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RESUMO 

As leguminosas grão do género Lupinus spp. são espécies bem-adaptadas às condições 

edafo-climáticas da região mediterrânea. Apesar das suas características nutricionais, o cultivo 

destas espécies em Portugal tem decrescido ao longo dos últimos anos. Na sua maioria são boas 

fontes de proteína (≈ 20% - 45%) e energia, sendo por isso possíveis alternativas às fontes 

proteicas importadas para a alimentação animal, como é o caso da soja e seus derivados. Neste 

contexto, este trabalho teve como objetivo o estudo da substituição de bagaço de soja por grão 

de Lupinus albus (26%) ou Lupinus luteus (33%) na alimentação de borregos da raça Churra 

da Terra Quente e o seu efeito no crescimento. Foram utilizados 12 borregos inteiros, com 

idades compreendidas entre os 92 e 110 dias e com um peso vivo inicial médio de 18 ± 2,8 kg. 

Os animais foram distribuídos por 3 grupos de 4 animais, e alimentados com 3 dietas 

isoproteicas e isoenergéticas: (1) dieta controlo (CTR) constituída por feno de prado natural, 

grão de trigo e bagaço de soja, (2) dieta com substituição do bagaço de soja por L. luteus (33%, 

TC) e (3) dieta com substituição do bagaço de soja por L. albus (26%, TR). Durante o período 

de crescimento, os animais foram pesados semanalmente sendo registada a quantidade de 

alimento fornecido e ingerido pelos animais. Quando estes atingiram 27 Kg, seguiu-se um 

período de avaliação da digestibilidade das dietas utilizando jaulas metabólicas. Os resultados 

obtidos indicam que a substituição do bagaço de soja por L. luteus e L. albus, na dieta de 

borregos em crescimento, não provocou qualquer efeito no ganho medio diário e no índice de 

conversão alimentar. A ingestão de matéria seca dos borregos alimentados com a dieta CTR foi 

significativamente menor (P<0,05) do que a dos grupos alimentados com as dietas TC e TR. 

Porém, os resultados indicam que a quantidade de MO digestível ingerida não diferiu entre 

grupos (547,7, 538,0 e 543,6 g MO dig. dia-1 para as dietas CTR, TC e TR, respetivamente). A 

dieta não afetou a digestibilidade de nenhuma das suas frações, embora tenha sido observada 

uma tendência para valores superiores de digestibilidade da fração NDF da dieta CTR, 

comparativamente aos das restantes. Os resultados obtidos indicam a possibilidade de utilização 

destas fontes proteicas como matérias-primas na alimentação de borregos em crescimento. 

Apesar de promissores, estes resultados devem ser aprofundados, no sentido de se avaliar o 

efeito de níveis mais elevados de substituição do bagaço de soja, por Lupinus ssp., no 

crescimento dos borregos. 

 

Palavras-chave: Lupinus albus; Lupinus luteus; Churra da Terra Quente; fontes proteicas; 

crescimento; digestibilidade. 
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ABSTRACT 

The legumes of the genus Lupinus spp. are well-adapted species to the soil and climatic 

conditions of the Mediterranean region. Despite their nutritional characteristics, the cultivation 

of these species in Portugal has decreased in recent years. Most of them are good sources of 

protein (≈ 20% - 45%) and energy. Therefore, these could be possible alternatives to imported 

protein sources for animal feed, such as soybeans and their derivatives. In this context, the 

objective of this work was to study the substitution of soybean meal by Lupinus albus grain 

(26%) or Lupinus luteus grain (33%) on Churra da Terra Quente lambs feeding and the effect 

in animal growth. Twelve male lambs, between the ages of 92 and 110 days with an initial mean 

live weight of 18 ± 2.8 kg, were used. They were divided into 3 groups of 4 animals and were 

fed with 3 isoproteic and isoenergetic diets: (1) control diet (CTR) made of hay, wheat grain 

and soybean meal, (2) diet with L. luteus substituting soybean meal (33%, TC) and (3) diet with 

soybean meal replaced by L. albus (26%, TR). During the growth period, the animals were 

weighed weekly and the amount of feed supplied and ingested by the animals was recorded. 

When the animals reached 27 Kg, after the growth period a evaluation of the digestibility of the 

diets was followed using metabolic cages. The results indicate that the substitution of soybean 

meal by L. luteus and L. albus, in diets of growing lambs, had no effect on mean daily gain and 

feed conversion. The dry matter intake of lambs fed the CTR diet was significantly lower (P 

<0.05) than the groups fed with the TC and TR diets. However, the results indicate that the 

amount of digestible organic matter ingested did not differ among groups (547.7, 538.0 and 

543.6 g dig.-1 for the CTR, TC and TR diet, respectively). The diet did not affect the digestibility 

of any of its fractions, although a trend was observed for higher digestibility values of the NDF 

fraction of the CTR diet, compared to the others. The results indicate the possibility of using 

these protein sources as feed materials for growing lambs. Although promising, these results 

should be further investigated to evaluate the effect of higher levels of soybean meal 

replacement by Lupinus ssp., on animal growth. 

 

Key-words: Lupinus albus; Lupinus luteus; Churra da Terra Quente; protein sources, growth, 

digestibility.  
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I. INTRODUÇÃO 

A escassez global de fontes proteicas para a alimentação animal torna a União Europeia 

(UE) muito dependente de matérias-primas provenientes de países terceiros (Nemecek et al., 

2008; Bartkiene et al., 2016). Com um défice em proteína vegetal de aproximadamente 70%, a 

agricultura da UE é caracterizada pela elevada importação de soja (Watson et al., 2017). Esta 

dependência decorre do modelo de produção intensiva excessivamente depende de alimentos 

compostos, onde a soja representa a fonte de proteína mais utilizada. Uma vez que a 

dependência externa da UE por fontes proteicas vegetais torna a produção animal vulnerável à 

volatilidade dos preços e a distorções comerciais, influenciando negativamente a balança 

comercial dos países Europeus, é agora prioridade da Comissão Europeia reverter esta situação 

e promover o aumento da produção local, com especial destaque às leguminosas grão (Priolo 

et al., 2003; Nemecek et al., 2008; Bonanno et al., 2012). Porém ao incentivar a produção local 

de leguminosas grão, a UE enfrenta alguns desafios relacionados com a falta de investigação, 

investimento e formação relativamente a práticas culturais e agronómicas, melhoramento 

genético e valor nutritivo destas sementes de forma a valorizá-las na alimentação não apenas 

animal, mas também humana. 

Em 2014, 14,5% da área arável global foi utilizada para produção de leguminosas grão, 

este valor representa apenas 12,5% da produção agrícola total, dominada por cereais e sementes 

de oleaginosas. Na UE, esse número tem vindo a diminuir continuamente ao longo das últimas 

décadas, passando de 5,8 milhões de hectares em 1961 (4,7% da área arável) para apenas 2 

milhões em 2014 (1,6% da área arável), sendo a produção dominada por soja, ervilha e fava 

(Watson et al., 2017). O panorama em Portugal é ainda mais preocupante, onde se verifica que 

a produção interna destas espécies representa uma percentagem mínima em relação ao total das 

necessidades internas, seja para alimentação humana ou animal, havendo necessidade de 

importar aproximadamente 70 000 t/ano (Duarte e Calado, 2014).  

A importância da produção de leguminosas está associada às características nutricionais 

do seu grão, como o elevado teor proteico (≈ 20% - 45%) e energético para a alimentação 

animal (Day, 2013). Por outro lado, a cultura destas espécies, por exemplo, em rotação com 

cereais, aumenta a biodiversidade, melhora a fertilidade do solo e reduz a incidência de doenças 

e pragas (Nemecek et al., 2008). 

Deste modo, o desenvolvimento das culturas ricas em proteína, bem-adaptadas às 

condições edafoclimáticas das zonas mediterrânicas contribuirá para o principal objetivo da 

política agrícola comum (PAC), ou seja, a autossuficiência alimentar. O aumento da área de 
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cultivo de leguminosas grão pressupõe a manutenção da competitividade económica em relação 

a outras culturas, para além de permitir um aumento de rendimento dos agricultores e constituir 

uma mais valia para a prática de uma agricultura sustentável que tem em conta o meio ambiente 

(do Rosário Barroso et al., 2007). 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo o estudo da substituição de bagaço de 

soja por grão de Lupinus albus (26%) ou Lupinus luteus (33%) na alimentação de borregos da 

raça Churra da Terra Quente e o seu efeito no crescimento. Este estudo foi desenvolvido no 

âmbito do projeto de I&D INTERACT (Integrative Research in Environment, Agro-Chains and 

Technology) na linha de investigação ISAC - "Inovação para Sistemas Agro-alimentares 

Sustentáveis". 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

1. Raça ovina Churra da Terra Quente 

1.1. Breve caracterização da raça  

As raças autóctones constituem um património histórico, cultural e gastronómico único, 

pela autenticidade dos seus produtos, sejam eles transformados ou não (Pardal et al., 2009). 

Estas, foram sendo selecionadas pelas populações por forma a satisfazerem as suas 

necessidades alimentares, de trabalho e de vestuário (Dantas e Espadinha, s.d.). Criadas 

essencialmente em zonas do interior, em territórios de baixa densidade e inseridas em sistemas 

de produção equilibrados, sustentáveis e ecológicos, representam não só uma fonte potencial 

de rendimento nas regiões onde são exploradas, mas também contribuem, de forma decisiva, 

para a fixação das populações nas zonas mais desfavorecidas do país (Pardal et al., 2009; Dantas 

e Espadinha, s.d.). 

A ovelha Churra da Terra Quente, conhecida também por Terrincha, Tarrincha ou 

mesmo por Badana (Monteiro et al., 2005), teve origem no cruzamento e subsequente seleção 

das raças Badana e Mondegueira, sendo uma das principais raças autóctones do Nordeste de 

Portugal (SPOC, 2018). É uma raça de tripla aptidão - carne, leite e lã - destacando-se três 

produtos certificados, o Borrego Terrincho - DOP (Denominação de Origem Protegida), o 

Queijo Terrincho – DOP e o Queijo Terrincho Velho – DOP (Monteiro et al., 2005; Gomes et 

al., 2014). Explorada em regime extensivo, é uma raça bem-adaptada ao meio ambiente, no 

qual a disponibilidade de alimento sofre grandes variações sazonais. Caracteriza-se ainda pela 

sua rusticidade, longevidade, qualidades maternas e facilidade no parto (Dias et al., 2004; 

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

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

A Churra da Terra Quente possui um efetivo de 16.404 fêmeas inscritas no Livro 

Genealógico e 637 machos, distribuídos por 143 criadores (SPREGA, 2018), localizados 

maioritariamente nos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor, 

Moncorvo, Mogadouro, Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Vila Nova de Foz 

Côa e Carrazeda de Anciães (SPOC, 2018).  

