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Introdução
As atividades agrícolas e agroindustriais geram diver-
sos subprodutos com potencial para serem utilizados na 
alimentação de espécies pecuárias em substituição de 
matérias-primas tradicionais, nomeadamente cereais 
e bagaços de oleaginosas. A sua utilização nas dietas 
animais permitirá reduzir os custos da alimentação, com 
vantagem económica também para as agroindústrias, 
devido à redução dos custos associados com o trata-
mento e eliminação de resíduos. Também, a utilização 
destes produtos em alimentação animal permitirá redu-
zir a competição homem/animal por alimentos, e o im-
pacto ambiental dos sistemas pecuários (Salami et al., 
2019). A utilização de subprodutos da agroindústria ou 
de plantas arbustivas como fonte de compostos bioati-
vos, nomeadamente compostos fenólicos e vitaminas, 
tem sido fortemente explorada nos últimos anos como 
forma de melhorar o desempenho produtivo dos animais, 
o valor nutricional e a estabilidade oxidativa dos produ-
tos e reduzir as emissões de metano e de azoto para a 
atmosfera (Vasta and Luciano, 2011; Salami et al., 2019). 
Em Portugal, a utilização de subprodutos na alimenta-
ção animal não é frequente, e por vezes é feita de forma 
pouco eficiente por falta de informação disponível rela-
tivamente à composição química, valor nutricional, for-
ma de conservação e conhecimento sobre o impacto na 
produtividade dos animais e qualidade do produto final. 
Vários subprodutos passíveis de serem utilizados na ali-
mentação animal resultam de setores agroalimentares 
de elevada expressão no nosso país, destacando-se os 
setores do olival, vinha e hortifruticultura.  
O Grupo Operacional SubProMais – Utilização de subpro-
dutos da agroindústria na alimentação animal tem como 
objetivos conhecer os subprodutos agroindustriais, pro-
duzidos nas regiões do Alentejo e Ribatejo, com potencial 
para serem utilizados na alimentação animal, caracteri-
zá-los química e nutritivamente, estudar métodos de con-
servação adequados e integrá-los em dietas equilibradas 
e de baixo custo. Os estudos de dietas com introdução 
dos subprodutos incluirão também ensaios produtivos 
em que serão testados os efeitos da dieta nos parâme-
tros produtivos e na qualidade dos produtos finais.
No âmbito deste projeto foi criada a primeira Base de 
Dados Portuguesa sobre composição química e valor 
nutricional de subprodutos agroindustriais para alimen-
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A utilização de subprodutos agroalimentares 
na alimentação animal é uma oportunidade 
para incrementar a sustentabilidade 
económica e ambiental das explorações 
pecuárias e da agroindústria. Na região 
Mediterrânica estão disponíveis diversos 
subprodutos da agroindústria que são 
passíveis de serem utilizados na alimentação 
animal, diminuindo assim a dependência de 
matérias-primas convencionais, muitas delas 
importadas. Neste artigo é apresentada 
informação sobre a utilização de alguns dos 
subprodutos agroindustriais mais abundantes 
na região Mediterrânica – bagaço de azeitona, 
batata-doce, capota de amêndoa e repiso de 
tomate.



 . fevereiro 2021

7 0

CIRCULARIDADE

tação animal, que está disponível de forma gratuita no 
site do projeto (http://www.subpromais.pt/conteudo2.
php?idm=15). 
Neste artigo, é nosso objetivo disponibilizar informação 
sobre o bagaço de azeitona, a batata-doce, a capota de 
amêndoa e o repiso de tomate, subprodutos abundan-
tes na região Mediterrânica. Na Tabela 1 é apresentada 
a sua composição química, digestibilidade e atividade 
antioxidante. 

