
 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Valorização nutricional de resíduos provenientes do cultivo de feijão 

frade recorrendo a tratamento com fungos de podridão branca 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica 

 

 

Diogo Pedro Ferreira de Campos 

 

Orientadores: Prof. Dr. Victor Manuel de Carvalho Pinheiro 

     Prof. Dr. Miguel António Machado Rodrigues 

 

 

  

 

Vila Real, 2016 



II 

 

 

  



III 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Valorização nutricional de resíduos provenientes do cultivo de feijão 

frade recorrendo a tratamento com fungos de podridão branca 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica 

 

 

Diogo Pedro Ferreira de Campos 

 

Orientadores: Prof. Dr. Victor Manuel de Carvalho Pinheiro 

   Prof. Dr. Miguel António Machado Rodrigues 

 

 

Composição do júri: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Vila Real, 2016 



IV 

 

 

 

  



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As doutrinas expostas no presente trabalho são de exclusiva responsabilidade do autor.” 

Esta dissertação foi elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Engenharia 

Zootécica apresentado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

  



VI 

 

  



VII 

 

Agradecimentos 

 

Dedico este espaço a todas as pessoas que tornaram possível a realização desta 

dissertação. 

Agradeço aos meus pais, Helena e Noé, à minha irmã Diana e à minha namorada 

Jéssica por todo o apoio, carinho e ajuda que me proporcionaram ao longo de todos estes 

anos, sem eles nada disto seria possível.  

Agradeço ao Professor Doutor Victor Manuel de Carvalho Pinheiro, orientador da 

dissertação, por todo o apoio, partilha de conhecimentos e disponibilidade que sempre 

demonstrou durante a realização deste trabalho. 

Ao Professor Doutor Miguel António Machado Rodrigues e ao Professor Doutor 

Luís Miguel Mendes Ferreira pelo apoio nas dificuldades sentidas durante o trabalho e 

um muito obrigado pela amizade e boa disposição. 

À professora Doutora Guilhermina Miguel da Silva Marques pela ajuda e 

transmissão de conhecimento sobre os fungos. 

A todos os Docentes do curso (Licenciatura e Mestrado) de Engenharia 

Zootécnica, que ao longo destes cinco anos me transmitiram os seus conhecimentos. 

Ao meu grande parceiro Ederson de Andrade pelo acompanhamento ativo e 

constante de todo o trabalho e sua grande disponibilidade para ajudar. Um profundo 

obrigado por tudo. 

Ao Alexandre Gonçalves pelo apoio, ajuda e concelhos que transmitiu. 

À D. Inês, D. Carminda e à Nita, por todo o apoio prestado no laboratório de 

nutrição animal. 

A todos aqueles que fizeram parte da minha vida durante estes últimos 5 anos 

académicos. Aos meus amigos Christophe, David, Rui, Nuno, Catarina, Mariana, Fábio, 

Carolina, Maria Inês, Inês e João um muito obrigado.  

A todos, o meu mais sentido e eterno agradecimento. 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de tratamentos biológicos 

com fungos de podridão branca, no valor nutritivo de 3 tipos de resíduos de feijão frade: 

folha, caule e planta inteira. Foram utilizadas 5 estirpes fúngicas diferentes: Ganoderma 

lucidum, Lentinula edodes, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus eryngii e Phlebia rufa. 

Foram colocadas 2 g de inóculo fúngico em frascos de Erlenmeyer que continham 50 g 

de substrato (folha, caule ou planta inteira de feijão frade) e manteve-se em incubação 

durante 22 dias em estufa com temperatura e humidade controladas. Depois deste período 

os substratos foram analisados em termos de composição química, proporcionalmente e 

em termos de perdas líquidas e digestibilidade in vitro pelo método de estimativa da 

digestibilidade em coelhos proposto por Ramos et al., (1992). Através dos resultados 

obtidos, verificou-se ganhos líquidos de PB nos substratos caule e planta inteira, sendo 

que no caule, o melhor resultado foi obtido com o fungo Phlebia rufa e na planta inteira, 

com o Pleurotus citrinopileatus. Na folha, verificaram-se perdas líquidas de PB em todos 

os tratamentos. Em relação ao teor em MO, verificaram-se menores perdas, em todos os 

substratos, com o tratamento com Pleurotus eryngii e por oposição, maiores perdas com 

o Pleurotus citrinopileatus. O tratamento com Pleurotus citrinopileatus foi aquele que 

permitiu maior degradação dos constituintes da parede celular, nos diferentes substratos, 

ocorrendo perdas, em termos médios, de 44,7% de celulose, 56,7% de hemicelulose e 

47,2% de lenhina. O fungo Pleurotus citrinopileatus foi aquele que mais se destacou, 

obtendo melhores resultados ao nível da degradação da lenhina. Relativamente à 

digestibilidade in vitro da matéria orgânica, nos substratos caule e planta inteira, através 

do tratamento com o fungo Pleurotus citrinopileatus, foi conseguido um aumento da 

digestibilidade in vitro da MO de 32,7 para 41,7% e de 35,4 para 44,3%, respetivamente. 

No substrato folha, não se verificaram diferenças significativas. Face aos resultados 

obtidos, é necessário prosseguir com este tipo de estudos, avaliando a incorporação destes 

resíduos na dieta dos animais. 

 

Palavras-chave: tratamentos biológicos; fungos de podridão branca; resíduos de feijão 

frade; composição química; digestibilidade in vitro. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to investigate the effect of the application of biological 

treatments with white rot fungi, on the nutritional value of three types of cowpea residues, 

leaf, stem and whole plant. Five species of fungi were used: Ganoderma lucidum, 

Lentinula edodes, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus eryngii and Phlebia rufa. Were 

placed 2 g of fungal inoculum in Erlenmeyer flasks, containing 50 g of substrate (leaf, 

stem or whole plant of cowpea) and kept in the incubator for 22 days in a greenhouse with 

temperature and humidity controlled. After this period, the substrates were analyzed in 

their chemical composition, proportionally and in terms of net losses and in vitro 

digestibility. In terms of net losses, results showed an increase in protein content in stem 

and whole plant substrates. The best result was obtained in the stem substrate with Phlebia 

rufa treatment and in the whole plant with Pleurotus citrinopileatus treatment. In the leaf 

fraction CP net losses were verified in all treatments. Regarding the content of OM, there 

were fewer losses in all substrates in treatment with Pleurotus eryngii and in opposition 

greater losses in treatment with Pleurotus citrinopileatus. Treatment with Pleurotus 

citrinopileatus allowed greater degradation of cell wall constituents in different 

substrates, occurring losses, on average, 44,7% of cellulose, 56,7% of hemicellulose and 

47,2% of lignin. The Pleurotus citrinopileatus fungal treatment stood out, obtaining better 

results in terms of degradation of lignin. Regarding the in vitro digestibility of organic 

matter in stem and whole plant substrates, the treatment with Pleurotus citrinopileatus 

fungi provided a significant increase of in vitro digestibility of OM, from 32,7 to 41,7% 

and 35,4 to 44,3%, respectively. There were no significant differences between treatments 

in the leaf substrate. Given the results, it is necessary to continue with this type of studies, 

testing the incorporation of these residues in animals’ diet. 

 

Keywords: biological treatments; white rot fungi; cowpea residues; chemical 

composition; in vitro digestibility. 
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Capítulo I- Introdução 

 

O elevado crescimento da população mundial tem contribuído para um aumento 

da procura de produtos alimentares de origem animal. Este mesmo aumento, por sua vez, 

leva a uma maior necessidade de matérias-primas por parte da industria alimentar. As 

chuvas e secas extremas e cada vez mais frequentes, alterações climatéricas e 

especulações dos mercados têm contribuído para uma oscilação constante dos preços das 

matérias-primas, verificando-se um aumento dos mesmos nos últimos anos. A somar a 

isto, há também uma maior procura de fontes energéticas alternativas aos combustíveis 

fósseis, os biocombustíveis, que têm motivado a utilização das matérias-primas que se 

destinariam ao consumo animal para a sua produção. Um exemplo disso é o caso do milho 

nos Estados Unidos da América, utilizado abundantemente para a produção de etanol.   

Os custos de produção das explorações animais são fortemente condicionados 

pelos fatores acima descritos, uma vez que estão sujeitos à volatilidade dos preços das 

matérias-primas utilizados na alimentação dos animais. Ao nível das cuniculturas, este 

problema é ainda mais sentido, uma vez que os custos com a alimentação rondam os 70% 

dos custos totais de produção (Oliveira et al., 2008).  

Por estas razões, têm vindo a ser desenvolvidos estudos, na área da nutrição 

animal, sobre a possível inclusão de novas matérias-primas nas dietas para coelhos, com 

o intuito de diminuir os custos alimentares e ao mesmo tempo assegurar as performances 

de crescimento dos animais. Algumas destas novas matérias-primas estudadas são os 

subprodutos provenientes da atividade agrícola e da agroindústria. Para além da sua 

elevada disponibilidade e baixo custo, acresce ainda o facto da incorporação destes 

subprodutos nas dietas para animais permitir a reciclagem dos mesmos, evitando 

problemas maiores de poluição ambiental.  

De uma forma geral, os resíduos agrícolas têm na sua composição celulose, 

hemicelulose e lenhina como principais componentes e também cinzas, pectinas e alguma 

proteína. Algumas espécies animais, mais concretamente os herbívoros, são capazes de 

aproveitar a celulose e a hemicelulose, como fonte energética (Zadrazil et al., 1996; Van 

Kuijk et al., 2015). 

O aproveitamento da celulose e da hemicelulose só não é maior devido às ligações 

diretas (covalentes) e indiretas (éster ou éter) existentes com a lenhnina (Vanholme et al., 

2010). Assim sendo, é necessária a busca constante por tratamentos que permitam 
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diminuir ou até mesmo eliminar a presença da lenhina nestes subprodutos, melhorando 

as suas características nutritivas. 

A palha de feijão frade é um subproduto resultante do cultivo desta leguminosa, 

para a obtenção do grão e apresenta características nutricionais, tais como teores em 

proteína bruta na matéria seca na ordem dos 14% e digestibilidade da matéria orgânica 

entre 60-70%, que fazem dela um subproduto com potencial incorporação nos alimentos 

compostos para os animais (Feedipedia, 2016). No entanto, segundo a mesma fonte, 

apresenta teores em lenhina, na matéria seca, a rondar os 8%, que pode limitar a sua 

capacidade de degradação. Assim sendo, uma das soluções para valorizar 

nutricionalmente a palha de feijão frade passa pela redução dos teores em lenhina. 

O uso de tratamentos biológicos para melhorar o valor nutricional dos subprodutos 

tem crescido muito nos últimos anos. Os fungos utilizados são os fungos de podridão 

branca ou “white rot fungi”, uma vez que são capazes de degradar eficazmente a lenhina 

e alguma celulose e hemicelulose, aumentando assim a digestibilidade dos subprodutos 

por parte dos animais. Neste seguimento, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito 

do tratamento biológico com fungos de podridão branca no valor nutritivo de três 

substratos, folha, caule e planta inteira de palha de feijão frade e a possibilidade da sua 

incorporação em alimentos compostos para a alimentação animal. 
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Capítulo II - Estado da Arte 

 

1. Subprodutos na alimentação animal 

 

1.1. Utilização dos subprodutos na alimentação animal 

 

Os subprodutos alimentares da agroindústria podem ser definidos como produtos 

secundários, obtidos através da colheita ou processamento de um produto principal, e que 

possuem valor para a alimentação animal (Grasser et al., 1995). De acordo com este autor 

a utilização de subprodutos, resultantes das culturas agrícolas, na alimentação animal é 

praticada desde há centenas de anos, talvez até milhares de anos e nos dias que correm 

devido ao desenvolvimento tecnológico, questões de ordem ambiental e considerações 

económicas, estes subprodutos têm recebido maior atenção e destaque por parte dos 

produtores e da comunidade da nutrição animal. 