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

cujo objetivo principal é assegurar a pureza da raça e concorrer para o seu progresso zootécnico, 

o ovino Churro da Terra Quente (Figura 1) é um animal com as características descritas no 

Quadro 1. 
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1.2. Caracterização do sistema de produção  

A exploração dos ovinos da raça Churra da Terra Quente é realizada em regime 

extensivo, estando a sua alimentação largamente dependente dos sistemas de agricultura 

praticados na região da Terra Quente e Douro Superior, onde predomina o sistema cerealífero 

de sequeiro com áreas reservadas à rotação cereal/pousio, apreciáveis extensões de olival, 

amendoal e vinha, assim como algumas áreas de regadio destinadas a culturas hortícolas, 

pastagens semeadas e lameiros com pastagens naturais. O aproveitamento destes recursos é 

feito por pastoreio direto ou através do armazenamento de fenos e palhas, que mostram ser de 

primordial utilidade nos períodos de maior carência alimentar (SPOC, 2018). Com vista a 

rentabilizar os recursos com reduzido valor económico, nos baldios é praticado o pastoreio de 

montanha, sendo igualmente a pastagem proveniente dos pousios outra forma de valorizar as 

terras em descanso após o cultivo de trigo e centeio (Monteiro et al., 2005). 

Nos rebanhos tradicionais a cobrição é feita de modo natural, estando os machos 

com as ovelhas de forma permanente, há exceção das explorações que praticam um 

melhor maneio reprodutivo, onde se faz a separação dos machos ou se recorre ao uso de 

“aventais” para evitar a cobrição das fêmeas em períodos não desejáveis. A principal época de 

cobrição é na primavera, logo após à tosquia, sendo a época de partos concentrada entre os 

meses de setembro e novembro (SPOC, 2018; SPREGA, 2018). 

O Registo Zootécnico da raça Churra da Terra Quente, iniciado em 1991 pelo Centro de 

Ovinicultura do Nordeste, é desde 1993 da responsabilidade da Associação Nacional de 

Criadores de Ovinos da Raça Churra da Terra Quente (ANCOTEQ) (SPOC, 2018). 

 

Figura 1: Ovino da raça Churra da Terra Quente (Fonte: 

Monteiro et al., 2005) 



II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 
5 

 

Quadro 1: Características morfológicas da raça ovina Churra da Terra Quente. 

Aspeto Geral Estatura média e cor branca. 

Velo  Extenso, de madeixas compridas e pontiagudas; não reveste a cabeça, a 

extremidade livre dos membros e, por vezes, a barriga. 

Cabeça Comprida; testa plana e com pequena poupa; chanfro comprido e 

convexo, sobretudo nos machos; cornos em ambos os sexos, em espiral 

mais ou menos aberta, rugosos e de secção triangular; orelhas de 

tamanho médio e horizontais. 

Pescoço Estreito, revestido de lã, com barbela nos machos. 

Tronco Peito relativamente estreito; região dorso-lombar horizontal e de 

medidas transversais médias; ventre volumoso, sendo às vezes 

deslanado; garupa em regra pouco ampla e um pouco descaída. 

Úbere Bem desenvolvido, globoso e com sulco mediano; tetos regularmente 

desenvolvidos e de regular inserção. 

Membros Finos, vigorosos, deslanados nas extremidades livres; nádega pouco 

desenvolvida; unhas rijas e pigmentadas. 

Fonte: Adaptado de Sociedade Portuguesa de Ovinos e Caprinos (SPOC, 2018). 

 

 Em alguns rebanhos, os borregos recém-nascidos acompanham as mães para o 

pastoreio. Em regra, o desmame ocorre entre os 30 e 45 dias de idade, iniciando-se a 

ordenha com a utilização do leite para o fabrico do queijo (SPOC, 2018). Quando os 

borregos se destinam à recria, para a substituição do efetivo, continuam a acompanhar 

as mães até ocorrer o desmame natural (SPREGA, 2018). 

 
1.3. Borrego Terrincho DOP 

O crescimento exponencial da população e a consequente globalização, contribuíram 

muito para a industrialização do sector agropecuário. Este sistema de produção intensiva, 

procura explorar e potencializar as capacidades genéticas do animal, visando a obtenção de uma 

maior quantidade de produto final, proporcionando assim um preço mais acessível ao 

consumidor. Por outro lado, este está mais exigente preocupando-se com inúmeros aspetos 

relacionados com a qualidade intrínseca dos produtos que consome, com os efeitos nocivos 

para o ambiente e com o bem-estar dos animais. Esta consciencialização tem sido responsável 

pelo reaparecimento dos sistemas de produção tradicionais, que se caracterizam pela 
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diferenciação e são ambientalmente sustentáveis, permitindo uma melhor e mais equilibrada 

utilização dos recursos locais disponíveis. O pastoreio, em regime extensivo, faculta aos 

animais uma alimentação diversificada, pelo que, contribui para a obtenção de produtos locais, 

típicos e tradicionais. Contudo, a reduzida escala de produção das explorações condiciona as 

opções estratégicas disponíveis e ditam a aposta em produtos de elevada qualidade, cuja mais 

valia é reconhecida pelo consumidor. A aposta nos produtos com distintivos de origem e 

qualidade, como são exemplos as Denominação de Origem Protegida – DOP e Indicação 

Geográfica Protegida – IGP enquadra-se nas linhas de orientação estratégica apoiadas pela 

União Europeia. Os produtos com nome protegido, associados a raças autóctones, com 

processos de transformação específicos e localizados regionalmente, são um trunfo importante 

para o desenvolvimento dessas regiões (Andrade et al., 1999; Cabo et al., 2016). Atualmente, 

em Portugal, existem nove produtos certificados de carne de ovino (Quadro 2), das quais faz 

para a carne de Borrego Terrincho - DOP (DGADR, 2018). 

 

Quadro 2: Carnes de ovino com certificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR, 2018). 

 

A carne de Borrego Terrincho - DOP, é de cor muito clara, tenra, com gordura quase 

ausente e com sabor a leite. Comercialmente, apresenta-se em carcaças ou peças embaladas e 

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

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

os progenitores inscritos no Livro Genealógico da Raça (SPOC, 2018). A utilização da DOP, 

Indicação Geográfica Protegida – IGP 

Borrego da Beira 

Borrego de Montemor-o-Novo 

Borrego do Baixo Alentejo 

Borrego do Nordeste Alentejano 

Cordeiro de Barroso (Anho de Barroso, Borrego de Leite de Barroso) 

Denominação de Origem Protegida – DOP 

Borrego Terrincho  

Borrego da Serra da Estrela 

Cordeiro Bragançano 

Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês 
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obriga ao cumprimento de determinadas regras, como a identificação dos animais, o 

saneamento, o sistema de produção e a alimentação, sendo as mães sujeitas a um maneio 

alimentar tradicional e os borregos alimentados à base de leite materno, podendo ser 

suplementados a partir da 2ª semana com feno e pastagens naturais (Monteiro et al., 2005; 

SPOC, 2018).  

A entidade gestora da DOP é a OVITEQ - Cooperativa de Produtores de Carne de 

Ovinos da Terra Quente, CRL, e o organismo responsável pelo controlo e certificação é a 

Tradição e Qualidade Associação Interprofissional para Produtos AgroAlimentares de Trás-os-

Montes (SPOC, 2018). 

 

2. Evolução da produção ovina no mundo, na União Europeia e em Portugal 

A carne e os produtos cárneos são uma importante fonte de proteína na dieta humana, 

sendo o seu consumo dependente de vários fatores, nomeadamente socioeconómicos, éticos, 

religiosos ou relacionados com tradições (Font i Furnols e Guerrero, 2014). A nível mundial, a 

carne de suíno é a mais consumida (16,2 kg/per capita/ano), seguida pela carne de frango (14,99 

kg/per capita/ano), carne de vaca (9,32 kg/per capita/ano) e, finalmente pela carne de ovino e 

caprino (1,91 kg/per capita/ano) (FAOSTAT, 2018). 

Até ao ano de 2050, o setor agrícola tem o desafio de aumentar a produção de alimentos 

em mais de 50% (FAO, 2017). Neste cenário, o consumo de carne como fonte de proteína na 

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

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

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

2006; 2009). Tendência essa que influencia a tomada de decisão de compra do consumidor, 

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

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

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

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

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

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

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

carne de ovino (Figura 2), que será impulsionado principalmente pelos países em 

desenvolvimento (Montossi et al., 2013).  
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As principais áreas com produção de ovinos estão, atualmente, localizadas no Norte da 

Europa, Ásia, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Estas, são zonas temperadas, que 

apresentam condições climáticas e de pastoreio ideais para a produção desta espécie e, por 

consequência, é onde se concentra 60% da população ovina mundial (Ferguson et al., 2017). 

Em 2016 existiam no mundo 1.173 milhões de ovinos, encontrando-se a maioria destes 

animais no continente asiático, o maior detentor da espécie contando com 43,6% do efetivo 

mundial. Seguem-se África, Europa, Oceânia e América, com 29,9, 11,2, 8,1 e 7,2% da 

totalidade dos ovinos a nível mundial, respetivamente (Figura 3; FAOSTAT, 2018). Os 

principais produtores mundiais de ovinos são a China, sendo igualmente o maior consumidor e 

importador, seguindo-se a Austrália, Índia, Irão, Nigéria, Sudão, Reino Unido, Turquia, Etiópia 

e Paquistão (Figura 4). Juntos, estes dez países detinham, em 2016, 46,3% do efetivo mundial, 

representando o setor chinês 13,8% da produção global (FAOSTAT, 2018). 

No que diz respeito à produção de carne, em 2016 foram produzidos e abatidos 551 

milhões de ovinos a nível mundial, tendo a produção aumentado em relação os anos anteriores 

(Figura 5). O principal continente produtor de carne ovina foi o asiático, responsável por 52,6% 

da produção. Seguiram-se África (18,8%), Oceânia (12,5%), Europa (12%) e América (4,1%). 

Os dez principais produtores mundiais de carne de ovino são a China, Austrália, Nova Zelândia, 

Turquia, Irão, Reino Unido, Argélia, Sudão, índia e Rússia (FAOSTAT, 2018). 

Figura 2: Previsão do consumo de carne de ovino em todo o mundo até 2026 (Fonte: 

The Statistics Portal, 2018). 

Ano 
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Figura 4: Principais produtores mundiais de ovinos, em 2016 (Fonte: FAOSTAT, 2018). 

Figura 3: Distribuição do efetivo ovino a nível mundial, em 2016 (Fonte: FAOSTAT, 2018). 
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Na Europa, no ano de 2016, foram produzidos e abatidos aproximadamente 69 milhões 

de ovinos (FAOSTAT, 2018). Este é um mercado caracterizado por uma produção e consumo 

em declínio, sendo esta apenas de importância marginal na maioria dos países, sobretudo devido 

à estrutura precária existente, nomeadamente a pequena dimensão das explorações, a elevada 

faixa etária dos produtores e a baixa rentabilidade em comparação com outras produções 

agrícolas (Colby, 2015). É no Reino Unido onde se verifica a maior produção de carne ovina 

da europa, este é o país responsável por 26% da produção europeia (FAOSTAT, 2018). 