Bagaço de azeitona
O bagaço de azeitona (Figura 1) é o subproduto sólido da 
extração de azeite, constituído por polpa, caroço, pelícu-
la e algum azeite remanescente, cuja produção se estima 
entre 35 a 40% do total de azeitona laborada (Berbel and 
Posadillo, 2018). A época de produção vai de outubro a 
janeiro. Em Portugal, em 2018, utilizaram-se 725,4 mil to-
neladas de azeitona para a produção de azeite (INE, 2019), 
o que representou uma produção de bagaço de azeitona 
compreendida entre 235,9 e 290,2 mil toneladas. 
Os processos tecnológicos para a obtenção do azei-
te podem agrupar-se em tradicional, de três fases, ou 
de duas fases. Nos sistemas de duas fases os bagaços 
obtidos têm bastante mais humidade do que os pro-
venientes do sistema tradicional ou do de três fases. 
Também os níveis de gordura, proteína e compostos 
fibrosos são muito variáveis, dependendo não só do 

tipo de sistema de extração utilizado, mas também 
do estado de maturação da azeitona e da proporção 
dos diferentes constituintes presentes (polpa, caroço 
e película). Assim, a composição química do bagaço 
de azeitona é muito variável, dependendo da matéria-
-prima e do sistema de extração de azeite utilizado. 
Os teores em açúcar são baixos [0,80–9,3% na maté-
ria seca (MS)], assim como os de amido (0,90–1,8% na 
MS), e os teores em compostos parietais altamente 
lenhificados são muito elevados. São ricos em com-
postos fenólicos (fenóis totais = 13,0–21,1 mg em equi-
valentes de ácido gálico (EAG)/g MS), compostos que 
lhe conferem uma importante atividade antioxidante 
[poder antioxidante pela redução do ferro (FRAP) - 

Tabela 1 – Composição química, digestibilidade e atividade antioxidante de subprodutos agroindustriais

Parâmetros Bagaço de azeitona Batata-doce Capota de amêndoa Repiso de tomate

Matéria seca (MS) (%) 50 ± 16,2 21 ± 2,6 60 ± 13,1 30 ± 7,8

Proteína bruta (% MS) 10 ± 3,7 4,7 ± 0,99 6,0 ± 2,28 21 ± 4,1

Gordura Bruta (% MS) 11 ± 3,3 0,6 ± 0,22 1,0 ± 0,41 12 ± 3,6

Fibra em detergente neutro (NDF) (% MS) 64 ± 9,9 18 ± 1,9 26 ± 2,6 57 ± 2,1

Fibra em detergente ácido (ADF) (% MS) 50 ± 11,7 6,6 ± 0,32 19 ± 1,9 47 ± 6,8

Lenhina em detergente ácido (ADL) (% MS) 28 ± 9,9 1,0 ± 0,30 6,6 ± 1,15 28 ± 4,8

Açúcar (% MS) 4,3 ± 4,09 27 ± 7,7 30 ±4,0 3,8 ± 1,44

Amido (% MS) 1,3 ± 0,29 31 ± 9,6 1,9 ± 0,40 2,3 ± 0,63

Energia Bruta (kcal/kg MS) 5144 ± 310,5 4111 ± 23,9 3932 ± 19,7 5524 ± 272,7

Digestibilidade da matéria seca (%) 22 ± 10,5 87 ± 4,6 61 ± 3,7 60 ± 8,7

Digestibilidade da matéria orgânica (%) 20 ± 11,2 87 ± 4,7 58 ± 3,6 59 ± 9,4

Fenóis totais (mg EAG/g MS) 18 ± 3,5 2,1 ± 0,67 43 ± 14,8 1,4 ± 0,45

FRAP (mg FeSO4/g MS) 87 ± 17,5 8,3 ± 4,27 157 ± 61,0 1,9 ± 0,85

ABTS (mg Trolox/g MS) 48 ± 18,3 4,2 ± 1,92 108 ± 55,5 4,5 ± 1,52
Valores correspondem à média ± desvio padrão. EAG, equivalentes de ácido gálico; FRAP, poder antioxidante pela redução do ferro; ABTS, atividade antioxidante pelo método da captura do radical ABTS.+.