Os subprodutos podem ser divididos em dois grupos em função da sua origem: 

resíduos das colheitas e resíduos da agroindústria. Os resíduos de colheitas são partes da 

planta que ficaram no terreno após a remoção do produto principal da cultura agrícola 

(arroz, trigo, soja, milho, sorgo, cevada, algodão, feijão, amendoim, café, cacau, azeite, 

chá, frutas, entre outras) e podem ser de diferentes tamanhos, formas e densidades como 

por exemplo palha, raízes, caules, folhas, ramos e cascas. Os resíduos agroindustriais por 

sua vez são subprodutos resultantes do processamento do produto principal da cultura 

(limpeza, peneira, debulha e esmagamento) e são exemplos disso os melaços, bagaços, 

tortas, polpas e farelos (Philippoussis, 2009). As características comuns dos subprodutos 

provenientes da colheita e do processamento, em termos de composição química são a 

celulose, hemicelulose e lenhina e em menor quantidade, a presença de pectina, amido e 

outros polissacarídeos (Thomsen, 2005).  

Nos últimos anos tem havido uma maior consciencialização para os problemas 

ambientais e construir aterros ou queimar os subprodutos acarreta prolemas de poluição 

da água e do ar (Boucqué et al., 1988). Para além de que resíduos com alto teor em 

humidade tornam-se mais difíceis de queimar. Na Europa estima-se que sejam produzidos 

anualmente 120 milhões de toneladas de resíduos agroindustriais resultantes da produção 

de trigo, milho, girassol, colza, algodão e azeitona (Philippoussis, 2009). 

Consequentemente, há uma maior preocupação na recuperação e reciclagem dos mesmos. 

Isto é particularmente válido para a indústria agroalimentar que produz grandes 
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quantidades de subprodutos quer numa fase primária do setor agroflorestal, quer numa 

fase secundária, nas indústrias de processamento (Boucqué et al., 1988). 

A utilização de subprodutos da agroindústria como matérias-primas para a 

alimentação animal permite à pecuária, diminuir a sua dependência dos grãos de cereais 

que podem ser consumidos pelo homem, diminuindo consequentemente a competição 

com o mesmo e pode reduzir a necessidade de desenvolvimento de programas 

dispendiosos de gestão de resíduos (Grasser et al., 1995). 

De acordo com, Anele et al., (2010) existem estimativas que demonstram que 

ignorar resíduos de culturas como um recurso para a alimentação animal irá resultar em 

escassez severa de alimento, sobretudo em países em vias de desenvolvimento, devido ao 

elevado aumento de custos das matérias-primas convencionais, tais como, o milho, a soja 

e os bagaços de sementes de oleaginosas. 

Atendendo ao facto da redução de custos e manutenção das performances 

produtivas serem o pilar principal a desenvolver pela pecuária, estes subprodutos podem 

desempenhar um papel fundamental, tendo em conta a sua vantagem principal que é o 

baixo custo. Deste modo, o principal fator de produção, que são os custos com a 

alimentação, são reduzidos e os resíduos reciclados (Vasta et al., 2008).  

No entanto, em última instância, o valor potencial dos subprodutos como 

matérias-primas na alimentação animal depende das suas características nutritivas tais 

como teor em fibra, proteína, digestibilidade da matéria orgânica, valor energético e 

ingestão do mesmo (Boucqué et al., 1988). 

 

1.2. Utilização dos subprodutos na alimentação dos coelhos 

 

Nas fórmulas de alimentos compostos para coelhos entram essencialmente 

matérias-primas produzidas na UE, como a luzerna e cevada, sendo praticamente nula a 

utilização de produtos importados, como o milho e a soja (Monteiro et al., 2013). 

O facto dos preços das matérias-primas, que dão origem à ração, estarem 

constantemente a oscilar devido à especulação dos mercados dos cereais a nível mundial 

torna a pesquisa de subprodutos alternativos essencial para não comprometer a produção. 

Em Portugal, a situação toma ainda maior importância devido à grande dependência dos 

mercados externos para o fornecimento das matérias-primas, do elevado preço dos 

combustíveis e custos altos de logística que dificultam o transporte das mesmas (Monteiro 

et al., 2013).  
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Existem alimentos fibrosos que entram na formulação da dieta dos animais, como 

por exemplo o feno de luzerna, um dos principais ingredientes das dietas dos coelhos, que 

é extremamente dispendioso, chegando a custar 300€ a tonelada. A procura por palhas de 

leguminosas, como alternativa a este tipo de matérias-primas reduziria o preço e 

permitiria reutilizar um produto com impacto ambiental. 

Todos estes fatores, de ordem económica e ambiental, têm contribuído para um 

aumento da procura de novas matérias-primas para futura incorporação nos alimentos 

compostos para coelhos, o que tem levado a que diversos autores desenvolvam 

investigação nesta área. São alguns exemplos de matérias-primas estudadas: o farelo e 

sêmea de trigo, farelo de mandioca, raspas de mandioca, palha de ervilha, palha de feijão, 

polpa de beterraba, polpa de citrinos, polpa de azeitona, bagaço de cana de açúcar, bagaço 

de uva, farinha de grainha de uva, cascas de soja e folhas de oliveira (Tortuero et al., 

1989; Michelan et al., 2007; Nicodemus et al., 2007; Guemour et al., 2010; Kadi et al., 

2011; Ribeiro et al., 2012; Klinger et al., 2013; Giovany et al., 2013).  

Na grande maioria dos estudos, os resultados obtidos apontam para uma redução 

da ingestão média diária e da digestibilidade do alimento composto e piores índices de 

conversão alimentar, traduzindo-se por vezes na diminuição das performances de 

crescimento dos animais (Tortuero et al., 1989; Nicodemus et al., 2007; Guemour et al., 

2010; Ribeiro et al., 2012; Giovany et al., 2013). Uma das tendências que se verifica 

nestes estudos, é que à medida que o nível de incorporação dos subprodutos aumenta, a 

digestibilidade do alimento composto diminui e os resultados das performances como, 

ingestão média diária, ganho médio diário e índice de conversão, pioram. No entanto, por 

oposição, outros estudos apresentaram resultados positivos, como o aumento do peso 

vivo, peso de carcaça, ganho médio diário e melhoria do índice de conversão alimentar, 

bem como do custo da ração/kg de ganho de peso vivo (Michelan et al., 2007; Kadi et al., 

2011; Klinger et al., 2013).  

A utilização destas matérias-primas, como alternativa, torna-se assim limitada, 

pelo que é necessário a aplicação de tratamentos prévios de modo a melhorar a sua 

disponibilidade para os animais e assim melhorar a digestibilidade das mesmas. Torna-se 

também necessário, prosseguir com a realização de mais estudos, para criar uma base de 

dados fidedigna, de modo a assegurar a correta utilização dos subprodutos. No Quadro 1, 

são apresentados, em resumo, alguns dos estudos publicados, nos quais se recorrem a 

resíduos de colheira e resíduos da agroindústria, como matérias-primas alternativas na 

formulação de alimentos compostos para coelhos. 
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Quadro 1- Resumo de alguns estudos, com diferentes subprodutos incorporados na alimentação de coelhos. 

Autores Subprodutos Níveis de incorporação Resultados obtidos 

Tortuero et al., 1989 Bagaço de azeitona 0% - 10,0% - 20,0% - 

30,0% 

Aumento na IMD e GMD para o nível de 30,0%. Quanto maior 

nível de inclusão, pior IC. Redução da digestibilidade da PB, 

do NDFa, do ADFa, da FB e do cálcio para os níveis de 

incorporação 30,0%. 

Michelan et al., 2007 Raspa integral de 

mandioca 

0% - 3,7% - 7,3% - 

11,0% - 14,6% - 18,3% 

Para níveis de incorporação de 3,7% e 18,3%, aumento do PV, 

PC, GMD e melhoria do IC bem como do custo da ração/kg de 

ganho de PV. 

Nicodemus et al., 

2007 

Cascas de soja com 

farinha de grainha de uva 

0% - 13,3% - 26,7% - 

40,0% 

Verificou-se uma redução no GMD e IMD para níveis de 

incorporação de 40,0%. Não afetou IC. A digestibilidade da 

PB diminui para o nível de incorporação de 40,0%. 

Guemour et al., 2010 Bagaço de uva 0% - 3,0% - 6,0% Diminuição do GMD e IMD e pior IC para os níveis de 

incorporação de 3,0% e 6,0%. A digestibilidade da MS, MO, 

NDFa e ADFa e PB diminui para o nível de 3,0%. Para o nível 

de 6% a digestibilidade da PB, NDFa e ADFa aumentou e não 

se verificaram alterações na digestibilidade da MS e MO. 

Kadi et al., 2011 Feno de ervilhaca doce 0% - 15,0% - 30,0% Melhoria do IC para o nível de incorporação de 15,0%. 

Aumento da digestibilidade do NDFa e ADL para níveis de 

incorporação de 30,0%. 

Ribeiro et al., 2012 Folha de oliveira 0% - 5,0% - 10,0% Diminuição da IMD para níveis de incorporação de 10,0% 

quando comparado com o de 5,0%. Diminuição da 

digestibilidade da MO, NDFa, GB e PB para níveis de 

incorporação de 5,0% e 10,0%. 

Klinger et al., 2013 Bagaço de uva 0% - 8,5% - 17,0% Aumento do PV e do consumo total de ração para níveis de 

incorporação de 8,5% e 17,0%. 

Giovany et al., 2013 Polpa de citrinos 

desidratada 

0% - 5,6% - 11,2% - 

16,8% - 22,4% - 28,0% 

Redução do PV, GMD, IMD e pior IC, quanto maiores forem 

os níveis de incorporação de polpa de citrinos desidratada. 
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2. Feijão frade 

 

2.1.  Características da planta e sua produção 

 

O feijão frade (Vigna unguiculata L. Walp) é uma leguminosa anual (Figura 1), 

bastante versátil e muito nutritiva que se adapta facilmente a diversos tipos de solos e 

climas (Ehlers e Hall, 1997). É originária das regiões sul de África e nos últimos anos 

tem sofrido uma grande expansão, sendo que hoje em dia é cultivada em mais de uma 

centena de países entre as latitudes 40ºN e 30ºS (FAOStat, 2015; Singh, 2014).  

 

 

Figura 1- Planta de feijão frade (Vigna unguiculata L. Walp) e respetivo grão (FAOStat, 

2015). 

 

De acordo com a FAOStat, (2015) a produção mundial de grão desta leguminosa 

foi de aproximadamente 8 milhões de toneladas em 2013, tendo aumentado muito 

significativamente nos últimos anos, sendo que, em 1993 a sua produção era de apenas 

2,5 milhões de toneladas (Figura 2).  

 

 

Figura 2- Produção mundial de feijão frade (milhões de toneladas) (FAOStat, 2015). 
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Este aumento da produção deve-se ao facto de haver maior conhecimento sobre o 

seu real valor nutriconal, rico em proteína e baixo teor de gordura e também por ser uma 

planta procurada, não só pelos grãos secos (principal produto), mas também pelas suas 

folhas, grãos verdes, vagens verdes e como forragem (Ehlers e Hall, 1997; Gonçalves et 

al., 2016). Dentro desta sua grande flexibilidade de uso, é de salientar a sua dupla 

finalidade mais corrente, isto é, permite aos seus produtores colher os grãos ou vagens de 

feijão frade numa fase primária e posteriormente utilizar o resíduo dessa mesma colheita 

como forragem para a alimentação animal (Gómez, 2004).  De acordo com Anele, (2011) 

esta dupla funcionalidade do feijão frade tem o potencial de funcionar como fator chave 

de integração e sustentabilidade dos sistemas, fornecendo proteína para dieta humana, 

bem como alimento para os animais e também, sendo uma leguminosa, contribuir para a 

reposição da fertilidade do solo, através da fixação biológica do azoto, assegurando o uso 

sustentável da terra e minimizando o esgotamento dos seus nutrientes. 

As principais áreas de cultivo do feijão frade são: toda a região centro e sul de 

África, à qual corresponde dois terços da produção mundial, Ásia, América do Sul, 

sobretudo nas regiões do Nordeste do Brasil, América do Norte nas regiões mais a Sul e 

tem crescido nos últimos anos na Europa, mais concretamente no Sudeste (Figura 3) 

(Ehlers e Hall, 1997; FAOStat, 2015). 

