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I , 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇAO DE CONCENTRADOPROTEICO DE AGUAPE 

RESUMO 

Autora: HELENA CARRASCOSA VON GLEHN STRANO 

Orientadora: Profa. Dra. MARÍLIA OETTERER DE ANDRADE 

Visando criar urna alternativa para o aproveit~ 

mento da grande quantidade de biomassa de aguapé produzida, s~ 

ja nos programas de despoluição, seja em reservatórios de us~ 

nas hidrelétricas, foi produzido em laboratório e caracteriza 

do um concentrado protéico. 

Foi testada a eficiência de diferentes agentes 

na extração e precipitação das proteínas, foi avaliado o ren

dimento do processo e foram discutidas alterações a serem in-

troduzidas a fim de melhorar o rendimento e a qualidade do 

produto. O concentrado obtido foi avaliado quanto à qualida-

de nutricional, pela análise da composição química e dos ami-

noácidos e pela avaliação biológica e quanto à qualidade tec

nológica pela determinação das propriedades funcionais. 

Os melhores resultados no processamento, fo-

ram conseguidos através de lavagem, corte, separação e des

carte das raízes; desintegração em moinho de martelos; extra 
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çao das proteínas pela açao de três partes de NaOH O,05N pa

ra uma parte' de material desintegrado; centrifugação e des

carte da porção fibrosa; precipitação isoelétrica das prote! 

nas a pH 3,5, pela adição de Hci; separação do precipitado 

por decantação e secagem do material protéico obtido sob cir 

culaçao de ar. 

Através do procedimento descrito conseguiu-se 

extração de 46,48% da proteina original do aguapé e recupera-

çao no concentrado de 48,48% da proteína extralda, ou 

22,53% da proteína original. 

seja, 

o concentrado obtido conforme descri to aprese!! 

tou a seguinte composição na matéria seca: Proteína bruta; 

35,39%; Proteína verdadeira; 31,71%; Lipídeos: 2,49%; Cinza: 

33,61% e Carboidratos: 22,95%; além de teor de umidade igual 

a5, 56%. Não se detectou a presença de metais pesados em 

n!veis superiores aos limites máximos de tolerância para a 

legislação brasileira. 

ciais estão presentes no concentrado e que seu valor nutrici~ 

nal é limitado pelo teor de lisina (cômputo químico = 51,99 

em relação à caseina e 78,36 em relação à proteína padrão da 

FAO). Acredita-se que a deficiência em lisina seja devida 

principalmente à degradação da mesma pelo calor durante a se

cagem e à ocorrência de reação de Maillard durante a etapa de 

extração sob condição fortemente alcalina. 
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Na avaliação biológica nao se obteve resultados 

satisfatórios: os animais que re:::eber-am concentrado de aguapé como 

única fonte protéica na ração perderam peso em relação ao pe-

so inicial~ A digestibilidade encontrada foi de~,36% para o 

concentrado protéico de aguapé e de 92,00% para a caseína, e a 

razão protéica líquida, RPL, ou "net protein ratio", NPR foi 

de 0,40 para o concentrado de aguapé e 4,30 para a caseína. O 

consumo da ração contendo concentrado de aguapé foi muito bai 

xo, acredita-se que em função do alto teor de cinza presente. 

O concentrado de aguapé mostrou-se com baixa 

solubilidade e dispersibilidade, provavelmente devido ã inter 

fer~ncia do alto teor de cinza e ãs reaç6es de oxidação e de 

escurecimento não enzimico. A capacidade de absorção de água· 

e óleo observada é comparável ã de outros concentrados de fo

lhas. Como a utilização dos concentrados de folhas como adi

tivosna alimentação humana é limitada pela influ~ncia do 

"flavor~ e da cor, considera-se que a conveni~ncia do estudo 

mais detalhado das propriedades funcionais esteja vinculada ã 

produção de concentrados em que estes problemas tenham 

eliminados ou minimizados. 

sido 
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PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF WATER HYACINTH 
(E~ehha~n~a e~a44~pe4) PROTEIN CONCENTRATE 

.SUMMARY 

Authar: HELENA CARRASCOSA VON GLEHN STRANO 

Adviser: Prafa. Dra. MARÍLIA OETTERER DE ANDRADE 

In searehbf .aLterna:tJves for the use of biomass 

produeed in great quantities in despollution programas or in 

plant reservoirs, a water hyaeinth proteie eoneentrate was 

produeed and eharaeterized. 

The effieieney of different agents in the 

protein extraetion and purifieation and in the yield of the 

proeess were evaluated. 

The nutritional value of the eoneentrate was 

evaluated by the analysis of it's aminoaeids and ehemieal 

eomposition and biologieal tests. The teehnologieal quality 

of the eoneentrate was determined by its funcional properties. 

Whithin the variable tested, best results were 

obtained through washing, eutting, separating,disearding roots 

and desintegrating the matter in a mill. protein extraetion 

was exeeuted through the aetion of 3 parts ofO,05NNaOH and 

1 part of: de~inte~rated material~· c~ntrifugation and 
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elimination of fibrous portion; protein isoeletric J;lrecipitation 

at pH 3,5 with the adition of Hei; separation at the 

precipi tate through decantat.ion and dryi.ng of the matter 

under forced air circulation. 

Through the described process 46.46% of water 

hyacinth total protein was extracted and 48.48% of the 

extracted protein or 22,53% of the total protein was recovered 

in the cone entra te. 

The protein concentrate composition 

percent of dry matter: total protein: 35.39%; true 

was in 

protein: 

31~7·l%; lipides; 2.49%; Asa: 33.61%; carbohidrates: 

water content of the concentrate was 5.56%. Heavy 

leveIs were note detected above the leveIs aloued by 

lian laws. 

22.9%. 

metaIs 

Brazi-

AlI essential aminoacids were present in the 

concentrate and its nutritional value is limited by lysine 

leveIs Cchemical score=51.99 in relation to casein and 78.36 

in relation to FAO standard protein) • 

The digestibili ty was of 53.36% for the protein 

concentrated and of 92.00% for casein. The net protein ratio 

NPR - was of 0.40 for the protein concentrate and 4.30 for 

casein. The diet, containing water hyacinth protein, was 

consumed in very low quantities possibility due to its high 

ash contento 

High ash content and oxidation and nonenzimatic 
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darketing reactions interferedon. low. solubil:tty and 

dispersibility of the water hyacinth. proteinconcentratei 

water and Gil a13sortion capacity is comparable to other leaf 

concentrates. 

Alterations in the procedure of extraction 

and purification to enhance the producte yield and quality 

were discussed. 



1. INTRODU(ÃO 

Sabe-se que grande parte da população mundial 

sofre de désnutrição, em especial a carência pLotéica. Sabe-se também 

que esta situação deve-se mais à má distribuição dos suprime~ 

tos protéicos existentes do que à falta de proteínas. 

As grandes difeienças s6cio-econ6micas existen

tes entre as várias regiões do mundo levam a uma situação em 

que a população dos países mais desenvolvidos, que representa 

cerca de 25% da humanidade, consome de 90 a 100g de proteínas 

por habitante por dia, mais da metade de origem animal, enquan 

to que para 50% da população mundial, somente estão disponí-

veis diariamente cerca de 50g de proteínas por habitante, a 

maior parte de origem vegetal. Por outro lado, se 80% das pr~ 

teínas vegetais produzidas atualmente na forma de grãos fossem 

usadas diretamente na alimentação humana, e se fossem equita

tivamentedistribuídas, seriam suficientes para fornecer 90g 

de proteínas por habitante diariamente, mas o que se observa 

é que mais da metade destas proteínas e usada na alimentação 

animal. Se forem consideradas também as proteínas consumidas 

por estes na forma de forrageiras, observa-se um rendimento da 

conversão de proteína vegetal em proteína animal de aproxima 



2 . 

damente 12%. Como se ve, grandes quantidades de proteínas ve

getais, que seriam suficientes para alimentar toda a população 

mundial, transformam-se em quantidades muito menores de pro

teínas animais, que só serão consumidas por pequena parte da 

humanidade (FAUCONNEAU, 1983). 

Para agravar a situação, estima-se que as neces 

sidades protéicas mundiais dobrarão até o final deste século e 

que a produção de alimentos convencionais não acompanhará a 

demanda alimentar. Este fato tem sido um estímulo para a bus

ca de novas fontes de alimentos, que têm sido desenvolvidos a 

partir de produtos até então não utilizados e, em paralelo, 

têm sido p~opostas formas alternativas de aproveitamento das 

fontes usuais de proteínas (SGARBIERI, 1976). 

Como não se pode esperar, a curto prazo, uma re 

versão da situação mundial que leve a uma distribuição mais 

equitativa dos suprimentos protéicos existentes, deve-se bus

car alternativas para minimizar os problemas observados. 

Um aumento na disponibilidade de proteínas veg~ 

tais poderia ser conseguido pelo aumento da produção total de 

alimentos de origem vegetal, através do melhoramento genético 

da qualidade das proteínas obtidas e pelo uso mais racional 

das proteínas atualmente disponíveis (FIORENTINI & GALOPPINI, 

1983) . 

Com relação ao terceiro ponto mencionado, deve

se considerar, em especial, as possibilidades de utilização das 

proteínas de folhas, seja diretamente na alimentação humana, 
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seja na alimentação de animais monogástricos, com a conseqüên

te liberação para o consumo humano das grandes quantidades de 

proteínas de grãos atualmente consumidas por estes animais. 

Apesar das folhas representarem o maior supri

mento mundial de proteínas, sendo a fotos síntese a única fonte 

renovável e não dilapidável de alimento e de energia para o 

mundo, as folhas verdes sao usadas basicamente na alimentação 

de ruminantes. Segundo PARRISH et alii (1974), somente 1% das 

plantas comestíveis é usado rotineiramente como alimento; 95% 

de nossa alimentação provêm de apenas 20 espécies e, em muitos 

países, apenas 6 espécies são exploradas atualmente. 

Quanto à qualidade das proteínas de folhas, ob-

serva-se que, embora os teores protéicos sejam variáveis,a ana 

lise destas proteínas revela uma composição de aminoácidos bas 

tante semelhante entre as diferentes espécies vegetais. Segu!!, 

do AKESON & STAHMANN (1965), as proteínas e os concentrados de 

folhas contêm mais lisina que o cereal mais rico neste aminoá-

cido, mais metionina que a soja e podem ser comparados favora

velmente com proteínas de origem animal. 

A relação proteína/fibra da maioria das plantas 

e a indigestibilidade das paredes celulares, pelo seu teor de 

celulose, sãe as razões que limitam o consumo direto de pro te!, 

nas de folhas pelo homem e por animais monogástricos. A produ 

çao de concentrados protéicos de folhas é urna maneira de tor-

nar estas proteínas diretamente utilizáveis. 
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Várias espécies vegetais têm sido usadas na pr~ 

paraçao de concentrados protéicos de folhas; as leguminosas têm 

sido as principais fornecedoras de matéria-prima, e dentre elas, 

a alfafa vem sendo a mais estudada por sua alta produtividade 

e boa qualidade protéica. Muito importante também, é a possi-

bilidade de utilizaç~o de residuos vegetais, como folhas de ce 

noura, beterraba, feijão e batata. 

O aguapé (Eichho~nia c~a44ipe4) e uma planta 

que entre outras caracteristicas, apresenta uma produtividade 

muito alta, podendo atingir 360 a 480 t/ha . ano (WOLVERTON & 

McDQNALD, 1979), o que faz com que seja considerado uma impor

tant.e praga aquática, causando problemas em rios, reservatórios 

de usinas hidrelétricas e reservatórios de água para irrigaç~~ 

o aguapé tema capacidade de incorporar em seus tecidos altas 

quantidades de nutrientes (KNIPLING et alii, 1970), o que tor-

na interessante sua utilizaç~o como agente despoluidor de 

águas. 

A produç~o de grandes quantidades de biomassa 

de aguapé durante o processodedespoluiç~o de água, e alta 

produtividade desta planta em espelhos d'água e em reservató-

rios de usinas hidrelétricas, conferem-lhe um custo de produç~o 

nulo que, aliado ~ boa composiç~o quimica observada (WOLVERTON 

& McDONALD, 1979); tornam interessante o seu aproveitamento co 

mo matéria-prima para a produç~o de concentrados protéicos de 

folhas. 

Visando obter um concentrado protéico de aguape, 
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buscou-se estabelecer os parêmtros tecnológicos para sua pro

duçãQ, bem como avaliou-se algumas características nutricio

nais e propriedades funcionais. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. PROTEíNAS DE FOLHAS 

A morfologia e a bioquímica das folhas têm sido 

bastante estudadas por causa da grande importância da fotossín 

tese. Tanto a fotossíntese, como a biossíntese de proteínas, 

carboidratos elipídeos, são realizadas nas células do mesófi-

lo. 

Nas células do mesófilo juntamente com o núcleo 

estão presentes muitos cloroplastos (mais de 100 por célula) e 

milhares de organelas muito pequenas, como as mitocôndrias. To 

das essas organelas estão embebidas em um gel protéico, o ci-

toplasma, que circunda um vacúolo central. Este vacúolo, que' 

se apresenta cheio de água, ocupa 60 a 80% do volume total da 

célula. O citoplasma~ com suas organelas, contém cerca de 95% 

das proteínas e somente 20% da água total da célula. A membra 

na externa ao citoplasma mantém a turgidez da célula; essa tur 
o I 

gidez pode ser perdida pelo, aquecimento do tecido a 60 - 80·C, 

o que desnatura e insolubiliza as proteínas, fixando..--as- no in

terior da célula. Por esta razão, o suco que é liberado de cé 

lulas aquecidas é composto quase que só pelo conteúdo dos va-

cúolos (KOHLER & LYON, 1977). 
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A composição química das folhas, ao contrário 

do que ocorre com as sementes, é relativamente uniforme, espe-

cialmente no que se refere à fração protéica, que representa 

em média de 10 a 20% da matéria seca. 

Segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1983), cerca de 

três quartos das proteínas da parte aérea das plantas verdes 

estão concentradas nas células do mesófilo. Aproximadamente 

80% dessas proteínas estão concentradas nos cloroplastos, onde 

podem ser divididas equitativamente entre a fase solúvel e o 

sistema de membranas lamelares. A maior parte dos 20% r~stan-

tes formam o gel citoplasmático e uma pequena parte está no -nu 

cleo (1 a 2%) e nas mitocôndrias (menos de 5%). 

