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A presente cartilha tem 

como objetivo esclarecer 

sobre espécies vegetais que 

podem ser utilizadas como 

alternativas proteicas na 

alimentação animal.  Serão 

abordados três tipos de fei-

jões: mucuna preta 

(Stilozobium aterrimum), 

feijão de porco (Canavalia 

ensiformis) e feijão guandu 

(Cajanus cajan), além de 

uma espécie arbustiva: a 

“Ora-pro-nobis” (Pereskia 

aculeata). 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Feijão Mucuna Preta 

Feijão de porco 

Feijão Guandu 

“Ora-pro-nobis” 
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2. INTRODUÇÃO 
 

2.1 Importância de ingredientes alternativos na 

alimentação animal 

 Os custos com a alimentação chegam a representar cerca 

de 70% do custo total de produção e o farelo de soja responde 

atualmente por grande parte do total das fontes proteicas na 

fabricação de rações, sendo este ingrediente o de maior custo.  

Assim, a preocupação em se buscar fontes alternativas capazes 

de substituir o farelo de soja é interessante ao produtor, uma 

vez que esta substituição possibilita a diminuição no custo de 

produção animal (FREITAS et al., 2013). 

 

2.2 Utilização de feijões em substituição ao farelo de 

soja e suas vantagens 

 Uma boa alternativa em substituição ao farelo de soja, é a 

utilização de espécies de leguminosas como feijão mucuna 

preta (Stilozobium aterrimum), feijão de porco (Canavalia 

ensiformis) e feijão guandu (Cajanus cajan L.), que apresentam 

em média cerca de 25% de proteína bruta como visto na tabela 

1, sendo possível sua utilização como fonte proteica na 

alimentação animal. 

Tabela 1: Análise bromatológica: teor de proteína bruta nos feijões de 

porco, guandu e mucuna preta.   

  

  

2 

Alimentos Proteína Bruta (%) 

Feijão de Porco 27,54 
Feijão Guandu 19,32 
Feijão Mucuna Preta 25,14 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

  Além destas vantagens, os feijões podem ser: 

• De fácil cultivo, possuindo adaptação a diferentes tipos de 

solos e pouco exigentes em condições de fertilidade; 

•  Promover boa cobertura de solo evitando o seu aquecimento; 

• Facilitadores de incorporação de nitrogênio ao sistema, 

através da fixação biológica do N atmosférico; 

•  Promotores de adubação verde.  

 

 

 

 

 

 

2.3 “Ora-pro-nobis” na alimentação animal 

 Pereskia aculeata Mill, de nome popular “Ora-pro-nobis”, é 

uma planta da família das Cactáceas, conhecida por apresentar 

altos teores de proteína. Como apresenta alto valor proteico, 

pode ser utilizada como complementação alimentar na 

alimentação animal. Possui também grande quantidade de 

ferro, sendo utilizada como fonte de ferro e proteína bruta. 

Tabela 2 - Análise bromatológica, teor de ferro e proteína bruta nas 

folhas e caules de Pereskia aculeata Mill (“ora-pro-nóbis”).  

Adubação verde é uma prática que visa melhorar as 

propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos 

agrícolas e reduzir perdas de nutrientes por erosão, 

além de controlar a infestação de plantas invasoras, a 

lixiviação de nutrientes , as perdas de água no solo, 

contribuindo para a recuperação de áreas degradadas 

(LOPES, 2000).   