 

 

Figura 3- Principais regiões de cultivo de feijão frade (FAOStat, 2015). 

 

Em termos produtivos, podem-se obter melhores ou piores rendimentos de 

resíduos de feijão frade, dependo das condições de cultivo e diferentes composições 

químicas desses mesmos resíduos em função da variedade da planta utilizada. Em 

condições de sequeiro, a produção varia desde 0,5 t MS/ha até 4 t MS/ha em condições 
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favoráveis (Heuzé et al., 2015). Em relação à variedade da planta, podem-se obter 

resíduos provenientes de plantas com dupla aptidão ou uma só (Antwi et al., 2014). As 

variedades de dupla aptidão, tal como o nome indica, são plantadas com dois fins, 

produção de grãos e produção de forragem. Por sua vez, as variedades de um só propósito 

são plantadas com o único objetivo de produção de grãos.  

 

2.2. Valor nutricional do feijão frade 

 

Em termos nutricionais, os grãos de feijão frade apresentam teores em proteína 

(203-394 g kg-1), hidratos de carbono (504-658 g kg-1), fibra (160-209 g kg-1) e gordura 

(31-304 g kg-1) (Gonçalves et al., 2016). Apesar de o feijão frade ser principalmente 

valorizado como alimento para os seres humanos, ele pode vir a desenvolver um papel 

fundamental em termos de alimentação animal, como resíduo de colheita (Anele et al., 

2010). Quando utilizado como resíduo, da cultura de produção de grãos de feijão frade, 

obtém-se um subproduto com cerca de 45-65% de caule e ramos, 35-50% de folhas e por 

vezes algumas raízes (Anele et al., 2012). Outra matéria-prima que pode ser utilizado na 

alimentação animal, são as cascas da vagem do feijão frade, obtidas após a debulha 

(Oluokun, 2005). Verifica-se que o teor proteico e teor em cinzas da variedade grão é 

semelhante ao da variedade de dupla aptidão (Quadro 2). Quanto aos teores em NDFa, 

ADFa e ADL, são superiores na variedade grão em relação à de dupla aptidão. 

 

Quadro 2- Composição química (g/kg de MS) de diferentes resíduos (folha, caule e planta 

inteira) de duas variedades de feijão frade (Vigna unguiculata L. walp). 

Cultivar  Cinza PB NDFa ADFa ADL 

Grão (Fradel)1 

 Folha 139,6 222,2 446,1 307,6 84,7 

 Caule 82,3 121,5 671,8 578,5 121,9 

 Planta inteira 91,1 143,7 618,4 474,1 107,5 

Dupla aptidão (Soronko)2 

 Folha 49,1 241,0 194,0 155,0 19,5 

 Caule 94,1 72,1 701,0 571,0 48,7 

 Planta inteira 69,1 149,0 461,0 373,0 35,4 

(1Nossos dados; 2Adaptado de Antwi et al., 2014) 
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3. Tratamento de subprodutos 

 

Nos últimos anos, o resíduo de feijão frade, juntamente com outros subprodutos, 

tem sido estudado como fonte complementar, para fornecimento aos animais em períodos 

de escassez, de forragem ou na adição de fibra aos alimentos compostos (Anele et al., 

2010; Anele et al., 2011; Oluokun, 2005; Oduguwa, 2008). 

Uma vez que a colheita do grão de feijão frade é feita quando a planta já se 

encontra num estado avançado de desenvolvimento, os resíduos obtidos possuem alguns 

componentes anti-nutricionais que vão afetar o aproveitamento da palha de feijão frade 

por parte dos animais (Gonçalves et al., 2016). De entre estes fatores, são de destacar a 

extensa lenhificação da celulose e hemicelulose, o baixo teor em hidratos de carbono 

solúveis, e consequentemente baixo teor energético e a presença de compostos 

secundários das plantas. Os fatores que contribuem para a resistência da biomassa vegetal 

são a cristalinidade e o grau de polimerização da celulose e a ligação da celulose à lenhina. 

Assim sendo, é necessário pesquisar e desenvolver tratamentos/tecnologias, seguras 

simples e baratas, que possam valorizar nutricionalmente os subprodutos, de modo a 

potencializar o seu aproveitamento na alimentação animal, nomeadamente em dietas para 

coelhos (Oluokun, 2005). 

De modo a melhorar nutricionalmente os subprodutos da agroindústria, pode-se 

proceder ao tratamento da biomassa lenhinocelulósica de forma física/mecânica, química, 

biológica ou até mesmo uma combinação dos diferentes tratamentos (Mosier, 2005; 

Kumar et al., 2009).  Como tratamento físico podemos ter a trituração (redução mecânica 

do tamanho das partículas), como tratamento químico, a utilização de ureia e como 

tratamento biológico recorre-se aos microrganismos e aos seus mecanismos enzimáticos 

de modo a alterar as estruturas lenhinocelulósicas (Isroi et al., 2011; Kirk, 1981; Joy et 

al., 1992).  Os mais promissores destes microrganismos são os fungos de podridão branca, 

que conseguem mineralizar a lenhina em dióxido de carbono e água (Hatakka, 1994). 

Dentro do tratamento biológico existem dois métodos de tratamento que têm sido mais 

estudados nos últimos anos que são a fermentação em estado líquido e a fermentação em 

estado sólido (Agosin e Odier, 1985). Enquanto a primeira é realizada em meio aquoso, 

a segunda é feita em ausência ou muito perto da ausência completa de água (Pandey, 

2003). 

Com a necessidade de utilizar e melhorar a qualidade dos subprodutos tem-se 

verificado um aumento dos estudos com tratamentos biológicos, recorrendo 
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especialmente ao uso de fungos de podridão branca. Existem numerosos potenciais 

aplicações deste tipo de tratamento (Figura 4). 

 

 

Figura 4- Tratamento biológico da biomassa lenhinocelulósica com fungos de podridão 

branca e suas potenciais aplicações (Adaptado de: Isroi et al., 2011). 

 

4. Utilização dos fungos na melhoria do valor nutritivo dos subprodutos 

 

4.1. Características gerais dos fungos 

 

Até à data existem cerca de 80000 a 120000 espécies de fungos descritas, 

identificadas e classificadas, embora seja estimado um número total de espécies a rondar 

os 1,5 milhões (Dix e Webster, 1995). São de extrema importância para os seres humanos, 

nomeadamente pelos produtos que originam, como por exemplo, a ação fermentativa de 

leveduras (Saccharomyces cerevisiae) para o fabrico de pão e massas e a síntese de álcool 

etílico e dióxido de carbono para a produção de cerveja e vinho (Badotti, 2005). Algumas 

espécies de fungos são também utilizadas em queijarias, de modo a proporcionam sabor 

e aroma distintos em diferentes tipos de queijos, como por exemplo, Penicillium 
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roqueforti e Penicillium camemberti utilizados no fabrico de queijos do tipo Roquefort e 

Camembert respetivamente (Perry, 2003) e também são utilizadas algumas espécies para 

a produção de cogumelos comestíveis, como por exemplo o cogumelo shiitake (Lentinula 

edodes) e o cogumelo de paris (Agaricus bisporus) (Boa, 2004). Algumas espécies de 

fungos são muito importantes para a indústria farmacêutica, na obtenção de antibióticos, 

como por exemplo a penicilina obtida através do fungo Penicillium notatum. 

De acordo com Dix e Webster, (1995) os fungos são organismos, aclorofilados, 

eucariontes, unicelulares (leveduras) ou multicelulares (fungos filamentosos) e 

heterotróficos e em termos característicos apresentam grande variabilidade morfológica, 

reprodutiva, ciclos de vida e modos de dispersão. Participam ativamente nos ciclos do 

azoto, carbono e fósforo. Conseguem desenvolver-se em praticamente todos os habitats 

concebíveis onde tenham à sua disponibilidade carbono orgânico, são exemplos disso as 

superfícies rochosas, o solo, restos de plantas e animais em decomposição, o estrume, os 

oceanos, a água doce, animais e plantas vivos, em locais com temperaturas altas e baixas 

extremas, em substratos secos e em soluções concentradas. Em termos reprodutivos, os 

seus ciclos são muito variados, estes reproduzem-se através de esporos e alguns fungos 

têm ciclos reprodutivos inteiramente sexuados enquanto que outros fungos têm ciclos 

reprodutivos com ambas as fases, assexuada e sexuada (Dix e Webster, 1995). 

Os fungos desempenham papeis vitais como saprófitas, parasitas e simbiontes 

com animais e plantas em todos os ecossistemas, consoante o seu tipo de alimentação 

(Cheung, 2008). Em cada um destes casos, as substâncias nutritivas são ingeridas por 

absorção após terem sido parcialmente digeridas pelas enzimas que os mesmos produzem. 

Os saprófitas alimentam-se de substâncias orgânicas em decomposição seja ela vegetal 

ou animal transformando todos os resíduos orgânicos em substâncias inorgânicas: água, 

carbono e sais minerais e são considerados como recicladores pois evitam a acumulação 

de biomassa e são exemplos disso, o Agaricus bisporus e o Pleurotus citrinopileatus 

(Cheung, 2008). Os parasitas são aqueles que vivem de outro ser vivo, quer vegetal quer 

animal. Em primeira instância este tipo de fungos representam um perigo real para plantas 

e animas, provocando-lhes doenças graves e até podem levar à morte do ser vivo, mas 

numa segunda instância, após a morte do seu hospedeiro estes fungos tornam-se 

saprófitas, terminando como recicladores de substâncias orgânicas (Cheung, 2008). Por 

fim, os simbiontes, tal como o nome indica são fungos que vivem em simbiose com as 

plantas superiores, estabelecendo uma relação de vantagem mutua. É um exemplo disso 

as micorrizas, associações entre as hifas e as raízes das plantas. As hifas envolvem a parte 
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terminal dos pelos radiculares das raízes, aumentando a sua superfície de absorção. A 

planta tem assim uma maior quantidade disponível de substâncias inorgânicas, que se 

transformam por fotossíntese em compostos orgânicos, que põe à disposição do fungo. 

Além disso, a micorriza, ao envolver as raízes com as suas hifas, ajuda na proteção das 

mesmas contra infeções por parte de outros microrganismos do solo, tornando-as mais 

fortes e resistentes (Cheung, 2008; Dix e Webster, 1995). 

Em termos classificativos, segundo Ruggiero et al., (2015), existem dois sub-

reinos dentro do reino Fungi, sendo eles o Dikarya e o Eomycota. O primeiro é dividido 

em dois filos, o Ascomycota e o Basidiomycota, onde se encontram os fungos que 

produzem cogumelos. O segundo, por sua vez, é dividido em três filos sendo eles o 

Chytridiomycota, o Glomeromycota e o Zygomycota. 

No filo Basidiomycota encontram-se os fungos basidiomicetos, que englobam os 

fungos produtores de esporos (basidiósporos) de origem sexuada, numa estrutura em 

forma de bastão chamada basídio. A sua fase vegetativa é denominada micélio, que é 

formado por muitos filamentos septados chamados hifas (Barreto e Menezes, 2015). 

Alguns exemplos de fungos basidiomicetos são: Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus 

Eryngii, Pleurotus ostreatus, Phlebia rufa, Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, 

Ganoderma applanatum, Lepista nuda, e Agaricus bisporus. Muitos destes fungos são 

utilizados para a produção de cogumelos para consumo humano e de entre os mais 

conhecidos e estudados encontram-se os géneros Pleurotus e Agaricus (Pinto, 2010). 

Os basidiomicetos são heterotróficos, e por isso, estão dependentes de fontes 

nutricionais extracelulares, tais como carbono e azoto. Para obter essas mesmas fontes, 

podem-se associar com as plantas, ou então, segregar enzimas extracelulares, de modo a 

decompor polissacáridos, lenhina, celulose, hemicelulose, amido e proteínas (Tuomela et 

al., 2000). De acordo com esta mesma autora, eles atuam na decomposição da matéria 

orgânica, dinamizando a reciclagem de nutrientes e regulando o equilíbrio energético dos 

ecossistemas terrestres. 

Os fungos decompositores da madeira podem ser distribuídos em três grupos, em 

termos ecofisiológicos, isto é, de acordo com o seu método de gradação da biomassa. 