As proteínas das plantas podem ser classifica-

das de diferentes maneiras, como por exemplo de acordo com sua 

ocorrência e localização, ou de acordo com sua atividade meta-

bõlica, entre outros critérios. Mas, a classificação baseada 

na solubilidade, desenvolvida por Osborne, é mais 

às proteínas vegetais CDANIELSON, 1956). 

apropriada 

Com base na solubilidade em água, as proteínas 

de folhas podem ser divididas aproximadamente em partes iguais 

entre solúveis e insolúveis. A fração insolúvel consiste pri~ 

cipalmente de proteínas lamelares dos cloroplastos associadas-

à clorofila, carotenóides e pequenas quantidades de elementos 

inorgânicos, formando complexos em que a proteína é -responsa-

VEÜ apenas pela metade do peso total (BONNER & GALSTON, 1967). 
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Uma proteína conhecida como "fração I" é respo!! 

sável por cerca da metade da fração solúvel. Essa proteína e~ 

tá localizada no estroma, onde exerce atividade enzímica essen 

cial na fixação de COZ durante a fotossíntese. A p;oteína 

"fração I", embora tenha origem nos cloroplastos, nao está as

sociada a pigmentos e lipídeos. Ela tem sido repetidamente 

isolada de extratos de folhas de diversas plantas, e no caso 

do fumo, foi isolada na forma cristalina por diversos pesquisa 

dores, entre eles KUNG (1976) e KUNG et a.li-i (1980). Atualmen

te, existe muita informação disponível. sonre esta proteína, ta~ 

bêm denominada ribu10se di fosfato carboxi1ase; sabe-se que es

tá presente em grandes quantidades em todos os tecidos fo~os

sintetizantes e é uma das p~oteínas mais abundantes que exis

te. No material nitrogenado restante existem mainoácidos li

vres e oligopeptídeos em grande quantidade, refletindo a alta 

atividade de síntese protéica que ocorre no mesófi10 (FIORENTI 

NI & GALOPPINI, 1983). 

Vários pesquisadores analisaram o perfil de ami 

noácidos das proteínas de folhas, e conforme pode ser esperado, 

devido a presença das enzimas responsáveis pela fotossíntese 

e por outras atividades comuns às folhas, a composição das pro 

tefnas em aminoácidos é bastante semelhante, tendo sido obser

vadas variações muito pequenas entre espécies, entre diferen

tes condições de cultivo e entre plantas de diferentes idades 

(EONDI, 1958; CHIBNALL et alii, 1963; GERLOFF et alii, 1965; 

BONNER & GALSTON, 1967; BYERS, 1971). Os dados apresentados 

na Tab.ela 1 ilustram o que foi afirmado. 
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Uma vez constatada a relativa uniformidade de 

composição existente entre as folhas de diferentes espécies, p~ 

de-se concluir que qualquer planta pode representar uma fonte 

potencial para a produção de concentrados protéicos de folhas. 

A escolha da matéria-prima a ser utilizada deve recair sobre 

espécies capazes de fornecer o maior rendimento em termos de 

produção de proteIna por hectare, e que apresente boas caracte 

rIsticas de extratibilidade da proteína. 

o rendimento em proteína, entretanto, nao depe~ 

de somente das caracterIsticas da planta. Muitos fatores agr~ 

n6micos e culturais podem exercer influincia determinante. 

A colheita antes ou após o momento ideal, mesmo 

que a diferença seja de poucos dias,pode causar considerável 

queda no rendimento. O momento ideal para a colheita, visando 

a extração das proteInas das folhas, para a maior parte das 

culturas, coincide com o estágio que antecede a floração, embo 

ra em alguns casos possa estender-se até estágios mais ou me

nos avançados da floração. Dentre os fatores culturais, obser 

va-se que o uso de fertilizantes pode exercer importante papel 

no rendimento, em especial a adubação nitrogenada, que induz 

crescimento vegetativo mais intenso. A irrigação exerce in

fluência tanto sobre ° rendimento, quanto sobre a extratibili

dade CFIORENTINI & GALOPPINI, 1983). 

De acordo com o que foi exposto, conclui-se a 

que a escolha da matéria-prima deve recair sobre plantas que 



11. 

apresentem alta eficiência de fotossíntese, reajam bem à aduba 

ção nitrogenada ou fixem nitrogênio atmosférico, 

proteínas rapidamente e lignifiquem lentamente. 

sintetizem 

Outro aspecto a ser considerado é o aproveita

mento de resíduos vegetais, como plantas aquáticas, folhas de 

beterraba, de cenoura, de feijão e de batata (OELSHLEGEL JR., 

et a:l:ii.i, 19 6 9) • 

2.2. O AGUAPÉ COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A PRODUCÃO DE 

CONCENTRADOS PROTÉICOS DE FOLHAS 

O aguapé [(Eiehho~nia e~a~~ipe~ (Mart., 1825) 

Solms)] é uma pla~ta aquática vascular de água doce e encontra

se distribuída em todos os continentes, nas latitudes semi-tr~ 

picais e em alguns países de clima temperado. Pertence à clas 

se das Monocotiledoneas, família Pontederiaceae. Morfologica

mente, é constituída de um talo vertical, chamado rizoma, do 

qual partem raízes e folhas; o rizoma flutua logo abaixo da su 

perficie da água, protegido por um certo número de folhas. Sua 

propagação pode ser através de sementes 6u de estolões, sendo 

esta última a mais significativa (JOLY, 1966). A Figura 1 mos 

tra uma planta de aguapé. 

O aguapé possui crescimento médio de 8% ao dia, 

variando com as condições locais, o que significa que pode do

brar de peso em apenas 12 dias. A sua produtividade pode ati~ 

gir 360 a 480 t/ha . ano (KNIPLING et alii, 1970; WOLVERTON & 

McDONALD, 1979). 
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~igura 1. Aguapê (Eichho~nia c~a44ipe4). 

A alta produtividade do aguapê e responsavel 

por uma sêrie de problemas causados por essa planta. Segundo 

a CESP (1981), na geraçao de energia elêtrica 6 aguapê provoca 

o entupimento das grades de proteção das tomadas de água, com 

conseqüências na operação das máquinas. Devido à sua consti

tuição, com aproximadamente 95% de água, e à sua anatomia, que 

aumenta a área de superficie da interface água-ar, essa planta 
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causa, por evapotranspiração, um aumento entre 50 e 300% na 

quantidade de água evaporada em relação a uma mesma área de 

água sem aguapé; tal problema torna-se muito sério em épocas 

de estiagem, principalmente nas usinas que funcionam em regime 

de fio de água (sem reservatório). WOLVERTON (1979) destaca 

também a importância da evapotranspiração do aguapé em reserva 

tórios de água para irrigação, principalmente em regiões semi-

áridas. 

Inúmeras alternativas têm sido propostas para 

resolver o ptoblema da proliferação do aguapé. Uma delas é a 

utilização de herbicidas, que é apenas um paliativo, pois nao 

resolve o problema de maneira definitiva, além de ser desacon-

selhável, por provocar um grande aumento no DBO (demanda biol~ 

gica de oxigênio) ,com conseqüências no equillbrio do sistema 

ecológico local, além do agravante de ser uma prática dispen~ 
diosa. 

No caso de represas de usinas hidrelétricas, a 

descarga do aguapé através das comportas dos reservatórios é a 

solução mais utilizada quando a planta acumula-se nas regiões 

próximas às barragens; esse procedimento cria sérios proble-

mas, como a perda de água, a conseqüente perda de energia e a 

transferência do prOblema para jusante (CESP, 1981). 

Vários programas têm sido desenvolvidvs visando 

o aproveitamento do aguapé. Em experimentos realizados pela 

NASl\ (National Aeronautic andoSpace Administration), dos Esta-

dos Unidos, foi observado o excepcional comportamento desta 
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planta quando.cultivada em tanques abastecidos com esgotos do-

mesticos. Houve reduções da ordem de 95% na DBO, e da ordem 

de 90% nos sólidos em suspensão, com reduções significativas 

nos teores de nitrogênio e fósforo, do líquido efluente (WOL

VERTON & McDONALD, 1979). Segundo KNIPLING et alii (1970), es 

sa propriedade e devida Pa habilidade do aguape de incorporar 

altas quantidades de nutrientes em seus· tecidos. 

Em Piracicaba, o CENA (Centro deEnergia Nuclear 

na Agricultura), da Universidade de são Paulo, em convênio com 

a Comissão Nacional de Energia Nuclear, testou em escala pilo

to, úm processo de despoluição de água contendo resíduos domes 

ticos e industriais. Esse sistema envolveu a passagem da água 

por 2 tanques, nos quais foi cultivado o aguape, havendo consi 

derável redução da DBO 

A composição química do aguape, corno de outras 

plantas, e variável com as condições de cultivo, conforme foi 

demonstrado por WOLVERTON & McDONALD Cl979} , sua qualidade nu

tricional ê bastante aumentanda quando as plantas crescem em 

águas fertilizadas, como e o caso de lagoas de tratamento de 

esgoto domestico. Nas condições de cultivo em águas residuais 
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estritamente domésticas, os autores nao detectaram a presença 

de metais pesados, como mercúrio e cádmio. 

KNIPPLING et alii (1970) analisaram o aguape e 

observaram a seguinte composição: N - 1,75; Ca - 3,06; P - 0,63; 

K - 3,07 e Mg - 0,63, em porcentagem na matéria seca. A Tabe

la 2 msotra a composição química do aguapé. 

Tabela 2. Composição química do aguapé. 

Aguapé Proteína 
bruta 

Lipídeos 
totais 

Carboidratos 
totais 

(porcentagem em peso seco) 

Fibra Cinza 

---------------------- % -----------------------
1 ;Folhas 

Integra1 2 
27,75 

22,90 

6,62 

2,12 

22,64 

ND3 

21,5 

18,3 

21,4 

17,8 

1 Plantas coletadas em canais de Alexandria (Egito), se

gundo ABO BAKR et alii (1984). 

2 - Plantas coletadas em lagoas de tratamento de esgoto na 

Flórida (Estados Unidos), segundoWOLVERTON & McDONALD, 

(1979) . 

ND3 - não determinado 

Com relação à qualidade da proteína, foi verlI~ 

cado que todos os aminoácidos essenciais estáo presentes eas 

folhas de aguapé .apresentam composição comparável à da farinha 

de soja, conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Arninoácidosde farinha de soja, de aguapé seco e de 

folhas secas de aguapé. 

Concentração em g/100g de proteína 
Aminoácido . 1 . 1 

Farinha.de sOJa Folhas de aguapé 

Fenilalanina 5,37 5,42 

Isoleucina 4,90 4,66 

Leucina 7,98 8,26 

Lisina 6,49 5,68 

Metionina 1,37 1,40 

'I'reonina 4,26 4,34 

'I'riptofano 0,99 

Valina 4,80 5,55 

Ácido aspártico 12,18 12,03 

Ácido glutâmico 19,36 11,01 

Alanina 4,58 6,19 

Arginina 6,98 5,23 

Glicina 4,48 5,14 

Histidina 2,63 2,20 

Prolina 5,29 6,00 

Serina 5,51 4,08 

Tirosina 3,94 3,38 

Proteína bruta 44,5 31,3 

Fontes: 1 - WOLVERTON & McDONALD (~979). 

2 - MITSUDA et alii (1978). 

bruta 

Aguapé2 

5,01 

4,54 

7,92 

6,57 

2,26 

4,03 

1,51 

5,09 

8,73 

11,77 

5,64 

6,09 

5,00 

2,75 

5,62 

3,85 

2,31 

16,0 

WOLVERTON & McDONALD (1979), consideram como 

uma das possíveis utilizações·do aguapé a produção de .concen-

trados protéicos. Em caráter preliminar, prepararam e analis~ 

raro um concentrado protéico de folhas de aguapé contendo 57,8% 
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de proteina bruta, 4,77% de cinza, 2,16% de fibra bruta, 0,403% 

de fósforo e 0,422% de potãssio. 

Na Tabela 4 estã representada a composição qui

mica de concentrado protéico de aguapé obtido por ABO BAKR et 

alii (1984) a partir de folhas de aguapé coletadas em canais 

de Alexandria, no Egito. 

Tabela 4. Composição de concentrado protéico de folhas de agua 

pé. 

Porcentagens (a) 

Nitrogênio 7,94 

proteina bruta 49,60 

Lipideos totais 16,01 

Carboidratos totais (b) 26,88 

Fibra bruta 1,70 

Cinza 5,81 

Minerais 

Ferro 41,88 

Cãlcio 20,84 

Magnésio 12,50 

Manganês 22,14 

Cobre 16,00 

Zinco 18,37 

potãssio 710,00 

Sódio 200,00 

(a) média das anãlises de 7 amostras 

(b) por diferença 

Fonte: ABO BAKR et ali i (1984). 

± 0,34 

± 0,34 

± 0,27 

± 0,32 

± 0,45 

± 0,21 

mg/l00g 

± 0,15 

± 0,21 

± 0,18 

± 0,17 

± 0,24 

± 0,22 

± 0,56 

± 0,61 
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A composição em aminoácidos dos concentrados 

protéicos de aguapé produzidas por TAYLOR & ROBINS (1968), MI! 

SUDA et a1ii (1978), WOLVERTON & McDONALD (1979) e ABO BAKR et 

alii (1984), consta na Tabela 5. 

Tabela 5. Aminoácidos de concentrados protéicos de aguapé em 

comparaçao com a proteína padrão da FAO. 

Aminoácidos 
Concentração em g/100g de proteína 

Concentrados protéicos de aguapé Padrão 

Folhas (1) Folhas (2) Folhas (3) Integral (4) FAO(5) 

Feni1a1anina 6,10 6,0 10,62(6) 2,8 

Iso1eucina 4,92 5,3 5,43 4,93 4,2 

Leucina 9,20 9,80 9,13 8,11 4,8 

Lisina 6,80 6,3 5,84 6,91 4,2 

Metionina 2,06 2,1 3,44(7) 2,2 

Tirosina 4,67 4,2 2,8 

Treonina 4,99 5,2 5,13 4,23 2,8 

Triptofano 1,50 1,41 1,4 

Va1ina 5,84 6,3 7,02 5,66 4,2 

(1) Segundo WOLVERTON & McDONALD (1979) . 

(2 ) Segundo TAYLOR & ROBINS (1968) . 

(3 ) Segundo ABO BAKR et a1ii (1984). 

(4) Segundo MITSUDA et a1ii (1978) . 

(5) Segundo WOLVERTON & McDONALD (1979) . 

(6 ) Feni1a1anina + Tirosina 

(7) Metionina + Cistina 

Pela observação da Tabela 5, verifica-se que 

o concentrado protéico de aguapé apresenta deficiência em ape-

nas um aminoácido essencial, a metionina~ por outro lado, pode 
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ser no'tado que o teor desse aminoácido no concentrado de aguapé 

é maior que o encontr"ado na farinha de soja, urna fonte de pro-

teInas já aceita e utilizada. Chama atençio ainda~ o alto 

teor de lisina encontrado no concentrado de aguapé, o que suge 

re su.a utilizaçio corno um suplemento para dietas à base de ce-

reais que sio deficientes neste aminoácido. 