Análises Partes da Planta 

Folha  Caule 

Proteína Bruta (%) 19,67 9,56 

Energia Bruta (kcal/g)  3,32 3,98 

Fe (ppm) 140,36 88,75 

3 

Fonte: GIRÃO et al., 2013 



 

 

2.4 Produção de sementes e mudas de alimentos 

alternativos  

 A produção de sementes de três tipos diferentes de feijão: 

a mucuna preta, o feijão de porco e o feijão guandu, devem 

seguir alguns passos simples e necessários, como a analise de 

solo, aração e plantio de acordo com cada espécie, além da sua 

manutenção para garantir uma boa produção e qualidade dos 

grãos de feijão. A produção e multiplicação de mudas de “Ora-

pro-nobis” devem ser realizadas em estaquia sendo colocados 

em saquinhos perfurados com substrato, após 30 dias as 

mudas podem ser passadas para o solo, sendo necessário 

também a sua manutenção. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Fatores antinutricionais, tratamento 

térmico e custo/benefício 

 Os feijões mucuna preta, feijão de porco e feijão guandu, 

assim como a soja,  apresentam fatores antinutricionais que 

necessitam de tratamento térmico para serem inativados. 

 

 

4 

Fonte: G1 



 

 

 

  

 Pontos importantes a serem observados no processo da 

substituição total ou parcial do farelo de soja por alimentos 

alternativos: 

• Relação custo/benefício; 

•Inativação dos fatores antinutricionais. 

Assim, será possível que esta substituição possa trazer 

inúmeros benefícios com a redução de custos. 

 

 

 

 

“Fator antinutricional” tem sido usado para descrever 

compostos que se ingeridos em altas concentrações, 

podem acarretar efeitos danosos à saúde do animal. 

Porém, quando estes ingredientes sofrem tratamento 

térmico adequado, como por exemplo o cozimento ou 

torragem, estes fatores antinutricionais podem ser 

quebrados mantendo um ótimo valor nutricional das 

sementes (BENEVIDES et al., 2011). 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS DOS FEIJÕES 
 

3.1 Feijão de porco (Canavalia ensiformis) 

 Planta rústica que se desenvolve em solos degradados, 

adapta-se a qualquer tipo de solo, possui elevada competição 

com invasoras, suporta secas prolongadas, tolera 

sombreamento parcial e altas temperaturas. Devido ao seu 

porte baixo, recomenda-se cultivá-la nas entrelinhas de outras 

culturas, como  cafeeiro, pupunha, etc. Com formação 

arbustiva, anual, no qual a parte superior dos galhos pode 

variar de 0,8 e 1,0 m de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Suas sementes, brancas e graúdas, 

apresentam altos teores de proteína de excelente qualidade, 

porém, contêm fatores antinutricionais, que podem diminuir a 

seu valor nutritivo. Por esse motivo precisam de tratamento 

térmico, como por exemplo cozimento em panela de pressão 

por 40 minutos, para que seus efeitos sejam minimizados. 
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Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Feijão de 

Porco é uma leguminosa de origem americana. É muito 

cultivado em regiões tropicais e equatoriais. Tem uma 

produtividade entre 20 a 40 toneladas de massa verde e 4 a 8 

toneladas de massa seca por ciclo, sua floração ocorre entre 

dois a três meses após o plantio. Fixa entre 120 a 280 kg de 

nitrogênio por hectare. É indicado para adubação verde, 

cobertura verde em cultura perene e controle de invasoras. 

Possui efeito alelopático, ou seja, inibe o crescimento de 

plantas invasoras, sendo muito usada no controle da tiririca, e 

recomenda-se que seja utilizado sempre em rotação de 

culturas.  
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Fonte: Arquivo Pessoal 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

3.2 Feijão Mucuna Preta (Stilozobium aterrimum) 

 Planta de crescimento rápido, que se sobrepõe 

rapidamente ao resto da vegetação, fazendo uma limpeza de 

terrenos, indicada para recuperação de solos degradados, além 

de fixar grande quantidade de nitrogênio no solo. Pode ser 

plantada isoladamente ou em consórcio com outras culturas. 

