
VALORIZAÇÃO DE 
LEGUMINOSAS 
NAS CADEIAS 
AGRO-ALIMENTARES



Laboratório de Nutrição e Biotecnologia
Vegetal para a Sustentabilidade
@ CBQF, Universidade Católica Portuguesa

Head of the Lab: Marta W. Vasconcelos

www.plantechesb.weebly.com

Plantech (UCP)
Porto,  Portugal



Uma famíl ia  de plantas,
diversas apl icações

Alimentação humana

Alimentação animal

Cobertura dos solos

Produção de biocombustíveis

Biomassa para energia

Fitorremediação

LEGUMINOSAS



reduzida pegada ambiental

fertilização natural 
pela fixação biológica 
de azoto

quebra dos ciclos 
de pragas

alimentação
animal

aumento da estrutura do 
solo e biodiversidade

ricas em bioativos

consumo 
sustentável

dietas saudáveis e 
diversificadas

BENEFÍCIOS
AMBIENTAIS

BENEFÍCIOS
NA SAÚDE

As leguminosas e os diversos 
serviços do ecossistema



Por quê mudar os sistemas
agro-al imentares? Fertilizantes:

uma arma de guerra



Por quê mudar os sistemas
agro-al imentares?

Sistemas
agro-alimentares
sob alta pressão

Produtividade Sustentabilidade

Leguminosas são alimentos acessíveis e densos em nutrientes



Por quê mudar os sistemas
agro-al imentares?

Adesão do consumidor a dietas amigas 
do ambiente, à base de proteína vegetal
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A produção de leguminosas
em Portugal
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Argentina
43%

EUA
12%

Espanha
12%

Etiópia
12%

Canadá
11%

México
10%



ü Inclusão de leguminosas nos 
sistemas agrícolas da 
Região Norte de Portugal

üBarreiras e motivações para 
o cultivo de leguminosas

üMulching: aproveitamento de 
resíduos

üCulturas de cobertura

www.legucon.pt

Promoção das leguminosas
no setor de produção
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Resíduos de leguminosas:
um poderoso fert i l izante

üFácil degradação
üDisponibilidade rápida de nutrientes no solo
üBaixos custos
üPouca manutenção

Porquê?

A composição bioquímica dos resíduos influencia a fertilidade dos solos
e pode ser uma ferramenta para suportar estratégias mais sustentáveis



Bioat ivos e a 
saúde humana

Antioxidante

Anti-inflamatório

Antimicrobiano

Antiviral

Anti-fúngicoAnticarcinogénico

Anti-obesidade

Cardioprotetor

Nefroprotetor

ROS

üSaponinas

üAlcalóides
üFenólicos

üTaninos
üLectinas
ü Isoflavonas



Valorização de leguminosas
e inovação al imentar

üProduto à base de farinha de fava

üSnack doce - conveniente
üApto para vegetarianos
ü Isento de glúten
üFonte de proteína
üFonte de fibra



Valorização de leguminosas
e inovação al imentar
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üProdução de um 

húmus à base de 
grão de bico preto

www.radiantproject.eu



Valorização de leguminosas
e inovação al imentar

üQueques à base de farinha de lentilha

üEstudo em curso:
o Efeito do consumo deste snack na 

saúde cardiovascular e 
comorbilidades associadas

o Avaliações antropométricas, 

sangue e urina



Valorização de leguminosas
e inovação al imentar

üAlimentos à base de 

leguminosas: menos 
pegada ambiental e 
mais nutrição



Cadeias de valor mais sustentáveis 
e economia circular

üExplorar a diversidade

ü ‘One-health’
üQuebrar mitos
üConectividade entre os 

atores das cadeias de valor
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