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RESUMO 
O grão das leguminosas do género Lupinus spp. apresenta um elevado teor em 
proteína constituindo uma possível alternativa às fontes proteicas importadas 
para a alimentação animal, como é o caso da soja e seus derivados.   

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a os efeitos da substituição total 
do bagaço de soja por tremoço branco ou tremocilha na dieta de coelhos, 
analisando as performances produtivas dos animais e a digestibilidade dos 
nutrientes da dieta. Foram formuladas 3 dietas experimentais, isoproteicas e 
isoenergéticas: CTD, dieta controlo contendo 15% de bagaço de soja como fonte 
proteica; LAD, dieta com substituição total de bagaço de soja por grão de tremoço 
branco (Lupinus albus, cv. Nacional); e LLD, dieta com substituição total de 
bagaço de soja por grão de tremocilha (Lupinus luteus, cv. Mister). Foram 
utilizados 60 coelhos desmamados de ambos os sexos, híbridos (New Zealand x 
Californian), com 35 dias de idade e peso médio de 1025,7 ± 118,8 g. Os animais 
foram distribuídos aleatoriamente por 30 jaulas de digestibilidade (2 coelhos por 
jaula). Cada dieta experimental foi aleatoriamente atribuída a 10 jaulas e em forma 
de pellets.  

Após um período de restrição de 14 dias (35-49 dias de idade), os animais foram 
alimentados ad libitum até ao final do ensaio de crescimento (69 dias de idade). 
A ingestão de alimento e o peso vivo foram registados semanalmente e por jaula 
e as médias do ganho de peso, ingestão de alimento e índice de conversão foram 
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determinadas. No período compreendido entre os 60 e 64 dias de idade foram 
colhidas fezes em 8 jaulas por tratamento, escolhidas aleatoriamente, tendo-se 
determinado a digestibilidade aparente total dos diferentes componentes da 
dieta. A substituição total do bagaço de soja por L. albus e L. luteus não teve 
efeito na ingestão de alimento nem nos pesos vivos dos animais em todos os 
períodos do ensaio.  

Nos primeiros 14 dias do ensaio (35-49 dias de idade), os coelhos alimentados 
com a CTD apresentaram ganhos de peso vivo mais elevados, sendo estes 
significativamente superiores (P<0,05) aos da dieta LAD. Considerando o período 
total de crescimento (35-69 dias de idade), os animais alimentados com bagaço 
de soja apresentaram um maior ganho de peso (P=0,01; 47,7g/dia) e menor taxa 
de conversão alimentar (P=0,04; 3,1g/g), comparativamente aos animais 
alimentados com dietas contendo Lupinus spp. (42,8 e 42,1g/dia e 3,5 e 3,6g/g, 
para o ganho de peso e taxa de conversão respetivamente. A digestibilidade da 
matéria orgânica foi inferior nos coelhos alimentados com LAD e LLD quando 
comparados com a dieta controlo (P <0,05), sendo a dieta LLD aquela que 
apresentou maior digestibilidade da proteína bruta. Para o extrato etéreo, a 
digestibilidade também foi superior para a dieta LLD comparativamente à dieta 
LAD (P<0,05), embora não estatisticamente diferente do obtido com a dieta de 
bagaço de soja. A digestibilidade das frações fibrosas não foi afetada pelos 
tratamentos.  

De acordo com os resultados é possível concluir que L.albus e L. luteus podem 
ser utilizados como alternativas ao bagaço de soja em dietas de coelhos em 
crescimento, contudo a sua substituição total conduz a um menor ganho de peso 
dos animais, pior taxa de conversão alimentar e diminuição da digestibilidade de 
alguns componentes da dieta. A presença de compostos antinutricionais e os 
níveis de incorporação na dieta deverão ser avaliados já que podem ser 
responsáveis pelas diferenças observadas na performance produtiva dos animais. 

 