 Pertence à família das trepadeiras e precisam de 

estaqueamento (suporte) para crescerem. O suporte pode ser 

feito de bambu ou outro material disponível na propriedade. As 

estacas são fincadas no chão ao lado de cada planta em 

seguida amarradas. Suas sementes são ricas, principalmente, 

em proteínas, sendo indicada especialmente para animais em 

crescimento e fêmeas em lactação.   Nas folhas, reside a maior 

parte dos princípios alimentícios com os mais elevados valores 

nutritivos.  
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Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

 A mucuna preta é uma leguminosas originária da África 
cujo ciclo, do plantio ao pleno florescimento, é de 140 a 180 
dias. Plantios tardios antecipam o florescimento em algumas 
semanas. Produz entre 40 e 50 toneladas de massa verde, 6 a 
9 toneladas de massa seca e fixa entre 180 e 350 kg de 
nitrogênio  por hectare/safra. Esta espécie de feijão já é usada 
pelos agricultores do Espírito Santo há mais de 50 anos para a 
adubação verde, principalmente na cultura do milho. Ao final do 
ciclo a mucuna preta seca forma um manto sobre o solo de 
alguns centímetros. Esta camada funciona como uma excelente 
cobertura morta (FORMENTINI et al., 2008). 
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Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

3.3 Feijão Guandu (Cajanus cajans) 

 Planta arbustiva anual ou semiperene que ocupa a terra 

por apenas alguns anos, com porte alto podendo atingir 3m de 

altura. Possui alto valor nutritivo, sendo sua farinha excelente 

para a suplementação animal.  É rústica e se desenvolve bem 

em solos de baixa fertilidade, por isso é utilizada na 

recuperação de solos degradados. Pode substituir outras fontes 

proteicas na alimentação animal, por conter proteína barata e 

com elevados rendimentos de proteína bruta, além de possuir 

boa aceitação dos animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As folhas e ramos finos 

apresentam quantidades de 

proteína entre 16 e 20%, enquanto que a digestibilidade, que 

consiste quantidade de nutrientes absorvidos pelo animal em 

relação à matéria seca (peso de alimento após a perda de toda 

a água) pode variar de 50 a 65%.  

 

 

10 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 É uma leguminosa 
originária da África e muito cultivada em 
todas as regiões do Brasil, sendo utilizado para adubação 
verde. Os ramos são utilizados na alimentação de ruminantes e 
os grãos servem para a alimentação humana. A produção de 
massa verde é de 20 toneladas por hectare (variedades anãs) a 
40 toneladas por hectare (variedades normais). A produção de 
massa seca fica entre 3 toneladas por hectare (variedades 
anãs) e 9 toneladas por hectare (variedades normais).  
 A fixação de nitrogênio gira entre 120 e 350 kg/ha/ano. O 
feijão guandu aceita bem podas, ou seja não sofre tanto com o 
corte. Em regiões frias do Brasil, o feijão guandu tem sido 
usado para proteger lavouras novas de café das geadas. Deixa-
se o feijão guandu plantado nas entrelinhas do café até que a 
mesma cresça e forme um túnel sobre as plantas de café para 
sua proteção, sendo muito eficiente principalmente na 
ocorrência de geadas (FORMENTINI et al., 2008).  
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4.1 Preparo e Análises do Solo  

 Inicialmente, o solo deve ser arado, revolvendo a terra 

com o objetivo de descompactá-la e, assim, viabilizando um 

melhor desenvolvimento das raízes das plantas.  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 Após o preparo do 

solo, deve-se dividir a 

propriedade em áreas uniformes 

quanto à cor, topografia, textura e as adubações e calagem que 

receberam, possibilitando uma correta caracterização do solo 

devido às particularidades de cada área.  

  

4. PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 
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 As áreas escolhidas devem ser percorridas em zig-zag, 

retirando-se com trado ou pá, amostras de 15 a 20 pontos 

diferentes, que posteriormente precisam ser colocadas juntas 

em um balde limpo.  

 

 Seqüência de operações na coleta de amostra de solo, 

utilizando-se enxadão e pá reta (pá-de-corte).  

