaças foram os descritos por Azevedo (1994). A análise estatística foi realizada com o 

programa JMP®, versão 14 (SAS, 2018). O efeito da dieta nas diferentes variáveis estudadas 

foi avaliado através da análise de variância (ANOVA). A comparação de médias foi efetuada 

utilizando o teste de Tukey para um nível de significância de 5%. 

 

2. Resultados e discussão 

 

2.1. Características da carcaça 

 

Os pesos e as características da carcaça dos borregos da raça Churra da Terra Quente 

submetidos a diferentes dietas são apresentados no Quadro 3. 
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Os resultados obtidos indicam que a dieta não influenciou significativamente as variáveis 

apresentadas. Outros autores com dietas com diferentes fontes proteicas também não registaram 

diferenças significativas nos valores de peso vivo final e de rendimento de carcaça (Facciolongo 

et al., 2014; Lestingi et al., 2016). 

 

Quadro 3 - Características da carcaça (média ± desvio padrão) dos borregos da raça Churra da Terra Quente 

submetidos a diferentes dietas. 

  Controlo (n=3) DLA (n=6) DLL (n=3) Sig 

PV abate kg 23,8 ± 0,82 a 23,5 ± 1,46 a 24,7 ± 1,56 a ns 

PVV kg 18,3 ± 1,00 a 18,8 ± 1,33 a 18,8 ± 1,80 a ns 

PCF kg 9,2 ± 0,35 a 9,4 ± 0,43 a 9,3 ± 0,52 a ns 

RF 38,6 ± 1,22 a 40,0 ± 1,34 a 37,7 ± 0,83 a ns 

RCF 50,2 ± 1,63 a 49,9 ± 1,86 a 49,6 ± 1,89 a ns 

PV- peso vivo, PVV- peso vivo vazio, PCF- peso da carcaça fria, RF- rendimento a frio, RCF- rendimento 

corrigido a frio; DLL - dieta com Lupinus luteus; DLA - dieta com Lupinus albus. Valores na mesma linha, com 

expoentes iguais, não são estatisticamente diferentes entre si (P>0,05).  

 

Os valores de rendimento em carcaça registados neste estudo são inferiores aos obtidos 

por Santos et al. (2008) em borregos da mesma raça abatidos a idades e pesos inferiores. No 

entanto, Wiese et al. (2003) registaram valores de rendimento da carcaça semelhantes ao do 

presente estudo em borregos com dietas com incorporação de tremoço (35% e 70%). Quando 

consideramos o rendimento corrigido os valores verificados neste trabalho aproximam-se aos 

obtidos por Facciolongo et al. (2014) em borregos com dietas à base de soja ou de tremoço ou 

de Lestingi et al. (2019) com dietas com diferentes fontes proteicas. 

 

Quadro 4 - Efeito das diferentes dietas na percentagem de peças na carcaça (média ± desvio padrão). 

  Controlo (n=3) DLA (n=6) DLL (n=3) Sig 

Perna 27,4 ± 1,14 a 27,9 ± 0,57 a 27,1 ± 0,58 a ns 

Sela 8,6 ± 0,80 a 8,3 ± 0,74 a 8,8 ± 0,55 a ns 

Lombo 10,5 ± 1,06 a 11,2 ± 0,87 a 10,2 ± 0,94 a ns 

Costeleta 6,0 ± 0,38 a 6,5 ± 1,02 a 6,4 ± 0,18 a ns 

Costeleta ant 5,5 ± 0,37 a 5,7 ± 0,68 a 5,6 ± 0,44 a ns 

Pá  20,8 ± 1,10 a 20,7 ± 0,92 a 21,2 ± 0,59 a ns 

Aba 11,5 ± 1,23 a 10,4 ± 0,68 a 11,6 ± 0,89 a ns 

Pescoço 9,7 ± 1,98 a 9,3 ± 1,21 a 9,1 ± 1,14 a ns 

DLL - dieta com Lupinus luteus, DLA - dieta com Lupinus albus. 

Valores na mesma linha, com expoentes iguais, não são estatisticamente diferentes entre si (P>0,05). 
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A percentagem de peças na carcaça é apresentada no Quadro 4. Os resultados obtidos 

indicam que a dieta não afetou significativamente a composição em peças na carcaça. Noutros 

estudos, a incorporação de tremoço na dieta também não influenciou (P>0,05) a percentagem 

das peças na carcaça e apresentaram percentagens semelhantes (Facciolongo et al., 2014; 

Lestingi et al., 2016; Lestingi et al., 2019) às registadas neste estudo. 