2.3. EXTRACÃO DAS PROTE1NAS E PREPARACÃO DOS CONCENTRADOS 

DE FOLHAS 

2.3.1. Extração das proteínas 

Segundo KOHLER & LYON (1977) o primeiro passo 

para a extraçio de grandes quantidades de proteInas das folhas 

é o rompimento das paredes celulares de células do mesófilo 

nao aquecidas, e portanto, com proteInas nio desnaturadas. Um 

importante ponto a ser considerado no processo de extração 
~ 

e 

que a ruptura das paredes celulares promove urna mistura de enzi 

mas e substratos que leva à ocorrência de problemas corno a rá-

pida perda de proteIna pela atividade de proteases em alfafa 

desintegrada ou em suco verde e a rápida perda de carotenóides 

pela ação de lipoxigenase. Estas reações enzImicas podem ser 

inibidas ou retardadas pela elevaçio do pH até 8,0 ou por re

trigeraçio. Se a colheita, transporte e processamento sio fei 

tos rapidamente os danos sao pequenos. Outra consideraçio im-

portante refere-se ao fato de que quando as paredes 

celulares sio rompidas o conteúdo dos vacúolos mistura-se com 
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o citoplasma e suas organelas. O vacúolo é um reservatório de 

metabólitos, como os compostos fenólicos, que reagem com as 

proteínas tornando-as insolúveis. 

A extraç~o das proteínas de folhas, para a pro

" duç~o de concentrados protéicos para a alimentaç~o animal e hu 

mana e possível, segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1983), atra-

vés da utilizaç~o da tecnologia de fracionamento das folhas, 

que consiste, basicamente, de uma operaç~o mecânica de desinte 

graçao e prensagem .que separa o material inicial em 2 frações: 

um suco protéico e um bolo prensado. O grau de extraç~o exer

ce um efeito considerável nas características dessas duas fra

çoesi s~o reconhecidos três diferentes graus de extraç~o - le

vei parcial e intensa. 

A extraç~o . leve é utilizada na secagem de forr~ 

gens e visa remover o máximo da água com a mínima perda de su-

co pelo material seco, nesse caso, o suco nao é processado, 

pqis o seu teor de matéria seca é muito baixo, assim como o 

teor protéico. 

A extraç~o parcial baseia-se no fato de que mui 

tas plantas utilizadas como forrageiras, como a alfafa, apre-

sentam teor protéico maior que o requerido pelos r.uminantes. 

Por meio deSsa extração, obtém-se um material prensa00 adequ~ 

do às necessidades nutricionais dos ruminantes e um suco con

tendo as proteínas consideradas em excesso, que pode ser pro

cessado para ser usado na alimentação humana ou de animais mo-
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nogástricos. Um procedimento semelhante vem sendo estudado 

por FANTOZZI & SENSIDONI (1983) visando extrair parte das pro

teínas de folhas de fumo antes da produção do cigarro, o que 

é conseguido por urna desintegração parcial das folhas, que man 

tém a conformação estrutural adequada ã confecção dos cigarros 

e possibilita a utilizaçãQ de parte das proteínas das folhas. 

o objetivo 'da extração intensa é recuperar o má 

ximo de proteína' possível. Nesse ca~o, o residuo fibroso tem 

importância secundária e maior atençao é dada ã preparação de 

produtos protéicos a partir do suco. Esse processo inclui urna 

vigqrosa prensagem, que normalmente e feita em duas vezes e 

precedida de um tratamento adequado corno desintegração ou alca 

linização. O residuo fibroso é rico em fibra e pobre em pro

teinas, portanto, de baixo valor nutritivo. 

O suco obtido através da extração parcial ou in 

tensa possui alto teor de matéria seca, normalmente mais de 

10%. O teor protéico é alto o suficiente (30 a 40% na matéria 

seca) para tornar viável a produção de concentrados protéicos 

para a alimentação animal e humana (FIORENTINI & GALOPPINI, 

1983) . 

Segundo KOHLER & KNUCKLES (1977), o suco de al

fafa cc~t;ill 35 a 60% da prot~ina bruta, mas somente cerca de 

um terço dos sólidos do material bruto. Os dois terços res

tantes dos sólidos compõe o bolo prensado, que é quantitativa-

mente o principal produto do processo. Vários procedimentos 
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foram descritos para a utilizaçâo do suco prot~ico, que pode 

ser utilizado diretamente na alimentação animal, ou pode ser 

seco e utilizado como suplemento na alimentação animal, em es

pecial de suínos. A vantagem do uso do suco seco reside no fa 

to de que o material ~ microbiologicamente estável podendo ser 

armazenado, entretanto, o custo de secagem ~ elevado, al~m dis 

so, o teor de cinzas ~ muito alto e o de proteínas não ~ alto 

o suficiente (cerca de"33%) para que este produto possa compe

tir favoravelmente com produtos derivados da soja. 

SegundoPARRISHet alii (1974) o primeiro fator 

a in~luenciar a quantidade de proteina extraída das folhas ~ a 

esp~cie vegetal, pois plantas de diferentes esp~cies apresen

tam diferentes relações proteína/fibra, a extração de quantid~ 

des mais elevadas deN protéico ~ possível para plantas que apr~ 

sentam maiores teores de proteína em relação à fibra, pois o 

material fibroso tende a aprisionar a proteina durante a pren

sagem tornando-a não disponivel para a extraçâo. Constatou-se 

também que existe uma relação linear entre a quantidade de N 

extraída e o teor de umidade das folhas, o que se relaciona di 

retamente com a idade das folhas. 

BETSCHART & KINSELLA (1973) observaram que a e~ 

tratibilidade de proteína de folhas é influenciada por vários 

fatores. Entre eles, o m~todo empregado para romper as pare

des celulares e os cloroplastos, a esp~cie vegetal e o estágio 

de maturação, a presença de material mucilaginoso, o tratamen

to pós-colheita, o pH e a composição do extrator empregado e 



23. 

o tempo e a temperatura de extração. Esses autores estudaram 

a influência da adição de sacarose durante a extração e con

cluiram que a sacarose aumenta o rompimento dos cloroplastos, 

pela sua influência na pressao osmótica e também contribui pa

ra minimizar a agregação. e precipitação das proteinas na etapa 

de extração, tendo efeito positivo na extratibilidade das pro

teinas de alfafa. O uso ode detergente (0,5%) também foi estu

dado e não foi notada influência no grau de extração dàs pro

teinas, apesar do efeito do detergente no rompimento dos cloro 

plastos, já observado por outros pesquisadores. 

LU & KINSELLA (1972) testaram o efeito de trata 

mento da alfafa com celulose, para determinar a influência das 

fibras e polissacarideos presentes na extratibilidade' das pro

teinas e concluiram que o tratamento enzimático proporcionou 

um aumento muito pequeno no grau de extração das proteinas. 

Para BUTLER (1982) qualquer que seja a técnica 

empregada, os fatores que afetam a porcentagem da proteina que 

pode ser extraida podem ser divididos em três categorias: os 

fatores que influenciam a eficiência da desintegração ea ex-

tensão em que o conteGdo das células é liberado, os fatores 

que influenciam a eficiência da prensagem e o grau de separa

çao do suco e de fibra, e os fatores relacionados a composição 

quimica da folha que determinam o quanto as proteínas são sol~ 

veis. O autor observou que para várias espécies a porcentagem 

de proteína extraída diminui com a idade, e existem considerá-
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veis diferenças entre espécies para um mesmo estágio de matur! 

dade. Algumas plantas, como o girassol, embora sejam produto-

ras de grandes quantidades de proteina não podem ser usadas p~ 

ra a produção de concentrados protéicos de folhas devido ã bai 

xa extratibilidade das mesmas. 

Dentre os fatores que influenciaram a extratib! 

lidade das proteinas de folhas, DAVYS & PIRIE (i969) ressaltam a imp:>r 

tância do per iodo entre a colheita e o processamento, pois du-

rante a colheita, parte das células se rompe e há a liberação 

de enzim~s responsáveis pela proteólise. Segundo esse autor, 

há uma redução de 43% na produção do concentrado protéico se o 
o 

material colhido for deixado a 23 C por 1 hora depois de pren-

sado. 

DE FREMERY et alii (1973) mostram que a proteó-

lise é dependente do tempo pós-colheita e aumenta rapidamente 

com a elevação da temperatura. Os autores recomendam que se 

evite danos ãs folhas durante a colheita, para reduzir a libe-

raçao das enzimas proteoliticas. A atividade da enzima é redu 

zida a pH 8,0 e, portanto, a adição de hidróxido de amônio na 

colheita prolongará o -tempo de espera para o processamento. 

KOHLER & KNUCKLES (1977) sugerem o uso de inibidores enzimáti-

cos, como uma alternativa para o ajuste do pH. 

PARRISH et ali! (1974) observaram que ocorre r~ 

dução de 30% na proteina extraivel quando as folhas sao armaze 

nadas durante 24 horas ã temperatura ambiente antes do proces

samento devido ã atividade das enzimas proteoliticas. 
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A presença de enzimas proteolíticas e oxidati

vas nos extratos de folhas pode dificultar a recuperação da pro 

teina. As enzimas fenol oxidase e peroxidase catalizam a redu 

ção de fenóis e quinonas que, em presença de oxigênio, polime-

rizam e complexam com proteínas, reduzindo sua solubilidade e 

digestibilidade. BETSCHART & KINSELLA (1973) relatam que a 

formação desses complexos é inibida pela extração das proteí-

nas de folhas na presença de agentes redutores e pela remoça0 

das substâncias fenólicas com polivinilpirrolidona (PVP). 

A porcentagem de proteína extraída de folhas,co 

mo já foi visto, varia com a espécie, idadê da planta e com o 

processo usado. 

CHAYEN et alii (1961) demonstaram que é p6ssí-

vel extrair de 75 a 85% da proteína das cinco espécies por 

eles estudadas, mostraram que o principal problema no isolamen 

to de proteínas de folhas em grandes quantidades é a dificulda 

de de romper as células e sugeriram o uso da plasmólise atra-

vés do uso de misturas de água e éter e tratamento mecânico 

adequado para aumentar o grau de extração. 

BYERS (1961) estudou a extratibilidade.da pro-

teína de folhas de 60 espécies tendo encontrado resultados va-

riando de 4,8 até 65,~~. 

LU & KINSELLA (1972) observaram que na faixa de 
o 

25 a 70 C, com um aumento na temperatura de extração há um au-

mento correspondente na extratibilidade do N e da proteína, 
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pois mais cloroplastos, vacúolos e demais componentes que con

tém proteina são rompidos pelo calor. Os mesmos autores obser 

varam que a porcentagem média de proteina de alfafa que é ex

traida é de 45%, embora tenham sido relatados valores mais bai

xos (30%) e mais elevados (61,6%). KOHLER & KNUCKLES (1977), 

também relataram porcentagens de extração de 35 a 60%. KUCKLES 

eil: ali i (1972) observaram que a introdução de uma operaçao a 

mais de prensagem durante a produção de concentrado protéico 

de alfafa aumentou a porcentagem de extração de 40 para 43%. A 

porcentagem de extração de proteinas de alfafa encontrada por 

FIORENTINI & GALOPPINI (1981) também encontra-se na faixa mé

dia relatada na literatura em geral (47%). 

MITSUDA etalii (1978)observaram a extração de 

54,9% das proteinas de folhas de aguapé usando NaOH 0,05M na 

proporçao de 3 extrator: 1 aguapé. ABO BAKR et alii(1984) ex

trairam 55,21% das proteinas de aguapé. 

2.3.2.' produção de concentrados integrais 

Vários processos foram desenvolvidos para a pr§:. 

paraçao de concentrados protéicos de folhas, com complexidade 

variável conforme a finalidade de cada um, desde a produção de 

suco verde ,desidratado até a obtenção deproteinas na forma 

cristalina. A maior parte desses processos envolve a separa

ção mecânica das proteinas do suco, após sua coagulação ou in

solubilização. 
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ALTSCHUL (.1974) resume a produção de concentra-

dos protéicos de folhas como sendo a coagulação da suspensao 

coloidal verde dos cloroplastos, que é composta de sais solú-

veis, aminoácidos, .proteínas E? outras substâncias. Esse coág~ 

lo é obtido por aquecimento ou acidificação e separado por·fl~ 

tação, centrifugação ou filtração e a seguir, é seco. 

Visando a obtenção de um produto com teor pro-

téico mais elevado foi desenvolvido o processo Pro Xan, que s~ 

gundo DE FREMERY et alii (1973), separa uma'porçao da proteína 

e pigme~tos carotenoidesdo suco extraído da alfafa, resultan

do n~m produto que é essencialmente isento de fibra. O· produ

tó é chamado Pro Xan por causa de seu alto teor de proteína e 

xantofila e é atualmente produzido comercialmente por um equi-

pamento processador de alfafa com denominação comercial X-PRO, 

tendo boa aceitação na indústria de alimento para animais nao 

ruminantes. 

O processo Pro Xan foi descrito por KOHLER & 

KNUCKLES (1977) e possibilita a obtenção de proteínas em gran-

de escala e custo baixo. Neste processo a alfafa picada é tra 

tada com amônia ou hidróxido de sódio, até o pH do suco atin-

gir 8,5, em seguida é desintegrada para que as células sejam 

rompidas. A alfafa moída sofre prensagem que extrai aproxima

damente 55 - 65% do peso total como suco verde. As proteínas 
o 

do suco sao coaguladas por aquecimento a 80 - 95 C por 1 a 2 

minutos por injeção de vapor e são separadas por centrifugação 
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ou por prensagem. O material obtido contém de 40 a 50% de só-
o 

lidos e sofre secagem ~ temperaturas entre 60 a 80 C. O produ 

to obtido (concentrado protéico integral ou Pro-Xan) apresenta 

coloração verde muito intensa, baixo teor de fibra e altos teo 

res de proteina e xantofila e é empregado na alimentação ani-

mal. 

A necessidade de se elevar o pH do suco, de cor-

re do fato de que uma grande parte do volume total da célula 

é ocupado pelo vacúolo, cujo conteúdo é ácido; quando a membra 

na que separa o protoplasma do vacúolo é rompida na operaçao 

de mpagem, estabelece-se uma condição ácida que, segundo WILD-

MAN & JAGENDORF (1952) causa a coagulação das proteinas solú-

veis e a agregação das estruturas particulares, o que dificul

ta a extração das proteinas. 

SPENCER et alii (1971) explicam que a amonização da al-

faia até IH 8,5 reduz as perdas de caroteno e xantofila durante 

o processo de aquecimento que se segue ao de coagulação. Se a 

condição alcalina for sempre mantida, a extração protéica será 

aumentada. A amonização pode ser feita por contato direto com 

hidróxido de amônio concentrado. Após a precipitação a 
o 

85 C 

por injeção de vapor, é feita a decantação em sacos de "nylon" 

e a prensagem em prensa hidráulica. Por este processo, o au-

tor obteve bom rendimento sem a moagem inicial. 