 Todas as amostras devem ser misturadas dentro do balde, 

retirando-se uma amostra final, em torno de 500g, que deverá 

ser enviada para um laboratório de análises químicas. As 

recomendações de calagem e adubação devem ser realizadas 

em função do resultado da análise do solo e conforme a 

exigência da espécie a ser cultivada. 
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4.2 Plantio dos feijões 

 Para os três tipos de feijão, o plantio das sementes deve 

ser feito após a aração e correção do solo. A época ideal para 

que ocorra é a partir da segunda quinzena de outubro até 

novembro, observando sempre a disponibilidade de chuvas. 

O mesmo pode ser realizado de duas formas: 

 Em linhas, com espaçamento de 40 a 50 cm, com 6-8 

sementes por metro linear ou por covas, onde serão 

distribuídas 2 sementes por cova, com espaçamento de 60 a 70 

cm. 
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4.3 Cuidados gerais, colheita, secagem, envase e 

armazenamento das sementes   

 Podem ser cultivadas sem uso de agrotóxicos e a rega feita 

quando houver chuvas abaixo de 100 mm mensais. Quando as 

plantas estiverem produzindo sementes, proceder à colheita 

no período: 

Mucuna preta: 210 a 260 dias após o plantio; 

Feijão guandu 270 a 300 dias após o plantio; 

Feijão-de-porco: 180 a 200 dias após o plantio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As sementes 

podem ser coletadas manualmente e 

secadas à sombra. Após a secagem, estão prontas para o uso. 

As sementes excedentes ou que não forem para uso imediato, 

podem ser envasadas em garrafas tipo Pet, com identificação 

de cada semente e armazenadas em local ventilado para 

posterior utilização. 
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4.4 Produção e multiplicação de mudas de Ora-pro-nobis 

(Pereskia aculeata)  

 A ora-pro-nobis possui uma rusticidade que permite que 

seja cultivada em diversos tipos de solo, inclusive não exigindo 

que eles sejam férteis, podendo se desenvolver em ambiente 

com incidência de sol ou meia sombra. É uma planta perene, de 

crescimento vigoroso e com característica trepadeira. Nos 

ramos novos contêm grupos de 2 a 3 espinhos em forma de 

agulha junto à base das folhas. As folhas são simples, forma de 

lança, bordas lisas, suculentas, superfície lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ela é rica 

em 

vitaminas e minerais, além de possuir 25,4% 

de proteínas, onde, 85% são digestíveis, ou seja, uma grande 

parte deste nutriente é aproveitado pelo animal. O início de seu 

plantio deve ser no começo do período das chuvas, pois o 

acesso à água nessa fase do cultivo estimula o crescimento dos 

ramos.   
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 Ela é propagada por meio de estacas medindo 

aproximadamente 10-12 cm cada, provenientes de plantas 

adultas. Estas estacas devem ser colocadas individualmente em 

saquinhos de polietileno (plástico) perfurados, de cor preta, 

com dimensões de 11 x 22 cm.  

 Para o substrato que serve como suporte para a planta 

utilizar a seguinte composição: 50% de terra peneirada de 

textura média, 20% de terra arenosa e 20% de húmus ou 

esterco bovino curtido. As mudas devem ser acondicionadas em 

local apropriado, sob sombrite com malha de 50%, com as 

regas realizadas com regador manual, duas vezes ao dia. 
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 Quando as mudas estiverem com aproximadamente 30 

dias de idade, devem ser transferidas para o solo. Com 

espaçamento de 1,0 a 1,30m entre fileiras e 0,40 a 0,60m 

entre plantas.  Para manter as folhas sempre novas e tenras o 

ano todo, podas leves a cada três meses devem ser realizadas, 

mantendo assim o valor nutritivo da folha. 

 

4.5 Coleta de folhas e ramas para alimentação animal 

 A partir de três meses após o plantio, pode ser iniciada a 

colheita das folhas da ora-pro-nobis, com auxilio de uma 

tesoura de poda, podendo ser utilizado luvas por conta de 

espinhos contidos no caule. Outra referencia para se fazer o 

corte é quando as folhas atingirem de 7 a 10 centímetros de 

comprimento. Em geral, cada corte rende entre 2.500 e 5.000 

quilos de folhas por hectare, variação que ocorre de acordo 

com a condução e a época de desenvolvimento da cultura.  