 

2.2. Composição da carcaça 

 

A composição da carcaça em músculo, osso e sua relação é apresentada no Quadro 5. A 

dieta não influenciou significativamente a composição da carcaça. No entanto, a percentagem 

de músculo na aba foi significativamente superior na dieta Controlo quando comparada com a 

dieta com incorporação de tremocilha. Já a percentagem de osso no pescoço na dieta Controlo 

foi superior (P<0,05) à registada na dieta com tremoço. Nos estudos realizados por Facciolongo 

et al. (2014) e Lestingi et al. (2019) a composição em tecidos da perna não foi influenciada 

(P>0,05) pelas dietas com diferentes fontes proteicas. 

A percentagem de músculo na carcaça foi inferior à esperada quando comparamos com 

os valores obtidos na mesma raça (60-62%) ainda que com borregos abatidos a pesos e idades 

inferiores (Santos et al., 2007; Santos et al., 2008). A menor percentagem de músculo aliado a 

uma percentagem de osso superior aos estudos referidos resulta numa relação M:O da carcaça 

relativamente baixa. A relação M:O da perna, por exemplo, é ligeiramente inferior à 2,64 

registada por Lestingi et al. (2019) em borregos da raça Gentile di Puglia com incorporação de 

23% de tremoço branco na dieta. 
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Quadro 5 - Efeito das diferentes dietas na composição da carcaça (média ± desvio padrão). 

 

 Variáveis Controlo (n=3) DLA (n=6) DLL (n=3) Sig 

Músculo (%)                           

Perna 60,9 ± 0,73 a 61,6 ± 1,99 a 60,4 ± 0,46 a ns 

Sela 58,9 ± 4,77 a 55,2 ± 4,88 a 57,5 ± 5,56 a ns 

Lombo 68,8 ± 3,23 a 69,1 ± 3,28 a 68,4 ± 3,33 a ns 

Costeleta 47,3 ± 3,33 a 50,1 ± 4,50 a 52,9 ± 5,94 a ns 

Costeleta ant 49,2 ± 6,87 a 50,8 ± 1,96 a 49,7 ± 5,09 a ns 

Pá 61,4 ± 0,68 a 60,9 ± 2,83 a 62,9 ± 0,93 a ns 

Aba 48,8 ± 1,44 a 47,6 ± 1,95 ab 44,3 ± 2,04 b * 

Pescoço 52,3 ± 3,39 a 53,9 ± 3,80 a 56,8 ± 2,34 a ns 

Carcaça 58,0 ± 1,30 a     58,3 ± 1,92 a     58,2 ± 1,13 a ns 

Osso (%)                           