Figura 1 – Bagaço de azeitona.
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57,5–102 mg FeSO4/g MS e atividade antioxidante pelo 
método da captura do radical ABTS.+ (ABTS) – 34,0–
73,0 mg Trolox/g MS]. No entanto, a presença da  le-
nhina e dos compostos fenólicos limitam fortemente 
a digestibilidade e, consequentemente, o seu valor nu-
tritivo é bastante reduzido. Devido aos elevados teores 
de humidade e de gordura, o bagaço de azeitona alte-
ra-se facilmente pelo que, para utilização na alimenta-
ção animal, deverá ser conservado desidratado ou en-
silado em conjunto com outros alimentos. A inclusão 
em blocos multinutrientes é outra forma de conserva-
ção e utilização do bagaço de azeitona (Molina-Alcaide 
and Yáñez-Ruiz, 2008).
O bagaço de azeitona é normalmente sujeito a uma se-
gunda extração, onde se obtém o óleo de bagaço de 
azeitona e o bagaço extratado. O bagaço de azeitona 
extratado contém baixo teor de humidade (variando 
entre 7 e 14%) e de gordura bruta (entre 0,8 e 1,3% na 
MS), e o valor nutritivo é baixo. No entanto, é rico em 
compostos fenólicos, como hidroxitirosol, tirosol e 
derivados, compostos reconhecidos pelas suas pro-
priedades antioxidantes e antitumorais, entre outras 
(Ramos et al., 2013). 
A incorporação do bagaço de azeitona na alimentação 
dos animais é importante, não pela disponibilidade 
em nutrientes primários que contém, que é baixa, mas 
principalmente pelos compostos bioativos que veicula 
na dieta. A incorporação de 10% de bagaço de azeitona 
desidratado em dietas de vacas leiteiras e de cabras 
não alterou o desempenho produtivo dos animais e 
melhorou o perfil de ácidos gordos do leite e do queijo, 
por redução dos ácidos gordos saturados e aumento 
dos ácidos gordos monoinsaturados, alteração consi-
derada benéfica para a saúde humana  (Castellani et 
al., 2017; Berbel and Posadillo, 2018). Também na ali-
mentação de porcos, a inclusão de 10% de bagaço de 
azeitona reduziu o teor em ácidos gordos saturados na 
carne (Doyle et al., 2006). 

Batata-doce
A batata-doce (Figura 2) é uma cultura que tem vindo a 
crescer em Portugal e cuja principal área de produção 
se situa no Ribatejo, Oeste, Alentejo Litoral e Algarve, 
sendo cerca de 80% produzida no Perímetro de Rega 
do Mira (Lima, 2018). No ano de 2017, a produção de 

batata-doce foi de 23,2 mil toneladas (FAO, 2018). Após 
a colheita, cerca de 6% de batata-doce (aprox. 1392 
toneladas) é refugada por alterações resultantes de 
danos mecânicos, abrolhamento, perda de água, da-
nos por frio e podridões (informação recolhida através 
de inquérito aos produtores). Este refugo é de elevado 
valor nutritivo e pode ser canalizado para a alimen-
tação animal, substituindo parcialmente os cereais. O 
período em que existe maior quantidade corresponde 
à época de colheita, que vai de outubro até março. 
A batata-doce é um produto essencialmente energé-
tico de elevada digestibilidade (87%). Contém eleva-
dos teores em açúcar e amido (27,3% e 31,1% na MS, 
respetivamente). Tem um elevado teor de humida-
de (entre 75,1 e 82,5%), baixo teor de proteína (4,7% 
na MS), de gordura (0,6% na MS), e de compostos fi-
brosos [17,6% de fibra solúvel em detergente neutro 
(NDF), 6,6% de fibra solúvel em detergente ácido (ADF) 
e 1,0% de lenhina (ADL)]. O teor de fenóis totais é baixo 
(2,1 mg EAG/g MS) e a atividade antioxidante é redu-
zida (8,3 mg FeSO4/g MS e de 4,2 mg Trolox/g MS). É 
rica em vitamina A, ácido ascórbico, tiamina e ribofla-
vina (Dominguez, 1992). Alguns autores referem a pre-
sença de fatores antitripsicos (Dominguez, 1992).
É um bom alimento energético, tanto para ruminantes 
como para monogástricos, e de boa palatabilidade. Pa-
ra ruminantes pode ser fornecido em fresco, ensilado 

Figura 2 – Batata-doce.
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ou desidratado. Devido ao elevado teor de amido e de 
açúcar e à elevada digestibilidade, a batata-doce deve 
ser introduzida nas dietas de forma gradual e sempre 
associada a um alimento grosseiro, de forma a evitar 
problemas digestivos, nomeadamente acidose ruminal 
(Szylit et al., 1978).
Em monogástricos, a presença dos fatores antitripsi-
cos e a baixa digestibilidade do amido limitam a uti-
lização em fresco. Cozida ou desidratada, a atividade 
antitripsica é reduzida e a digestibilidade do amido 
aumenta, pelo que pode substituir até 30% dos cereais 
nas dietas (Dominguez, 1992; Khan, 2017).

