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Uma apologia das leguminosas
O azoto é o nutriente mais escasso e que mais condiciona a
produtividade da agricultura e dos ecossistemas naturais. Para
fazer face a esta limitação em alguns grupos de plantas com ﬂor
evoluíram relações simbióticas com bactérias ﬁxadoras de azoto,
capazes de converter o inerte azoto atmosférico em amónia,
morfologicamente expressas ao nível da raiz pela formação de
nódulos radiculares (Figura 1).
As simbioses com bactérias ﬁxadoras de azoto mais frequentes na
Natureza desenvolvem-se entre plantas não leguminosas e
bactérias do género Frankia. Os seus nódulos, de assinalável
tamanho (2-3 cm de diâmetro), observam-se com facilidade, por
exemplo, nos amieiros que bordejam os nossos cursos de água
permanentes (Alnus glutinosa), no samouco (Morella faya), uma
árvore comum na ﬂoresta indígena dos Açores e Madeira, e nas
casuarinas (género Casuarina), um importante grupo de árvores
usado na restauração ecológica de áreas tropicais secas. No
entanto, as simbioses mais conhecidas, mais estudadas e de maior
importância económica desenvolvem-se entre um grupo de
bactérias genericamente designadas por rizóbios e as plantas da
vasta família das leguminosas.
As relações simbióticas estáveis rizóbio-leguminosa evoluíram há
cerca de 53 milhões de anos, e a capacidade das plantas com ﬂor
estabelecerem simbioses com bactérias ﬁxadoras de azoto foi
adquirida cerca de 50 milhões de anos antes, estavam as
leguminosas por nascer. É consensual no meio cientíﬁco que as
associações simbióticas, fúngicas e bacterianas, foram dos mais
decisivos promotores da diversiﬁcação ecológica e da
produtividade dos ecossistemas terrestres e aquáticos do planeta.
Muito antes da chegada da agricultura ao território continental
português no VI milénio a.C., as sociedades de caçadores coletores
geriam ativamente pelo fogo e corte o coberto vegetal em favor da
vegetação herbácea, com o objetivo de aumentar a densidade das
populações de grandes herbívoros selvagens. As leguminosas
pratenses são plantas estritamente helióﬁlas e a herbivoria é-lhes
vantajosa. A relação das leguminosas pratenses com o homem
aprofundou-se com a substituição dos grandes herbívoros pelas
atuais espécies domésticas, e com o retrocesso das primitivas
ﬂorestas de carvalhos, azinheira e sobreiros (plantas do género
Quercus) promovido pela perturbação antrópica.
As primeiras agriculturas envolveram, logo de início, pelo menos
uma leguminosa (fonte de proteína) e uma planta produtora de
sementes, raízes ou rizomas amiláceos (fonte de energia). Por
exemplo, a lentilha, a ervilheira, a faveira e o grão-de-bico com
cereais de pragana no Levante, o feijão e o milho na América
Central, ou a soja e o milho-miúdo na China. A Bíblia associa por
mais de uma vez cereais com leguminosas: Ezequiel 4: 9 é
particularmente explícito: “E tu toma trigo, e cevada, e favas, e
lentilhas, e milho-miúdo, e espelta, e mete-os numa só vasilha, e
deles faz pão. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o
teu lado, trezentos e noventa dias, comerás disso”.
O uso de leguminosas na condição de culturas de cobertura (cover

Figura 1. Nódulos em Lupinus albus (tremoço-branco).