Desta forma, podem ser divididos em fungos causadores de podridão branca, podridão 

parda ou castanha e podridão mole (Quadro 2) (Blanchette, 1995; Barreto e Menezes, 

2015; Tuomela et al., 2000). 
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Quadro 3- Degradação da lenhina por fungos causadores diferentes tipos de podridão 

(Adaptado de Tuomela et al., 2000). 

 

Os fungos causadores de podridão mole pertencem ao filo Ascomycota e 

predominam em ambientes demasiado húmidos para os fungos bacidiomicetas. Também 

toleram melhor faixas amplas de variação da temperatura, pH e limitações de 

disponibilidade de oxigénio em comparação com os outros tipos de fungos (Tuomela, 

2002). Caracterizam-se por enfraquecer a camada superficial da madeira, podendo causar 

a desagregação da mesma de uma forma suave na presença de humidade (Ferreira, 2009). 

Conseguem degradar todas as componentes da madeira, mas a taxa de degradação das 

mesmas é mínima quando comparada com fungos de podridão branca e fungos de 

podridão parda, sendo a remoção da lenhina feita de forma lenta e apenas parcial 

(Eriksson et al., 1990; Tuomela, 2002).  

Os fungos causadores de podridão parda/castanha pertencem ao filo 

Basidiomycota. Conseguem degradar muito eficazmente a celulose e a hemicelulose, mas 

a degradação da lenhina é limitada (Tuomela et al., 2000). Uma propriedade que distingue 

este tipo de fungos dos outros é a sua capacidade para despolimerizar a celulose, numa 

fase bem precoce da etapa de decomposição, provocando perdas substanciais na 

resistência do material. Estes mecanismos ainda não são totalmente conhecidos e 

explicáveis, mas pensa-se que estejam envolvidas reações não enzimáticas, uma vez que 

as enzimas celulolíticas são demasiado grande para penetrar e difundirem-se pelas 

paredes celulares (Blanchette, 1995). 

Os fungos causadores de podridão branca (Figura 5) são um grupo muito vasto e 

heterogêneo de fungos, classificados no filo Basidiomycota, na sua grande maioria 

Organismo Filo Degradação da 

lenhina 

Géneros (exemplos) 

Fungos de 

podridão branca 

Basidiomycota 

(Ascomycota) 

Mineralização da 

lenhina 

Phanerochaete, Phelebia, 

Trametes, Pleurotus, 

Ganoderma 

Fungos de 

podridão parda 

Basidiomycota 

 

Modificação da 

lenhina 

Poria, Polyporus 

Fungos de 

podridão mole 

Ascomycota Degradação 

limitada da lenhina 

Chaetomium, Paecilomyces, 

Fusarium 
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(apenas alguns Ascomycota) e caracterizam-se pela capacidade que têm para degradar 

todos as componentes da parede celular das plantas, incluindo a lenhina. A degradação 

da mesma por parte dos fungos de podridão branca é mais rápida do que por quaisquer 

outros organismos e eles são responsáveis pela maior parte da degradação da lenhina na 

natureza. O seu substrato de crescimento não é exclusivamente a lenhina, mas também a 

celulose e a hemicelulose (Blanchette, 1995). Assim sendo, alguns autores classificam o 

pré-tratamento fúngico em três classes diferentes, conforme os constituintes degradados 

pelos fungos. O primeiro grupo são estirpes fúngicas que utilizam simultaneamente todos 

os componentes da parede celular, o segundo grupo são os não-seletivos, e o terceiro 

grupo são as estirpes seletivas para a degradação de lenhina (Sharma e Arora, 2013). No 

caso de ser seletiva, a lenhina é removida com perdas mínimas de celulose e hemicelulose. 

No entanto, caso ela seja não seletiva, todos os principais componentes da parede celular 

são degradados (Blanchette, 1995). 

 

 

Figura 5- Corpo frutífero de alguns fungos de podridão branca. (A) Armillariella mellea; 

(B) Collybia velutipes; (C) Cryptoporus volvatus; (D) Ganoderma australe; (E) 

Oudemansiella mucida; (F) Ganoderma sinense; (G.) Pleurotus rudis; (H) Schizophyllum 

commune; (I) Laetiporus sulphureus (Adaptado de Tian et al., 2012). 
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4.2. Sistema lenhinolítico dos fungos de podridão branca 

 

A lenhina é um polímero aromático, com biodegradabilidade restrita, associada à 

celulose e está presente na parede celular das plantas, conferindo-lhe rigidez, 

impermeabilidade e resistência microbiana (Hatakka et al., 1989). Os fungos de podridão 

branca apresentam elevada capacidade para degradar algumas das componentes da parede 

celular das plantas, nomeadamente a lenhina, mas também a celulose e hemicelulose 

(Figura 6). São os degradadores de lenhina mais eficientes da natureza devido ao seu 

complexo enzimático (Hatakka, 1994). Devido à sua capacidade para mineralizar a 

molécula de lenhina, estes tipos de fungos têm vindo a ser utilizados, como tratamento 

biológico, em resíduos alimentares lenhinocelulósicos com o objetivo de aumentar o seu 

valor nutricional (Zadrazil et al., 1982). Isto deve-se ao facto de a lenhina estar 

negativamente correlacionada com a digestibilidade, isto é, quanto mais alta a 

percentagem de lenhina, menor é a digestibilidade do material (Jung et al., 1997; Van 

Soest, 1994). Além da lenhina, estes fungos são também capazes de degradar a celulose, 

hemicelulose e uma grande variedade de poluentes ambientais (Reddy, 1995). 

 

 

Figura 6- Efeito da inoculação de fungos de podridão branca, na estrutura de resíduos 

lenhinocelulósicos (Adaptado de Isroi et al., 2011). 

 

De acordo com Isroi et al., (2011) os fungos de podridão branca enfrentam três 

desafios importantes na degradação da lenhina, devido à sua estrutura. Em primeiro lugar, 
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o polímero da lenhina é demasiado grande e por isso o sistema lenhinolítico dos fungos 

tem de ser extracelular. Em segundo lugar, a estrutura da lenhina é composta por ligações 

internas carbono-carbono e ligações éter, consequentemente os mecanismos de 

degradação têm de ser oxidativos em vez de hidrolíticos. Em terceiro lugar, o polímero 

da lenhina é sólido e irregular, pelo que os agentes lenhinolíticos têm de ser muito menos 

específicos do que as enzimas hidrolíticas. 

Os fungos de podridão branca apresentam a capacidade de produzir 

simultaneamente enzimas hidrolíticas e oxidativas que convertem os polímeros em 

moléculas menores, que são assimiladas e utilizadas como nutrientes (Barreto e Menezes, 

2015). As principais enzimas oxidativas que produzem são a manganês peroxidase, a 

lacase e a lenhina peroxidase (Hatakka, 1994). Como enzimas hidrolíticas produzem 

cellulases, xilanases e outras hemicellulases (Isroi et al., 2011). Segundo Hatakka (1994), 

quase todos os fungos de podridão branca produzem manganês peroxidase e lacase, mas 

apenas alguns deles produzem lenhina peroxidase. As funções desempenhadas por estas 

enzimas podem ser observadas na Figura 7. 

 

 

Figura 7- Esquema das funções desempenhadas pelas enzimas, degradadoras de materiais 

lenhinocelulósicos, dos fungos de podridão branca (Adaptado de Rajarathnam et al., 

1992). 
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A enzima manganês peroxidase é a peroxidase modificadora de lenhina mais 

comum, produzida por quase todos os basidiomicetos causadores de podridão branca. É 

caracterizada por possuir um grupo heme e uma massa molecular de aproximadamente 

40 a 50 kDa. O ciclo catalítico da MnP é iniciado pela ligação de um peróxido orgânico 

ao ferro nativo da enzima, formando um complexo ferro-peróxido. Consequentemente 

quebram-se as ligações oxigénio-oxigénio que exigem a transferência de dois eletrões do 

grupo heme da enzima, que resulta na formação de um composto MnP-I. Com a quebra 

da ligação dos oxigénios, uma molécula de água é libertada. O centro heme da enzima 

forma um radical complexo e remove um eletrão do Mn2+ dando origem a uma oxidação 

Mn3+ formando o composto MnP-II. Este último apresenta um poder oxidante elevado 

pelo que poderá desempenhar um papel importante no ataque primário á lenhina 

(Hofrichter, 2002). 

A enzima lacase, por sua vez pertence à família das polifenois oxidases, que 

contêm cobre na sua estrutura e catalisa a oxidação de uma série de substâncias 

inorgânicas e aromáticas, tendo sido detetada em todas as espécies de fungos 

basidiomicetos (Hatakka, 1994). Pode ser dividida principalmente em duas categorias 

segundo a sua origem: plantas e fungos (Tavares, 2006). 

A lenhina peroxidase é, por sua vez, uma glicoproteína que também apresenta na 

sua estrutura um centro heme como a MnP, que catalisa uma variedade de compostos 

fenólicos, não fenólicos, hidratos de carbono aromáticos e outros compostos que são 

resistentes ao ataque microbiano (Tavares, 2006). Esta enzima distingue-se por uma baixa 

especificidade, relativamente aos substratos intervindo na degradação de compostos 

relacionados com a lenhina. A diferença existente no ciclo catalítico desta enzima e o 

ciclo catalítico da manganês peroxidase é a oxidação de uma molécula orgânica em vez 

do iao Mn 2+ (Martínez, 2002). 

Diferentes fungos produzem diferentes combinações de enzimas, alguns 

produzem lenhina peroxidase e manganês peroxidase, outros manganês peroxidase e 

lacase, outros ainda lenhina peroxidase e lacase e existem alguns que não produzem nem 

manganês peroxidase nem lenhina peroxidase, mas apenas lacase e outras enzimas 

(Hatakka, 1994). Segundo este mesmo autor, a degradação da lenhina é um processo 

extremamente complexo e as diferentes enzimas que nele atuam têm ação cooperativa 

umas com as outras. A mineralização da lenhina por parte dos fungos de podridão branca, 

em condições ótimas de operação, pode chegar aos 70% (Hatakka, 1994). 
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4.3. Melhoria do valor nutritivo dos subprodutos tratados com fungos  

 

Na atualidade, os fungos mais utilizados para melhorar o valor nutritivo dos 

subprodutos são os fungos de podridão branca, pois, como foi acima descrito, estes fungos 

apresentam um complexo enzimático capaz de degradar eficientemente a lenhina e outros 

compostos. Com o aumento do conhecimento científico relativo ao complexo enzimático 

de certas espécies destes fungos, têm vindo a ser efetuados diversos estudos, recorrendo 

ao uso da fermentação em estado sólido, com o objetivo de aumentar o leque de 

subprodutos capazes de apresentarem resultados promissores do ponto de vista nutritivo. 

No Quadro 4 são apresentados, em resumo, alguns desses estudos publicados. 

 

Quadro 4- Resumo de alguns estudos, recorrendo ao método de fermentação em estado 

sólido, com fungos de podridão branca, em diferentes substratos. 

Autores Fungos Subprodutos Efeitos 

Sharma e 

Arora, 

2011 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Palha de trigo O tratamento com este fungo 

permitiu degradar a lenhina e 

aumentar a digestibilidade in vitro 

da palha. Também se verificou um 

aumento nos teores em proteína 

bruta. 

Pandey et 

al., 2012 

Pleurotus 

citrinopileatus 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

O tratamento com este fungo 

permitiu reduzir o teor em 

celulose, hemicelulose e lenhina 

do bagaço de cana-de-açúcar 

Ribeiro et 

al., 2012 

Ganoderma 

resinaceum 
 

Folha de oliveira O tratamento com este fungo 

eliminou o teor em compostos 

fenólicos simples e os níveis de 

flavonoides e iridóides foram 

reduzidos em 85%. Aumentou a 

digestibilidade da GB e diminuiu a 

do amido. 

Tuyen et 

al., 2013 

Ceriporiopsis 

subvermispora; 

Lentinula 

edodes; 

Pleurotus 

eryngii; 

Pleurotus 

ostreatus; 

Palha de milho; 

Palha de arroz; 

Óleo de folhas 

de palma; 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

Todos os fungos reduziram o teor 

em NDFa dos substratos tratados. 