Em Portugal, uma grande parte do sector da ovinocultura é constituído por empresas 

agrícolas tradicionais, muitas vezes de âmbito familiar, que fornecem produtos de excelente 

qualidade, com características peculiares e de grande contributo socioeconómico para as 

regiões rurais. Baseadas na criação de raças autóctones, normalmente organizam-se em 

rebanhos de pequena a média dimensão (150 a 250 cabeças) nas regiões mais montanhosas, e 

de grande dimensão na região Sul, em que podem existir em conjugação com culturas 

cerealíferas (Teixeira, 2009). O efetivo ovino encontra-se em regressão desde 2006, tendo em 

2015 registado uma ligeira inversão desta tendência (+0,5%, +10 mil animais), é constituído 

maioritariamente por fêmeas reprodutoras não leiteiras (63,6%), sendo o Alentejo a principal 

região produtora (55,0% do efetivo) (GPP, 2016). O ano de 2015 constituiu um ponto de 

estabilização e previsivelmente de viragem para este setor, uma vez que os produtores mais 
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Figura 5: Número de animais abatidos para consumo mundial, de 2013 a 2016 (Fonte: FAOSTAT, 2018). 
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pequenos e menos aptos já terão abandonado a atividade, restando os mais especializados, 

capazes de enfrentar a atual conjuntura, em que a candidatura e atribuição dos prémios obriga 

também a maiores exigências (ter os animais identificados eletronicamente, inscritos no 

Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), entre outros) (INE, 2018). O abate 

de ovinos apresentou um crescimento entre 2013 e 2015 (+2,5% de toneladas em 2015) (Figura 

6), sendo abatidos preferencialmente borregos com mais de 10 kg (65,4%). As regiões onde se 

realizam mais abates são respetivamente, Ribatejo e Oeste (31,7%) e Alentejo (24,2%). O 

consumo de carne desta espécie é sazonal, já que os abates se realizam predominantemente nas 

quadras da Páscoa e do Natal/Ano Novo (36% foram efetuados em março e dezembro) (GPP, 

2016). Em 2015, constando-se, uma capitação de 2,2 kg, ou seja, um total de 23 mil toneladas. 

O grau de autoaprovisionamento melhorou de 2014 (76,0%) para 2015 (82,6%) (GPP, 2016). 

 

 

 

As singularidades das várias regiões, juntamente com as suas tradições geoculturais e 

atividades agro-pastoris, fazem de Portugal um país rico em produtos DOP/IGP, estando cada 

um destes integrado num sistema de produção e comercialização. Os borregos certificados, 

produzidos no interior norte do país, não são incapazes de se impor no mercado nacional, fruto 

da reduzida dimensão económica dos produtores e das condições sociodemográficas dessas 

regiões. A produção da carne ovina DOP/IGP, tem registado fortes oscilações, tendo vindo a 
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Figura 6: Evolução do número de animais abatidos e aprovados para consumo entre 2006 e 2016, 

em Portugal (Fonte: FAOSTAT, 2018).  
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decrescer ao longo dos anos (Figura 7). A comercialização da carne certificada, é inteiramente 

feita pelos respetivos agrupamentos de produtores, e no geral, a produção da fileira (mais de 

90%) é colocada à disposição do consumidor final através das médias e grandes superfícies. Os 

mercados de destino destas carnes são sobretudo o mercado local/regional e nacional. No ano 

de 2012, os criadores da raça Churra da Terra Quente, eram os que apresentam as menores 

produções médias (kg/ano/exploração), quer no caso dos borregos, quer no caso dos queijos 

(Cabo et al., 2015).  

O declínio deste tipo de produção poderá ser justificado por diversos fatores, tais como 

as secas sucessivas e de ampla distribuição geográfica, os elevados preços das culturas vegetais, 

os baixos preços da lã e o aumento dos custos com fertilizantes, alimentos, combustíveis e 

arrendamentos de terras, assim como o facto dos ovinos serem menos eficientes na conversão 

de alimentos em carne, quando comparados com as aves ou os suínos. Contudo, um atributo 

importante da espécie é a capacidade de conseguir subsistir e produzir em terrenos pouco 

favoráveis para várias formas de agricultura. Muitas das raças estão adaptadas para a 

sobrevivência em sistemas extensivos, com pastagens naturais não melhoradas e em condições 

climáticas pouco favoráveis (Ferguson et al., 2017).  

Como já é percetível atualmente, nos próximos anos a inovação tecnológica terá cada 

vez mais um papel fundamental no aumento da produtividade. Por esta razão, a produção de 

ovinos terá de enfrentar desafios, como por exemplo, aumentar a produção e a eficiência, 

contemplando a diferenciação do produto, e assim acrescentando valor e aumentar a aquisição 

de tecnologia para que este setor possa competir, com sucesso, no mercado com as restantes 

carnes. Esta não é uma competição fácil, devido sobretudo ao tamanho, tipo de investimento e 

de capital das indústrias de aves e suínos (Montossi et al., 2013). 

Figura 7: Evolução do volume de produção das carnes certificadas de ovino (2003-2012) (Fonte: Cabo et 

al., 2015). 
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3. Lupinus spp. 

3.1. Características gerais e produtivas  

A procura crescente por alimentos proteicos de origem animal, pela população mundial, 

deixou de ser sustentável. Para equilibrar esta carência, a soja tornou-se a fonte predominante 

de proteína vegetal na alimentação humana e animal, encontrando-se disponível a preços 

competitivos (Abreu e Bruno-Soares, 1998; Bartkiene et al., 2016). Como consequência, a 

Europa tornou-se fortemente dependente das importações de soja, o que implica acordos 

comerciais e normas de qualidade que por vezes não satisfazem plenamente as expectativas dos 

cidadãos europeus (Bartkiene et al., 2016). Para além disso, por ser importada, o seu transporte 

pode promover o desenvolvimento de fungos e toxinas (Bonanno et al., 2012). Com o intuito 

de reduzir a dependência da Europa em grãos de leguminosas importados, assim como o risco 

de contaminação, têm vindo a ser realizados vários estudos nos últimos anos, com o objetivo 

de analisar a possibilidade de substituir a soja por diferentes leguminosas produzidas 

localmente (Priolo et al., 2003; Bonanno et al., 2012).  

O género Lupinus spp. conhecido popularmente por tremoço, pertence à família 

Fabaceae, também conhecida como Leguminosae e inclui cerca de 450 espécies (Delwiche, 

1978; Doyle, 2001). É uma herbácea anual de estação fria, com crescimento ereto, folhas 

compostas e digitadas, inflorescências papilonadas e racemosas e frutos em formato de vagem 

contendo, no máximo, sete sementes (Pinheiro e Miotto, 2001, citados por Cremonez et al., 

2013). A germinação tem uma duração de 10 a 20 dias e, a maioria das espécies desenvolve-se 

a temperatura de 15 a 25ºC, podendo atingir uma altura de 0,8 a 1,5 metros. A sua produção 

pode alcançar entre 1000 e 1500 kg/ha (Bevilaqua et al., 2008). 

A maioria destas plantas possui a capacidade de estabelecer uma relação simbiótica, ao 

nível das raízes, com bactérias fixadoras de azoto, envolvendo a formação de nódulos, local 

onde ocorre a fixação de azoto atmosférico. Dependendo da quantidade da bactéria Rhizobium 

leguminosarum no solo, estas espécies crescem bem em solos onde o azoto é fator limitante 

para suportar o desenvolvimento de outras espécies, necessitando apenas de quantidades 

reduzidas deste elemento. De uma forma geral, o tremoço (Lupinus spp.) é utilizado como 

cultura verde, permitindo a redução de custos ao agricultor na utilização excessiva de adubos 

sintéticos (considerados prejudiciais para o ambiente), o aproveitamento do azoto atmosférico 

disponível e o aumento do teor em matéria orgânica do solo (Nirenberg et al., 2002). 

Os centros geográficos de origem do tremoço situam-se na bacia mediterrânica, no 

Norte e Centro de África e no continente Sul-Americano. As várias espécies de Lupinus são 
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hoje largamente cultivadas em zonas de clima temperado dos hemisférios Norte e Sul, 

estendendo-se a sua cultura desde a Rússia até à Austrália (Kurlovich, 2002). As quatro espécies 

com maior interesse agronómico estão representadas na Figura 8 e são respetivamente: o 

tremoço branco (Lupinus albus), o tremoço azul ou tremoço de folha estreita (Lupinus 

angustifolius), o tremoço amarelo ou tremocilha (Lupinus luteus) e o tremoço andino (Lupinus 

mutabilis) (Toxinology Norway, 2018). 

 

 

Na Europa, as principais espécies cultivadas são, respetivamente, o L. luteus e L. albus. 

O desenvolvimento de variedades com baixo teor em alcaloides permitiu que estas deixassem 

apenas de ser utilizadas para adubação dos terrenos, e fossem incluídas nas dietas para animais 

(Buirchell e Cowling, 1998). 

 

3.2. Panorama nacional e internacional da produção de Lupinus spp. 

O interesse pelo tremoço tem aumentado a nível mundial, passando a sua produção de 

816.901 toneladas em 2013 para 1.284.843 toneladas em 2016 (FAO, 2018) (Figura 9), não só 

devido às suas características biológicas e facilidade de cultivo, mas também pelas suas 

particularidades nutricionais, como o seu elevado teor em proteína e fibras alimentares (Oliveira 

et al., 2013). 

Em 2016, o maior produtor mundial de tremoço era a Oceânia, com 50% da produção 

mundial, seguindo-se o continente Europeu com 40% (Figura 10). As regiões mais importantes 

de cultivo de tremoço na Europa estão localizadas na Polónia, Alemanha, Ucrânia e França, 

Figura 8: Inflorescência de (da esquerda para a direita) L. albus, L. angustifolius, L. luteus e L. mutabilis 

(Fonte: Toxinology Norway, 2018).  
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com 40%, 10%, 6% e 3% respetivamente da produção europeia (Figura 11). Portugal, 

apresentou apenas uma produção de 7 toneladas em 2016 (FAO, 2018). 
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Figura 9: Produção de Lupinus spp. a nível Mundial, de 2010 a 2016 (Fonte: FAO, 2018).  
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3.3. Composição química do grão de Lupinus spp.  

A composição química do grão de Lupinus spp. depende do tipo de planta (espécie e 

variedade) e das condições edafoclimáticas (tipo de solo, clima e condições de crescimento) a 

que é sujeito (Straková et al. 2006; Martínez-Villaluenga et al, 2009). Contudo, o grão destas 

leguminosas é caracterizado pelo seu elevado teor em proteína e, ao contrário de outras 

leguminosas, pelo baixo teor em amido (Duranti et al., 2008; Petterson et al. 1997, citado por 

Sedláková et al., 2016). 