crops), com o objetivo expresso de melhorar a fertilidade será mais
recente. O tremoço-branco (Lupinus albus) foi domesticado na
Península Helénica, e alguns séculos depois era louvado na Roma
Clássica como a planta certa para repor a fertilidade dos solos (e
alimentar os escravos). Os agrónomos romanos compreenderam a
importância melhoradora das leguminosas e, embora
circunstanciais, há evidências coetâneas da incorporação de trevos,
anafes e luzernas anuais em sistemas de ley-farming (sistema de
agricultura em que uma ou mais culturas alternam com um pousio
mais ou menos prolongado revestido com pastagem) na Península
Itálica.
Em datas mais recentes, a incorporação de leguminosas de
cobertura, iniciada no séc. XVI e vulgarizada a partir do séc. XVIII,
duplicou a produção de cereais na Europa Temperada de inﬂuência
oceânica. O aumento da produtividade da terra, conseguido pela
reposição por uma leguminosa pratense do azoto exportado no grão
dos cereais, foi um passo essencial na cadeia causal que conduziu à
revolução industrial e à libertação da Europa da armadilha da
pobreza. As primeiras experiências desenrolaram-se na Flandres
com a importação e o cultivo do trevo-encarnado, uma espécie do
mediterrâneo oriental e da Ásia Menor, domesticada na Anatólia
nos séculos X-XI. Na conhecida rotação de Norfolk (e tipos
derivados), inventada pelo inglês Visconde de Townshend,
emprega-se geralmente o trevo-violeta (T. pratense). O
desenvolvimento de sistemas de ley-farming onde uma fase de
cereal, normalmente trigo, alternava com um número variável de
anos de pastagem com trevo-subterrâneo (T. subterraneum), salvou
a Austrália do declínio agrícola no início do Séc. XX.
A família das leguminosas é tradicionalmente dividida em três
subfamílias, promovidas por muitos autores à categoria de família.
São elas as Faboideae, as Mimosoideae e as Caesalpinioideae. A
Europa não possui mimosóideas indígenas. Pertencem a este grupo
invasoras temíveis, como a acácia-mimosa (Acacia dealbata) e a
acácia-austrália (A. melanoxylon). A alfarrobeira (Ceratonia siliqua) é
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Figura 3. Chamaecrista nigricans
(Fabaceae, Caesalpinoideae)
(Guiné-Bissau).

Figura 4. Lameiro com plantas de Genista ﬂorida (giesta-piorneira)
ramejadas por herbívoros domésticos (Serra de Montemuro).