Capota de amêndoa
A capota de amêndoa (Figura 3), também conhecida 
como cascarão ou casca verde, é o subproduto obtido 
durante a colheita de amêndoa, que corresponde à pe-
le exterior que reveste a casca rija da amêndoa (Figu-
ra 3A). Estima-se que a capota corresponda a 50% do 
total de amêndoa produzido. Nos últimos anos, a pro-
dução de amêndoa tem vindo a crescer em Portugal, 
tendo sido produzidas 21,6 toneladas de amêndoa em 
2018 (INE, 2019), o que representou uma produção de 
10,8 toneladas de capota de amêndoa. A época de pro-
dução corresponde ao período de colheita da amên-
doa – setembro e outubro.

Os valores de matéria seca da capota da amêndoa são 
variáveis (45,5–77,4%), dependendo do tempo de ex-
posição às condições ambientais após a colheita, que 
levam a uma perda natural de humidade. A capota de 
amêndoa apresenta baixo teor de proteína (6,0% na 
MS) e gordura (1% na MS), moderado teor de compostos 
fibrosos (25,6% de NDF e 19,1% de ADF na MS), elevado 
teor de açúcar (30,2% na MS) e elevada digestibilidade 
in vitro (59%). O teor de fenóis totais é variável (25–
72 mg EAG/g MS), bem como a atividade antioxidante 
(95–279 mg FeSO4/g MS e 69–214 mg Trolox/g MS).
A capota de amêndoa é um subproduto que seca fa-
cilmente em condições naturais, mantendo-se estável 
por períodos prolongados. É um alimento energético 
com elevado teor de açúcar e minerais e é uma boa 
fonte de compostos bioativos, nomeadamente de ta-
ninos, triterpenoides, esteróis, entre outros, que têm 
reconhecidos efeitos biológicos (ex. antioxidante, an-
ti-inflamatório, antitumoral) (Esfahlan et al., 2010). A 
incorporação de capota de amêndoa na dieta, tanto de 
ruminantes como monogástricos, tem vindo a ser tes-
tada e os resultados demonstram que este subproduto 
pode ser incluído nas dietas dos animais sem afetar 
o desempenho produtivo e a qualidade dos produtos 
(Calvert and Parker, 1985; Phillips et al., 2015; Rad et al., 
2016; Wang et al., 2020). Devido ao baixo teor em pro-

Figura 3 – Amêndoa com casca rija e capota (A); Capota de amêndoa após colheita (B).
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teína, a utilização de capota de amêndoa deve ser feita 
em associação com outras fontes proteicas (Aguilar et 
al., 1984; Calvert and Parker, 1985).