BETSCHART & KINSELLA_ (1973), trabalhando com 

alfafa, conseguiram extração máxima a pH 12, mas consideram que 
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as extrações devem ser feitas entre pH 7 e 8, pois o aumento 

na solubilidade causado pela alcalinização adicional, nao com

pensa uma posslvel desnaturação na protelna final. Foi testa

da também a utilização de "buffers" para controlar a acidifica 

çao que ocorre durante a meceração como resultado da liberação 

dos ácidos orgânicos dos vacúolose concluiu-se que o uso de 

"buffer~ tem efeito positivo na extração das protelnas da alfa 

fa. Já os· resultados de um outro trabalho, publicado por LU & 

KINSELLA (1972) mostram que a extratibilidade da protelna de 

alfafa nao é alterada significativamente pelo uso de soluções 

com ou sem "buffers", desde que se trabalhe com pH elevado. 

Segundo MORRISON .& PIRIE (1961) na precipitação 

das protelnas em larga escala usa-se normalmente o aquecimento 

como agente de coagulação, pois a textura do coágulo obtido e 

melhor do que a de coágulos obtidos exclusivamente por acidif! 

caça0, propiciando melhores resultados na operação de filtra

çao. Por esta razão a protelna é invariavelmente precipitada 
o 

por aquecimento a 75-80 C, sendo necessária a acidificação até 

valores de pH menores que 6, pois o pH também exerce influên-

cia sobre a consistência do coágulo formado. 

o rendimento tlpico do processo Pr~ Xan e mos

trado na Tabela 6. Os dados são baseados em processamento que 

envolve a reciclagem do suco "marrom" ou sobrenadante após a 

separaçao do precipitado protéico e por esta razão o rendimen

to é melhor que os normalmente relatados. 
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Tabela 6. Distribuição de sólidos no sistema Pro-Xan. 

Sólidos 

Proteína bruta 

proteína solúvel 

Peso seco 

(%) 

100 

20 

7 

Produtos do processo Pro Xan 

CPF integral 

Resíduo fibroso 

suco "marrom" 

18 

65 

17 

Fonte: KOHLER & DE FREMERY (1977). 

Proteína bruta 

(% da original) 

100 

52 

33 

15 

Q processo descrito para a produção de concen-

trado integral (contendo as duas fraç6es prot~icas) pode ser 

utilizado para a produção de ~oncentrados prot~icos para a ali 

mentação humana, mediante a inclusão de operaç6es de purifica

çao, que visam a obtenção de um produto aceitável, sob o ponto 

de vista higiênico e incluem a lavagem da mat~ria-prima, a cla 

rificação do suco e a.lavagem do produto final. FIQRENTINI & 

GALOPPINI (1983) consideram que, uma vez lavado, o concentrado 

pode ser usado diretamente em alimentos. 

PARRISH et alii (1974) descreveram a· extração 

das proteínas do suco com o uso de solventes orgânicos como 

acetona ou butanol. O m~todo consiste na desintegração e pren 

sagem das folhas e tratamento do suco prot~ico com o solvente. 
_ o _ 

Um precipitado se forma e e deixado por uma noite a 4·C, entao, 
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é filtrado e lavado com o mesmo solvente usado na extração até 

que o produto apresente-se sem cor.· E finalmente seco por ar 

ou sob baixa pressão. O material protéico obtido por este me-

todo tem teor de cinza mais elevado (aproximadamente 17%) que 

o concentrado obtido por precipitação pelo calor. Isto deve

se à coprecipitação de solutos inorgânicos. Oteordelipídeos 

é muito baixo (1 a 2%). Etanol é mais eficaz que acetona na 

separação da porção lipídica, uma vez que quebra os complexos 

fosfolipídeos-proteína que são precipitados pela acetona. O 

teor de N na matéria seca deste produto. é levemente superior 

ao obtido pelo aquecimento. Dependendo da utilização que se 

pretende dar ao concentrado, este método pode ser mais ou me-

nos vantajoso. O alto teor 4e lipídeos precipitado pelo calor 

representa um problema no armazenamento devido a rápida oxida-

ção da gordura a baixos teores de umidade. Este problema -.e 

virtualmente eliminado com a extração por solvente, uma vez 

que os teores finais de lipídeos são muito baixo. 

2.3.3. Produção de concentrados despigmentados 

Os concentrados protéicos integrais, mesmo apr~ 

sentando alto valor nutricional e baixo custo de produção, não 

tem grande aceitação, principalmente devido ao "flavor" desa

gradável e à cor verde escura. Alguns p:tucessos foram desen-

volvidos, visando diminuir esses problemas; esses processos p~ 

dem ser divididos em dois grupos: o primeiro grupo envolve a 

produção de concentrados integrais descoloridos e o segundo, 
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a preparaçao de concentrados "brancos", pela separaçao das 

duas frações protéicas presentes no suco. 

2.3.3.1. Concentrados integrais despigmentados 

o uso de solventes na purificação de concentra-

dos integrais tem sido estudado. A eficiência de diferentes 

solventes, em aumentar a aceitação de concentrados integrais 

pela remoção da cor e do "flavor" é o objetivo de virias pes-

quisas. 

De acordo com BRAY et alii (1978) o "fla:-

vor" característico dos concentrados protéicos de folhas 

deve-se a compostos da fração lipídica e a produtos formados 

pela oxidação de icidos graxos insaturados. A cor deriva de 3 

fontes: pigmentos naturais da folha - clorofila e carotenóides, 

produtos de oxidação de polifenóis e produtos da reação de 

Maillard. Os pigmentos da planta são de natureza lipídica e 

podem ser extraídos com solventes. Na mesma extração, remove-

se material lipídico não pigmentado e o problema da cor é dim,!, 

nuído. Solventes orgânicos, capazes de formar pontes de hidr~ 

gênio, podem ser usados para dissociar complexos de proteína e 

substâncias fenólicas, com conseqüente remoção dos fenóis. De~ 

sa maneira, a extração com solventes é um caminho para reduzir 

os problemas de aceitabilidade dos concentrados de folhas. 

Foi observado que não se consegue uma boa extra 

- -çao usando o concentrado seco, por essa razao a operaçao de ex 



33. 

tração deve ser feita antes da secagem no material protéico s~ 

parado por centrifugação ou por outro meio. BRAY et-al'ii 

(1978) testaram solventes . polares, nao polaJ;es e· mis

turas de ambos e conclul',ram que os solventes polares sao mais 

eficientes, por várias razões. Como a extração é feita no ma

terial antes da secagem, o que se tem é um meio aquoso (50% 

de umidade} e o solvente remove inicialmente a água e depois 

os lipideos, os solventes polares removem também os compostos 

fenólicos responsáveis pelo escurecimento do produto durante o 

aquecimento. Dentre os solventes polares testados, foram con

seguidos bons resultados com acetona, etanol e butanol. Segu~ 

do e'sses autores, a extração com solventes tem também o efeito 

positivo de aumentar o teor protéico do produto final, como 

uma conseqüência da redução do teor de lipideos. 

FIORENTINI & GALOPPINI (1983) consideram o alto 

custo operacional o fator que limita a utilização da extração 

por solventes, embora a qualidade do concentrado descolorido 

seja boa. O custo do solvente é muito alto em relação ao 

produto final. BR,A,Y et a1:LJ. - Cl9.78) mostram que a propo,!:. 

çao ideal de 15s01vesntes: 1 de amostra perde-se 

aproximadamente 0,5kg de solvente por kg de concentrado desco

lorido e a destilação e recuperação do solvente é um processo 

que envolve alto consumo de energia. Esses fatareô tornam o 

processo de extração por solventes economicamente inviável, nas 

condições atuais. 

KOHLER & KNUCKLES (1977) observaram ainda que 
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devido à intensa extração com solventes necessária para remo-

ver os pigmentos responsáveis pela coloração verde no concen-

trado, o material prot~ico final tende a apresentar-se com co-

loração cinza e não branca. 

2.3.3.2. Concentrados prot~icos "brancos" ou 

"citoplasmáticos" 

Urna outra maneira de se obter concentrado pro-

t~icos "brancos" ~ o fracionamento do suco em duas partes: urna 

fração verde e outra fração "branca"~ Corno já foi visto, apr~ 

ximadamente metade das proteinas do suco consiste de lipopro-

teinas em dispersão c6loidal, associadas aos. cloroplastos e a 

outra metade ~ composta de proteinas em solução verdadeira,sen . -
do urna parte de proteinas do citoplasma e outra, de proteinas 

dos cloroplastos livres de clorofila. Os m~todos de separaçao 

das duas frações prot~icas baseiam-se nas diferenças das pro-

priedades fisico-quimicas observadas entre as duas. 

Segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1983) a fração 

insolúvel pode ser facilmente aglomerada e removida por centri 

fugação ou filtração ou pode ser diretamente removida por ul-

tracentrifugação. 

As duas frações prot~icas, solúvel e insolúvel, 

têm sido descritas corno citoplasmáticas e cloroplásticas. Se-

gundo FIORENTINI & GALOPPINI (1983) a fração cloroplástica 

consiste de lipo-proteinas insolúveis associadas à clorofila, 

que podem ser facilmente desestabilizadas e isoladas, esta fra 
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çao apresenta coloração verde escura e forte "flavor". A se-

gunda fração parcialmente originada no citoplasma e por esta 

razao chamada citoplasm~tica consiste de proteinas solGveis r~ 

lativamente est~veis que quando isoladas nao apresentam odor 

ou gosto e são de coloração branca ou creme. Segundo os auto-

res a fração cloropl~stica, ou seja, insolGvel, é facilmente 

aglomerada e separada por centrifugação ou filtração. Também 

pode ser diretamente removida por ultracentrifugação, mas como 

este processo é muito caro e até hoje não é vi~vel em larga e~ 

cala, o material cloropl~stico deve ser desestabilizado .para 

possibili tar sua separaçao. Esta desestabilização prra };Ossiblitar 

sua separaçao. Esta desestabilização pode ser conseguida pelo 

. o 
aquecimento a aprox1madamente 60 C ou pela adição de poliele-

trólitos ou solventes orgânicos. Depois que o material cloro-

pl~stico for removido, as proteinas solGveis podem ser recupe-

radas do líquido sobrenadante de v~rias maneiras (coagulação 

~cida ou pelo calor, e ultracentrifugação). O material nao 

protéico solGvel é então removido por lavagem e o concentrado 

protéico final é obtido por secagem em leito fluidizado ou por 

processo similar. V~rios processos têm sido estudados tanto 

para a preparaçao em laboratório como em planta piloto para a 

obtenção de um concentrado protéico citoplasm~tico para o con
I 

sumo humano. 

Segundo DE FREMERY et alii (1973) foram descri-

tos v~rios métodos para a obtenção de concentrados protéicos 

de folhas sem clorofila a partir do suco de diferentes espé-
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cies, tendo sido relatado o emprego de precipitação diferen-

cial por sulfato de amônia ou ácidos diluídos além da separação 

parcial usando sais de cálcio como agente floculante para os 

fragmentos cloroplásticos. O método mais comum, ,entretanto, 

consiste no em'prego de tratamento térmico diferenciado com os 

fragmentos cloroplásticos coagulando à temperaturas mais bai-

xas que as' proteínas "brancas" .. 

Dentre os vários processos propostos para a pr~ 

dução de concentrados protéicos "brancos", ressalta-se a impoE 

tância do processopro-Xan II. O processo Pro-Xan II foi tes-

tado· em laboratório e em escala piloto. A fração verde é agl~ 
o 

merada por aquecimento a 60 - 65 C por 20 sego e separada por 

centrifugação ou filtração. As proteínas solGveis remanescen-

tes são isoladas do sobrenadante por precipitação, mediante 

o , . 
aquecimento a 80 C ,segu~do de centrifugação. O concentrado ob 

tido, chamado "welpro" (white edible leaf protein) é lavado e 

seco. O rendimento do concentrado "branco" é de aproximadamen 

te 1/4 do concentrado total produzido e contém 88,7% de prote! 

na bruta, 0,6% de lipldeos, 1% de fibra bruta, 0,4% de cinza, 

9,3% de extrativo não nitrogenado e 0,3% de sólidos solGveis 

CFIORENTINI & GALOPPINI, 1983). 

EDWARDS et alii (1975) testaram o processo Pro 

Xan II em escala piloto. O concentrado "welpro" obtido neste 

experimento apresentou 90% de proteínas e teores desprezíveis 

de lipídeos, fibra e cinza, sua coloração clara e leve sabor 
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diminuem os problemas de aceitabilidade dos concentrados de fo 

lhas. O "welpro" pode ser usado como um suplemento para a ali 

mentação humana. A fração verde, chamada Pro Xan lI, 

contém aproximadamente 50% deproteinas, alto teor de 

obtida 

lipi-. 

deos, baixo teor de fibras e teor muito alto de xantofila, as

sim como o Pro Xan, é um bom suplemento para a alimentação de 

animais monogástricos, em especial suinos·e aves. 

Os rendimentos obtidos pelos autores para Pro 

Xan II e "welpro" foi respectivamente 6,8% e 2,0% em porcenta-

gem de peso, segundo os autores estes valores podem ser melho

rados mediante modificações nas operações de prensagem e desin 

tegração. 

O teor de proteina bruta em folhas de alfafa, 

encontrado pelos autores foi de 21,5%. Partindo deste valor, 

do rendimento de suco verde, do teor de proteina solúvel no su 

co e da premissa que do total de proteina bruta das folhas 

aproximadamente 1/3 é composto por proteinas em solução, 1/3 é 

composto por proteinas insolúveis e 1/3 por material nitrogen~ 

do não protéico, EDWARDSet alii (1975) . calcularam que 45,6% dapr~ 

tema solúvel foi extraida na separação do suco , enquanto que os 

54,4% remanescentes permaneceram no bolo prensado. O "welpro" 

representou 8,7% da proteina bruta original e 26,1% da protei

na solúvel presente na alfafa fresca. O "welpro" também apre

sentou uma recuperação de aproximadamente 57% da proteina solú 

vel presente no suco. 
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MILLER et alii (1975)apontam como uma desvanta-

gem do concentrado branco obtido pelo processo Pro Xan lI, sua 

baixa solubilidade, devida ao aquecimento sofrido no estágio 

de precipitação e sugerem que a fração protéica solúvel seja 

precipitada por acidificação, o que preserva sua polubilidade 

original. Outro problema inerente ao processo Pro Xan lI, se 

gundo' KNUCKLES et alii (1980) é o fato de que o aquecimento a 
o 

56 - 65 C usado para separar o material verde, é responsável 

pela coagulação de 20 a 40% das proteínas solúveis que sao pre 

cipitadas e separadas em conjunto com a fração verde, com con-

seqüente queda no rendimento do concentrado "branco". 