No Quadro 3 estão representados valores médios obtidos em diferentes fontes 

bibliográficas, da composição química de duas espécies de Lupinus com potencial utilização na 

alimentação de pequenos ruminantes, L. albus e L. luteus. O teor em proteína bruta (PB) do 

grão pode variar entre 34-52% da sua matéria seca (MS), verificando-se alguma variação entre 

as espécies deste género (Ballester et al., 1980; Petterson e Mackintosh 1994 citados por 

Mohamed e Rayas-Duarte, 1995). L. luteus apresenta normalmente valores mais elevados (≈ 

492 g/kg MS) superando por vezes a soja, enquanto o grão de L. albus apresenta um teor mais 

baixo (≈ 382 g/kg MS) (Wasilewko e Buraczewska, 1999; Trugo et al., 2003).  

De acordo com Petterson et al. (1997) citados por Petterson (2000), o grão de Lupinus 

fornece todos os aminoácidos essenciais, porém os aminoácidos sulfurados (cisteína e 

metionina) não se encontram em quantidades suficientes. Na dieta, esta deficiência pode ser 
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Figura 11: Produção de Lupinus spp., nos países europeus em 2016 (Fonte: FAO, 2018).  
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complementada com uma formulação adequada ou através da suplementação com aminoácidos 

sintéticos (Petterson et al., 1997 citados por Petterson, 2000). A análise do Quadro 4 mostra as 

diferenças entre as duas espécies de tremoço em estudo, relativamente ao teor dos diferentes 

aminoácidos.  

Assim como o teor em proteína, também o teor em gordura varia consideravelmente 

entre espécies do género Lupinus spp.. Sedláková et al. (2016) verificaram teores de gordura 

bruta (GB) em L. albus e L. luteus, de 10 e 5% do seu peso, respetivamente. Por um lado, 

quando comparados com a soja, que apresenta um teor em GB próximo de 20% do seu peso, 

estes valores são reduzidos. Por outro, quando comparados com outras leguminosas, como a 

ervilha, o grão-de-bico e a fava, as espécies do género Lupinus spp. apresentam teores mais 

elevados (Dixon e Hosking, 1992). Ambas as espécies (L. albus e L. luteus) são fontes ricas em 

ácidos gordos insaturados, em particular, ácido oleico e linoleico (Yáñez et al., 1983; Trugo et 

al., 2003).  

Em relação ao conteúdo em fibra do detergente neutro (NDF) e fibra do detergente ácido 

(ADF), também as sementes de L. luteus apresentam valores mais elevados, 343,0 e 248,7 g/kg 

MS respetivamente, enquanto o L. albus contém respetivamente, 176,3 e 146,3 g/kg MS 

(Petterson et al., 1997 citados por Petterson, 2000). Os valores de lenhina do detergente ácido 

(ADL), segundo Petterson et al. (1997) citados por Petterson (2000) são semelhantes entre as 

duas espécies, 7,0 g/kg MS. 

A casca do tremoço (Lupinus spp.) é composta predominantemente por polissacarídeos 

estruturais como a celulose, hemicelulose e pectinas, enquanto o principal componente dos 

cotilédones são polissacarídeos não estruturais (Van Barneveld, 1999; Petterson, 2000). O teor 

em amido do grão de tremoço (Lupinus spp.) é diferente do da maioria das leguminosas (≈  

0,4% MS), como é o exemplo da fava e da ervilha que possuem teores bastante mais elevados, 

41 e 48 % (MS), respetivamente (Cerning-Beroad e Filiatre 1976). No que diz respeito ao 

conteúdo em hemicelulose, o de Lupinus spp. é mais elevado, comparando com o das ervilhas 

e favas (Knudsen, 1997). Para os ruminantes, esta proporção de hemicelulose elevada resulta 

numa menor propensão para a ocorrência de acidose lática (van Barneveld, 1999; Petterson, 

2000). Assim, devido ao baixo teor em amido e elevados níveis em polissacarídeos não 

amiláceos, os tremoços podem ser utilizados livremente como suplemento para ruminantes sem 

necessidade de existir um período de adaptação (Edwards e van Barneveld, 1998 citados por 

van Barneveld, 1999). 
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O perfil vitamínico do grão de Lupinus spp. é semelhante ao de outras leguminosas, 

sendo este fonte de vitaminas do grupo B, em particular de niacina com níveis superiores a 4 

mg/100g (do peso), mas também de riboflavina e tiamina e com cerca de 4 mg/100g e 0,5 

mg/100g (do peso), respetivamente (Trugo et al., 2003). Para além das já mencionadas 

vitaminas do grupo B, também a vitamina E está presente em concentrações próximas dos 0,3 

mg/100g (do peso) (Food Standards, 2015).  

Os grãos de Lupinus spp., assim como de outras leguminosas, são fonte de macro 

minerais como potássio e fósforo, com valores que rondam 810-980 mg/100g e 300-510 

mg/100g (do peso), respetivamente (van de Noort, 2017). O teor de cálcio das sementes 

cultivadas na Europa ronda os 210-470 mg/100g (do peso) e o de magnésio aproximadamente 

120-220 mg/100g (do peso) (Zeman et al. 1995 citados por Sedláková et al., 2016). Os valores 

de ferro e zinco variam entre 250-140 e 30-180 mg/100g (do peso), respetivamente (Trugo et 

al., 2003).  

Estas concentrações podem estar abaixo das necessidades mínimas de manutenção e 

crescimento dos animais, no entanto, uma adequada formulação das dietas permite compensar 

estas deficiências (Petterson, 2000). 

 

3.4. Fatores antinutricionais 

Uma das principais limitações apontadas à utilização de grãos de leguminosas na 

alimentação animal é a presença de diversos compostos, em geral denominados 

antinutricionais. Estas substâncias produzidas pelas plantas pertencem à classe dos metabolitos 

secundários e têm como função defendê-las contra os ataques de fungos, bactérias, insetos e 

herbívoros (Dixon e Hosking, 1992). De acordo com Mikić et al. (2009), a presença destes 

compostos reduz o valor nutritivo das leguminosas que, quando ingeridas em grandes 

quantidades, podem causar problemas de saúde, por vezes fatais para os animais. Por esta razão, 

um dos objetivos dos vários programas de melhoramento genético destas espécies vegetais é 

reduzir o teor destes compostos, permitindo assim aumentar o nível da sua incorporação nas 

dietas (Aniszewski et al., 2001; Matić et al., 2005).  No caso do grão de leguminosas do género 

Lupinus spp., as principais substâncias antinutricionais presentes são os alcaloides do grupo 

quinolizidínico, sendo a lupanina, a esparteína, a lupinina e algumas formas de lupanina 

hidroxilada alguns dos exemplos mais relevantes (Trugo et al., 2003). O teor de alcaloides pode 

ser influenciado por inúmeros fatores tais como a espécie, a variedade, o estado de 

desenvolvimento e as condições edafo-climáticas (Tadele, 2015). 
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Quadro 3: Composição química (valores médios em g/kg MS) do tremoço branco (Lupinus albus) e da tremocilha (Lupinus luteus). 

  

Espécie MS1 PB GB FB NDF ADF ADL Amido Cinzas Alcalóides Autor 

Lupinus 

albus 

- 380,0  100,0  - - - - 30,0 40,0  - Mohamed e Rayas-Duarte, 

1995 

- 380,1 - - 198,0 179,5 - - - - Vladimir et al., 2008 

citado por Tadele, 2015 

914,2 357,6 94,9 105,7 176,3 146,3 7,00 nd* 32,8 - Petterson et al., 1997 citados 

por Petterson, 2000 

 870,0 344,0 109,0 117,0 - - - - 32,0 0,51 Ballester et al., 1980 

 - 382,0 95,0 - - - - - 31,0 - Trugo et al., 2003 

 904,0 363,0 115,0 144,0 - - - - 39,0 0,39 Sujak et al., 2006 

 896,0 

 

413,0 

 

98,7 

 

146,0 

 

- - - 27,7 

 

25,7 

 

- Erbas, 2010 

Lupinus 

luteus 

 

 

 

875,0 390,0 47,0 168,0 - - - - 35,0 0,91 Ballester et al., 1980 

- 492,0 48,0 - - - - - 53,0 - Trugo et al., 2003 

917,0 465,0 55,0 139,0 - - - - 46,0 1,18 Sujak et al., 2006 

915,0 382,8 56,4 162,5 343,0 248,7 7,30 nd* 34,8 - Petterson et al., 1997 citados 

por Petterson, 2000 

 - 344,0 54,0 202,0 286,0 246,0 28,0 7,0 36,0 - Abreu e Soares, 1998 

1 g/kg de alimento; *não detetado; MS, Matéria Seca; PB, Proteína Bruta; NDF, fibra do detergente neutro; ADF, fibra do detergente ácido; ADL, lenhina do detergente 

ácido.  
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Quadro 4: Composição em aminoácidos (g/100g proteína) de L. albus e L. luteus. 

 

 

 

 

 
His Iso Lis Leu Met Cist Ciste Fen Tyr Val Ala Thr Trip Arg Ácid 

Asp 

Ser Glu Gli Pro Autor 

L. 

albus 

1,9 3,9 4,3 6,9 0,7 2,5 - 3,7 4,4 3,7 2,8 - - 10,3 9,5 3,8 30,8 3,3 4,6 Ballester et 

al., 1980 

1,9 3,8 4,8 6,9 0,7 - 1,3 3,9 4,3 - - 3,3 0,9 12,2 - - - - - Petterson 

et al., 1997 

citados por 

Petterson, 

2000 

3,3 4,3 4,9 7,8 - - 1,9 - 1,7 4,1 3,2 3,5 0,6 11,4 10,5 4,5 23,5 4,3 3,5 Sujak et 

al., 2006 

L. 

luteus 

8,8 6,2 3,8 10,1 0,6 2,9 - 4,4 2,3 3,8 4,3 - - 18,4 12,8 6,5 24,6 4,6 4,8 Ballester et 

al., 1980 

3,3 2,7 5,4 7,9 0,7 - 2,3 4,0 3,1 - - 3,5 - 11,3 - - - - - Petterson 

et al., 1997 

citados por 

Petterson, 

2000 

2,7 3,5 4,5 6,8 - - 2,2 - 1,4 3,2 2,9 2,9 0,6 10,0 9,7 4,3 22,0 3,7 3,2 Sujak et 

al., 2006 

His, Histidina; Iso, Isoleucina; Lis, Lisina; Leu, Leucina; Met, Metionina; Cist, Cistina; Ciste, Cisteína; Fen, Fenilalanina; Tyr, Tirosina; Val, Valina; Ala, Alanina; Thr, Treonina; 

Arg, Arginina; Ácid Asp, Ácido Aspártico; Ser, Serina; Glu, Glutamina; Gli, Glicina; Pro, Prolina. 
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Para além do sabor amargo que conferem, interferem na assimilação de alguns nutrientes 

e podem tornar-se tóxicos quando presentes em elevadas concentrações. Deste modo, têm 

sido desenvolvidas variedades “doces” de Lupinus spp., com concentrações muito baixas 

de alcaloides (0,39-1,18 g/kg MS; Sujak et al., 2006), facilitando assim a sua utilização 

direta na alimentação animal (van Barneveld, 1999; Trugo et al., 2003). Contudo, os 

tremoços “amargos” são ainda utilizados em regiões onde o cultivo de variedades doces 

não é viável, por estas não se adaptarem às condições edafoclimáticas a que são sujeitas. 