 Após a coleta as folhas devem ser trituradas em um 

triturador para posterior incorporação na ração. 
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5.1 Tostagem 

 Após a colheita dos feijões eles precisam ser aquecidos em 

um torrador para que ocorra a quebra dos fatores 

antinutricionais para que possam ser utilizados na alimentação 

dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O torrador pode ser manual ou elétrico, 

sendo a fonte de calor a lenha ou a gás, depende 

do que estiver mais acessível. 

 A quantidade depende do torrador, em um torrador de café 

manual 6 Lts  é aconselhável a utilização da metade da 

capacidade. Em um torrador de café elétrico com fonte de calor 

a gás pode-se adicionar 6 Lts. 

5. PROCESSAMENTO DOS GRÃOS DOS FEIJÕES 
 

19 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 

 

 Deve –se ter cuidado com o tempo e a temperatura a ser 

utilizada para a tostagem dos feijões, pois um aquecimento 

inadequado durante o processo poderá manter os fatores 

antinutricionais, já se ocorrer um  superaquecimento, causa 

redução da digestibilidade e diminuição da proteína disponível 

nos grãos. Assim foram feitos testes com vários tempos e 

temperaturas diferentes, chegando em uma combinação ideal  

que pode ser observado nas tabelas 3 e 4. 

Tabela 3: Combinação de temperatura e tempo ideal para inativação dos 

fatores antinutricionais em torrador elétrico com fonte de calor a gás. 

 

 

  

Tabela 4: Combinação de temperatura e tempo ideal 

para inativação dos fatores antinutricionais em torrador manual com 

fonte de calor a lenha. 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS TEMPERATURA  TEMPO (Min) 

FEIJÃO DE PORCO 160 °C 9,5 

FEIJÃO GUANDU 155°C 7,5 

FEIJÃO MUCUNA PRETA 170°C 8 

ALIMENTOS TEMPERATURA  TEMPO (Min) 

FEIJÃO DE PORCO 125 °C 10 

FEIJÃO GUANDU 115°C 7 

FEIJÃO MUCUNA PRETA 100°C 8,5 
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5.2 Teste Urease 

 É possível determinar se os fatores antinutricionais 

permanecem após o tratamento térmico através da análise de 

Atividade Ureática (urease). Sua metodologia consiste em 

analisar a atividade da enzima urease, que só é destruída pela 

ação do calor. A urease e os fatores antinutricionais estão 

correlacionados, pois são termolábeis, ou seja destruídos pelo 

calor. Assim com a inativação da enzima urease o mesmo 

ocorre com os fatores antinutricionais. Por tanto, com esta 

análise determina-se a eficiência do processamento térmico na 

inativação dos fatores antinutricionais. 
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5.3 Moagem 

 Os feijões torrados devem ser moídos em moedores 

manuais ou elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

Porcentual na ração e preparo na alimentação de suínos  

 O porcentual padrão para a utilização dos feijões torrados 

é elaborado em cima da substituição do farelo de soja, que é a 

fonte proteica na formulação da ração. 
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 Essas porcentagens servem para as formulações realizadas 

com farelo de soja e milho. Para os produtores que utilizam 

fontes de alimentos alternativos como mamão, mandioca, 

abobora e outros, recomenda-se o uso de 3 a 5 Kg por dia na 

dieta. 

 

 

 

 

 

 

 A planta ora-pro-nobis poderá também ser utilizada tanto 

na alimentação de suínos neonatos auxiliando na prevenção de 

anemia por ser rica em ferro, quanto nas demais fases de vida, 

como crescimento e terminação, por possuir alto valor proteico 

(MOTA et al., 2012). 

 Pode ser usada na forma in natura ou seca e moída na 

forma de farinha e incorporada na ração. 
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