DE FREMERY et alii (1973) confirmaramatravé13~de 

experimento que o aquecimento controlado seguido de sedimenta-

çao por centrifugação das proteínas cloroplásticas associadas 

aos pigmentos verdes teve um efeito mínimo sobre as proteínas 

solúveis "brancas". Os efeitos do pH, temperatura e o tempo 

de exposição foram exaustivamente estudados. Aumentando-se o 

pH reduz-se a desnaturação das proteInas solúvei~ enquanto que 

aumento na temperatura ou no tempo de tratamento tem efeito 

oposto. Com o aumento da severidade de tratamento pH-tempera-

tura-tempo de tratamento o sobrenadante torna-se mais claro, 

mas, a custo da redução no teor de proteInas solúveis, que 

são parcialment~ precipitadas com a fração cloroplástica. 

Uma vez que o aquecimento desnatura as protei-

nas, com conseqüências indesejáveis em suas propriedades fun-
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cionais, como a solubilidade, pesquisadores do Instituto di 

Industrie Agrarie da Universidade de Pisa, na Itália, desenvol 

veram um processo para coagular as proteinas do suco usando 

polieletrólitos em vez de aquecimento. Os resultados, segundo 

FIORENTINI & GALOPPINI (1983) foram bastante promissores. BRAY 

& HUMPHRIES (1979) testaram vários floculantes em combinação 

com diferentes condições de pH, para a remoção do material pi~ 

mentado do suco pela desestabilização das particulas cloroplá~ 

ticas em suspensão coloidal. O floculante que proporcionou m~ 

lhores resultados foi 'o Superfloc A150, um floculante polianô

nico poliacrilamida. Por meio .desse processo produziu-se um 

condentrado "branco" adequado para o uso em formulações alimen 

ticias. 

Com base nos bons resultados obtidos pelo uso 

do processo de fracionamento das proteinas com polieletrólitos 

foi desenvolvido um estudo em escala piloto, por FIORENTINI & 

GALOPPINI (1981). Segundo esses autores, a fração pigmentada 

é separada à temperatura ambiente pelo emprego do Superfloc 

A150. Após a alcalinização do suco até pH 8,5, o polieletróli 

to é adicionado à concentração final de 18 ppm. Um decantador 

horizontal operando a 6.000 rpm é utilizado para separar a 

proteina verde coagulada. As proteinas remanescentes sao coa

guladas por acidificação a pH 4,0 e o coágulo formado é separ~ 

do por centrifugação. Algumas propriedades funcionais do con

centrado produzido foram avaliadas em formulações alimenticias. 

O perfil de aminoácidos desse concentrado também foi avaliado 
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e se mostrou adequado à alimentação humana. O processo descr! 

to ~ chamado processo "po1y-protein" e, atualmente, tem sido 

estudado por vârios pesquisadores. 

Segundo KNUCKLES et alii (1980) os f10cu1antes 

promovem a aglomeração dos sólidos em suspensao em soluções 

aquosas. Têm sido usados na separação ou fracionamento das 

proteínas de extratos vegetais, mas são mais empregados na re

moção de sólidos em suspensão no tratamento de âgua. Os auto

res testaram 54 f10cu1antes comercialmente disponíveis para a 

separação das proteínas c10rop1ásticas das proteínas solúveis 

em extratos de folhas de alfafa, dentre os floculantes testa

dos os que se mostraram mais eficazes foram os de natureza for 

temente catiônica e com peso molecular variando de 100.000 a 

300.000, foi observado que a quantidade ideal de floculante a 

ser empregada depende da quantidade de material 

presente. 

sedimentáve1 

A t~cnica de ultracentrifugação tamb~m pode ser 

usada para isolar a fração prot~ica ~branca" do suco. Segundo 

FIORENTINI & GALOPPINI (1983) pode-se obter um concentrado com 

um máximo de 60% de proteína na base seca. Segundo esses auto 

res, o aumento da concentração de proteína só ~ possível pela 

remoção de componentes não prot~icos por diálise e o concentra 

do obtido por esse m~todo apresenta mais de 90% de proteínas 

no estado nativo, e, portanto, completamente solúveis. 

Um processo para preparar concentrados "bran-
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cos" com alta solubilidade foi desenvolvido pelo W.R.R.C. (USDA 

Western Regional Research Center, em Berkeley, Califórnia) e, 

segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1983) consta de coagulação áci 

da à baixa temperatura e lavagem e ressuspensão em álcali do 

coágulo protéico. 
o 

O processo é totalmente realizado a 2 C e o 

produto final contém aproximadamente 70% de proteína e pode 

ser facilmente redissolvido em água. 

BRAY & HUMPHRIES (1978) usaram solvente para 

fracionar as proteínas do suco de folhas, visando a obtenção 

de um concentrado "br~nco", tendo conseguido resultados satis-

fatórios. O solvente causa a floculação das proteínas insolú-

veis, por um mecanismo ainda não totalmente conhecido, permi-

tindo dessa maneira, sua separaçao por centrifugação. A pro

teína que permaneceu em solução após o tratamento com o solven 

te, foi precipitada por acidificação a pH 4,0, com HCi diluído 
o _ _ 

e aquecimento a 40 Ci apos a precipitaçao, fez-se urna centrif~ 

gação seguida de lavagem com água destilada compH 4,0 e nova 

centrifugação. O rendimento de proteína "branca" obtida por 

esse método foi relativamente baixo, variandóde 1/4 a 1/8 da 

proteína total, dependendo da matéria-prima empregada. Segun-

os autores, esse rendimento, embora baixo, é superior ao conse 

guido por outros métodos e corno o concentrado não sofreu aque-

cÍluento, apresenta propriedades nutricionais e funcionais mais 

adequadas a sua utilização na alimentação humana. A maior des 

vantagem desse método é seu elevado custo. 
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S~gundo SUBBA RAO et ali i (1967) os concentrados 

prot~icos de folhas tanto podem ser consumidos na forma fresc~ 

corno "bolo" após a operação de prensage:n ou corno um pó seco. A 

utilização de t~cnicas de secagem adequadas viabiliza a produ

ção de concentrados prot~icos em larga escala, pois o material 

úmido está sujeito ao ataque de microrganismos a menos que se

ja armazenado sob refrigeração. Por outro lado, nem sempre e~ 

tão disponlveis os equipamentos necessários para a secagem, 

principalmente no caso de pequenas comunidades em locais pouco 

industrializados. A conservação do bolo prot~ico pode ser fel 

ta com o uso de sal em concentração de 12%, que previne o cres 

cimento microbiano, mas limita sobremaneira a utilização do 

concentrado em preparações alimentlcias, outra forma de conse~ 

vação que tem proporcionado bons resultados ~ a utilização de 

vinagre ou ácido ac~tico. 

BUCHANAN (1969b) analisou os efeitos do armaze

namento nas propriedades dos concentrados prot~icos de folhas 

tendo observado reduções na digestibilidade apos aquecimento 

causadas principalmente, pelo 

mente com altos teores de 

aquecimento 

umidade e 

em'si, 

sendo 

principal

que pouco 

ou nenhum dano a digestibilidade pode ser at.ribuldo a oxidação 

de lipldeos e conseqüente formação de complexos lipldeos-pro~ 

telnas. 
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2.4. VALOR NUTRICIONAL DOS CONCENTRADOS PROTÉICOS DE FOLHAS 

2.4.1. Composição química 

A composição química dos concentrados protéicos 

varia conforme a espécie usada como matéria-prima e com os mé

todos de processamento. 

GERLOFF et alii (1965) prepararam concentrados 

protéicos integrais de folhas partindo de nove espécies culti

vadas e colhidas sob diferentes condições, tendo observado va

riaç.ão no teor protéico dos cClncentrados de 31,5% a 83,8% com 

valor médio de 58,0%. 

A maior parte dos dados disponíveis referem-se 

a preparaçao de concentrados protéicos de folhas de alfafa, e~ 

bora tenha sido descrito o aproveitamento de outras espécies, 

em especial dos resíduos vegetais. No caso da alfafa, os valo 

res encontrados na literatura são bastante semelhantes e podem 

ser.exemplificados pela Tabela 7. 
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Tabela 7. Comparação de concentrados protéicos de folhas de aI 

fafa, pofcentagens em peso seco. 

Proteína Lipídeos Fibra Cinza Extrativo SÓlidos 
Produto bruta bruta hão . ni tro<J . Solúveis 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Conc. integral 61,9 8,9 1,7 11,1 16,5 8,1 (Pro Xan) 

Fração verde 45,3 13,3 4,4 15,6 21,5 7,9 (Conc. Pro Xan II) 

Conc. branco 88,7 <0,6 <1,0 0,4 9,3 0,3 

Fonte: KOHLER & KNUCKLES (.1977). 

A fração protéica dos concentrados têm sido bas 

tante estudada e será analisada em 2.4.2. 

Com relação à fração lipídica, vários estudos 

têm sido desenvolvidos tendo sido observado por LIMA et alii 

(1965) que os concentrados protéicos integrais, em geral, con-

tem de 3 a 8% de ácidos graxos, dos quais 74 a 80% sao repre-

sentados pelos ácidos linolênico,palmítico e linoleico, estan-

do presentes pequenas quantidades dos ácidos oleico e palmito-

leico. Os elevados teores de ácidos graxos essenciais encon-

trados em tecidos de folhas em geral nos concentrados protéi-

cos de folhas em particular indicam que os lipídeos present~s 

exercem importante papel nutricional, tanto como fornecedores 

de energia quanto como fornecedores de nutrientes essenciais. 

Os autores não constataram diferenças significativas nos teo-
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res de ácidos graxos de concentrados protéicos de folhas 'de 

diferentes espécies. 

Segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1981) os teores 

de caroteno (387 ppm) e xantofila (913 ppm) do concentrado blo 

roplástico ou Pro Xan 11 são bastante elevados. 

MORRISON & PIRIE (1961) afirmam que embora os 

ácidos nucleicos sejam importantes constituintes de folhas jo

vens, estão presentes em teores muito pequenos no concentrado 

final, pois a temperatura usada para a coagulação não é 

o suficiente para inativar as ribonucleases. 

2.4.2. Qua1idade da proteína de concentrados 

protéicos de fo1has 

alta 

A qualidade nutricional de uma proteína é deter 

minada pela quantidade, ~isponibilidade e proporç6es dos ami

noácidos essenciais e da presença em quantidades sUficientes 

para utilização ideal de aminoácidos não essenciais (WOLZAK et 

a1ii, 1981). 

A análise das concentrações de aminoácidos é o 

critério mais utilizado na avaliação da qualidade nutricional 

de uma proteína. Conforme foi visto em 2.1, a composição das 

proteínas de folhas de diferentes espécies varia muito pouco 

(BONDI, 1958; GERLOFF et a1ii, 1965; NAGI et alii, 1977). Des 
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sa forma algumas generalizações podem ser feitas para os con-

centrados protéicos de folhas. Segundo AKESON & STAHMANN (1965) 

esses concentrados contém mais lisina que o cereal mais rico 

neste aminoácido, mais metionina que a soja e podem ser compa-

rados favoravelmente a proteínas de origem animal. 

Segundo PARRISH et alii (1974) dois critérios 

sao normalmente usados na avaliaç~o do perfil de aminoácidos 

de uma proteína: a relaç~o entre o teor de um aminoácido e os 

aminoácidos essenciais (A/E), e a relação entre os aminoácidos 

essenciais e o total de aminoácidos (E/T). A relaç~o A/E das 

proteínas de folhas é comparável com a de outros alimentos, e~ 

ceto por uma deficiência de metionina, que pode ser sanada pe-

la fortificação com metionina suplementar. A relaç~o E/T 
~ 

e 

bastante similar à encontrada para o leite e o teor de aminoá-

cidos essenciais das proteínas de folhas é bastante elevado. 

Na Tabela 8 sao apresentadas as composições dos 

concentrados integral e "branco", segundo BICKOFF et alii 

(1975). Pela observação desta tabela nota-se que os aminoáci-

dos sulfurados, lisina, treonina e triptofano, que são os ami-

noácidos normalmente deficientes nas dietas, estão presentes 

em maiores teores no concentrado ribranco" que no integral. Es-

te fato deve-se, parcialmente, à adiç~o de metabissulfito de 

s6dio normalmente usado na preparaç~o do concentrado "branco", 

que tem o efeito de aumentar a concentração dos aminoácidos su! 

furados pela diminuição de sua oxidaç~o durante o processo. 
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Uma vez que esses aminoácidos são os limitantes, o coeficiente 

de eficácia protéica (.CEP) do concentrado "branco" é aumentado 

pelo uso do metabissulfito de sódio. 

Tabela 8. Aminoácidos de concentrados protéicos de alfafa. 

concentração em g/100g de proteína 
Aminoácidos 

Fenilalanina + tirosina 

Isoleucina 

IBucina 

Lisina 

Metionina + cistina 

Treonina 

Triptofano 

Va1ina 

Ácido aspártico 

Ácido glutâmico 

Alanina 

(AmÔnia) 

Arginina 

Glicina 

Histidina 

Pro1ina 

Serina 

Fonte: BICKOFF et alii (1975). 

Concentrado 
integral 

10,36 

5,24 

8,92 

6,31 

3,27 

5,01 

1,65 

6,41 

10,44 

11,18 

6,07 

1,61 

6,17 

5,21 

2,45 

4,69 

4,42 

Concentrado 
"branco" 

11,99 

5,28 

9,42 

6,43 

4,33 

5,70 

2,45 

6,91 

10,04 

12,02 

6,35 

1,07 

7,98 

5,52 

3,19 

4,44 

3,65 

Segundo DONNELLY et alii (1983) a fração cito-

plasmâtica contém mais lisina e histidina que a fração cloro-

plástica, tendo sido atribuído a este fato as diferenças obser 
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vadas entre os concentrados "branco" e "verde", o que também 

explica as diferenças de composição entre concentrados protéi

cos de folhas de diferentes plantas, urna vez que as espécies 

diferem entre si com relação as proporções entre as proteínas 

das frações citoplasmática e cloroplástica. 

BICKOFF et alii (1975) observaram que os conce~ 

tados protéicos "brancos" contém teores mais baixos de leucina, 

glicina, serina, isoleucina e fenilalanina e teores muito mais 

elevados de histidina, lisina r arginina, treonina, ácido glut! 

mico, cistina e tirosina. Os dados obtidos pelos autores mos 

tra~ que os aminoácidos sulfurados e a lisina são limitantes 

nos concentrados integrais, nos concentrados "brancos" e nos 

concentrados "verdes", embora a qualidade 

"branco" seja melhor. 

do concentrado 

O perfil de aminoácidos fornece urna boa indica

çao da qualidade de uma proteína, KIES (1981) aponta a biodis

ponibilidade dos aminoácidos corno o segundo parâmetro a ser 

considerado. Segundo o autor,a intensidade em que os aminoá

cidos de urna proteína estão disponíveis para serem utilizados 

é determinada por fatores comó configuração da proteína, liga

ções entre os aminoácidos, outros constituintes da dieta e con 

dições fisiológicas do trato gastrointestinal do indivíduo en

volvido. Desta forma, a biodisponibilidade é provavelmente, 

embora não exclusivamente, uma função da digestibilidade da 

proteína. Estudos "in vitro" envolvendo hidrólise ·enzímica 
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das proteínas através do uso de pepsina e combinação pepsina/ 

pancreatina tem fornecido bons resultados a respeito da quali-

dade protéica. 