a única caesalpinioidea e a única árvore-leguminosa indígena,
supõe-se, de Portugal. Do mediterrâneo oriental vem a olaia
(Cercis siliquastrum), uma belíssima árvore ornamental
recentemente retirada das caesalpinioideas e colocada na base da
grande árvore ﬁlogenética das leguminosas numa subfamília
autónoma, as Cercideae. Em Portugal, com a hipotética excepção
da alfarrobeira, as leguminosas são todas faboideas, herbáceas ou
arbustivas, perfazendo cerca de 255 taxa indígenas. Nos sistemas
tradicionais de agricultura tropical a árvore-leguminosa tem
frequentemente um papel determinante na gestão da fertilidade
da terra (e.g. parques de Faidherbia albida na Guiné-Bissau e
Senegal), e, se disponíveis, as leguminosas herbáceas são muitas
vezes caesalpinioideas (e.g. Chamaecrista e Senna) (Figura 3); em
Portugal continental e na restante Europa, a mesma função esteve
reservada a faboideas, herbáceas ou arbustivas.
Nos excelentes solos agrícolas que outrora envolviam Lisboa,
praticava-se uma rotação bienal trigo-anafe (Melilotus segetalis)
crê-se determinante na produtividade agrícola da região saloia, e
no abastecimento alimentar da capital, antes do advento dos
fertilizantes azotados de origem química. As giestas, arbustos dos
géneros Cytisus e Genista, eram num passado recente semeadas
nas terras altas da Beira Interior e Trás-os-Montes para revestir os
pousios de centeio, sendo roçadas para as camas do animais de
modo a enriquecer os estrumes animais. Na Serra do Montemuro
sobrevivem remanescentes de um antigo sistema agroﬂorestal de
lameiros salpicados por giesta-piorneira (Genista ﬂorida),
geralmente conduzida sob a forma de árvore (Figura 3). As
pastagens anuais que ainda hoje alimentam rebanhos de cabras e
ovelhas em sistemas de pastoreio de percurso, abundam de
leguminosas anuais, em particular dos géneros Trifolium, Anthyllis
e Medicago. Nos lameiros do norte e centro do país, entre outros,
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ocorrem três trevos indefectíveis: trevo-branco (T. repens),
trevo-violeta e trevo-dúbio (T. dubium). Antes da expansão da
cerealicultura no ﬁnal do séc. XIX, nos solos derivados de substratos
duros e ácidos do Alentejo e Beira-Baixa, sobressaíam extensas
malhadas dominadas por trevo-subterrâneo (T. subterraneum) que
alimentavam, entre outros, os rebanhos de ovelhas transumantes
que subiam à Serra da Estrela nos ﬁnais de Maio. Nos sistemas de
agricultura das montanhas temperadas do norte e centro de
Portugal a importância do tojo-molar (Ulex minor) na alimentação
animal era tal que cada sistema de montanhas com urzais-tojais de
tojo-molar dispõe de uma raça bovina autóctone adaptada a
consumir este pequeno arbusto. Das bouças do noroeste extraía-se
o tojo-arnal (U. europaeus subsp. latebracteatus) cujo azoto
acabava nos milhos e azevéns. Este panegírico ao papel das
leguminosas indígenas nos sistemas de agricultura tradicional de
Portugal continental podia continuar atravessando dunas, sapais,
leitos de rio a descoberto, planaltos, montanhas e vales.
A agricultura industrial reduziu, temporariamente, a relevância das
leguminosas – dos trevos, das anafes e das luzernas pratenses – na
alimentação animal e na gestão da fertilidade da terra nos sistemas
de agricultura modernos. As alterações climáticas e as ameaças de
crise energética que pairam sobre as economias modernas
recolocaram, na última década, estas espécies no centro da
investigação em sistemas de agricultura. Sucedem-se calls para
projetos internacionais neste domínio. Entretanto a área de
pastagem semeada rica em leguminosas expandiu-se
signiﬁcativamente em Portugal, aproximando-se dos 100.000 ha,
com ganhos signiﬁcativos, frente às pastagens seminaturais, de
produtividade (por regra superiores a 100%), qualidade (maiores
teores em proteína bruta, um aumento de 5-8% para 16-20%, ou
mais, no pico de produção), preferência (pastagens com menos
produção residual) e estabilidade interanual da produção forrageira.
Recentemente, foi desenvolvido em Portugal, com um enorme
sucesso, envolvendo mais de 1000 agricultores, um sistema de
remuneração do serviço de sequestro de carbono na matéria
orgânica do solo por estas pastagens. Os modelos matemáticos
publicados mostram um aumento médio do teor de matéria
orgânica do solo, a dez anos, de 0,21 pontos percentuais por ano.
No contexto em que estão a ser usadas – em solos agredidos e
abandonados pela agricultura de sequeiro – as pastagens semeadas
anuais ricas em leguminosas constituem uma operação de
engenharia ecológica sem precedente no país, dirigida à restauração
da fertilidade do solo. Estudos recentes mostram que as
leguminosas pratenses anuais são também uma opção técnica de
grande futuro no revestimento do solo de culturas perenes
mediterrânicas. Finalmente, é importante mencionar que a
agricultura biológica tem que valorizar ainda mais as leguminosas, e
a ﬁxação simbiótica de azoto, se se quiser libertar dos resíduos
orgânicos provenientes de explorações pecuárias com animais
alimentados à base de concentrados, ou do nitrato de sódio, um
recurso não renovável importado das zonas costeiras chilenas.
Os sistemas de agricultura extensivos do futuro terão,
obrigatoriamente, que incluir leguminosas pratenses e uma
componente animal que as ingira e digira, i.e., terão retomar a
ligação ancestral entre a agricultura e a pecuária, sobre a qual foi
gerida a fertilidade da terra durante milhares de anos. O azoto
ﬁxado pelas leguminosas, como no passado, depois de
metabolizado pelos animais, servirá de alimento a culturas
exigentes em fertilidade como são os cereais ou as plantas
hortícolas. Porém, a recuperação de antigos conceitos, atualizados
pelas ferramentas da agronomia moderna, exige ciência. Para
trabalhar a agricultura do futuro são precisos saberes, e entre eles
um conhecimento profundo da sistemática e da bioecologia desta
família angular que são as leguminosas.
Direção da SPPF - Sociedade Portuguesa de Forragens
Fotograﬁas: C. Aguiar