Nesses casos, o procedimento prévio de imersão e lavagem antes do seu consumo é 

considerado por Trugo et al. (2003) como fundamental. 

As saponinas são igualmente consideradas compostos antinutricionais. Estas são 

um grupo de glicosídeos de esteróis ou triterpenoides presentes em muitas plantas, sendo 

também caracterizadas pelo sabor amargo e estão associadas a alterações da função do 

epitélio intestinal. Estudos referem que esta substância torna a mucosa intestinal mais 

permeável (Muzquiz et al., 1993; Trugo et al., 2003) levando, desta forma a uma inibição 

do transporte ativo de nutrientes e facilitando a captação de substâncias que normalmente 

não seriam absorvidas (Johnson et al., 1986). Adicionalmente, alguns resultados indicam 

que a presença de saponinas pode ter efeito negativo no crescimento em animais de 

produção (Muzquiz et al., 1993; Trugo et al., 2003). Muzquiz et al. (1993) apresentam 

teores de saponinas entre 57 e 470 mg/kg em diferentes espécies de Lupinus, exceto em 

L. albus, na qual esta substância não foi detetada.    

Os taninos são também considerados compostos antinutricionais produzidos pelas 

plantas, existindo duas classes diferentes de natureza fenólica: os taninos hidrolisáveis e 

os condensados (proantocianidinas). Estes compostos fenólicos têm a capacidade de 

interagir com proteínas, formando complexos com ligações cruzadas insolúveis e estáveis 

a pH próximos da neutralidade podendo, desta forma, reduzir a degradação da fração 

proteica no rúmen (Petterson, 2000). Os grãos de Lupinus spp. apresentam concentrações 

relativamente baixas (≈ 0,01%) para estes compostos (Petterson, 2000; Trugo et al., 

2003).  

Os fitatos estão associados à redução da biodisponibilidade de minerais, pela 

formação de complexos insolúveis com catiões bivalentes, em particular com o Ca²⁺ e 

Zn²⁺. Contudo, o teor destas substâncias em Lupinus spp. (≈0,5-0,8%), similar ao das 

ervilhas e grãos de soja, não é preocupante em sistemas de produção animal intensiva, já 
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que o seu efeito negativo depende da concentração e características da proteína e dos 

minerais da dieta (Petterson, 2000; Trugo et al., 2003).  

Adicionalmente, vários autores referem a presença de outros compostos 

antinutricionais em Lupinus spp. nomeadamente, inibidores de tripsina, lectinas e 

flavonoides, porém em baixas quantidades (Muzquiz et al., 1993; Petterson, 2000). 

 

3.5. Utilização de Lupinus spp. na alimentação de ruminantes 

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

particular à alimentação de ruminantes, devido ao seu elevado potencial como fonte de 

energia e proteína em quantidades necessárias às diferentes fases de produção (Muñoz 

Gutiérrez et al., 2004, Tadele, 2015). Para além disso, caracteriza-se por baixos teores de 

amido comparativamente à maioria dos grãos de leguminosas (≈ 0,4% MS), por elevados 

níveis de polissacáridos não amiláceos, baixas concentrações de aminoácidos sulfurados 

(cisteína e metionina) e teores em gordura variáveis (van Barneveld, 1999). Na sua forma 

crua e não processada, o tremoço apresenta algumas características indesejáveis para a 

alimentação animal (van Barneveld, 1999). A presença de diversos compostos, em geral 

denominados antinutricionais, limita o valor nutritivo da proteína das suas sementes. No 

entanto, o teor em alcaloides nas variedades “doces” de tremoço é próximo de 0,39-1,18 

g/kg MS (Sujak et al., 2006), permitindo assim aumentar o nível da sua incorporação nas 

dietas para animais (van Barneveld, 1999; Trugo et al., 2003).  

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

síntese de proteína microbiana, ao teor de energia metabolizável mais elevado e a um 

menor distúrbio na digestão da fibra que, normalmente, resulta da fermentação do amido 

nos cereais, esta pode ser utilizada livremente como suplemento para ruminantes sem 

necessidade de existir um período de adaptação (Dixon e Hosking, 1992; van Barneveld, 

1999). De facto, a suplementação de dietas de ruminantes com grão de Lupinus spp. tem 

mostrado efeitos positivos ao nível do crescimento e eficiência reprodutiva, quando 

comparado com grãos de cereais (van Barneveld, 1999).  

Estudos elaborados por Arnold et al. (1977) avaliaram o efeito de vários níveis de 

suplementação com tremoço (150, 200, 300, 400, 500 e 600 g de tremoço/dia) na 

produção de leite de ovelhas Merino, no peso ao desmame e na taxa de crescimento dos 

seus borregos. O estudo demonstrou que o tremoço não afetou o peso ao nascimento dos 

borregos. No entanto, a produção de leite das ovelhas, a taxa de crescimento e o peso ao 
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desmame dos borregos aumentaram linearmente com o aumento do nível de 

suplementação da dieta. Em trabalhos posteriores, Smith e Kenney (1987) compararam a 

incorporação de trigo, aveia e tremoço, em iguais proporções (300g/dia), na dieta de 

ovelhas e borregos. Os resultados indicaram que os tratamentos com aveia e tremoço 

produziram borregos com maior peso ao nascimento e menor taxa de mortalidade nas 

primeiras seis semanas de vida, comparativamente ao tratamento com trigo. Fêmeas 

alimentadas com tremoço produziram mais leite e apresentaram uma taxa de fertilidade 

superior na cobrição seguinte. Neste mesmo trabalho, foi ainda avaliado o efeito da 

incorporação de diferentes proporções de cereais (aveia, cevada e trigo) e a incorporação 

de grãos de tremoço na alimentação de borregos desmamados precocemente, tendo-se 

observado valores de ingestão de MS superiores nos animais alimentados com a dieta 

contendo cevada e tremoço. Perante os resultados, Smith e Kenney (1987) concluíram 

que os efeitos mais importantes da inclusão do tremoço na alimentação dos animais foram 

o aumento da ingestão de MS e o aumento do ganho médio diário. 

A incorporação de tremoço na dieta de ovinos demonstrou ter também efeitos 

positivos no seu desempenho reprodutivo. Brien et al. (1977) estudaram o efeito da 

incorporação de tremoço (Lupinus angustifolius cv. Uniwhite) no desempenho 

reprodutivo de malatas (2 anos) e ovelhas (5 a 6 anos) da raça Merino. Metade das ovelhas 

de cada faixa etária foi suplementada com grãos de tremoço (500 g/dia). Os resultados 

obtidos indicaram que as fêmeas que receberam o suplemento de tremoço eram mais 

pesadas (1-2 kg). A taxa de ovulação teve um aumento significativo em 10%, porém a 

taxa de fecundação e o número de embriões presentes entre os dias 28-31 após a cobrição, 

não foram afetados pelo suplemento. Brien et al. (1977) referem que a suplementação 

com grão de tremoço poderá ser responsável pela melhoria do estado nutricional das 

fêmeas e, portanto, pelos efeitos positivos na taxa de ovulação. Nottle et al. (1990) 

testaram igualmente uma estratégia nutricional para aumentar a taxa de ovulação em 

ovelhas Merino. Para induzir o estro nas fêmeas, estas foram isoladas dos machos durante 

6 semanas, colocadas com machos vasectomizados nas 2 semanas seguintes, e 

posteriormente com machos férteis mais 6 semanas. Para aumentar a taxa de ovulação foi 

utilizado um suplemento que consistia em 500g/dia de grãos de tremoço, após 12 dias da 

introdução dos machos vasectomizados, por um período de 14 dias. Com esta estratégia, 

constaram não só um aumento da taxa de ovulação, assim como do número de borregos 

nascidos por fêmea. 
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Também em vacas leiteiras foi demonstrada a vantajosa utilização de Lupinus spp. 

nas suas dietas. Froidmont e Bartiaux-Thill (2004) avaliaram a substituição total do 

bagaço de soja por tremoço (Lupinus albus var. Arès) e/ou ervilha na dieta de vacas 

leiteiras da raça Holstein-Frísia. As proporções das matérias-primas foram iguais em 

todas as dietas. Os resultados indicaram que à exceção da dieta que incorporou apenas 

ervilha, não existiram diferenças na ingestão de MS e MO das restantes dietas. 

Relativamente à digestibilidade aparente da MS, MO e da FB, os valores mais elevados 

foram registados na dieta que incorporou apenas Lupinus albus, enquanto a 

digestibilidade da PB não diferiu entre as dietas de tremoço e bagaço de soja. As maiores 

produções de leite foram verificadas nos animais alimentados com tremoço e bagaço e 

soja. Em relação à composição do leite produzido, a dieta com L. albus apresentou o 

maior teor em gordura, mas menor teor em ácidos gordos polinsaturados. Froidmont e 

Bartiaux-Thill (2004), avaliaram posteriormente as mesmas matérias-primas, contudo 

com níveis de incorporação mais elevados, e ao contrário do que tinham observado 

anteriormente, a maior ingestão de MS e MO verificou-se na dieta que incorporava a 

mistura de tremoço/ervilha. A dieta com tremoço obteve valores superiores de 

digestibilidade das frações MS, MO, PB e FB, assim como a maior produção de leite, 

comparativamente às restantes. Em contraste aos resultados anteriores, a percentagem de 

gordura mais reduzida verificou-se com a dieta de L. albus. Em ambos os estudos, a dieta 

com tremoço apresentou a menor proporção de ómegas 3 e 6 no leite. Froidmont e 

Bartiaux-Thill (2004) concluíram que a substituição total de bagaço de soja por tremoço, 

na dieta de vacas leiteiras de alta produção é possível sem qualquer perda de produção de 

leite. Verificaram também que a ingestão e a digestibilidade das várias frações da dieta 

com tremoço foram superiores à da dieta com bagaço de soja. No entanto, os autores 

referem que a incorporação de tremoço na alimentação de vacas leiteiras deve ser 

limitada, afirmando que o perfil de ácidos gordos do tremoço (elevados teores em ácido 

oleico - C18:1) pode estar relacionado com redução da proporção de ómegas 3 e 6 no 

leite.  

Os estudos anteriormente apresentados, indicam que a substituição de fontes 

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

spp. poderá ter efeitos positivos não apenas na produção animal como no seu desempenho 

reprodutivo. No entanto, as dietas devem ser cuidadosamente formuladas de modo a 

satisfazer as exigências nutricionais, bem como evitar a presença de fatores 
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antinutricionais em elevadas concentrações (Min et al., 2003; Vasta et al., 2008; Yeheyis 

et al., 2010). 
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III. TRABALHO EXPERIMENTAL 

1. Material e métodos 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da substituição de bagaço de soja por 

grão de Lupinus albus (26%) ou Lupinus luteus (33%) na alimentação de borregos da raça 

Churra da Terra Quente e o efeito no seu crescimento, sendo desenvolvido no âmbito do projeto 

de I&D INTERACT (Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology) na 

linha de investigação ISAC - "Inovação para Sistemas Agro-alimentares Sustentáveis”, que 

decorreu entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2018. 