Repiso de tomate
O repiso de tomate (Figura 4) é o subproduto prove-
niente  da  indústria  de  transformação  do  tomate.  É 
constituído por películas, restos de polpa e sementes, 
e estima-se que a sua produção se situe entre 3 a 5% do 
total de tomate transformado. Em Portugal, em 2018, 
produziram-se mais de 1227 mil toneladas de tomate 
para indústria (INE, 2019), o que representou uma pro-
dução de repiso de tomate entre 37 e 61 mil toneladas. 
A época de produção deste subproduto corresponde ao 
período de colheita de tomate, entre julho e outubro.
O repiso de tomate contém elevado teor de humidade 
(69,6%), de proteína (20,6% na MS), de gordura (12,3% 
na MS) e de fibra (57,1% de NDF, 47,0% de ADF na MS), 
sendo a fibra altamente lenhificada (ADL 27,6% MS). O 
repiso de tomate possui elevada digestibilidade (60%), 
e é rico em carotenos e carotenoides, como o licopeno, 
β-caroteno, luteína, bem como em vitaminas (vitamina 
A e ácido ascórbico) (Domínguez et al., 2020).
Devido ao elevado teor de humidade, o repiso de to-
mate é muito perecível, sendo o uso em fresco limita-
do a explorações próximas do local de produção. Para 
prolongar o tempo de utilização é necessário recorrer 
a um método de conservação. A silagem e a secagem 
ao sol são formas de conservação fáceis e económicas. 
O repiso de tomate desidratado, adicionado numa dieta 
de borregos (até 20%) não afetou o desempenho produ-
tivo, as características da carcaça, nem a qualidade da 
carne (Valenti et al., 2018). Em cabras de leite, a inclusão 
de 40% de repiso de tomate desidratado na dieta, não 
afetou o desempenho produtivo dos animais e melhorou 
a produção e composição do leite (Mizael et al., 2020).
Devido ao elevado teor de fibra, o repiso de tomate 
é um alimento essencialmente para ruminantes. Na 
alimentação de monogástricos, pode ser utilizado em 
quantidades limitadas em animais adultos, uma vez 
que animais jovens têm baixa capacidade enzimática 
para digerir a fibra. Na alimentação de porcos, o repiso 
de tomate seco pode substituir 15% do milho da dieta, 
sem afetar o desempenho produtivo dos animais, ten-
do reduzido o conteúdo de ácidos gordos saturados e 

aumentado a concentração de ácidos gordos polinsa-
turados na carne (Biondi et al., 2020).

Conclusão
Os subprodutos agroindustriais são importantes fontes 
de nutrientes que podem ser utilizados na alimentação 
animal em substituição das matérias-primas tradicio-
nais. São de produção sazonal, pelo que necessitam ser 
conservados, para estabilização e uso durante um pe-
ríodo mais prolongado. Podem apresentar grande hete-
rogeneidade na composição química e nutritiva, devido 
a diferenças na matéria-prima e processos tecnológicos 
a que são sujeitos. O aumento da sua utilização na ali-
mentação animal constitui um desafio para os diferen-
tes intervenientes na produção. As soluções passarão 
por desenvolver formas de conservação e diversificar 
as formas de utilização, de modo a ultrapassar os con-
dicionantes atualmente existentes, sem que os custos 
associados lhes retirem competitividade relativamente 
a outras matérias-primas de uso generalizado. 
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Figura 4 – Repiso de tomate.



 . fevereiro 2021

7 4

CIRCULARIDADE

lo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
no âmbito do PDR2020, e FCT/MCTES (UIDB/05183/2020).

Bibliografia
Aguilar, A.A.; Smith, N.E.; Baldwin, R.L. (1984). Nutritional va-

lue of almond hulls for dairy cows. Journal of Dairy Science, 
67:97–103.

Berbel, J.; Posadillo, A. (2018). Opportunities for the bioeco-
nomy of olive oil byproducts. Biomedical Journal of Scienti-
fic & Technical Research, 1:1–3.

Biondi, L.; Luciano, G.; Cutello, D.; Natalello, A.; Mattioli, S.; 
Priolo, A.; Lanza, M.; Morbidini, L.; Gallo, A.; Valenti, B. 
(2020). Meat quality from pigs fed tomato processing was-
te. Meat Science, 159:107940.

Calvert, C.; Parker, K. (1985). Almond hulls produce unexpec-
ted results in hog trials. California Agriculture, 39:14–15.

Castellani, F.; Vitali, A.; Bernardi, N.; Marone, E.; Palazzo, F.; 
Grotta, L.; Martino, G. (2017). Dietary supplementation with 
dried olive pomace in dairy cows modifies the composition 
of fatty acids and the aromatic profile in milk and related 
cheese. Journal of Dairy Science, 100:8658–8669.

Dominguez, P.L. (1992). Feeding of sweet potato to mono-
gastrics. In: Roots, tubers, plantains and bananas in animal 
feeding. FAO, Rome, pp. 217–233.

Domínguez, R.; Gullón, P.; Pateiro, M.; Munekata, P.E.S.; Zhang, 
W.; Lorenzo, J.M. (2020). Tomato as potential source of natu-
ral additives for meat industry. A Review. Antioxidants, 9:73.

