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Início: 01/2018
Fim: 12/2022

Orçamento: 
319 916. 86 €

Parceiros
Entidade líder: INIAV Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Responsável:

Site do Projeto:

Parceiros:

Maria Teresa Vacas de Carvalho Ponce Dentinho

https://subpromais.pt/

- Carlos & Helder Alves Agro-Pecuária Lda - PDR2020-101-030997
- Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-alimentar do Alentejo - PDR2020-101-030993
- Tagus Valley - PDR2020-101-030991
- Ruralbit Lda - PDR2020-101-030990

Projeto
Objetivos: - Recolher informação sobre subprodutos agroindustriais disponíveis em Portugal para 

utilização na alimentação animal;

- Caracterizar os subprodutos química e nutritivamente, estudar métodos de 
conservação e de integração na alimentação animal;

- Avaliar o seu impacto no desempenho produtivo dos animais e na qualidade do 
produto final;

- Produzir uma base de dados informatizada de composição química e nutritiva de 
subprodutos;

- Divulgar os resultados obtidos junto de toda a comunidade.

Contacto:
Maria Teresa V.C.Ponce Dentinho
E-mail: 
teresa.dentinho@iniav.pt
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Da matéria-prima laborada 
resultam  40% de subprodutos

Agro-indústria

Produtos de origem animal

Alimentação animal



Sessões de divulgação: Congressos, seminários e reuniões – 26

Comunicações Orais – 13

Comunicação em poster - 13

Ações de demonstração: Ações de divulgação junto da comunidade - 10

Publicações: Revistas nacionais:

Voz do Campo - 4

Alimentação Animal – 3

Vida Rural - 1

Resultados alcançados

 Disponibilização online e de forma gratuita da 1ª base de dados de 
composição química e valor nutritivo de subprodutos agroindustriais para 
alimentação animal – https://subpromais.pt/

 Análise química e nutritiva de 170 amostras de subprodutos - resultados 
incluídos na base de dados. 

 Estudo de métodos de conservação:  

- Desidratação artificial do repiso de tomate, cenoura, batata, batata-
doce, maçã, pêra e laranja → permite a sua inclusão em alimentos 
concentrados, mas com custos energéticos elevados.

- Ensilagem de subprodutos húmidos em mistura com alimentos secos 
e que suprimam as suas deficiências nutritivas → permite obter de uma 
forma simples e económica silagens estáveis, de boa qualidade e bem 
ingeridas pelos animais. 

 Utilização de silagens de repiso de tomate, batata, batata-doce, cenoura, 
dreche de cerveja e capota de amêndoa na alimentação de borregos e de 
ovelhas em lactação. 

- A substituição de 50% concentrado pelas silagens não afetou o 
desempenho produtivo dos borregos e das ovelhas nem a qualidade dos 
produtos finais e reduziu os custos de alimentação. 

 Substituição parcial dos cereais por capota de amêndoa na dieta de borregos.

- Até 18% de capota de amêndoa na dieta não afetou o crescimento 
nem a qualidade da carne e reduziu o custo da dieta.