Perna 27,9 ± 1,29 a 26,9 ± 0,89 a 27,8 ± 1,85 a ns 

Sela 22,7 ± 2,20 a 21,9 ± 2,02 a 20,8 ± 3,35 a ns 

Lombo 17,1 ± 2,85 a 17,3 ± 2,75 a 16,3 ± 0,92 a ns 

Costeleta 34,4 ± 2,72 a 32,9 ± 2,84 a 31,9 ± 3,71 a ns 

Costeleta ant 32,5 ± 4,43 a 30,7 ± 2,98 a 31,1 ± 2,80 a ns 

Pá 25,9 ± 1,45 a 27,1 ± 2,60 a 26,3 ± 0,35 a ns 

Aba 23,3 ± 3,86 a 26,4 ± 2,10 a 25,4 ± 3,51 a ns 

Pescoço 29,5 ± 1,65 a 24,5 ± 1,98 b 25,6 ± 1,31 ab ** 

Carcaça     26,1 ± 0,74 a     25,8 ± 0,77 a     25,7 ± 1,39 a ns 

M:O                           

Perna 2,2 ± 0,13 a 2,3 ± 0,13 a 2,2 ± 0,15 a ns 

Sela 2,6 ± 0,46 a 2,5 ± 0,29 a 2,8 ± 0,64 a ns 

Lombo 4,1 ± 0,91 a 4,1 ± 0,66 a 4,2 ± 0,40 a ns 

Costeleta 1,4 ± 0,21 a 1,5 ± 0,23 a 1,7 ± 0,39 a ns 

Costeleta ant 1,6 ± 0,45 a 1,7 ± 0,21 a 1,6 ± 0,31 a ns 

Pá 2,4 ± 0,12 a 2,3 ± 0,32 a 2,4 ± 0,07 a ns 

Aba 2,1 ± 0,27 a 1,8 ± 0,15 a 1,8 ± 0,32 a ns 

Pescoço 1,8 ± 0,13 a 2,2 ± 0,31 a 2,2 ± 0,15 a ns 

Carcaça 2,0 ± 0,40 a 1,7 ± 0,32 a 2,1 ± 0,36 a ns 

DLL - dieta com Lupinus luteus, DLA - dieta com Lupinus albus, GS - gordura subcutânea, GI - gordura 

intermuscular, M - músculo, O - osso. Valores na mesma linha, com expoentes diferentes, são estatisticamente 

diferentes entre si (P<0,05). ns P>0,05; * P < 0,05; ** P < 0,01. 
 

O efeito da dieta na percentagem de gordura dissecada na carcaça é apresentado no 

Quadro 6. De uma forma geral, a dieta não influenciou significativamente a composição da 

carcaça. Com exceção da percentagem de gordura intermuscular na perna que foi superior 

(P<0,05) na dieta com incorporação de tremocilha quando comparada à dieta com tremoço. A 

percentagem de gordura intermuscular na carcaça é semelhante à registada noutros estudos com 

borregos da mesma raça (Santos et al., 2007; Santos et al., 2008) ainda que abatidos a pesos e 
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idades inferiores, já a percentagem de gordura subcutânea apresenta valores inferiores aos 

estudos referidos (2,7-3,2% vs. 4,7-7,9%). 

 

Quadro 6 - Efeito das diferentes dietas na percentagem de gordura dissecada (média ± desvio padrão). 

Variáveis (%) Controlo (n=3) DLA (n=6) DLL (n=3) Sig 

GS (%)                           

Perna 3,3 ± 0,74 a 4,2 ± 1,96 a 2,9 ± 0,25 a ns 

Sela 5,2 ± 1,02 a 3,7 ± 0,84 a 4,9 ± 0,80 a ns 

Lombo 3,2 ± 0,90 a 2,5 ± 0,51 a 3,0 ± 0,62 a ns 

Costeleta 1,9 ± 0,17 a 2,2 ± 0,54 a 2,2 ± 0,67 a ns 

Pá 3,0 ± 1,00 a 4,1 ± 1,08 a 2,3 ± 0,88 a ns 

Aba 2,6 ± 0,40 a 2,5 ± 1,01 a 3,0 ± 0,34 a ns 

Pescoço 1,9 ± 0,15 a 2,0 ± 0,55 a 1,8 ± 0,57 a ns 

Carcaça       2,9 ± 0,12 a       3,2 ± 0,76 a       2,7 ± 0,21 a ns 

GI (%)                           

Perna 7,8 ± 0,14 ab 6,8 ± 0,74 b 8,8 ± 1,22 a * 

Sela 12,8 ± 3,02 a 17,3 ± 3,61 a 15,0 ± 4,18 a ns 

Lombo 8,9 ± 2,43 a 8,7 ± 1,58 a 10,1 ± 2,88 a ns 

Costeleta 12,8 ± 0,85 a 11,2 ± 2,82 a 10,2 ± 2,35 a ns 

Costeleta ant 15,1 ± 2,13 a 15,6 ± 2,07 a 16,5 ± 4,13 a ns 

Pá 9,4 ± 2,09 a 7,7 ± 1,94 a 8,2 ± 1,50 a ns 

Aba 25,0 ± 5,42 a 23,4 ± 3,58 a 24,0 ± 5,14 a ns 

Pescoço 10,5 ± 1,57 a 11,7 ± 1,50 a 11,3 ± 2,43 a ns 

Carcaça     11,7 ± 1,37 a     11,0 ± 0,97 a     11,8 ± 0,85 a ns 

DLL - dieta com Lupinus luteus, DLA - dieta com Lupinus albus, GS - gordura subcutânea, GI - gordura 

intermuscular, M - músculo, O - osso. Valores na mesma linha, com expoentes diferentes, são estatisticamente 

diferentes entre si (P<0,05). ns P>0,05; * P < 0,05. 
 