Doyle, S.P.; Harrison, K.R.; Daley, C.A.; Hamilton, P.C.; Sinnott, 
D.K. (2006). Effects of feeding olive pomace on the fatty 
acid profile of pork. Proceedings-American Society of Ani-
mal Science Western Section, p. 216.

Esfahlan, A.J.; Jamei, R.; Esfahlan, R.J. (2010). The importance 
of almond (Prunus amygdalus L.) and its by-products. Food 
Chemistry, 120:349–360.

FAO (2018). http://www.fao.org/faostat/en/#data.
INE, I.P. (2019). Estatísticas Agrícolas 2018, Lisboa, Portugal.
Khan, S.H. (2017). Sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) 

as feed ingredient in poultry diets. World’s Poultry Science 
Journal, 73:77–88.

Lima, A. (2018). Produção competitiva e sustentável de bata-
ta-doce no perímetro de rega do Mira. Agrotec, 29:48–49.

Mizael, W.C.F.; Costa, R.G.; Cruz, G.R.B.; Carvalho, F.F.R.; Ri-
beiro, N.L.; Lima, A.; Domínguez, R.; Lorenzo, J.M. (2020). 
Effect of the use of tomato pomace on feeding and perfor-
mance of lactating goats. Animals, 10:1574.

Molina-Alcaide, E.; Yáñez-Ruiz, D.R. (2008). Potential use of 
olive by-products in ruminant feeding: A review. Animal 
Feed Science and Technology, 147:247–264.

Phillips, C.R.; Doyle, S.P.; Harl, A.; Carpenter, C.B.; Aschenbre-
ner, M. (2015). Effect of almond hull level in a finishing diet 
on lamb growth and carcass performance. Journal of Agri-
culture and Life Science, 2, 2375-4222.

Rad, M.I.; Rouzbehan, Y.; Rezaei, J. (2016). Effect of dietary 
replacement of alfalfa with urea-treated almond hulls on 
intake, growth, digestibility, microbial nitrogen, nitrogen re-
tention, ruminal fermentation, and blood parameters in fat-
tening lambs. Journal of Animal Science, 94:349–358.

Ramos, P.; Santos, S.A.O.; Guerra, A.R.; Guerreiro, O.; Felí-
cio, L.; Jerónimo, E.; Silvestre, A.J.D.; Neto, C.P.; Duarte, M. 
(2013). Valorization of olive mill residues: Antioxidant and 
breast cancer antiproliferative activities of hydroxytyrosol-
-rich extracts derived from olive oil by-products. Industrial 
Crops and Products, 46:359–368.

Salami, S.A.; Luciano, G.; O’Grady, M.N.; Biondi, L.; Newbold, 
C.J.; Kerry, J.P.; Priolo, A. (2019). Sustainability of feeding plant 
by-products: A review of the implications for ruminant meat 
production. Animal Feed Science and Technology, 251:37–55.

Szylit, O.; Durand, M.; Borgid, L.P.; Atinkpahoun, H.; Prieto, F.; 
Delort-Laval, J. (1978). Raw and steam-pelleted cassava, 
sweet potato and yam cayenensis as starch sources for ru-
minant and chicken diets. Animal Feed Science and Tech-
nology, 3:73–87.

Valenti, B.; Luciano, G.; Pauselli, M.; Mattioli, S.; Biondi, L.; 
Priolo, A.; Natalello, A.; Morbidini, L.; Lanza, M. (2018). Dried 
tomato pomace supplementation to reduce lamb concen-
trate intake: Effects on growth performance and meat qua-
lity. Meat Science, 145:63–70.

Vasta, V.; Luciano, G. (2011). The effects of dietary consump-
tion of plants secondary compounds on small ruminants’ 
products quality. Small Ruminant Research, 101:150–159.

Wang, J.; Singh, A.K.; Kong, F.; Kim, W.K. (2020). Effect of 
almond hulls as alternative ingredients on broiler perfor-
mance, nutrient digestibility and cecal microbiota diversity. 
Poultry Science In Press.

www.vidarural.pt

Fique connosco!

TENHA ACESSO A:
• Notícias, artigos e entrevistas sobre agronegócios
• Casos práticos, opiniões de especialistas e informação técnica
• Convites para eventos exclusivos da VIDA RURAL

SUBSCREVA
A NEWSLETTER SEMANAL