MALIWAL (1983) analisou o perfil de aminoácidos 

de concentrados protéicos de folhas tendo usado a hidrólise en 

zlmica. 
~ 

Os resultados encontrados não são comparáveis as in-

formações disponíveis na literatura, todas baseadas na hidróli 

se ácida das proteínas. Durante o processamento ocorre, em 

maior ou menor grau, reações entre proteínas e polifenóis e en 

tre açúcares e proteínas, envolvendo principalmente metionina, 

lisina, cisteina, histidina, triptofano e arginina, o decrésci 

mo na disponibilidade desses aminoácidos afeta sobremaneira a 

digestibilidade e o valor nutricional das proteínas. Uma vez 

que as ligações entre polifenóis e proteínas e açúcares e pro-

teínas são susceptíveis à hidrólise ácida e resistentes à hi-

drólise enzímica, os resultados obtidos pelo emprego da última 

refletem de forma mais realista o valor nutricional da proteí-
i 

na. O experimento desenvolvido pelo autor mostra que a diges-

tibilidade "in vitro" determinada por digestão com pepsina e 

pancreatina, a biodisponibLlidade de lisina e o teor de aminoá 

cidos sulfurados sao meios adequados para a avaliação da quali 

dade nutricional dos concentrados protéicos de folhas, embora 

não permitam detectar a presença de "flavor" e de componentes 

tóxicos. 

BICKOFF et alii (1975) consideram que somente o 

perfil de aminoácidos e digestibilidade "in vitro", testes nor 
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malmente usados na avaliação de proteínas, nao sao suficientes 

para a avaliação de proteínas de fontes novas. Há a necessida 

de de se efetuar ensaios b~o16gicos, mesmo que essas proteínas 

sejam provenientes de matérias-primas normalmente consumidas 

pelo homem ou por animais, pois existe a possibilidade da pre

sença de componentes tóxicos ou inibidores de crescimento, ca~ 

sada pelo processamento ou pela concentração de toxinas origi

nalmente presentes em baixos teores. Esses pesquisadores ava

liaram a qualidade nutricional de concentrados "brancos" de aI 

fafa e encontraram digestibilidade "in vitro" de 97 a 99%, e 

cômputo químico igual a 100, baseado no padrão da FAO, o que 

indica que esse concentrado é um alimento de alta qualidade nu 

tricional. 

SUBBA RAU et alii (1972) testaram a qualidade de 

proteínas de folhas de dezenove diferentes espécies através de 

ensaio biológico. Ao fim do .experimento, com base nos valores 

de PER (Protein eficiency ratio) ou coeficiente de eficácia 

protéica, CEP, obtidos r as plantas foram classificadas em qua

tro categorias, sendo cinco sem valor nutricional, causando 

perda de peso ou ganho desprezível; seis de má qualidade, ind~ 

zindo a um ganho de peso menor que 15 g, com PER menor que 1,0; 

três com qualidade intermediária, levando a um ganho de peso 

de 20a 35 g, com PER entre 1,30 e 1,75; cinco de boa qualida

de, levando a um ganho de peso maior que 4 O 9 com PER maiores 

que 1,75. Os valores de PER obtidos pelos autores são aprese~ 

tados na Tabela 9, a seguir. 
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Tabela 9. Crescimento e coeficiente de eficácia protéica em 

proteínas de folhas. 

Fonte de proteína Consurro Ganho de 
proteí::as na raçao de ração peso C.E.P. 
na raçao (%) (g) (g) 

Me.dic.ago .6a.:t-Lva 11,1 181 35,6 1,75 

T e.c.oma f.jtaVt.6 10,9 85 -10,4 

AmaJtan.:thUó sp. 11,7 153 26,1 1,45 

BlLaM-<-c.a o le.ILac. e.a 11,3 201 43,9 1,86 var. c.a..to W1.apa 

RaphanUl) .6 a.:t{.VUl) 11,6 213 46,9 1,89 

BlLaM -<-c.a ole.ILac.e.a 11,5 232 46,8 1,75 var. c.apUa.ta 

VoL[..c.ho.6 lablab 10,9 87 0,7 0,07 

Altac.hb.i h!fpogae.a 11,0 102 ·6,6 0,59 

Pha.6e.olUó vu.tga.hi.6 10,8 128 11,6 0,84 

Solanum tube.ILo.6um 11,1 133 20,4 1,38 

Se..6baYÚ.a .6pe.uo.6a 10,4 Não houve consumo 

Vauc.Ul) c.aJtota· 10,2 116 -2,4 

Vo-tic.hof.i bi6loILUó 10,8 116 3,3 0,26 

Pha..6e.olUó tILilobUó 11,1 126 8,4 0,59 

Se..6baYÚ.a c.annabina 11,0 113 11,0 0,89 

Beta vu.tga.Jvé6 11,1 138 l3,1 0,86 

BILa.6.6ic.a lLapa 11,2 205 43,8 1,90 

BlLa..6.6ic.a oleJLac.e.ae. 11,6 223 49,5 1,91 var. bobr..!fW 

Soro de leite em pó 10,9 231 71,2 2,82 

Fonte: SUBBA RAU et a1ii (1972) . 

SGARBIERI (1976) apresenta uma compilação dos 

valores de coeficiente de eficácia protéica obtidos na 1itera-

tura, são os seguintes: 
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Embora os métodos biológicos sejam considerados 

de valor defin~tivo para a avaliaç~o da qualidade nutricional 

de proteinas, estes s~o caros e demorados, requerendo conside~ 

ráveis quantidades de amostras que nem sempre est~o disponi

veis. Por esta raz~o muitos pesquisadores têm testado métodos 

quimicos e microbiológicos na avaliaç~o de proteinas de conce~ 

trados protéicos de folhas, visando comparar os resultados ob

tidos pelos mesmos e por ensai~s biológicos a fim de detectar 

a adequação dos métodos em quest~o na avaliaç~o da 

dos concentrados protéicos de folhas. 

qualidade 

HENRY & FORD (1965) testaram um método microbi~ 

lógico para a avaliaç~o de concentrados protéicos de· folhas e 

observaram que os resultados encontrados foram semelhantes aos 

fornecidos por ensaios biológicos feitos com ratos. Segundo 

estas análises, os concentrados de folhas apresentam qualidade 

nutricional comparável à de semente de leguminosas e graos de 

cereais. 

2.4.3. Fatores que afetam a qualidade nutricional 

dos concentrados protéicos de folhas 

Como já foi visto em 2.4.2,0 valor nutricional 

das proteinas é provavelmente mais limitado pela sua digestib~ 

lidade (relacionado à disponibilidade dos aminoácidos) do que 

pelos teores de aminoácidos. Segundo PARRISH et ali i (1974) 

existem vários fatores que diminuem a digestibilidade das pro-
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teínas de folhas: (l) certas organelas das células podem atuar 

sobre as proteínas durante a extração reduzindo a digestibili-

dade das mesmas pelas enzimas; (2) taninos podem complexar com 

proteínas e desta forma reduzir a digestibilidade pela tripsi-

"na; (3) h~ a possibilidade de redução do teor ou da disponibi-

lidade metabólica de um ou mais amino~cidos críticos, por exe~ 

o 
pIo, o aquecimento acima de 100 C tem efeito deletéreo sobre a 

proteína podendo tornar a lisina completamente indisponível; 

(4) a não destruição, inativação ou remoção de susbtâncias no-

civas naturalmente presentes no material, corno antimetabólicos, 

pode reduzir a digestibilidade, essas toxinas normalmente po-

dem ser removidas por intensa lavagem e aquecimento do mate-

riál; (5) contaminação do concentrado por substâncias tóxicas 

estranhas durante o processamento também pode causar problemas 

digestivos e; (6) sustâncias deletéreas podem se formar duran-

te o armazenamento. 

HENRY & FORD (1965) enfatizam a importância do 

estágio de maturidade das folhas. Com a maturidade, a extrati 

bilidade das proteínas diminui, sendo a fração cloropl~stica 

mais afetada que a citoplasm~tica, dessa forma, a proteína ex-

traída de folhas mais velhas tende a conter maiores propor-

ções de proteína citoplasmática, que possue valor biológico e 

d~gestibilidade mais elevados, em conseqüência os concentra-

dos protéicos preparados a partir de folhas mais velhas apre-

sentam melhor qualidade nutricional. Segundo os autores, este 

fato explica parte das diferenças observadas entre concentra-
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dos prot~icos de diferentes esp~cies, pois as plantas utiliza

das estão em diferentes estágios de maturidade. 

BICKOFF et alii (1976) observam que tanto o coe 

ficiente de eficácia protéica como a digestibilidade dos con

centrados protéicos sio afetados pelo processamento. O uso de 

agentes redutores, o emprego do calor para coagular as prote! 

nas, o emprego de ácidos diluídos para lavar e remover compo

nentes delet~reos e os m~todos de secagem sao fatores que exeE 

cem considerável influência sobre a qualidade dos concentrados 

de folhas. 

PARRISH et alii (1974) consideram que um proce~ 

sarnento adequado e o uso de antioxidantes como o ácido ascórbi 

co ou BHA (Hidroxi-anizol butilado) podem contribuir para o 

controle dos fatores que afetam a qualidade nutricional dos 

concentrados protéicos de folhas. 

A adiçio de agentes redutores como o metabissul 

fito, como foi visto em 2.4.2, contribui para melhorar a qual! 

dade nutricional dos concentrados, por diminuir a oxidaçio dos 

aminoá,cidos sul furados durante o processamento (FIORENTINI & 

GALOPPINI, 1983). 

DONNELY & RETTRAY (1983) observam que a dispon! 

bilidade média de metionina mais cistina (em equivalentes de 

metionina) em proteínas de diferentes espécies foi aumentada 

de 60 para 80% com o tratamento com metabissulfito de sódio du 

rante o processamento. Os autores observam que embora o efei-
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to do metabissulfito de sódio na disponibilidade da metinina 

tenha sido pequeno, seu efeito na disponibilidade da cistina 

foi muito grande, elevando a disponibilidade de 27% para 73%, 

o que confirma a suposiçao de que as quinbnas ligam-se prefe

rencialmente à cistina do que à metionina. 

Segundo BUCHANAN (1969a) o perfil de aminoáci

dos e os ensaios microbiológicos para a avaliação da disponib! 

lidade de aminoácidos sugerem que a metionina, ou os aminoáci-

dos sulfurados totais são limitantes em proteína~ de folhas 

frescas. Entretanto, durante o aquecimento a redução na disp~ 

nibi-lidade de lisina é maior do que a de metionina, dessa for

ma, após o aquecimento a lisina pode ~ornar-se o aminoácido li 

mitante. 

BUCHANAN (1969b) analisou es efeitos do armaze

namento e da extração de lipídeos nas propriedades das proteí-

nas de folhas. Os resultados demonstraram que a temperaturas 

mais baixas (4 a 280 C) ocorre intensa oxidação dos lipídeos, l~ 

vando à formação de complexos lipido-proteína, porém com pe-

queno reflexo na digestibilidade da proteína. Foi observado 

que o aquecimento a lOOoC acarreta redução na digestibilidade, o 

que pode ser atribuído a dois fatores: :ç-eações na fase lipídica de

pendentes. co teor de umidade, mas não da presença de 02 e mo

dificações nas proteínas que dependem principalmente da .redução do 

aquecimento, não são influenciadas pela presença de lipídeos, 

não são afetadas pela extração com solventes e não ocorrem em 

proteínas competamente secas. Os resultados obtidos demons-
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tram que a reduç~o da digestibilidade das proteInas pode ser 

atribuIda mais aos danos causados pelo calor às proteInas, em 

especial em presença de umidade, do que à oxidaç~o de lipIdeos 

e conseqüente formação de complexos lipIdeos-proteInas. 

A drástica redução na digestibilidade da prote! 
o _ 

na causada pelo aquecimento a 100 C tambem foi observada por 

HENRY & FORD (1965). 

COWLISHAW et alii (1956) avaliaram a influência 

de diferentes métodos de processamento no valor nutritivo de 

concentrados protéicos de folhas. Segundo esses autores urna 

lavagem com água quente aumentou o valor biológico de alguns 

concentrados pela remoção de susbstâncias tóxicas solúveis em 

água. 

Segundo SUBBA RAU et alii (1972) altos teores 

de cinza e de sólidos solúveis diminuem a qualidade de prepa

rações de proteInas de folhas. Altos teores de cinza podem se 

dever a contaminações com solo ou serem devidos a peculiar ida-

des do material usado. Alto~ teores de sólidos solúveis podem 

ocorrer devido, principalmente, a lavagem ineficiente ou a 

prensagem inadequada do material coagulado no processamento. A 

superioridade dos concentrados citoplasmáticos sobre os cloro 

plásticos em termos de qualidade pode ser atribuIda em gral.de 

parte aos teores de N mais elevados e teores de cinza menores. 

A pré-lavagem do material leva a urna reduç~o no teor de cinza, 

pela remoç~o de materiais minerais contaminantes, melhorando a 
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qualidade nutricional, da mesma~ forma, uma lavagem com ácido 

a quente do coágulo protéico melhora a qualidade nutricional 

pela remoção de minerais solúveis em ácido. Foi observado pe

los autores que a relaçao fenóis/N influencia inversamente a 

qualidade. 

Outro fator importante a ser considerado na ava 

liação nutricional de concentrados protéicos de folhas é a in

terferência da aceitabilidade dos concentrados durante ensaios 

biológicos. SUBBA RAU et ali i (1972) consideram que as grandes 

variações observadas na qualidade das proteínas de folhas sao 

cons~qüência de fatores que afetam principalmente a aceitabili 

dape e a digestibilidade. Os fatores que afetam a aceitabili

dade estão relacionados ~ presença de "flavor" indesejável e 

impurezas que nao estão totalmente conhecidas. Os autores con 

cluem que a qualidade dos concentrados protéicos de folhas in

geridos, ou seja, excluindo-se a influência da aceitabilidade, 

está diretamente relacionada aos teores N e S e inversamente 

relacionada aos teores de cinza, sólidos solúveis e fenóis. La 

vagens adequadas para a remoção de contaminantes e substâncias 

solúveis indesejáveis levam a uma melhor qualidade nutricional. 

2.4.4. Os concentrados protéicos de folhas na 

=!.lünentação animal e humana 

Para HENRY & FORD (1965) o valor dos concentra

dos protéicos de folhas na alimentaçao animal, como suplemento 

de dietas a base de cereais, portanto com baixos teores de li-



59. 

sina, já foi estabelecido através de experimentos realizados 

com aves, ratos e sulnos e sua utilizaç~o na alimentaç~o huma

na tem sido estudada. 