O estudo foi dividido nas seguintes fases: 1) caracterização da composição química das 

matérias-primas das dietas utilizadas, no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 

Zootecnia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD); 2) período de adaptação 

dos animais às condições experimentais (21 dias), sendo fornecida uma dieta de transição que 

teve como objetivo adaptar os animais às matérias-primas a utilizar durante o ensaio de 

crescimento; 3) realização de um ensaio de crescimento de borregos nas instalações pecuárias 

na unidade experimental Arnaldo Dias da Silva da UTAD; 4) avaliação da digestibilidade das 

dietas em jaulas metabólicas; 5) análise química dos refugos e fezes no Laboratório de Nutrição 

Animal do Departamento de Zootecnia da UTAD.  

 

1.1 Ensaio de crescimento 

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

92 a 110 dias de idade e com um peso vivo inicial médio de 18,10 ± 2,83 kg, provenientes do 

efetivo animal da UTAD. Os animais foram distribuídos por 3 grupos com 4 animais cada, de 

modo a obter um peso vivo médio similar para cada grupo. Os animais foram pesados no início 

do ensaio de crescimento e, a partir daí semanalmente, imediatamente antes da refeição da 

manhã. 

Cada grupo de animais recebeu uma dieta distinta constituídas por diferentes proporções 

de cinco alimentos (feno de prado natural, bagaço de soja, grão de trigo, e grão de Lupinus 

albus, cv. Nacional ou de Lupinus luteus, cv. Mister) tal como é apresentado do Quadro 5. A 

composição química dos ingredientes das dietas é apresentada no Quadro 6. O bagaço de soja 

e o grão de trigo foram adquiridos á empresa Nanta (Marco de Canaveses) enquanto os grãos 

de leguminosas foram fornecidos pela empresa Fertiprado (Vaiamonte). O feno utilizado foi 

moído grosseiramente em moinho com crivo de 4 cm, com vista a minimizar a seleção e o 

desperdício dos alimentos pelos animais. Os restantes ingredientes foram moídos a 4 mm, 
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exceto o bagaço de soja que foi utilizado com a granulometria de fábrica. Os animais foram 

alimentados duas vezes ao dia em horário pré-determinado (9.00 e 16.00h), em quantidades 

similares, iniciando-se com os grãos (moídos) e o bagaço de soja e só depois destes terem sido 

totalmente ingeridos, foi fornecido o alimento fibroso. A quantidade de alimento oferecido foi 

ajustada semanalmente, após a pesagem individual dos borregos. A quantidade de feno 

fornecida foi calculada de modo a se obter diariamente um refugo de 20%. Os refugos foram 

diariamente pesados e o seu valor registado. Durante este período os animais tiveram água 

permanentemente à sua disposição, fornecida em bebedouros e blocos de sais cuja composição 

é descrita no Quadro 7. 

 

Quadro 5: Nível de incorporação dos ingredientes utilizados em cada dieta (% no total da 

dieta).  

CTR dieta controlo; TC dieta com Lupinus luteus; TR dieta com Lupinus albus. 

 

 

Quadro 6: Composição química (g 100-1g MS) dos ingredientes utilizados na elaboração das 

dietas experimentais. 

Ingredientes Composição Química 

MS1 MO PB GB NDF ADF Lenhina (sa) AS Amido 

Lupinus albus 95,5 96,3 34,7 7,6 22,0 18,1 1,4 7,1 0,2 

Lupinus luteus  95,4 95,4 43,1 4,0 25,7 19,9 0,7 5,0 0,7 

Feno 93,9 93,1 5,1 0,7 73,6 50,4 7,5 0,9 0,8 

Bagaço de soja 88,7 92,9 51,0 1,4 16,1 8,27 0,3 9,8 1,0 

Trigo 86,7 98,4 10,9 1,8 12,8 2,93 0,6 0,4 64,0 

1 g 100 g de alimento; MS matéria seca; MO matéria orgânica; PB proteína bruta; GB gordura bruta; NDF fibra 

do detergente neutro; ADF fibra do detergente ácido; Lenhina (sa) lenhina solúvel em ácido sulfúrico; AS açúcares 

solúveis. 

 

 

Dietas Bagaço de Soja Trigo Tremoço Tremocilha Feno 

CTR 15 2 - - 83 

TC 10 2 - 6 82 

TR 11 2 5 - 82 
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Quadro 7: Composição química dos blocos de sais oferecidos aos animais (Composição 

declarada pelo fabricante). 

 

Neste ensaio foram avaliados os parâmetros ingestão de matéria seca (IMS), ingestão 

de matéria orgânica digestível (IMOD), ganho médio diário (GMD) e índice de conversão 

alimentar (ICA). 

 

1.2. Formulação das dietas 

Após o final do período de habituação às matérias-primas, teve início o ensaio de 

crescimento sendo mantidos os grupos de animais previamente definidos, e ajustada a ingestão 

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

borregos foram calculadas de acordo com as recomendações do AFRC (1993). Os valores em 

energia metabolizável (EM) dos alimentos foram calculados de acordo com a fórmula proposta 

por Kirchgessner e Kellner (1981), utilizando os resultados obtidos da composição química dos 

ingredientes: 

 

𝐸𝑀 (𝑀𝐽 𝑘𝑔−1 𝑀𝑆) = 14,7 − 0,15 × 𝐴𝐷𝐹 (%) 

 

onde EM representa a energia metabolizável (MJ kg-1 MS) e ADF o teor (%) em fibra do 

detergente ácido dos alimentos. O valor médio calculado de EM das dietas utilizadas foi de 9 

MJ kg-1MS. As necessidades em EM para conservação (EMm) foram calculadas de acordo com 

a seguinte fórmula (AFRC, 1993): 

 

Composição química dos blocos de sais 

Magnésio (%) 0,025 

Sódio (%) 38 

Óxido de Zinco (mg/kg) 7000 

Manganês (mg/kg) 500 

Zinco (quelato AA hidratado) (mg/kg) 5000 

Ferro (mg/kg) 200 

Iodo (mg/kg) 50 

Selénio (mg/kg) 5 
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𝐸𝑀𝑚 (𝑀𝐽 𝑑𝑖𝑎−1) = [0,226 × (
𝑃𝑉

1.08
)

0.75

+ 0,0067 × 𝑃𝑉)]/𝑘𝑚 

 

em que PV representa o peso vivo dos animais e km a eficiência de utilização da EM para a 

manutenção (AFRC, 1993). Neste estudo, foi calculada uma eficiência de utilização da energia 

metabolizável para a manutenção (km) de 0,67. Para a avaliação das necessidades energéticas 

de crescimento, o valor energético do ganho de peso vivo (VEg, MJ kg-1) foi calculado de acordo 

com o AFRC (1993), a seguinte fórmula: 

 

𝑉𝐸𝑔 (𝑀𝐽𝑘𝑔−1) = 2,5 + 0,35 × 𝑃𝑉 

 

onde PV representa o peso vivo dos animais. Neste estudo, foi calculada uma eficiência de 

utilização da energia metabolizável para o crescimento (kg) de 0,40. 

Para o cálculo das necessidades em proteína metabolizável (PM) para a manutenção e 

crescimento, foram utilizados os valores de proteína efetivamente degradada no rúmen (ERDP) 

30, 342, e 100 g ERDP kg-1 MS (McDonald et al., 2010) para o feno, o bagaço de soja e o trigo, 

para uma taxa de passagem (r) de 0,05 h-1. Para o tremoço e tremocilha foram utilizados os 

parâmetros de degradação da fração proteica (a, b e c) obtidos previamente num ensaio de 

degradabilidade in situ (Mariana Almeida, dados não publicados) de 0,073 e 0,015 (a), 0,928 e 

0,985 (b) e 0,085 e 0,089 (c), respetivamente. O valor médio calculado de PM das dietas 

utilizadas foi de 93g MP kg-1 MS. As necessidades em PM para conservação (PMm) foram 

calculadas de acordo com a seguinte fórmula (AFRC, 1993): 

 

𝑃𝑀𝑚 (𝑔 𝑑𝑖𝑎−1) = 0,35 × 𝑃𝑉0,75 + 0.018 × 𝑃𝑉0.75 

 

em que PV representa o peso vivo dos animais. Neste estudo, foi considerada uma eficiência 

de utilização da PM para a manutenção de 1,0 (AFRC, 1993). As necessidades em PM para o 

crescimento (PMc) foram calculadas de acordo com o AFRC (1993), a seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑀𝑐  (𝑔 𝑑𝑖𝑎−1) = (𝛥𝑃𝑉 × (160,4 − 1,22 × 𝑃𝑉 + 0,0105 × 𝑃𝑉2)/𝑘𝑔 

 

em que ΔPV representa a variação de peso e PV o peso vivo dos animais. Neste estudo, foi 

considerada uma eficiência de utilização da PM para o crescimento (kg) de 0,59 (AFRC, 1993). 
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1.3. Determinação da digestibilidade in vivo 

Finalizado o ensaio de crescimento, os animais foram transferidos para jaulas 

metabólicas individuais, equipadas com dispositivo de recolha de fezes, para a avaliação da 

digestibilidade das diferentes dietas. Após um período de adaptação (5 dias) dos animais às 

jaulas, iniciou-se o período de recolha de refugos e fezes que se estendeu por 7 dias. Os animais 

foram alimentados uma vez por dia de manhã (9.00 h), com as mesmas dietas fornecidas durante 

o ensaio de crescimento, ao nível da conservação, sendo as suas necessidades calculadas com 

base nos procedimentos anteriormente descritos. As fezes excretadas por cada animal foram 

diariamente recolhidas, pesadas e congeladas (-17ºC) em recipientes de plástico. As amostras 

individuais foram acumuladas durante o período de medição da digestibilidade e no fim deste 

foram descongeladas, homogeneizadas, procedendo-se depois à recolha de duas amostras de 

fezes de cada animal. Simultaneamente, foram recolhidas amostras representativas dos 

ingredientes utilizados nas dietas dos animais. 

 

1.4. Análises químicas 

Todas as amostras recolhidas (alimentos, refugos e fezes) foram secas em estufa com 

circulação forçada de ar à temperatura de 60ºC durante 72 horas, e posteriormente moídas num 

moinho de martelos, com crivos circulares de malha de 1mm e armazenadas em frascos de 

plástico devidamente identificados e hermeticamente fechados. Para a determinação da MS, 

MO, GB e azoto (N) foram seguidos os procedimentos recomendados pela Association of 

Official Analytical Chemist (AOAC, 2006). O teor em PB foi calculado multiplicando o teor 

em N pelo fator de conversão 6,25. 