Todos os fungos reduziram o teor 

em ADL da palha de arroz e do 

óleo de folhas de palma. Na palha 

de milho, apenas o Pleurotus 

eryngii e Pleurotus ostreatus 

reduziram o teor em ADL, 

enquanto que para o bagaço de 

cana-de-açúcar, foram os 

tratamentos com Ceriporiopsis 

subvermispora e Lentinula edodes. 
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Capítulo III - Parte Experimental 

 

1. Objetivos 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da colonização com cinco estirpes de 

fungos de podridão branca sobre o valor nutritivo de diferentes resíduos do cultivo de 

feijão frade com potencial utilização na alimentação de coelhos. De acordo com os 

resultados obtidos em estudos prévios, foram testados 5 fungos de podridão branca: 

Ganoderma lucidum, Lentinula edodes, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus Eryngii e 

Phlebia rufa, em três substratos diferentes: folha, caule e planta inteira. Foram utilizadas 

estas 5 estirpes fúngicas, devido a uma maior facilidade e disponibilidade de obtenção 

das mesmas. Neste trabalho os substratos foram analisados em termos de composição 

química, perdas de nutrientes e digestibilidade in vitro da matéria orgânica para coelhos.   

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Preparação do substrato 

 

A palha de feijão frade foi obtida por secagem dos resíduos resultantes da colheita 

da vagem de feijão frade, numa exploração agrícola em Famalicão, e transportada para a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde se procedeu à separação das folhas 

e do caule da planta para obtenção dos diferentes substratos a serem utilizados no presente 

estudo. O material obtido foi depois seco em estufa com circulação de ar forçado a 50ºC 

e posteriormente moído a um tamanho de partícula de 4 mm para o processo de 

colonização fúngica. 

 

2.2. Espécies fúngicas 

 

Neste estudo foram utilizadas cinco estirpes fúngicas, preservadas no Laboratório 

de Micologia e Microbiologia do solo e pelo Laboratório de Bioquímica da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. As estirpes utilizadas foram: Ganoderma 

lucidum (UF20707), Lentinula edodes (UF21403), Pleurotus citrinopileatus (UF21401), 

Pleurotus eryngii (UF21402) e Phlebia rufa (UF156). Para a obtenção de culturas para o 



21 

 

presente trabalho, procedeu-se á multiplicação do fungo em placas de Petri, com solução 

Potato Dextrose Agar e posterior incubação em estufa a 28º C durante 7 dias. 

 

2.3. Preparação do inóculo 

 

As diferentes etapas conducentes à obtenção do inóculo de fungo estão 

representadas na Figura 8. 

 

Figura 8- Etapas da obtenção do inóculo (fonte própria). 

 

Todos os fungos foram cultivados em placas de Petri com um meio de cultura de 

ágar (Figura 8a). Após a obtenção de um processo de colonização viável das placas de 

Petri, por parte dos fungos, procedeu-se à preparação do inóculo. O inóculo consiste num 

micélio vegetativo de um fungo num substrato de trigo, centeio, farinha de soja, amido, 

bagaço de cana de açúcar entre outros, de modo a que se desenvolva para ser 

posteriormente aplicado no substrato pretendido. Neste trabalho o inóculo foi preparado 

com grãos de trigo, previamente colocado em água durante 24 horas, de modo a conter 

humidade suficiente para promover o desenvolvimento do fungo (Figura 8b). Passadas 

24 horas os grãos de trigo foram escorridos, para retirar o excesso de água, e colocados 

em frascos de vidro com tampas de rosca (Figura 8c). Os frascos foram levados ao 

autoclave, a 121 °C durante 30 minutos para evitar contaminações (Figura 8d). Depois de 
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esterilizados os frascos arrefeceram à temperatura ambiente, e realizou-se a colonização 

dos grãos de trigo. O processo de colonização foi realizado numa câmara de fluxo 

laminar, retirando de cada placa de Petri uma pequena amostra, com cerca de 3 cm² de 

fungo, que foi colocada nos frascos com os grãos de trigo (Figura 8e). Os frascos foram 

novamente fechados, e colocados na estufa a uma temperatura de 28 ºC onde 

permaneceram cerca de 3 semanas. Durante a sua permanência na estufa, foi feita uma 

observação semanal dos frascos para verificar a ausência de contaminações e o correto 

desenvolvimento do fungo. Passados 21 dias o inóculo estava pronto a ser utilizado 

(Figura 8f). 

 

2.4. Preparação e inoculação dos fungos nos substratos 

 

As diferentes etapas conducentes à preparação e inoculação dos fungos nos 

substratos estão representadas na Figura 9. 

 

Figura 9- Etapas da preparação e inoculação dos fungos nos substratos (fonte própria). 

 

Os diferentes substratos (folhas, caules e planta inteira) foram previamente 

humidificados, durante 24 horas, com um volume de água correspondente a três vezes o 

peso da amostra, de modo a facilitar o processo de colonização por parte dos fungos 

(Figura 9a). Foram colocadas amostras de 50 g em frascos de Erlenmeyer de 250 mL 

(Figura 9b) e procedeu-se ao isolamento da amostra com uma rolha de algodão cardado, 
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um quadrado de papel vegetal e outro de papel de alumínio com um elástico (Figura 9c). 

Após a preparação de todas as amostras, procedeu-se à sua esterilização em autoclave a 

121 ºC durante 30 minutos (Figura 9d). Após a autoclavagem das amostras foi feita a 

colonização com o inóculo previamente preparado. Esta foi realizada numa câmara de 

fluxo laminar, para manter o meio asséptico. Retirou-se 2 g de inóculo e colocou-se nos 

frascos de Erlenmeyer que continham as amostras de substrato. Os frascos foram selados 

com rolha de algodão cardado e incubados numa estufa a 28 ºC e 75% de humidade, 

durante 22 dias (Figura 9e). Foram realizadas amostras em triplicado de cada substrato 

com cada fungo e ainda 4 amostras controlo por cada substrato, sendo duas delas 

correspondentes ao controlo intacto (substrato intacto) e as outras duas amostras 

correspondentes ao controlo autoclavado (substrato autoclavado). Após o período de 

incubação (Figura 9f), as amostras foram sujeitas a uma secagem em estufa, com 

circulação forçada de ar a 50ºC. Depois deste processo as amostras foram moídas com 

crivo de 1 mm, seladas e devidamente identificadas para posterior análise. 

 

2.5. Análises químicas 

 

As amostras foram analisadas quimicamente para determinação dos parâmetros 

de matéria seca, matéria orgânica, cinzas (segundo o método AOAC, 1990) e proteína 

bruta através da determinação de azoto pelo método de Kjeldahl. A determinação dos 

constituintes da parede celular, tais como, fibra do detergente neutro livre de cinzas 

(NDFa), fibra do detergente ácido livre de cinzas (ADFa) e lenhina (ADL) foi feita de 

acordo com as metodologias propostos por Van Soest et al. (1991). A concentração de 

hemicelulose foi determinada pela diferença entre NDFa e ADFa, e a concentração de 

celulose pela diferença entre ADFa e ADL. 

 

2.6. Digestibilidade in vitro 

 

A digestibilidade in vitro foi avaliada em três etapas, de acordo com o método de 

estimativa da digestibilidade em coelhos proposto por Ramos et al. (1992) sujeito a 

algumas alterações. Numa primeira fase colocou-se 1 g de amostra previamente moída (1 

mm), em frascos cónicos (Erlenmeyer) (Figura 10a). Depois adicionou-se, através de 

agitação magnética suave, 1 mL de solução de pepsina porcina, previamente preparada 

(Figura 10b). Fechou-se com uma rolha de borracha e as amostras foram incubadas em 
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estufa a 40 ºC durante 1,5 horas (Figura 10c). Numa segunda fase, adicionou-se, através 

de agitação magnética suave, 1 mL de solução de pancreatina porcina, previamente 

preparada. Fechou-se novamente os frascos com uma rolha de borracha e as amostras 

foram incubadas em estufa a 40 ºC durante 3,5 horas. Na última fase, adicionou-se, 

através de agitação magnética suave, 0,5 mL de solução de Viscozyme. Fechou-se os 

frascos com uma rolha de borracha e as amostras foram incubadas em estufa a 40 ºC 

durante 16 horas. Após a incubação, o resíduo não digerido foi recolhido numa unidade 

de filtragem, através da transferência da amostra para um cadinho filtrante de porosidade 

n º2. Após filtração, o resíduo foi lavado várias vezes com água destilada, etanol e acetona 

(50 mL). O resíduo foi depois seco a 103 ºC até peso constante (24horas). O cálculo da 

digestibilidade in vitro da matéria orgânica foi efetuado com base na seguinte fórmula: 

DIVMO = 100 - (((Rs – CS) – Rb – CS) / Ws) * 100, onde Rs = Peso do cadinho + resíduo 

após secagem; Rb = Peso do cadinho + reagente após secagem; CS = Peso do cadinho 

seco; Ws - Peso da amostra na matéria seca. 

 

 

Figura 10- Etapas do método de estimativa da digestibilidade in vitro em coelhos (fonte 

própria). 

 

2.7. Análise estatística 

 

Recorreu-se ao programa estatístico JMP 9.0 (2015) para efetuar as análises 

estatísticas. Os efeitos dos substratos (folha, caule e planta inteira), fungos utilizados 

(Ganoderma lucidum, Lentinula edodes, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus eryngii, e 

Phlebia rufa) e sua interação nas variáveis estudadas foram avaliadas através da análise 

de variância (ANOVA). A comparação múltipla de médias foi efetuada utilizando o teste 

de Tukey para um nível de significância de 5%. 
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3. Resultados e discussão 

 

3.1. Composição química dos substratos 

 

No Quadro 5 é apresentada a composição química dos diferentes substratos de 

feijão frade avaliados neste estudo. O seu teor proteico variou entre os 12,2% para o caule 

e os 22,2% para a folha. Tal como esperado, os substratos apresentam teores elevados em 

constituintes da parede celular, que variam entre 44,6% a 67,2% para o NDFa, 30,8 a 

57,9% para o ADFa e 8,5 a 12,2% para o ADL. Os valores das diferentes frações da 

composição química da planta inteira, têm um valor intermédio, entre os valores da folha 

e os do caule, pois o substrato “planta inteira” é constituído pelos substratos folha e caule, 

em diferentes proporções. Quanto ás diferenças entre a folha e o caule, verificou-se que 

a folha possui maior teor em PB, enquanto que o caule possui maior teor em componentes 

da parede celular (NDFa, ADFa e ADL), o que acontece porque o caule das plantas é uma 

estrutura mais fibrosa do que as folhas. Estes resultados são consistentes com os 

reportados por Antwi et al., (2014), que também evidenciou estas mesmas diferenças 

entre a folha e o caule da planta de feijão frade, mas em proporções diferentes, uma vez 

que se tratam de variedades diferentes. As principais diferenças verificam-se ao nível do 

teor em lenhina, que neste trabalho foram de 8,5% para a folha, 12,2% para o caule e 

10,8% para a planta inteira, enquanto que a variedade estudada por Antwi et al., (2014) 

apresentou teores bem mais reduzidos em lenhina, cerca de 2,0% de para a folha, 4,9% 

para o caule e 3,5% para a planta inteira. Isto acontece porque a variedade utilizada por 

Antwi et al., (2014) é uma variedade melhorada para a dupla aptidão (produção de feijão 

frade e palha). 

 

Quadro 5- Composição química dos substratos de feijão frade antes da aplicação do 

tratamento biológico com fungos de podridão branca (palha em natureza não tratada). 