NEWSLETTER

XXXV Reunião de
Primavera da SPPF

A SPPF em colaboração com a Escola Superior Agrária de
Santarém e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária (INIAV, I.P.), e com apoio de algumas outras entidades
ligadas ao sector, organizou a 35ª edição da Reunião de Primavera
da SPPF na região de Santarém nos passados dias 28 e 29 de Abril,
subordinada ao tema: “Pastagens e Forragens na região do
Ribatejo: sistemas de produção intensivos e extensivos".
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A SPPF, a convite do Núcleo de Formação
Continua (NFC) do Instituto Politécnico de
Portalegre, participa na organização do Curso de
curta duração (25 horas) intitulado:
“PASTAGENS PERMANENTES DE SEQUEIRO.
Este curso destina-se a agricultores e técnicos e
decorrerá em março de 2015 na Escola Superior
Agrária de Elvas.
Para mais informações contacte:
nucleoformacao@esaelvas.pt ou
sppf@sppf.pt

PASTAGENS PERMANENTES DE SEQUEIRO
12,13 e 14 de março 2015
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS
Curso de formação de curta duração (25h)

Os 65 participantes puderam assistir às conferências proferidas
pelo Professor Manuel Cancela d’Abreu e pelo Eurodeputado Luís
Capoulas Santos, a uma Sessão de Posters e ao Workshop
”Serviços Ambientais no Montado”.

O engº David Crespo, sócio n.º1 da SPPF,
é o representante português no
EIP-AGRI Focus group: Rentabilidade das
pastagens permanentes.

As visitas técnicas decorreram no Mouchão do Esfola Vacas (com
a observação no campo dos trabalhos de investigação em curso e
a apresentação da AGROGLOBAL-2014), na Sociedade Agrícola da
LAGOALVA e na exploração agrícola e pecuária da Sociedade
Agrícola Lezíria da Palmeira, Lda.

XXXV Reunião de
Outono da SPPF

4 de Outubro de 2014
Sala Polivalente
do Centro Cultural
Chãos, Alcobertas
Rio Maior
A XXXV reunião de Outono da SPPF terá lugar em Chãos
(Alcobertas, Rio Maior) no dia 4 de Outubro, sob o tema
“Pastagens e pastoreio numa área protegida:
caprinos nas Serras d’Aire e Candeeiros”.
Além do coberto vegetal com interesse pastoril, será discutido o
papel do pastoreio de cabras na economia e na gestão da
vegetação regional e a sua interação com objetivos de
conservação. O programa da reunião inclui ainda, no período da
tarde, o acompanhamento de um rebanho de cabras e a
identiﬁcação de plantas de interesse alimentar animal e de
habitats naturais.

O XXIII Congresso Internacional
de pastagens decorrerá em
Nova Deli, India (Novembro 20
- 24, 2015). Toda a informação
em http://www.igc2015.in. Os
interessados em apresentar
trabalhos devem contactar o
Dr. Claudio Porqueddu
(c.porqueddu@cspm.ss.cnr.it).