Segundo PARRISH et alii (1974) o primeiro expe~ 

rimento a respeito do uso de concentrados protéicos de folhas 

na alimentação animal foi publicado em 1960. Concentrado pro

téico de folhas foi testado na alimentação de sulnos e de aves 

tendo sido observados bons resultados. 

SGARBIERI (1976) enfatiza o papel dos pigmentos 

(clorofila e xantofi1al presentes nos concentrados integrais e 

nos concentrados de fraç6es "verdes" (Pro Xan lI) na ali~enta

çao de aves, pois estes pr9porcionam a pigmentaç~o desejada 

na pele e nos ovos. 

Concentrados protéicos integrais nao sao normal 

mente aceitos para consumo humano devido ao seu "flavor" e co

loração caracterlsticos. A aceitaç~o destes produtos só e po~ 

sIvel, segundo KOHLER & KNUCKLES (1977), em um dos seguintes 

casos: (1) em per Iodos de intenso "stress" e fome, como no ca

so de guerras~ (2) quando o material é incorporado a alimentos 

fortemente flavorizados e coloridos, capazes de mascarar seu 

"flavor" e coloraç~o~ e(3) em áreas de defici~n6ia protéica os 

concentrados protéicos de folhas podem ser fornecidos a crian

ças que ainda não são capazes de escolher seu próprio aliment~ 

Na última categoria, os autores citam vários trabalhos 'desen

volvidos. Na Nigéria, ciranças foram recuperadas e "kawashior-
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kor" pelo consumo de 10g/dia de concentrado protéico de folhas. 

Estudos na índia mostraram que concentrados protéicos inte

grais de folhas incorporados a balas e produtos similares fo

ram bem aceitos por crianças na faixa de três a quatro anos, as 

crianças que receberam suplementação com concentrados de fo

lhas apresentaram maior ganho de peso e altura do que as crian 

ças do grupo controle. 

- PARRISH et alii (1974) relataram um estudo en

volvendo crianças recuperadas de desnutrição na Jamaica. Houve 

ganho de peso em crianças que receberam dieta contendo proteí

na de folhas de alfafa e de leite similar ao de CTianças que receberam 

somente leite. Os mesmos autores afirmam que os concentrados 

protéicos de folhas podem ser comparados a proteínas de levedu 

. ras, soja, e sementes de algodão e girassol. 

- Conforme já foi visto, os problemas de aceitabi 

lidade dos concentrados integrais levaram ao desenvolvimento 

de técnicas para a produção de concentrados "brancos". Estes 

concentrados, por suas características e composição, podem ser 

usados tanto para elevar o teor protéico de alimentos pobres 

em proteínas como para melhorar o valor nutricional das pro te! 

nas presentes. 

-- CARLSON & HANCZAKOWSKI (1985) avaliaram a qual~ 

dade nutricional de misturas de concentrados protéicos de fo

lhas e proteínas alimentares. Os resultados mostraram que o 

valor bio16gico de misturas de proteínas sempre foi mais eleva 
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do que o de cada componente individualmente. Este fato nao p~ 

de ser explicado somente pela complementação' de aminoácidos, 

pois a adição de concentrado de folhas melhorou o valor b~016-

gico tanto de proteínas pobres em lisina, como o glúten, como 

o de protelnas com altos teores de lisina e aminoácidos sulfu

rados como o soro de leite, o que seria explicado, provavelme~ 

te, por outros fatores que afetam a utilização das proteínas. 

_ FIORENTINI & GALOPPINI (1983) relataram o uso 

de 3 a 10% de concentrados protéicos integrais incorporados a 

uma grande gama de produtos como sopas, molhos, linguiças e 

biscoitos. Segundo os autores, concentrados citoplasmáticos 

tem sido incorporados a biscoitos e sopas vegetais, s~ndo que 

a aceitação dos produtos foi boa com a adição de 3% em biscoi

tos e 15% em sopas vegetais. 

2.5. PROPRIEDADES FUNCIONAIS DE CONCENTRADOS PROTÉICOS 

DE FOLHAS 

Segundo KINSELLA (1976) propriedade funcional de 

uma proteína refere-se às características físico-químicas que 

afetam o processamento e o comportamento da proteína num sist~ 

ma alimentar, o que é reflexo de complexas interações entre a 

composição, estrutura, conformação e propriedades físico-quím~ 

cas da proteína em si e de outros componentes do alimento além 

de interações entre eles. 

As propriedades funcionais determinam as possi-
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bilidadesdeaplicação de' uma proteina. Quando uma nova protei 

na é usada em substituição a uma proteina convencional deve 

manter ou melhorar a qualidade e a aceitabilidade do alimento 

no qual é adicionada, o que mostra a grande importância das pr~ 

priedades funcionais, pois, segundo KINSELLA (1976), de nada 

adianta produzir um alimento de alto valor nutricional se este 

não for aceito para o consumo. 

KINSELLA (.1976) observa também que as propried~ 

des funcionais variam com a fonte de proteina, com o método de 

isolamento, precipitação e secagem ou desidratação, com a con

centração, modificaçõesquimicas sofridas pela proteina e com 

fatores do meio como pH, temperatura e força iônica. 

Segundo o mesmo autor, uma determinação sistemá 

tica das propriedades funcionais deve ser feita sempre que se 

desenvolve nova fonte de proteina, pois desta meneira, é possi 

vel avaliar sua potencialidade. 

Segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1983) as pro-

priedades funcionais desempenham importante papel na determina 

çao das possibilidades de utilização dos concentrados protéi-

cos de folhas para o consumo humano. Os concentrados em geral, 

e os concentrados de fração citoplasmática em especial, quando 

corretamente isolados, revel~m boas propriedades funcionais,e~ 

pecialmente as relacionadas g capacidade de absorção de água e 

óleo, o que confere aos concentrados protéicos de folhas boas 

caracteristicas para utilização em produtos' cárneos tipo emul

são. 
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2.5.1. Solubilidade 

Muitas das propriedades funcionais de proteínas 

em alimentos estão relacionadas às interações entre a proteína 

e a agua. Através do conhecimento da solubilidade de urna pro-

teína pode-se prever seu potencial e suas limitações de aplic~ 

ções em sistemas alimentares, além de fornecer informações 

fiteis para a otimização do processamento e para a determinação 

dos efeitos dos tratamentos térmicos, pois, segundo KINSELLA 

(1976) o perfil de solubilidade do nitrog~nio sob diferentes 

condições de pH é um ótimo guia de funcionalidade da proteína, 

pois- relaciona-se diretamente com outras propriedades importa~ 

teso 

Segundo KINSELLA (1976) a solubilidade é basta~ 

te dependente dos tratamentos prévios sofridos pela proteína, 

do método de extração, dos íons e do pH do solvente. 

KOHLER & KNUCKLES (1977) estudaram a solubilida 
i 

de de concentrados protéicos de folhas de alfafa, fração cito-

plasmática, e observaram que os .concentrados coagulados pelo 

calor mostraram-se praticamente insolfiveis entre pH 2 e pH 10, 

enquanto que os concentrados precipitados pela ação de ácidos 

mostraram-se solfiveis em condições ácida e alcalina, com uma 

faixa de baixa solubilidade entre pH 3 e 8, conforme pode ser 

visto na Figura 2, a seguir. 
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Figura 2. Solubilidade de N em concentrado protéico de alfafa. 

Fonte: KOHLER & KNUCKLES (1977). 

KOHLER & KNUCKLES (1977) observaram também que 

a solubilidade dos concentrados coagulados pela ação do calor 

é aumentada quando a temperatura é reduzida para valores próx~ 
o 

mos de ° C, a pH 7. 

WANG & KINSELLA (1976) observaram que todas as 

amostras de concentrados protéicos de folhas de alfafa estuc~-

dos mostraram solubilidade mínima entre pH 3 e 4. Os autores 

observaram que o uso de diferentes extratores, bem corno a adi-

ção de NaCi em concentrações entre 0,05 e 0,2M nao influenciou 

a solubilidade. 
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Para LU & KINSELLA (1972>. a solubilidade dos 

concentrados protéicos de folhas de alfafa é afetada'pela con-

centração do produto e pela temperatura. Foi observado que a 
o 

temperatura de 80 C a solubilidade tende a ser levemente maior 

para concentrações de 5% do que para 10%. Entretanto, concen

trações de 10% fornecem maiores solubilidades a valores de pH 

o 
menores que 3 e maiores que 6. A 25 C as curvas de solubilida 

de nas concentrações de 5 e 10% são bastantes semelhantes. Os 

resultados obtidos indicaram ainda que os concentrados protéi

cos de folhas são mais solfiveis a ~H mais elevados. 

Segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1981) pqra con-

centrados citoplasmâtic~s coagulados por acidificação cerca de 

90% do N apresenta-se solfivel em condições alcalinas (pH 10) 

enquanto que a pH 2, somente 40% do N estã solfivel. O fato 

dos concentrados citoplasmãticos coagulados pelo calor mostra-

rem solubilidade menor que 10% mostra que os concentrados pro-

téicos obtidos por este processo são muito mais desnaturados. 

KNUCKLES & KOHLER (1982) observaram que o calor 

fimido reduz a solubilidade das proteínas de folhas, o que re

flete a importância da técnica de secagem usada para a obten-

ção dos concentrados protéicos. 

2.5.2. Capacidade de absorção de água e óleo 

A capacidade de absorção e retenção das proteí-

nas refere-se a habilidade de reter ingredientes em estado só 
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lido, semi-sólido ou líquido. SegundoKINSELLA (1976) em al-

guns casos esta propriedade implica na prevenção ou retardame~ 

to da perda de componentes voláteis como a agua e substâncias 

flavorizantes. Esta propriedade é fortemente influenciada pe-

lo pH e força iônica que afetam as características superfi-

ciais e a área superficial das moléculas protéicas, pela pre-

sença de carboidratos.e lipídeos, grau de umulsificação da g0E, 

dura, tamanho das partículas protéicas, intensidade de agita-

ção, modificações quimicas ou enzímicase tratamento térmico. 

Segundo KNUCKLES & KOHLER (1982) a capacidade de 

retenção de óleo de concentrados protéicos de folhas de alfafa 

é maior que a de isolado protéico de soja. Concentrados pro-

téicos que sofreram durante a secagem aquecimento a temperatu

o 
ras superiores a 85 C mostraram capacidade de retenção de água 

nula, enquanto que os concentrados que foram secos pelo siste-

o 
ma "spray dried" a 140 C mostraram capacidade de retenção de 

água 30% menor que a de isolado protéico de soja, isto ocdrre 

devido ao fato de que altas solubilidades determinam menor ca 

pacidade de aprisionar água. 

WANG & KINSELLA (.1976) observaram que o uso de 

extratores para a solubilização das proteínas durante o proce~ 

samento conduzem à obtenção de concentrados protéicos de fo

lhas com capacidade de absorção de água mais elevada (foram 

testados água, NaCl, NaOH e ~tris buffer"). A remoção dos li

pídeos pela extração com acetona reduz a capacidade de absorção 
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de agua dos concentrados. Com relação à capacidade de retenção 

de óleo, os autores relataram que os concentrados extraídos 

com água e NaOH absorvem mais óleo do que os extraídos com 

NaCl e "tris buffer". O tratamento do concentrado com acetona 

reduz a absorção de óleo. 

FIORENTINI & GALOPPINI (1981) relataram para co!!, 

centrado protéico de folhas de alfafa, capacidade de retenção 

de água de 4,5 ml de água/g de concentrado. A capacidade de 

retenção de óleo do mesmo concentrado foi de 4,1 ml de óleo/g 

de concentrado, que é mais alta que a de concentrados isolados 

prot~icos de soja. 

2.5.3. Capacidade de formar emulsão 

Segundo KINSELLA (1916) esta propriedade está 

relacionada à capacidade das proteínas de diminuir a tensão in 

terfacial entre os componentes hidrofóbicos e hidrofílicos nos 

alimentos e esta função reflete a composição e a 

da proteína. 

conformação 

Para o mesmo autor a capacidade de emulsifica

çao é definida corno o volume de óleo que pode ser emulsionado 

por um grama de proteína antes que ocorra o colapso da emul

sao. Tanto a capacidade de emulsificação como a estabilidade 

'da emulsão formada por proteínas são afetadas por vários fato

res e condições, entre eles; tipo de equipamento utilizado nas 

determinações, velocidade de homogeneização, velocidade de adi 

ção de óleo, temperatura, pH, fonte da proteína, solubilidade 
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e concentração da proteína, tipo de óleo usado, tipo de concen 

tração de sal, presença de açúcares e teor de umidade. 

Segundo FIORENTINI & GALOPPINI (1981) as propri~ 

dades de emulsificaçao, que são úteis em vários sistemas em 

que proteínas sao misturadas com lipídeos e água, são bastante 

afetadas pelQ pH. Os valores máximos de atividade emulsifican 

te e estabilidade da emulsão para concentrado citoplasmático 

de folhas de alfafa ocorreram a pH 6. A estabilidade da emul

são é mais ou menos constante entre pH 4 e la e é praticamente 

nula em condições mais ácidas. A adição de NaCt reduz levemen 

te t~nto a atividade de emulsificação como 'a estabilidade da 

emulsão, enquanto que a sacarose aumenta a atividade emulsifi

cante. 

Para KNUCKLES & KOHLER (1982) a atividade de 

emulsificação e a estabilidade da emulsão de concentrados pr~ 

téicos de folhas de alfafa são semelhantes ~s de isolados pro

téicos de soja. Os autores observaram que a capacidade de for 

mar emulsão de concentrados protéicos de folhas de alfafa de

cresce com o aumento na concentração. Emulsões formadas com 

soluções de concentrados protéicos de folhas de alfafa na con

centração de 2% em óleo tem alta viscosidade e são muito está

veis. 

WANG & KINSELLA (1976) observaram que o uso de 

diferentes extratores para a solubilização das proteinas dura~ 

te o processamento exerceu pequena influência na atividade de 

emulsificação, enquanto que o tratamento com acetona reduz es-
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ta propriedade. Segundo os autores, a atividade emulsificante 

de todas as amostras de concentrados protéicos de folhas de a! 

fafa testadas foi maior que a dos isolados de proteInas de so

ja usados como padrão. Foi observado que os concentrados de 

folhas têm boas propriedades de formar emulsão 

nas proximidades de seu pontoisoelétrico. 