 Composição química (g/ kg de MS) 

 PB NDFa ADFa ADL Hem Celulose Cinzas 

Folha 222,2 446,1 307,6 84,7 138,5 222,9 139,6 

Caule 121,5 671,8 578,5 121,9 93,3 456,5 82,3 

Planta inteira 143,7 618,4 474,1 107,5 144,3 366,5 91,1 

PB: proteína bruta; NDFa: fibra do detergente neutro livre de cinzas; ADFa: fibra do detergente ácido livre 

de cinzas; ADL: lenhina do detergente ácido livre de cinzas; Hem: Hemicelulose. 
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3.2. Efeito dos tratamentos na composição química dos substratos 

 

As modificações na composição química dos substratos de feijão frade após 

incubação com fungos de podridão branca, serão descritas de duas formas distintas. A 

primeira trata-se da descrição proporcional (centesimal em g kg -1 MS) da composição 

química do substrato tanto antes como após a incubação com o fungo. Esta forma, não 

leva em conta as perdas de matéria seca, mas sim a análise direta dos constituintes, o que 

pode levar a que  alguns componentes possam aumentar as suas proporções, em g kg -1 

MS, sem terem sido afetados pelos fungos. Isso acontece porque a degradação dos outros 

compostos, faz com que proporcionalmente, um constituinte que não foi tão afetado, 

aumente. Outra forma de expressar, é em percentagem de perdas de nutrientes. Para isso, 

foi tomado em consideração a quantidade de nutrientes e matéria seca antes e após o 

período de incubação com o fungo. Esta forma também é denominada perda líquida, 

sendo considerada uma importante forma de avaliação para identificar as perdas de 

matéria orgânica e melhor observar o efeito dos tratementos.  

 

3.2.1.  Efeito da autoclavagem  

 

Como é possível observar pelos resultados apresentados no Quadro 6, o processo 

de autoclavagem resultou num aumento do teor em ADL do substrato folha e do teor em 

cinzas dos substratos folha e caule. Quanto à planta inteira, não sofreu alterações com o 

processo de autoclavagem. A esterilização de alimentos fibrosos, através de calor húmido 

sobre pressão, promove mudanças na arquitetura da parede celular dos mesmos, através 

da despolimerização da lenhina e hidrólise parcial das moléculas de celulose e 

hemicelulose (Kumar et al., 2009). Assim, os açúcares e outros componentes solúveis 

podem volatilizar, levando à perda de MO e contribuindo para uma mudança na 

proporção de outros compostos, tais como a lenhina. Este processo está dependente do 

tipo de materiais lenhinocelulósicos e das condições de pressão e temperatura da 

autoclave (Lawther et al., 1996). No entanto, é também de salientar que as reações de 

polimerização, entre componentes hidrolisadas e a lenhina, podem ocorrer durante o 

processo de autoclavagem, contribuindo para um aumento da sua concentração (Han et 

al., 2009). Makkar e Singh, (1992) testaram o efeito da autoclavagem em folhas de 

carvalho (Quercus incana) e verificaram que o teor em lenhina também aumentou. 
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Quadro 6- Composição química (g/kg de matéria seca) de substratos de feijão frade (Vigna unguiculata), intactos, controlo e tratados após 22 dias 

de incubação com diferentes estirpes fúngicas. 

Partes Componentes Intacta Controlo Fungos EPM P valor 

Ganoderma 

lucidum 

Lentinula 

edodes 

Pleurotus 

citrinopileatus 

Pleurotus 

eryngii 

Phlebia 

rufa 

Folha PB 222,2b 233,9ab 248,6ab 233,3ab 273,3a 242,8ab 277,7a 8,83 0,0208 

NDFa 446,1ab 482,9a 351,1bc 469,4a 309,5c 363,1bc 400,2abc 18,55 0,0020 

ADFa 307,6b 379,5ab 297,3b 425,8a 273,7b 305,5b 325,4ab 19,24 0,0084 

ADL 84,7c 185,9a 191,3a 196,5a 150,1ab 99,5bc 203,8a 10,87 0,0004 

Hem 138,5a 103,4ab 53,9bc 43,6c 35,8c 57,6bc 74,8bc 9,31 0,0010 

Celulose 222,9a 193,6ab 105,9b 229,3a 123,6ab 206,0ab 121,6ab 20,12 0,0113 

Cinzas 139,6c 215,2b 241,0ab 218,4b 266,4a 224,0b 246,6ab 7,26 0,0001 

   

Caule PB 121,5c 125,4c 148,7b 119,1c 173,3a 136,6bc 168,2a 3,20 <0,0001 

NDFa 671,8a 689,1a 651,9a 687,8a 498,4c 648,7a 596,6b 8,32 <0,0001 

ADFa 578,5a 561,4a 577,9a 572,5a 423,4b 547,4a 484,1ab 18,31 0,0034 

ADL 121,9cd 139,0cd 204,7a 175,1ab 98,8e 122,7cd 154,1bc 7,95 0,0004 

Hem 93,3a 127,7a 74,0a 115,3a 75,0a 101,3a 112,5a 13,20 0,1394 

Celulose 456,5a 422,4a 373,2ab 397,4ab 324,6b 424,7a 330,0b 15,27 0,0032 

Cinzas 82,3e 149,2c 154,9bc 138,6d 179,0a 147,0cd 160,9b 1,84 <0,0001 

           

Planta 

inteira 

PB 143,7d 147,5d 168,3b 163,0bc 207,5a 149,7cd 173,6b 5,26 <0,0001 

NDFa 618,4b 643,6ab 618,6b 670,0a 472,5c 618,3b 593,0b 11,44 <0,0001 

ADFa 474,1ab 470,4bc 454,6c 493,4a 347,5e 464,8bc 426,1d 5,98 <0,0001 

ADL 107,5ª 121,5a 125,9a 112,4a 81,5b 116,6a 121,0a 4,98 0,0004 

Hem 144,3bc 173,2ab 164,1abc 176,5a 125,0c 153,5abc 166,9abc 9,62 0,0113 

Celulose 366,5a 348,9b 328,6c 381,1a 266,0e 348,2b 305,1d 5,82 <0,0001 

Cinzas 91,1cd 94,2c 100,6b 86,0e 122,1a 89,4d 97,8b 0,98 <0,0001 
PB: proteína bruta; NDFa: fibra do detergente neutro livre de cinzas; ADFa: fibra do detergente ácido livre de cinzas; ADL: lenhina do detergente ácido; Hem: Hemicelulose; 

EPM: Erro Padrão da Média; a–e diferentes letras sobrescritas = diferença significativa na linha (P<0.05). 
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3.2.2. Efeito do tratamento com fungos  

 

O teor em PB dos substratos tratados aumentou em termos gerais, sendo que em 

alguns dos tratamentos, não sofreu alterações. Na folha não se verificaram alterações em 

qualquer tratamento. No caule, os tratamentos com G. lucidum, P. citrinopileatus e P. 

rufa resultaram num aumento do seu teor em PB.  Na planta inteira, verificou-se um 

aumento do teor em PB em todos os tratamentos, com exceção ao tratamento com P. 

eryngii. Os maiores aumentos foram observados no tratamento com o fungo P. 

citrinopileatus, onde o aumento médio, em PB, foi de 38,4% para o caule e 40,5% para a 

planta inteira. Estas variações dos resultados observados ao nível proteico, dos diferentes 

tratamentos fúngicos e sobre os diferentes substratos, podem dever-se à duração dos 

tratamentos, mais ou menos prolongada e à utilização de diferentes estirpes fúngicas, que 

por sua vez têm comportamentos fisiológicos distintos. Pode também ser devido a uma 

maior ou menor capacidade de crescimento dos fungos em determinados substratos, em 

função da sua composição química (Akinfemi e Ogunwole, 2012).  

Apesar da maioria dos fungos ter contribuído para o aumento do teor proteico dos 

substratos, não se verificaram alterações nos tratamentos com L. edodes e P. eryngii na 

planta inteira, bem como no substrato folha em qualquer um dos tratamentos. Isto vai ao 

encontro dos resultados obtidos por Valdez et al., (2008) que também não observou 

alterações na PB da palha de trigo tratada com Pleurotus pulmonarius. Por sua vez, 

Valdez et al., (2015) ao incubar a palha de milho com Pleurotus djamor também não 

verificou alterações na PB do substrato tratado. 

O aumento proporcional (g kg MS -1) da proteína bruta em algumas das amostras 

tratadas com fungos, está de acordo com os resultados apresentados por outros autores 

(Coronel e Ortega, 1998; Belewu e Belewu, 2005; Jafari et al., 2007; Akinfemi et al., 

2010; Tuyen et al., 2012; Tuyen et al., 2013). Akinfemi et al., (2010) ao tratar palha de 

sorgo com Pleurotus ostreatus e Pleurotus pulmonaruis verificou um aumento da 

proteína bruta de 77,6% e 80,7%, respetivamente. Por sua vez, Kinfemi et al., (2009) ao 

tratar cascas de feijão frade com Pleurotus ostreatus e Pleurotus pulmonarius verificou 

um aumento do teor em proteína bruta de 39,1% e 25,8%, respetivamente. 

Uma primeira explicação para o aumento do teor de proteína nos substratos 

tratados, é a ação mais efetiva dos fungos nos hidratos de carbono, convertendo-os em 

CO2 e H2O, quando comparado com a sua ação nas componentes azotadas (Tuyen et al., 

2012). Deste modo, uma vez que se trata de uma variação proporcional da composição 
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química, a diminuição do teor em hidratos de carbono faz com que proporcionalmente 

ocorra um aumento do teor em proteína. Uma outra explicação para o aumento da PB 

pode residir na capacidade que os fungos têm em produzir as enzimas nitrito redutase e 

nitrato redutase (Kavanagh, 2005). Isso permitir-lhes-ia transformar os nitritos e nitratos 

em amónia. Deste modo, os nitritos e nitratos presentes inicialmente nos substratos, que 

não tinham sido contabilizados pelo método de determinação da PB (método de 

Kjeldahl), seriam posteriormente contabilizados nas análises dos substratos tratados, uma 

vez que já se encontrariam sobre a forma de amônia. Este aumento da PB pode também 

ser o resultado do aumento da biomassa fúngica, através da proliferação do fungo durante 

o tratamento, que depois entra na determinação da PB final do substrato (Coronel e 

Ortega, 1998). O teor em PB do micélio fúngico é bastante elevado (Ragunathan et al., 

1996), por isso, é de esperar, que os substratos tratados, que contêm o micélio fúngico, 

apresentem uma subida desse mesmo teor. 

Em relação aos componentes da parede celular, observou-se de um modo geral, 

uma diminuição dos teores em NDFa. Neste trabalho, ocorreram reduções do teor em 

NDFa nos tratamentos com: G. lucidum, P. citrinopileatus e P. eryngii na folha, P. 

citrinopileatus e P. rufa no caule e apenas no tratamento com P. citrinopileatus na planta 

inteira. Para o ADFa, ocorreram reduções do seu teor nos tratamentos com: P. 

citrinopileatus no caule e P. citrinopileatus e P. rufa na planta inteira. Na folha não se 

verificaram alterações significativas em qualquer tratamento. Quanto ao ADL, ocorreram 

reduções do seu teor nos tratamentos com P. eryngii na folha e no tratamento com P. 

citrinopileatus no caule e na planta inteira. No caule, verificaram-se aumentos no teor em 

ADL, nos tratamentos com G. lucidum e L. edodes.  

De acordo com Tuyen et al., (2012), o aumento no conteúdo destas frações, devido 

ao tratamento fúngico, pode ser devido às menores perdas que aconteceram nestas 

frações, em relação às perdas de matéria orgânica. 

No geral, o tratamento com o fungo P. citrinopileatus permitiu uma maior 

degradação da fração fibrosa dos diferentes substratos, com uma diminuição média das 

frações NDFa, ADFa e ADL de 30,1%, 26,2% e 27,1%, respetivamente.  