A determinação do teor em NDF foi efetuada de acordo com a metodologia descrita por 

Mertens (2002) (Figura 12). O teor em ADF, foi quantificada seguindo o método no.973.18 

descrito pela AOAC (2006), e incluiu o resíduo cinza. A lenhina (sa) foi determinada pela 

solubilização da celulose com ácido sulfúrico 72% (Robertson e Van Soest, 1981). 

O conteúdo em açúcares solúveis foi determinado por espectrofotometria (625 nm) de 

acordo com o método da antrona (Irigoyen et al., 1992). A curva padrão foi preparada com 

solução-mãe de glucose de concentração conhecida e água destilada. O conteúdo em amido foi 

determinado utilizando o kit enzimático da marca Megazyme, seguindo o método nº 996.11 da 

AOAC (2006). 
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1.5. Análise estatística 

As análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao programa estatístico JMP®, 

version 9.0. SAS Institute Inc., Cary, NC. Os efeitos da dieta nas diferentes variáveis estudadas 

(ingestão de MS; ingestão de MO digestível; ganho médio diário e índice de conversão 

alimentar) foram avaliadas através da análise de variância (ANOVA), utilizando o peso vivo 

inicial como covariável. O efeito da dieta na digestibilidade foi avaliada através da análise de 

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

um nível de significância de 5%. 

 

Figura 12: Imagens representativas do processo de obtenção das frações fibrosas do 

alimento. (a) Ebulição da amostra com a solução detergente; (b, c, d) Filtração; (e) Resíduo 

resultante nos cadinhos (Fonte própria). 

a) b) 

c) d) e) 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Composição química das fontes proteicas  

Na Figura 13 é apresentada a composição química das fontes proteicas utilizadas na 

alimentação dos animais. Tal como esperado, o teor em PB dos grãos de Lupinus spp. variou 

entre 34,7g 100-1g MS (L. albus) e 43,1g 100-1g MS (L. luteus), sendo mais baixo do que o 

observado no bagaço de soja (51,0g 100-1g MS). Por outro lado, os teores de GB foram mais 

elevados no L. albus (7,6g 100-1g MS) e no L. Luteus (4,0g 100-1g MS) comparativamente ao 

observado no bagaço de soja (1,4g 100-1g MS). Resultados similares foram relatados por outros 

autores (Dixon e Hosking, 1992; Murphy e McNiven, 1994), quando compararam a composição 

química dos mesmos alimentos. Estes autores observaram valores de PB para o grão de Lupinus 

spp. e para bagaço de soja de 32,1-35,5 e 50,6-51,9g 100-1g MS, respetivamente. Quanto ao 

teor em GB os valores observados pelos mesmos autores foram de 6-10,1g 100-1g MS para 

Lupinus spp. e 1,3-2,2g 100-1g MS para bagaço de soja. Quando comparadas com outras 

leguminosas, como ervilha, grão-de-bico e fava, que apresentam teores de PB de 22-26g 100-1 

MS e de GB de 1,3-4,3g 100-1g MS, as espécies do género Lupinus spp. apresentam teores mais 

elevados (Dixon e Hosking, 1992) 
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Figura 13: Composição química (g 100-1g MS) das fontes proteicas utilizadas na 

alimentação dos animais. 1 g 100 g de alimento; MS matéria seca; MO matéria orgânica; 

PB proteína bruta; GB gordura bruta; NDF fibra do detergente neutro; ADF fibra do 

detergente ácido; Lenhina (sa) lenhina solúvel em ácido sulfúrico; AS açúcares solúveis. 
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Relativamente aos constituintes da parede celular, os resultados obtidos apontam para 

valores de NDF, ADF e lenhina mais elevados no grão de Lupinus spp. (respetivamente 24g 

100-1g MS; 19g 100-1g MS; 1g 100-1g MS) do que no bagaço de soja (respetivamente 16,1g 

100-1g MS; 8,3g 100-1g MS; 0,3g 100-1g MS). Relativamente aos valores de NDF e ADF do 

bagaço de soja, estes resultados são consistentes com os obtidos em estudos anteriores, 

realizados por Guillaume et al. (1987), De Smet et al. (1995), Stanford et al. (1996) e Giger - 

Reverdin et al. (2000), que indicam valores entre 8-12g 100-1g MS e 4-10g 100-1g MS, 

respetivamente. No entanto, o teor em lenhina do bagaço de soja obtido no nosso estudo é 

inferior aos relatados por Guillaume et al. (1987) e De Smet et al. (1995) que referem um teor 

desta fração de 0,8g 100-1g MS e 1,4g 100-1g MS, respetivamente. Comparando as duas espécies 

de tremoço, os nossos resultados indicam uma tendência para teores de NDF e ADF superiores 

em L. luteus comparativamente a L. albus (26 vs. 22 e 20 vs. 18g 100-1g MS, respetivamente). 

A mesma tendência foi observada em estudos anteriores (Wasilewko e Buraczewska, 1999; 

Petterson et al., 1997 citados por Petterson, 2000). No entanto, Gdala et al. (1996) não 

observaram diferenças entre estas duas espécies para as mesmas frações fibrosas. 

Relativamente ao teor de lenhina dos grãos de tremoço (Lupinus spp.), resultados idênticos 

foram também obtidos por Wasilewko e Buraczewska (1999) e Gdala et al. (1996). Segundo 

estes autores o teor de lenhina encontrado em L. albus é mais elevado do que o encontrado em 

L. luteus. Quando comparados com outras leguminosas, os valores dos constituintes da parede 

celular (NDF, ADF e lenhina) do grão de Lupinus spp., são ligeiramente superiores aos 

encontrados na ervilha, no grão-de-bico e na fava. Em particular, também o conteúdo em 

hemicelulose do grão de Lupinus spp. é mais elevado, comparativamente com o das ervilhas e 

favas (Knudsen, 1997), aspeto de elevada importância, pois para os ruminantes a proporção de 

hemicelulose mais elevada resulta numa menor propensão para a ocorrência de acidose lática 

(van Barneveld, 1999; Petterson, 2000). 

Relativamente ao amido, os resultados indicam que ambas as espécies de Lupinus spp. 

apresentam valores muito baixos nestes constituintes, variando entre 0,2 e 0,7g 100-1g MS para 

L. albus e L. luteus, respetivamente. Estes resultados estão de acordo com os apresentados por 

Mohamed e Rayas-Duarte (1995) e Abreu e Soares (1998). De facto, esta é uma característica 

dos Lupinus spp. i.e., possuírem teores em amido consideravelmente inferiores aos das restantes 

leguminosas, nomeadamente a fava (41g 100-1g MS) e da ervilha (48g 100-1g MS) (Cerning 

Beroad e Filiatre 1976). O bagaço de soja utilizado no presente trabalho apresentou um baixo 

teor em amido (1,0g 100-1g MS), sendo significativamente inferior ao apresentado por De Smet 
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et al. (1995) (5,5g 100-1g MS) e por Rossi et al. (1997) (2,8g 100-1g MS). Assim, devido ao 

baixo teor em amido que promove um menor distúrbio na digestão da fibra que, normalmente, 

acompanha a fermentação do amido nos cereais e os elevados níveis em polissacarídeos não 

amiláceos, os grãos desta espécie poderão ser utilizados como suplemento para ruminantes, sem 

necessidade de existir um período de adaptação (Dixon e Hosking, 1992; van Barneveld, 1999). 

 

2. Ensaio de crescimento  

Os resultados obtidos para a IMS, a IMOD, o GMD e o ICA de cada dieta, são 

apresentados no Quadro 8. Podemos verificar que a IMS nos borregos alimentados com as 

dietas que continham tremocilha (TC) e tremoço (TR) foi significativamente maior (P<0,05) 

do que a observada na dieta controlo (CTR). Estes resultados não eram expectáveis, uma vez 

que na generalidade dos trabalhos em que se avaliou a incorporação de Lupinus spp. na dieta 

de vacas (Guillaume et al., 1987; Robinson e McNiven, 1993; Singh et al., 1995) se observou 

um decréscimo na IMS. Singh et al. (1995) sugerem que a relação negativa entre a IMS e a 

incorporação de Lupinus spp. poderá ser o resultado da presença de alcaloides nestas 

leguminosas. Contudo no presente estudo o teor em alcaloides da tremocilha e do tremoço 

branco não foi quantificado, pelo que não nos é possível estabelecer esta relação. Por outro 

lado, o tamanho da partícula dos alimentos oferecidos poderá parcialmente justificar estas 

diferenças. Com efeito, o bagaço de soja foi fornecido aos animais com a granulometria de 

fábrica (maior), enquanto a tremocilha (TC) e o tremoço branco (TR) foram moídos a 4mm 

(Figura 14). Este facto poderá ter promovido uma maior taxa de passagem do digesta nas dietas 

TC e TR e, consequentemente, promover valores de ingestão mais elevados para estas dietas. 

De facto, a granulometria do alimento fornecido ao animal influencia a área de contacto 

disponível com os microorganismos, assim como a taxa de passagem dos alimentos pelo trato 

digestivo (Giger-Reverdin, 2000) o que, por sua vez, terá repercussões ao nível da ingestão de 

MS (Neumann, 2002). A redução do tamanho de partícula do alimento resultante do processo 

de moagem, faz com que posteriormente este atinja o rúmen com um tamanho ainda menor 

depois da mastigação e deglutição inicial, proporcionando dessa forma uma crescente 

velocidade de degradação, uma taxa de passagem mais rápida e um aumento no consumo de 

MS (Neumann, 2002; Maggioni, et al., 2009). Uma outra consequência do processo de moagem 

efetuado aos Lupinus spp. no presente trabalho poderá ser o seu efeito na degradação da fração 

proteica. Assim, Freer e Dove (1984) testaram diferentes tipos de moagem do tremoço, e 

observaram que a degradação da proteína no rúmen variava consoante o tamanho de partícula, 
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aumentando a percentagem de degradação com a diminuição do tamanho das partículas dos 

grãos. Os valores obtidos para a degradação da proteína do tremoço no rúmen foram 71, 79 e 

90%, para moagem grossa, média e fina, respetivamente. Comparativamente ao bagaço de soja, 

é reconhecida à fração proteica dos Lupinus spp. uma maior taxa de degradação (Guillaume et 

al., 1987). Hume (1974), utilizando a técnica de infusão de enxofre radioativo (S-35) no rúmen 

de ovinos, refere que apenas cerca de 35% da proteína do tremoço escapa à degradação no 

rúmen e passa para o intestino delgado, enquanto 61% da proteína da soja é proteína by- pass. 

A degradação proteica no rúmen está diretamente relacionada com o tipo de proteína em 

questão. A sua solubilidade é parcialmente determinada pela quantidade de albuminas e 

globulinas mais solúveis, ou pela quantidade de prolaminas e glutelinas menos solúveis. Nos 

alimentos cuja fração proteica é formada sobretudo por albuminas e globulinas, a solubilidade 

da proteína é maior do que naqueles que contêm uma maior proporção de prolaminas e 

glutelinas na sua proteína (Tamminga, 1979). Nas sementes das leguminosas, 85 a 100% da 

proteína apresenta-se na forma de albuminas e globulinas e 0 a 15% na forma de glutelinas 

(Tamminga, 1979; Duranti et al. 2008).  