A convite da
organização a
SPPF está
presente na
AGROGLOBAL.
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Editorial
No início do corrente foi
publicado e disponibilizado
on-line o livro Grasslands and
Herbivore Production in Europe
and Eﬀects of Common
Policies, coordenado por
Christian Huyghe, Alex de
Vliegher, Bert van Gils and
Alain Peeters e editado com a
colaboração de um leque
alargado de autores, alguns
dos quais portugueses.
Como referem os coordenadores da publicação, mais de
um bilião de pessoas, 1/7 da população mundial depende
das pastagens e, só na europa, as pastagens cobrem 30%
da área agrícola. Para além da produção de forragem, as
pastagens fornecem um conjunto alargado de serviços
ecossistémicos, de caráter público, determinantes para o
bem-estar humano (e.g. sequestração de carbono, refúgio
da biodiversidade e composição da paisagem). Por outro
lado, a área de pastagem e a sua natureza são
signiﬁcativamente afetados pelas políticas agrícolas, pelos
sistemas de preços e pela demanda de bens públicos.
Este livro tem por objetivo determinar a importância, o
papel e a utilidade das pastagens na europa, nas
perspetivas económica, agronómica e ambiental, tendo
sempre presente o impacto da política agrícola comum
neste tipo de uso do solo. Entre outra informação, o
Grasslands and Herbivore Production in Europe ... discute
a localização espacial das pastagens no espaço europeu
assim como as interações espaciais e temporais entre
pastagens, culturas arvenses e outros elementos das
paisagens europeias. Esta abordagem é feita para
diferentes sistemas de agricultura e diferentes condições
pedo-climáticas e sócio-económicas da europa.

Os Proceedings da reunião
“FAO-CIHEAM Subnetworks on
Mountain and on
Mediterranean Pastures and
Forages, and the Network on
Mountain Cheese” realizada
em Clermont-Ferrand, França,
a 24-26 junho de 2014, estão
disponíveis on-line.
A próxima reunião da
FAO-CIHEAM sub-rede em
pastagens mediterrânicas e
culturas forrageiras terá lugar
na Grécia, em 2016.

As leguminosas, sempre as leguminosas
A Trifolia publica um artigo técnico-cientíﬁco de fundo sobre um
tópico direta ou indiretamente relacionado com as pastagens e
forragens. Desde o primeiro número houve o cuidado de oferecer
aos associados da SPPF e demais interessados artigos atuais e de
interesse, que fossem mais longe do que a simples revisão
bibliográﬁca.
Desta vez o tema escolhido foram, genericamente, as leguminosas.
Os autores, a direção da SPPF no seu todo, procuraram reunir num
único texto aspetos de história da agricultura, evolução, ecologia e
agronomia das leguminosas, com uma especial incidência nas
leguminosas pratenses e no território continental português. Porém
a ideia de fundo mais não foi do que alertar para a necessidade de
devolver às leguminosas a importância perdida com a síntese da
amónia e a disseminação da agricultura industrial.
Voltar às leguminosas? Porquê?
A revolução agrícola desencadeada com as invenções da agronomia
dos séc. XIX e XX permitiu alimentar um mundo esfomeado e em
crise. Porém este sucesso foi invariavelmente acompanhado por um
agravamento do rácio “energia sequestrada nos produtos
agrícolas/energia fóssil investida na sua produção”. Os custos
energéticos da síntese da amónia são determinantes na ineﬁciência
energética dos sistemas de agricultura atuais. As leguminosas são
talvez a única alternativa técnica viável aos fertilizantes azotados de
síntese. Como os autores do artigo referem: “Os sistemas de
agricultura extensivos do futuro terão, obrigatoriamente, que incluir
leguminosas pratenses e uma componente animal que as ingira e
digira, i.e., terão retomar a ligação ancestral entre a agricultura e a
pecuária, sobre a qual foi gerida a fertilidade da terra durante
milhares de anos.”
Carlos Aguiar
(Presidente da Direção da SPPF)

Projetos de investimento, consultoria e gestão agrícola
• Projetos de investimento no âmbito do novo PDR - agrícolas e
agro-industriais
• Projetos de Turismo em Espaço Rural
• Consultoria agrícola
• Gestão agrícola
Contactos:
RAYACONSULTING, Lda.
Parque Residencial Aqueduto, nº 5 - 2º Esq. Gab. 7
7350-325 ELVAS
GPS: N 38.875200, W 7.179426
Fax: 268 629 118
Telemóvel: 962 955 266
Email: geral@rayaconsulting.com

ficha técnica
diretor: Carlos Aguiar
sppf@sppf.pt www.sppf.pt

textos segundo o novo acordo ortográfico