A diminuição proporcional (g kg MS -1), das componentes da parede celular, vão 

ao encontro dos resultados apresentados por outros autores (Fazaeli et al., 2004; Kinfemi 

et al., 2009; Akinfemi e Ogunwole, 2012; Tuyen et al., 2013). Fazaeli et al., (2004), ao 

avaliar o valor nutritivo de palha de trigo tratada com Pleurotus eryngii, obteve uma 

redução do teor em NDFa, ADFa e ADL em cerca de 7,8%, 10,0% e 10,0%, 
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respetivamente. Kinfemi et al., 2009 ao incubar vagens de feijão frade após extração do 

grão com Pleurotus ostreatus, obteve uma diminuição das frações NDFa, ADFa e ADL 

de 8,3%, 13,6% e 17,3%, respetivamente. Por sua vez, Akinfemi e Ogunwole, (2012) ao 

incubar palha de arroz com Pleurotus tuber-reguim, obteve uma redução das frações 

NDFa, ADFa e ADL de 12,3%, 16,3% e 22,4%, respetivamente. Estas variações 

decorrem das condições específicas da incubação, da composição química do substrato 

original e dos fungos utilizados. Apesar disso, todos estes trabalhos apontam no sentido 

de uma diminuição significativa nas componentes da parede celular dos substratos. Isto 

deve-se aos hábitos naturais dos fungos de podridão branca em utilizarem carbono 

orgânico para obtenção de energia, inclusive carbono da forma estrutural da parede 

celular, como é o caso do material lenhinocelulolítico (Fazaeli et al., 2004). Os fungos 

em que a sua sobrevivência depende desse material, vão utilizar essencialmente a 

celulose, a hemicelulose e a lenhina como fontes de hidratos de carbono. Estes produzem 

enzimas que degradam as componentes fibrosas e utilizam os açúcares decorrentes como 

fonte energética (Zadrazil et al., 1996).  

Nem todos os tratamentos fúngicos conseguiram diminuir significativamente o 

teor em NDFa, ADFa e ADL, uma vez que a capacidade de degradação dos constituintes 

da parede celular não é homogénea. A eficiência dos fungos de podridão branca, no 

processo de degradação da lenhina, depende da capacidade para degradar os diferentes 

tipos de ligações éster e éter entre as diferentes unidades estruturais desta molécula 

Valdez et al., (2008). Uma vez que diferentes estirpes fúngicas produzem combinações 

enzimáticas diferentes Hatakka, (1994), e a atividade das mesmas é afetada pelas 

condições de cultura dos fungos (Zadrazil et al., 1996), a capacidade de degradação da 

lenhina também vai, por conseguinte, ser afetada. A energia resultante da quebra de 

ligações da molécula de lenhina não é suficiente para o correto desenvolvimento do 

fungo, pelo que o mesmo tem necessidade de ir buscar fontes alternativas de energia 

Valdez et al., (2008). Estas fontes alternativas podem ser a glucose, a hemicelulose ou a 

celulose, dependendo do que esteja mais disponível no substrato em questão. Assim 

sendo, alguns fungos têm uma ação mais evidenciada ao nível da celulose, outros ao nível 

da hemicelulose e outros ainda ao nível da lenhina, pelo que a degradação de uma destas 

componentes pode fazer com que as outras aumentem uma vez que se trata de uma análise 

proporcional. Isto vai ao encontro dos resultados obtidos por Valdez et al., (2015) que ao 

incubar Pleurotus djamor em palha de milho, verificou uma diminuição do teor em NDFa 

de 14,9%, sendo que essa diminuição se deveu única à degradação de hemicelulose por 
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parte do fungo, ocorrendo uma diminuição do seu teor de 31,5%. Quanto à lenhina e 

celulose não houve alterações. Akinfemi et al., (2010) ao incubar Pleurotus ostreatus em 

palha de sorgo, verificou uma diminuição do teor em NDFa de 5,4%, sendo essa 

diminuição devido à degradação de lenhina e celulose por parte do fungo, ocorrendo uma 

diminuição dos seus teores de 12,0% e 5,7%, respetivamente. Quanto à hemicelulose não 

sofreu alterações. Akinfemi et al., (2012) ao incubar Pleurotus tuber-regium em palha de 

arroz, verificou uma diminuição do teor em NDFa de 5,2% sendo essa diminuição devido 

à degradação da lenhina por parte do fungo, ocorrendo uma diminuição do seu teor de 

17,4%. Por oposição ocorreu um aumento do teor em hemicelulose de 15,1% e não se 

verificaram alterações na celulose. Por sua vez, Tuyen et al., (2012) ao incubar 

Ganoderma lucidum em palha de trigo, verificou uma diminuição do teor em NDFa de 

5,0%, sendo essa diminuição devido à degradação da lenhina por parte do fungo, 

ocorrendo uma diminuição do seu teor de 9,8%. Quanto à hemicelulose e celulose, não 

sofreram alterações. Deste modo, as diferenças observadas ao nível das alterações da 

fração fibrosa seriam expectáveis. 

Relativamente ao teor em cinzas, observou-se de um modo geral, um aumento do 

mesmo nos substratos tratados. Estes resultados vão ao encontro dos apresentados por 

Escalona et al., (2001), que verificou um aumento do teor em cinzas da palha de cevada 

tratada com Pleurotus ostreatus, possivelmente devido ao consumo da MO por parte do 

fungo. 

 

3.3. Perdas líquidas dos constituintes dos substratos com o tratamento fúngico 

 

As alterações à composição química dos substratos, em termos de perdas líquidas, 

podem ser observadas no Quadro 7. Todos os tratamentos fúngicos causaram, de um 

modo geral, perdas líquidas nas frações MS, MO, NDFa, ADFa e ADL, hemicelulose e 

celulose. Na fração PB, verificaram-se resultados contraditórios, tendo alguns 

tratamentos causado perdas líquidas e outros, por oposição, ganhos líquidos. Estes 

resultados vão ao encontro dos resultados apresentados por Tuyen et al., 2012 que ao 

incubar palha de trigo com diferentes estirpes fúngicas verificou perdas liquidas, em todos 

os substratos tratados, ao nível da MS, MO, NDFa, ADFa, ADL, hemicelulose e celulose. 

Também verificou ganhos líquidos em PB, em todos os tratamentos, exceto no tratamento 

com Phanerochaete chrysosporium onde ocorreram perdas liquidas. As perdas líquidas 

de MS e MO são resultado do processo de desenvolvimento dos fungos, uma vez que para 
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obterem a energia de que necessitam, precisam de degradar MO, mais concretamente os 

hidratos de carbono (Valdez et al. 2008). Neste trabalho, as maiores perdas de MS e MO 

verificaram-se, em todos os substratos, no tratamento com P. citrinopileatus. Por 

oposição, as menores perdas ocorreram, em todos os substratos, no tratamento com P. 

eryngii. Estes resultados vão ao encontro dos de Tuyen et al., (2013) que ao incubar palha 

de milho com 4 estirpes fúngicas diferentes (Ceriporiopsis subvermispora, Lentinula 

edodes, Pleurotus eryngii e Pleurotus ostreatus), verificou que as maiores perdas de MS 

e MO ocorreram no tratamento com Pleurotus ostreatus, enquanto que as menores perdas 

ocorreram no tratamento com Pleurotus eryngii. Quanto ás perdas líquidas de NDFa, 

ADFa, ADL, são resultado da capacidade, que os fungos de podridão branca têm, de 

produzir simultaneamente enzimas hidrolíticas e oxidativas que convertem os polímeros 

de celulose, hemicelulose e lenhina em moléculas menores, que são posteriormente 

assimiladas e utilizadas como nutrientes (Barreto e Menezes, 2015). Estas perdas ao nível 

dos constituintes da parede celular da planta apontam no sentido esperado, isto é, numa 

redução do teor fibroso devido ao sistema lenhinolítico dos fungos de podridão branca. 

Se olharmos para os substratos como um só, em termos médios, no conjunto dos três, a 

maior degradação de lenhina ocorreu no tratamento com P. citrinopileatus, ocorrendo 

perdas líquidas de cerca de 47,2%. Por oposição, as menores perdas líquidas de lenhina 

ocorreram, em termos gerais, no tratamento com G. lucidum, cerca de 7,1%. Quando 

comparamos os valores dos dois tratamentos, verifica-se que o tratamento com P. 

citrinopileatus, conseguiu reduzir, em termos médios, 6,5 vezes mais o teor em lenhina 

do que o G. lucidum.  
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Quadro 7- Perda de componentes (%) de diferentes resíduos (folha, caule e planta inteira) do cultivo de feijão frade (Vigna unguiculata) após 22 

dias de incubação com diferentes fungos, comparado ao controle (substrato autoclavado). 

Partes Componentes Fungos EPM P valor 

G. lucidum L. edodes P. citrinopileatus P. eryngii P. rufa 

Folha MS 20,0ab 12,9b 29,7a 8,5b 18,9ab 3,17 0,0079 

 MO 23,3ab 13,5b 32,5a 9,9b 22,6ab 3,70 0,0110 

 PB 13,0ab 11,5ab 18,1a 4,6c 4,0c 1,98 0,0025 

 NDFa 42,0ab 15,9c 52,6a 32,2b 32,1b 3,00 <0,0001 

 ADFa 38,1ab 2,58c 46,7a 29,3b 31,5ab 3,60 <0,0001 

 ADL 19,2b 3,3c 44,7a 51,3a 12,5bc 2,84 <0,0001 

 Hem 56,2ab 64,8ab 74,1a 42,8ab 34,5b 6,80 0,0126 

 Celulose 56,3a 1,5b 48,8a 8,3b 50,0a 8,11 0,0015 

         

Caule MS 31,3a 22,2ab 30,0a 10,6c 13,1bc 2,51 0,0003 

 MO 31,7a 21,3ab 32,9a 10,5b 14,5b 5,57 0,0002 

 PB 13,0a 20,4a -4,0b 3,0b -24,6c 4,03 <0,0001 

 NDFa 35,3b 22,4c 50,3a 16,0c 25,3bc 2,38 <0,0001 

 ADFa 28,4b 20,3bc 48,9a 10,5c 25,3b 3,22 <0,0001 

 ADL 1,79b 3,10b 50,9a 13,9b 5,8b 3,82 <0,0001 

 Hem 63,7a 28,9b 54,4ab 37,4ab 22,5b 7,7 0,0064 

 Celulose 34,8ab 23,0b 46,4a 5,7c 29,1ab 4,52 <0,0001 

         

Planta inteira MS 3,7c 8,4b 19,6a -1,0d 8,7b 0,85 <0,0001 

 MO 4,3c 7,6bc 22,1a 1,6d 9,1b 0,84 <0,0001 

 PB -9,8b -1,1a -13,0c -2,4a -7,3b 0,55 <0,0001 

 NDFa 7,5c 4,7cd 41,0a 3,1d 15,9b 0,96 <0,0001 

 ADFa 7,3c 4,3c 40,9a 0,6d 17,6b 0,80 <0,0001 

 ADL 0,3b 15,4b 46,1a 3,0b 9,2b 3,95 0,0002 

 Hem 8,0b 5,8b 41,5a 9,9b 11,3b 4,33 0,0015 

 Celulose 9,7c 0,4d 39,0a 0,0d 20,6b 0,71 <0,0001 
MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; NDFa: fibra do detergente neutro livre de cinzas; ADFa: fibra do detergente ácido livre de cinzas; ADL: lenhina 

do detergente ácido; Hem: Hemicelulose; EPM: Erro Padrão da Média. a–d diferentes letras sobrescritas = diferença significativa na linha (P<0.05).
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A extensa lenhificação dos subprodutos vai afetar o aproveitamento dos mesmos por 

parte dos animais. Como mencionado anteriormente, a capacidade de degradação da lenhina é 

afetada pelas condições de cultura dos fungos. Nos resultados obtidos com o cálculo das perdas 

liquidas, essa relação fica bem vincada, uma vez que no caso dos substratos caule e planta 

inteira, que são relativamente semelhantes em termos de composição química, o fungo que mais 

se destaca na degradação da lenhina é o mesmo para ambos, sendo ele o P. citrinopileatus 

(Figura 11). Já os restantes fungos apresentaram uma fraca degradação da lenhina nestes 2 

substratos. No caso da folha, onde a sua composição química é bem diferente da do caule e da 

planta inteira, já houve mais fungos a destacarem-se na degradação da lenhina, para além do P. 

citrinopileatus, nomeadamente o P. eryngii e o G. lucidum. Estes resultados vão de encontro 

aos resultados apresentados por Tuyen et al., (2013) que testou 4 estirpes fúngicas em diferentes 

substratos e para cada um deles obteve resultados distintos nas perdas líquidas da lenhina. Na 

palha de milho, o fungo que mais perdas apresentou foi o Pleurotus ostreatus, e o que menos 

perdas apresentou foi o Lentinula edodes. Já no bagaço de cana-de-açúcar, os resultados são 

outros, o fungo que mais perdas apresentou foi o Ceriporiopsis subvermispora, e o que menos 

perdas apresentou foi o Pleurotus eryngii e o Pleurotus ostreatus.  