 

Quadro 8: Efeito dos diferentes tratamentos sobre a ingestão da matéria seca (IMS), a ingestão 

de matéria orgânica digestível (IMOD), o ganho médio diário (GMD) e o índice de conversão 

alimentar (ICA).  

Variável  Tratamento  EPM P 

 CTR TC TR    

n 4 4 4    

IMS (g dia-1) 688,7ᵇ 731,4ª 725,1ª  10,56 0,032 

IMOD (g MO dig. dia-1) 547,7 538,0 543,6  12,04 0,638 

GMD (g dia-1) 126,2 129,8 126,8  6,76 0,920 

ICA 5,55 5,67 5,78  0,254 0,796 

EPM, erro padrão da média; CTR, dieta controlo; TC, dieta com Lupinus luteus; TR, dieta com Lupinus albus. 

Valores na mesma linha, com expoentes diferentes, são estatisticamente diferentes entre si (P<0,05). 

 

Uma das possíveis consequências desta maior degradação da fração proteica dos 

Lupinus spp. é uma maior disponibilização de azoto amoniacal no rúmen potencializando o 

crescimento e a atividade das bactérias celulolíticas (Chenost, 1987). Desta forma poder-se-á 

esperar um aumento da taxa de digestão do alimento fibroso, uma maior velocidade de 

desaparecimento do digesta do rúmen e consequentemente, uma maior ingestão (Ørskov, 1982), 

que neste caso apenas se pode atribuir ao alimento fibroso. 
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Os resultados obtidos indicam que a dieta não influenciou significativamente (P>0,05) 

os restantes parâmetros, nomeadamente GMD e ICA, indicando que o nível de substituição do 

bagaço de soja por tremocilha (33%) e tremoço branco (26%), não afetou a performance dos 

borregos Churra da Terra Quente. É de salientar que, tal como referido anteriormente, os valores 

mais elevados de IMS observados nos animais alimentados com Lupinus spp. não se traduziram 

em valores mais elevados para os parâmetros de produção. Com base na digestibilidade da MO 

(DMO), calculada no ensaio de digestibilidade, foi estimada a quantidade de MO digestível 

ingerida em cada um dos grupos de animais. Os resultados indicam que não existiram diferenças 

(P>0,05) entre a dieta CTR (547,7g MO dig. dia-1) e as dietas com inclusão de Lupinus spp. 

(538,0 e 543,6g MO dig. dia-1 para L. luteus e L. albus, respetivamente), pelo que a quantidade 

de MO digestível ingerida foi similar. 

Esta ausência de efeito negativo da substituição total de bagaço de soja por Lupinus spp. 

na performance animal foi também observada por Fychan et al. (2008). De facto, estes autores 

quando compararam o efeito da suplementação da dieta de borregos da raça Suffolk, com 

bagaço de soja (15% na dieta total) e duas espécies de tremoço (Lupinus angustifolius e Lupinus 

luteus, 22,6 e 15,75% da dieta total, respetivamente), verificaram que o tipo de suplementação 

da dieta não afetou a performance dos animais. Outros autores observaram o mesmo tipo de 

resposta em borregos cruzados Romanov x Suffolk quando compararam a incorporação de três 

fontes proteicas (tremoço branco, 13% da dieta total; farinha de canola, 12% da dieta total e 

bagaço de soja, 7% da dieta total) numa dieta base composta por cevada, cascas de girassol e 

melaço de beterraba (Stanford et al., 1996). Com efeito, neste estudo, os resultados mostraram 

a)  b) 

Figura 14: Granulometria dos alimentos fornecidos aos animais, bagaço de soja (a) e tremoço 

branco (b) (Fonte própria).  
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não existirem diferenças significativas nos valores de ICA e GMD entre animais alimentados 

com tremoço, farinha de canola ou bagaço de soja. Do mesmo modo, em borregos da raça 

Dorset, a suplementação da dieta com grão de tremoço branco (Lupinus albus, 29% da dieta 

total), não afetou o crescimento dos animais comparativamente com a suplementação com 

bagaço de soja (16,5% da dieta total) (Kung et al., 1991). Os resultados deste estudo mostraram 

não se registaram diferenças no GMD entre borregos alimentados com bagaço de soja e tremoço 

cru. Resultados distintos são apresentados por Purroy et al. (1993) quando avaliaram o efeito 

da substituição total da farinha de soja por grãos de leguminosas (tremoço branco, lentilha, 

fava) na dieta de borregos da raça Aragonesa. De facto, estes autores observaram diferenças 

significativas entre dietas para o GMD, sendo as que continham tremoço branco e lentilhas na 

sua composição, as que proporcionavam menor valor. No entanto, não se observaram diferenças 

significativas entre as dietas estudadas para a IMS e ICA. Devemos salientar que, ao contrário 

do presente estudo, nas experiências atrás referidas foi avaliada a substituição total do bagaço 

de soja pelas diferentes fontes proteicas testadas. No entanto, na maioria das experiências 

referidas, a performance animal não foi afetada, o que nos poderá indicar que níveis de 

substituição de bagaço de soja superiores ao utilizado no nosso trabalho poderão ser avaliados. 

Níveis de substituição elevados de bagaço de soja por tremoço de folha estreita (L. 

angustifolius) (0, 44, 76,2 e 100%) foram avaliados por Foot et al. (1983) em borregas da raça 

Merino. Estes autores não observaram diferenças significativas no crescimento dos animais. 

Num trabalho mais recente, Yeheyis et al. (2012) avaliaram igualmente o potencial do tremoço 

de folha estreita (Lupinus angustifolius) como substituto de um concentrado comercial, em 

borregos da raça Washera. Os animais tinham à sua disposição feno ad libitum, e foram 

suplementados com diferentes níveis de tremoço (0; 18; 40; 65 e 100%) de modo a garantir 

uma ingestão mínima diária de PB de 100g animal-1. Neste estudo, os resultados demonstraram 

não haver diferenças ao nível da IMS e GMD entre a dieta controlo (100% concentrado 

comercial) e as dietas que combinavam concentrado e tremoço (18, 40 e 65%), com exceção da 

dieta em que a substituição de concentrado por Lupinus angustifolius foi total. Os trabalhos 

mencionados, sugerem a possibilidade de substituir o bagaço de soja por Lupinus spp. em níveis 

mais elevados aos que testamos no nosso estudo, sem se verificar uma redução na performance 

de borregos.  
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3. Digestibilidade in vivo 

Os coeficientes de utilização digestiva (CUD) aparente da MS, MO e da fração NDF 

das dietas utilizadas no estudo são indicados no Quadro 9. Os resultados obtidos indicam que a 

dieta não afetou significativamente o CUD de nenhuma das frações estudadas. No entanto, os 

valores do CUD da fração fibrosa (NDF) da dieta CTR mostram uma tendência para serem 

superiores (P=0,06) comparativamente aos das restantes dietas. É de notar que as dietas 

fornecidas durante o ensaio de digestibilidade in vivo, foram as mesmas utilizadas durante o 

ensaio de crescimento, contudo formuladas apenas para suprimir as necessidades de 

conservação dos animais. Desta forma, a quantidade de alimento fibroso fornecido foi igual 

para todos os grupos, diferindo apenas a suplementação, feita como bagaço de soja ou grão de 

Lupinus spp. Assim, uma vez que a quantidade de alimento fibroso foi a mesma para todos os 

animais, independentemente dos grupos, estes resultados poderão estar relacionados com o 

tamanho da partícula do suplemento fornecido. Tal como referido anteriormente, o bagaço de 

soja foi oferecido aos animais com a granulometria de fábrica, superior à da tremocilha (TC) e 

do tremoço branco (TR) que foram moídos a 4mm, o que poderá ter promovido uma maior taxa 

de passagem do digesta pelo trato digestivo e, consequentemente, taxas de digestão mais baixas, 

das dietas TC e TR. De facto, a redução do tamanho de partícula do alimento resultante do 

processo de moagem, poderá promover a passagem mais rápida do digesta pelo trato digestivo, 

sofrendo os efeitos da digestão em menor extensão (Gomes et al., 2012). 

Resultados semelhantes foram observados por Guillaume et al. (1987) e Singh et al. 

(1995) quando compararam o efeito da suplementação da dieta com bagaço de soja e tremoço 

branco em vacas da raça Holstein-Frísia. De facto, estes autores verificaram não existir 

diferenças significativas nos valores de digestibilidade da MS, MO e da fração fibrosa NDF. 

Resultados parcialmente diferentes são apresentados por Stanford et al. (1996) quando 

compararam três fontes proteicas (tremoço branco, farinha da canola e bagaço de soja), na 

alimentação de borregos cruzados Romanov x Suffolk. Estes autores, não observaram 

diferenças significativas na digestibilidade da fração NDF das diferentes dietas, contudo a 

digestibilidade da MS e da MO foi superior na dieta que incluía tremoço, comparativamente às 

dietas com canola e bagaço de soja. Segundo Stanford et al. (1996) este facto deveu-se 

possivelmente à maior inclusão de casca de girassol nessas dietas (com farinha de canola e 

bagaço de soja), aumentando a quantidade de fração fibrosa fornecida aos animais, reduzindo 

desta forma a digestibilidade. 
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EPM, erro padrão médio; CTR, dieta controlo; TC, dieta com Lupinus luteus; TR, dieta com Lupinus albus;  

CUD, coeficiente de utilização digestiva aparente. Os valores não são estatisticamente diferentes entre si (P>0,05).  

 

 

Variável   Tratamento  EPM P 

  CTR TC TR    

n  3 3 3    

CUD        

     MS  656,55 608,28 618,74  0,831 0,475 

     MO  670,16 625,13 637,77  0,857 0,465 

     NDF  629,57 559,89 567,17  4,218 0,063 

Quadro 9: Efeito dos tratamentos sobre a digestibilidade (g/kg) da matéria seca (MS), 

matéria orgânica (MO) e da fibra de detergente neutro (NDF).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem-nos concluir que a substituição do bagaço 

de soja por tremocilha (33%) e tremoço branco (26%) na dieta fornecida a borregos da raça 

Churra da Terra Quente não afetou a sua performance, em termos de GMD e ICA. No entanto, 

devemos salientar que a incorporação de Lupinus spp. resultou num aumento da ingestão do 

alimento fibroso. Para além disso, foi possível observar que a incorporação de Lupinus spp. não 

afetou os coeficientes de utilização digestiva aparente da matéria seca, matéria orgânica e da 

fração NDF das dietas. 

Apesar de promissores, os resultados obtidos neste trabalho devem ser aprofundados, 

no sentido de se avaliarem níveis mais elevados de substituição do bagaço de soja por estas 

fontes alternativas de proteína, sem que haja comprometimento da produtividade animal. É de 

particular importância a avaliação da presença e do teor em compostos metabólicos secundários 

nestas espécies, em especial de alcaloides, uma vez que é reconhecida a relação negativa entre 

o teor nestes compostos e a performance animal. 
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