2.3. Qualidade da carne 

 

No Quadro 7 são apresentados os efeitos da dieta nas variáveis pH, cor, CRA e tenrura. 

A substituição do bagaço de soja por grão de tremoço branco ou amarelo na alimentação de 

borregos da raça Churra da Terra Quente não influenciou significativamente os parâmetros de 

qualidade da carne avaliados. Outros autores não registaram diferenças significativas nas 

variáveis de qualidade da carne em borregos alimentados com dietas com inclusão de tremoço 

(White et al., 2002; Wiese et al., 2003; Facciolongo et al., 2015; Lestingi et al., 2016). 

O pH final foi mais elevado na dieta Controlo e mais próximo do valor desejável em 

ovinos (pH< 5,8; Hopkins et al., 1996) nas dietas com incorporação de tremoço. O maneio pré-

abate dos animais foi realizado pelos mesmos operadores responsáveis pela pesagem e 
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alimentação dos animais durante o ensaio de crescimento de modo a minimizar as situações de 

stress, uma vez que poderia resultar num aumento de pH da carne (Warner et al., 2005). 

 

Quadro 7 - Efeito das diferentes dietas na qualidade da carne (média ± desvio padrão). 

 Variáveis Controlo (n=3) DLA (n=6) DLL (n=3) Sig 

pH inicial 6,7 ± 0,06 a 6,7 ± 0,04 a 6,7 ± 0,07 a ns 

pH final 6,0 ± 0,33 a 5,8 ± 0,10 a 5,8 ± 0,08 a ns 

Cor                           

L* inicial 45,7 ± 4,35 a 45,4 ± 3,60 a 45,8 ± 2,60 a ns 

a* inicial 13,6 ± 1,05 a 12,8 ± 1,64 a 12,0 ± 1,20 a ns 

b* inicial 12,7 ± 3,09 a 12,9 ± 1,23 a 12,8 ± 0,64 a ns 

L* final 47,1 ± 3,64 a 46,0 ± 2,71 a 46,3 ± 2,13 a ns 

a* final 16,8 ± 0,93 a 15,5 ± 0,57 a 14,7 ± 1,77 a ns 

b* final 15,8 ± 0,63 a 15,4 ± 1,06 a 15,0 ± 0,80 a ns 

CRA (%) 11,6 ± 1,16 a 11,2 ± 2,03 a 11,8 ± 2,38 a ns 

WBSF kg/cm2 4,9 ± 0,40 a 5,2 ± 0,54 a 5,3 ± 0,79 a ns 

CRA- capacidade retenção da água, WBSF- força de corte, L* - luminosidade, a* - índice vermelho, b* - índice 

amarelo, Sig. - significância, ns - não significativo. Valores na mesma linha, com expoentes iguais, não são 

estatisticamente diferentes entre si (P>0,05). 

 

A cor da carne reveste-se de particular importância porque é o principal critério de escolha 

por parte do consumidor no momento de compra. Os valores registados de L*a*b* (Quadro 7) 

encontram-se dentro dos valores verificados nesta raça (Santos et al., 2008). Wiese et al. (2003) 

registaram carnes mais escuras (L* = 37,5 ± 0,8) em borregos cruzados alimentados com dietas 

com incorporação de tremoço (20% MS). 

Os valores de força de corte registados neste trabalho (Quadro 7) são semelhantes aos 

obtidos por Ponnanpalam et al. (2002) em borregos alimentados com uma mistura de cevada e 

tremoço e mais baixos aos registados por Santos et al. (2008) nesta raça. A incorporação de 

tremoço na dieta parece não afetar a tenrura da carne (Facciolongo et al., 2015; Lestingi et al., 

2016) apesar destes autores registarem valores de força de corte mais baixos (2,48 e 2,04 

kg/cm2, respetivamente). 
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IV. Considerações finais 

 

Os resultados obtidos indicam que a substituição parcial do bagaço de soja por L. luteus 

ou L. albus na dieta de borregos, de uma forma geral, não afetou a composição da carcaça e a 

qualidade da carne dos borregos da raça Churra da Terra Quente. Estes resultados indicam a 

possibilidade de utilização destas fontes proteicas como matérias primas na alimentação de 

borregos. No entanto, devem ser realizados mais estudos com um número maior de animais e 

avaliação de níveis mais elevados de incorporação de Lupinus. A combinação de outras 

leguminosas de variedades locais também poderia ser considerada. 
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