 

 

Figura 11- Efeito do substrato e dos fungos utilizados nas perdas de lenhina (%). 
a–c diferentes letras sobrescritas = diferenças significativas (P<0.05) para cada um dos substratos. 

 

Em termos de fração proteica, verificaram-se resultados distintos em função do 

substrato tratado (Figura 12). No caso da folha, verificaram-se perdas líquidas em todos os 

tratamentos, enquanto que na planta inteira verificam-se ganhos líquidos em todos os 
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tratamentos. No caule, por sua vez, verificam-se resultados mistos de perdas para 3 dos 

tratamentos e ganhos para os 2 restantes. Estes resultados vêm reforçar os resultados obtidos 

nas alterações proporcionais da composição química dos substratos, onde o teor em PB sofreu 

aumentos em alguns tratamentos, mas não em todos eles. No caso da planta inteira, verificou-

se que os tratamentos com G. lucidum, P. citrinopleatus e Ph. rufa obtiveram os maiores ganhos 

líquidos em PB. O mesmo tinha acontecido com estes 3 fungos nas alterações proporcionais da 

PB, onde aumentaram esse valor. O mesmo aconteceu no substrato caule, à exceção do 

tratamento com G. lucidum. Assim, fica a ideia de que os ganhos líquidos verificados se possam 

dever, tal como discutido nas alterações proporcionais da composição química, à capacidade 

que os fungos têm em converter nitratos em nitritos e nitritos em amônia (Kavanagh, 2005). 

Esta quantidade adicional de azoto, presente na amônia explicaria deste modo o aumento 

líquido do teor em PB dos substratos tratados. 

 

 

Figura 12- Efeito do substrato e dos fungos utilizados nas perdas de proteína bruta (%). 
a–c diferentes letras sobrescritas = diferença significativa (P<0.05) para cada um dos substratos. 

 

No caso da folha, verificaram-se perdas liquidas em todos os tratamentos, o que sugere 

que os fungos consumiram algum dessa proteína durante a sua fase de desenvolvimento. A 

razão para que isto tenha acontecido na folha e não tenha acontecido nos outros substratos, está 

relacionado com a composição química dos mesmos.  

Quando os fungos têm à sua disponibilidade grandes quantidades de PB, acabam por consumir 

alguma dessa proteína, inibindo a sua ação sobre as componentes fibrosas do substrato 

(Kavanagh, 2005). No caule e na planta inteira, uma vez que são substratos com reduzido teor 
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em PB e elevado teor em NDFa, os fungos não têm tanta disponibilidade de proteína e acabam 

por colmatar as suas necessidades através da degradação das componentes fibrosas, bem mais 

disponíveis e facilmente acessíveis. Por oposição, na folha, uma vez que o seu teor proteico é 

bastante mais elevado e o teor em NDFa mais reduzido, os fungos já têm maior disponibilidade 

de PB e acabam por utilizá-la para colmatar as suas necessidades nutricionais. 

 

3.4. Digestibilidade in vitro da matéria orgânica da palha de feijão frade em natureza e 

tratada com fungos da podridão branca 

 

Relativamente à digestibilidade in vitro da matéria orgânica dos substratos controlo 

(sem tratamento fúngico) e da palhada tratado com os diferentes fungos, pode ser observado no 

Quadro 8. A DIVMO dos substratos intactos (sem autoclavagem) variou entre os 36,6% para o 

caule e os 59,6% para a folha, sendo que a planta inteira apresentou um valor intermédio 

(39,7%). A maior DIVMO evidenciada pelo substrato folha, em comparação aos outros dois 

substratos é justificada pela sua composição química, mais concretamente no seu teor em 

lenhina, que ronda os 8,5%. Para além disso, possui ainda maior teor em PB. Já o caule e a 

planta inteira apresentaram valor de lenhina a rondar os 12,2% e 10,8%, respetivamente. Como 

foi referido anteriormente, a lenhina encontra-se ligada à celulose, conferindo-lhe proteção e 

rigidez. Esta extensa lenhificação dificulta a ação das enzimas digestivas, limitando a sua ação 

sobre a celulose e a hemicelulose, contribuindo deste modo para a diminuição da digestibilidade 

do subproduto. O processo de autoclavagem não afetou a DIVMO do caule e da planta inteira, 

mas diminuiu a DIVMO da folha. Esta diminuição vai ao encontro das alterações que a 

autoclavagem proporcionou, na composição química da folha. Como apresentado 

anteriormente, a autoclavagem contribuiu para o aumento da concentração de ADL na folha. 

Assim sendo, uma vez que a variação do teor em lenhina está inversamente relacionada com a 

digestibilidade, o aumento da concentração em lenhina fez com que a DIVMO diminuísse. 
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Quadro 8- Digestibilidade in vitro (g/kg de matéria orgânica) de substratos de feijão frade 

(Vigna unguiculata), intactos, controlo e tratados com diferentes estirpes fúngicas. 

Partes 

 

 

Intacta Controlo Fungos EPM P valor 

G.L L.E P.C P.E P.R 

Folha 596,2a 494,9bcd 424,8d 516,6abc 434,6cd 530,5ab 433,9cd 15,19 0,0007 

 

Caule 

 

 

366,4ab 

 

326,5b 

 

238,0c 

 

306,1bc 

 

416,7a 

 

302,8bc 

 

336,7b 

 

14,05 

 

0,0010 

Planta 

inteira 

396,75ab 353,6b 277,2c 363,9b 442,9a 342,9b 360,9b 10,70 0,0003 

G.L: Ganoderma lucidum; L.E: Lentinula edodes; P.C: Pleurotus citrinopileatus; P.E: Pleurotus eryngii; P.R: 

Phlebia rufa; EPM: Erro Padrão da Média. a–d diferentes letras sobrescritas = diferença significativa na linha 

(P<0.05). 

 

O efeito, dos tratamentos fúngicos aplicados, na DIVMO pode ser observado em forma 

de gráfico, na Figura 13. Podemos verificar, que ocorreram mais alterações na DIVMO do caule 

e planta inteira do que na folha. Isto pode ser explicado quando associamos estes valores de 

DIVMO com os valores obtidos na composição química dos substratos. As alterações que 

ocorreram foram no caule e na planta inteira, onde o fungo P. citrinopileatus proporcionou um 

aumento de cerca de 27,6% para o caule e 25,3% para a planta inteira, em relação ao controlo. 

Este aumento da DIVMO da palha de feijão frade tratada, pode ser resultado da deslenhificação 

da parede celular da planta, por parte do fungo, ocorrendo modificações ao nível da estrutura 

da mesma. Deste modo, a lenhina que é em parte degrada pelo fungo deixa de estar ligada às 

restantes componentes da parede celular, permitindo maior acessibilidade e biodegradação dos 

hidratos de carbono por parte das enzimas digestivas, tanto celulolíticas como hemicelulolíticas. 

Isto é particularmente válido neste caso concreto, uma vez que, quando olhamos para a 

composição química, os substratos tratados com P. citrinopileatus apresentaram sempre os 

teores mais reduzidos de lenhina e também foi aquele que mais perdas proporcionou no teor em 

lenhina dos substratos. Se olharmos para o tratamento com G. lucidum, que apresentou piores 

resultados de digestibilidade, acabando até por diminui-la no caso do caule e da planta inteira, 

confirmamos essa mesma situação, uma vez que os substratos tratados com este fungo foram 

sempre os que apresentaram maior teor em lenhina e obteve, inclusive, as menores perdas 

liquidas de lenhina, chegando a serem praticamente nulas. Estes resultados estão de acordo com 

os apresentados por outros autores (Fazaeli et al., 2004; Jafari et al., 2007; Sharma e Arora, 

2010). Sharma e Arora 2010, ao incubarem palha de arroz com 6 estirpes fúngicas diferentes 

verificaram perdas no teor em lenhina em todos os substratos tratados, variando essas perdas 
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entre 10,4 e 23%. Paralelamente a estas perdas, verificaram um aumento da digestibilidade in 

vitro de 18,5% para 20,2% para o pior dos tratamentos e 23,0% para o melhor. 

 

 

Figura 13- Efeito dos tratamentos e substratos na digestibilidade in vitro da MO (%). 
a–d diferentes letras sobrescritas = diferença significativa na coluna (P<0.05). 

 

No caso da folha, não ocorreram alterações na digestibilidade com os tratamentos. 

Seguindo a lógica anteriormente apresentada, isto deveu-se ao facto de também não terem 

ocorrido alterações significativas na composição química desse mesmo substratos, após 

tratamento fúngico, mais concretamente no teor em lenhina. 
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4. Conclusões 

 

Neste trabalho foi possível verificar a elevada concentração em constituintes da parede 

celular, dos resíduos provenientes do cultivo de feijão frade, sendo superior nos substratos caule 

e na planta inteira, em comparação com a folha. Foi também observado um teor em PB superior 

na folha do que no caule e na planta inteira, bem como maior DIVMO da mesma. 

Em termos de resultados alcançados com a aplicação dos fungos de podridão branca nos 

substratos, obteve-se um aumento, em termos proporcionais, do teor proteico do caule e planta 

inteira e uma diminuição das componentes fibrosas e do teor em matéria orgânica em alguns 

dos tratamentos. Verificaram-se perdas líquidas em todos os tratamentos ao nível das frações 

MS, MO, NDFa, ADFa e ADL e consequentemente na hemicelulose e celulose. Na fração PB, 

verificaram-se resultados tanto de perdas como de ganhos líquidos em função do fungo 

aplicado. Os dados apresentados mostram diferenças claras, nos padrões de colonização dos 

substratos, provenientes do cultivo de feijão frade, por parte dos fungos utilizados. 

A composição química dos substratos e as condições de incubação aplicadas, 

permitiram que a estirpe de Pleurotus citrinopileatus obtivesse um crescimento ótimo e um 

processo de deslenhificação mais eficiente. Este fungo conseguiu uma maior diminuição do 

teor em componentes fibrosas e um aumento significativo da DIVMO dos substratos. Este 

trabalho destaca ainda, a necessidade de trabalhos futuros, a fim de otimizar o processo de 

incubação, de modo a aumentar a eficiência de degradação da lenhina, limitando a degradação 

da celulose e hemicelulose.  
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Capítulo IV - Considerações finais 

 

Nos últimos anos tem se verificado um aumento da procura por matérias-primas 

alternativas, que possam entrar nas formulações das dietas para os animais pelas várias razões 

anteriormente mencionadas. Isto tem contribuído para que se façam cada vez mais estudos au 

nível de diversos subprodutos, sendo que em alguns deles fica demonstrado o potencial que 

alguns destes têm para serem reutilizados como matérias-primas. No caso dos resíduos do 

cultivo de feijão frade, constata-se um elevado teor em lenhina que contribui para um baixo 

valor nutritivo do subproduto, dificultando a sua utilização nas dietas para animais. Este 

problema pode ser ultrapassado através da aplicação de tratamentos biológicos com fungos de 

podridão branca, que através do seu complexo enzimático, são capazes de degradar a fração 

lenhinolítica dos resíduos e aumentando assim a sua digestibilidade. Os resultados obtidos neste 

estudo apontam nesse mesmo sentido, sendo evidente que nem todos os tratamentos 

melhoraram significativamente o valor nutritivo dos substratos utilizados. O tratamento com 

Pleurotus citrinopileatus foi aquele que mais se destacou, obtendo bons resultados ao nível da 

degradação da lenhina. No entanto, face aos resultados obtidos há a necessidade de prosseguir 

com este tipo de estudos, avaliando outras estirpes fúngicas e testando a incorporação destes 

resíduos na dieta dos animais. Importa também estudar as condições de desenvolvimento dos 

fungos de forma a padronizar o processo, por forma a melhora o valor nutritivo e tornar mais 

apetecível a incorporação deste tipo de produtos nas dietas para os animais. 
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