2.5.4. Formação de gel 

especialmente 

Segundo KINSELLA (1976) a capacidade de formar 

gel sob determinadas condições é uma importante propriedade fug 

cional de várias proteInas. Géis protéicos são compostos de 

matri'zes tridimensionais ou redes entrelaçadas de . polipeptI

deos nas quais ',a água, o "flavor" , os açúcares e outros componen

tes são retidos. A formação de gel protéico normalmente re-

quer aquecimento prévio da proteIna para causar 

parcial. 

desnaturação 

KNUCKLES & KOHLER (1982) trabalhnado com concen 

trados de folhas de alfafa encontraram melhores propriedades 

geleificantes do que as de isolados protéicos de soja e melho

resque as relatadas na literatura, pois os concentrados pro

téicos coagulados pela ação de ácidos sempre foram considerados 

como possuidores de baixas propriedades para formar gel;segug 

do os autores a capacidade dos concentrados protéicos de fo

lhas de formar gel é muito afetada pela temperatura e método de 

secagem empregado na sua obtenção e pelas 'condições nas quais 

o gel é formado. 



70. 

Segundo LU & KINSELLA (1972)· a capacidade de 

formar gel dos concentrados protéicos de folhas é influenciada 

por sua concentração e pela concentração de cloreto de cálcio. 

Os melhores ;resultados foram obtidos com concentração de 10% 

em peso, sendo que a formação de gel.nao ocorreu com concentra 

çoes de 5% ou menores. A concentração de CaCl 2 ótima a pH 12 

é de 2% para 10% de concentrado; o gel formado nestas condi-

çoes é relativamente estável. O pH e a temperatura também afe 

tam a formação de gelo Os autores só obervaram a formação de 
o 

gel a pH 12 e mediante aquecimento a 80 C. 

2.5.5. Formação de espuma 

Segundo KINSELLA (1976) a capacidade de formar 

espuma por incorporação de ar e uma propriedade funcional mui

to importante de proteínas em vários alimentos. Espuma em al~ 

mentos, geralmente, consiste de "gotículas" de ar dispersas e 

encapsuladas por um líquido que contém um agente surfactante. 

O agente surfactante diminui a tensão superficial do líquido, 

facilitando a sua deformação e a grande expansão observada em 

sua área superficial, diminui também a tensão interfacial. 

O mesmo autor observa que proteínas com propri~ 

dade ideal de formar espuma apresentam a capacidade de formar 

membranas circundando as "gotículas" de ar e sofrer um certo 

grau de desnaturação, e em alguns casos específicos coagulam 

mediante aquecimento preservando a estrutura da espuma. 

KINSELLA (1976) observa que vários fatores in-
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fluenciam as propriedades de formar espuma, entre eles: fonte 

da proteina, método de preparação, composição, solubilidade, 

concentração, pH, temperatura e duração do perIodode aqueci

mento, presença de sais, açúcares, lipIdeos e método de deter

minação desta propriedade. A propriedade de formar espuma de 

uma proteina é determinada geralmente pelo máximo aumento de 

volume que uma dispersão protéica apresenta ap6~ incorporação 

de ar por batedura, agitação ou aeração. 

KNUCKLES & KOHLER (1982) observaram que concen

trados protéicos de folhas de alfafa apresentam boas propried~ 

des de formação de espuma, o que é útil para a aeração de sis

temas alimentares. A agitação de solução de concentrado de al 

fafa produz espuma com 10 vezes o volume inicial da solução,es 

te aumento de volume é semelhante ao obtido com a clara de ovo. 

A espuma obtida mostrou-se mais estável ap6s ·2 horas que a es 

puma de clara de ovo. O volume e a estabilidade da espuma de 

concentrado de alfafa sofrem influência do pH. O volume é re

duzido em valores de pH acima de 6 e uma maior estabilidade e 

conseguida a pH próximo de 4,5. A espuma obtida mostrou-se es 

tável ao aquecimento, mas levemente diferente na aparência em 

relação à espuma de clara de ovo. Os dados obtidos pelos auto 

res sugerem que os concentrados protéicos de folhas de alfafa, 

fração citoplasmática, podem ser usados como substitutos par

ciais de albumina de ovo na preparação de merengues. 
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I 

3. r'~ATERIAIS E r~ETODOS 

3.1. MATERIAIS 

3.1.1. Matéria-prima 

As plantas de aguapé (Eic.hhoJtIi.-i.a c.Jta..ó.ó-i.pe..ó ) uti 

lizadas foram obtidas no CENA (Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura, da Universidade de são Paulo, em Piracicaba),pr~ 

venientes do projeto de despoluição desenvolvido por esta ins 

tituição de pesquisa. 

3.1.2. Concentrado protéico de aguape 

o concentrado protéico de aguapé, CPA, analis~ 

do foi obtido conforme o descrito em métodos, item 3.2.1.2.4. 

3.1.3. Animais 

No ensaio biológico foram utilizados ratos al-

binos Wistar (RatiU.6 novugic.U.6 variEdade albinU.6) procedentes do 

biotério do Setor de Nutrição Experimental da Faculdade de 

Ciências Farmaceuticas da Universidade de são Paulo. 

Foram utilizados dezoito animais divididos em 

três grupos. 
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3.1.4. Rações 

As raçoes foram preparadas conforme AOAC(1975), 

com a seguinte composição: 

- ração contendo o CPA corno única fonte proté! 

ca, com 37,2% de CPA, 8% de óleo de soja, 4% 

de mistura salina, 1% de mistura vitaminica, 

10% de sacarose, 1% de fibra e 38,8% de amido. 

- ração controle, com caseina corno fonte pro

téica, contendo: 12,5% de caseina, 63,5% de 

amido, 8% de óleo de soja, 4% de mistura sa

lina, 1% de mistura vitaminica, 10% de saca

rose e 1% de fibra. 

- ração aprotéica, contendo: 76% de amido, 8% 

de óleo de soja, 4% de mistura salina, 1% de 

mistura vitaminica, 10% de sacarose e 1% de 

fibra. 

3.1.5. Gaiolas 

No ensáiobiológico foram empregadas gaiolas 

individuais apropriadas que permitem o controle de consumo de 

rações e das fezes eliminadas pelos animais. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. preparação do concentrado protéico 

3.2.1.1. Metodologia básica de obtenção 

3.2.1.1.1. Lavagem e separaçao das raízes 

o aguapé foi lavado em água corrente e suas 

raízes foram descartadas. 

3.2.1.1.2. Desintegração 

As folhas e pecíolosforamdesintegrados em moe 

dor de martelos a 3250 rpm, com motor de 10 HP. 

3.2.1.1.3. Extração das proteínas 

o material desintegrado foi misturado com a so 

lução extratora na proporção de 3 partes do extrator para 1 

parte de amostra desintegrada, ã temperatura ambiente, por 30 

mino 

3.2.1.1.4. Centrifugação 

A centrifugação foi feita em fluxo contínuo em 
I 

centrífuga de cesto perfurada com tela de nylon 40 rnesh e 

600 rprn, sendo g = 35, com a separação do material em duas 

frações: suco verde e material fibroso (que foi descartado) . 
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3.2.1.1.5. Precipitação das proteínas do suco 

As proteinas contidas no suco verde foram pre-

cipitadas pela ação de agentes descritos em 3.2.1.2, tendo si 

do testada a eficiência daqueles diferentes agentes. 

3.2.1.1.6. Separação do precipitado 

o precipitado formado foi separado por decanta 

çao e o sobrenadante foi descartado. 

3.2.1~1.7. Secagem 

o precipitado protéico foi seco em estufa a 
o 

60 C com curculação de ar para a obtenção do concentrado na 

forma seca. 

3.2.1.2. Deter-m~nqção do~ pqr~etros mals 

adéquados de processamento 

3.2.1.2.1. Experimento 1 

Com o objetivo de avaliar a eficiência dos di-

ferentes extratores na solubilização das proteinas contidas 

no material desintegrado e conseqüente separação do material 

fibroso, testou-se dois extratores, conforme segue: 

a) extração com água, na proporção de 3 partes 

de água para 1 parte de material desintegr~ 

do, temperatura ambiente, por 30 mino 
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b) extração com NaOH O, O 5N, na proporção de 3 

pprtes de NaOH 0,05N para 1 parte de mate

rial desintegrado, temperatura ambiente por 

30 mino 

Para avaliar a eficiência de cada extrator tes 

tado foram determinados os teores de proteína bruta na fração 

fibra, no suco verde após extração, bem como as quantidades 

obtidas de cada fração e porcentagem de proteína extraída em 

cada caso em relação à proteína presente no material antes da 

etapa extração. 

As variáveis estudadas sao mostradas no fluxo-

grama 1. 

Aguapê 

~ lavagem 
(água corrente) 

~ corte 
(separação e descarte de raízes) 

. desinteIração 
(moedor de martelos, 3.250 rpm, motor 10 HP) 

extrIção 
V 

. ~ -centrl.fugaçao 
(centrífuga de cesto, descarte da porção fibrosa) 

precipitação das troteínas do suco 

- ~ .. separaçao do prec1p1tado 
(decantação, descarte do sobrenadante) 

° secaIem 
(60 C, circulação de ar) 

~-. -Concentrado Prote1co de Aguape 

Fluxograma 1. Variação na etapa de extração. 
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AI: extraç~o com agua, conforme descrito em 3.2.1.2.1 a 

A2 : extraç~o com NaOH 0,05N, conforme descrito em 3.2.1.2.2 b 

3.2.1.2.2. Experimento 2 

Nesta etapa testou-se a influência do pH na 

precipitação das proteínas do suco, após extraç~o com NaOH 

0,05N, conforme descrito em 3.2.1.2.1. 

A acidificaç~o foi feita pela adiç~o ao 

de Hei at§ que se atingisse os valores desejados de pH. 

suco 

A avaliaç~o da influência do pH foi feita pela 

determinaç~o das quantidades de concentrado obtidas em 

tratamento. 

cada 

Trabalhou-se com os seguintes valores de pH: 

11,86 (sem adiç~o de ãcido); 9,90; 7,90; 6j60; 5,40; 3,50. 

As variãveis estudadas sao mostradas no fluxo-

grama 2. 



Aguape 

~ 
lavagem 

(água corrente) 

~ 
corte 

(separaç~o e descarte de raizes) 

~ 
desintegração 

(moedor de martelos) 
I 

íJ 
extraçao 
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3 (NaOH O, OSN) I (material desintegrado) (t ambíente, I h) , 

. t ~ 
cen tn.fugaçao 

(centrifuga de cesto, descarte da fração fibrosa) 

Fluxograma 2: 

~ 
precipitação 

~ 

separação do precipitado 
(decantação, descarte do sobrenadante) 

~ 
o secagem 

(60 C, com circulação de ar) 

t 
Concentrado Proteico de Aguape 

Variação nos valores de pH na precipitação 

BI : pH 11,86 (sem adição de ácido) 

B2 : com adição de Hct ate pH 9,90 

B3 : com adição de Hci ate pH 7,90 

B4 : com adição de Hci ate pH 6,60 

BS: com adição de Hci ate pH S,40 

B6 : com adição de Hci ate pH 3,50 

das proteinas. 
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3.2.1.2.3. Experimento 3 

Nesta etapa foi avaliado o efeito do aquecime~ 

to sobre a precipitação das proteínas do suco. 

A precipitação foi feita sob as seguintes con-

dições: 

a) por acidificação do suco pela adição de 
o 

H2S04 até pH 3,5 e aquecimento a 80 C, em 

banho-Maria. 

b) por acidificação do suco pela adição de 

H2S04 até pH 3~5 sem ~quecimento. 

A avaliação do efeito do aquecimento foi feita 

pel~ anãlise da porcentagem de proteína do suco presente no 

precipitado formado. 

As variãveis testadas sao mostradas no fluxo-

grama 3. 



Aguape 

~ 
lavagem 

(agua corrente) 

~ 
corte 

(separação e descarte de raízes) 

~ 
desintegração 

(moedor de martelos) 

~ 
extraçao 

3(NaOH O,05N): 1 (material desintegrado) (tambiente, 1 h) 

~ 
centrifugação 

(centrífuga de cesto, descarte da fração fibrosa) 

~ 
precipitação 

~ 

separação do precipitado 
(decantação, descarte do sobrenadante) 

~ 
secagem 

com circulação de ar) 

~ 

o 
(60 C, 

Concentrado Proteico de Aguape 

80. 

Fluxograma 3. Variação na temperatura na etapa de precipitação das pro
teínas. 

Cl : precipitação por acidificação a pH 3,5 e aquecimento a 
800 C. 

C2 : precipitação por acidificação a pH 3,5, sem aquecimento. 
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3.2.1.2.4. Processamento final 

Depois de estudadas as diferentes variáveis 

apresentadas nos experimentos 1, 2 e 3 descritos, foi elabora 

do o fluxograma 4 que define a metodologia mais adequada para 

a obtenç~o de Concentrado Protêico de Aguapênas condiç6es tes 

tadas. 

As amostras utilizadas para as determinaç6es 

quimicas, avaliaç~o da qualidade nutricional edepropriedades 

funcionais foram obtidos conforme descrito no Fluxograma 4 que 

está representado no item 4.2.4. 

3.2.1.2.5. Redução do teor de cinza no concen

trado seco 

Depois de efetuados a análise quimica e o en-

saio biológico do concentrado obtido conforme descrito em 

3.2.1.2.4, foi testada a eficiência de uma ressuspens~o e lava 

gem do concentrado já seco na reduç~o do teor de cinza, con-

forme segue: 

1,5 g do Concentrado Protêico de Aguapê seco 

foram dispersos em 75 ml de água com pH natural ou pH ajusta-

do para 3,5 pela adição de Hcl. As amostras foram submetidas 

~ agitaç~o eletromagnêtica por 30 min., seguida de centrifug~ 
o 

çao a 2.000 rpm . por 20 mino e nova secagem em estufa a 60 C 

com circulaç~o de ar. 

Foram deternrlnadas a porcentagem de reduç~o nos· 
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teores de cinza e a porcentagem de perda de proteína, através 

da determinação das quantidades de concentrado final obtidas 

em cada tratamento e das porcentagens de proteína no sobrena-

dante e de proteína e cinza no Concentrado final. 

abaixo: 

As variáveis testadas são mostradas no esquema 

Concentrado Proteico de Aguape seco 

(2.000 rpm, 20 

~ 
lavagem 

~ 

~ 
centrifugação 

min., descarte 

~ 
do sobrenadante) 

o secagem 
(60 C com circulação de ar) 

~ 
Concentrado Proteico de Aguape seco final 

Dl: lavagem com 50 partes de água com pH natural para I parte· de Concen
trado seco. 

D2 : lavagem com 50 partes de agua com pH ajustado em 3,5 para I parte de 

Concentrado seco. 

3.2.2. Análises químicas 

3.2.2.1. Umidade 

Determinada pelo método gravimétrico, em estu-
o 

fa a 110 C até obtenção de peso constante, seg~ndo AOAC(1975). 
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3.2.2.2. proteina bruta 

Determinada pelo método semi-micro-Kjeldahl, 

usando o fator de conversão 6,25, segundo AOAC (1975). 

3.2.2.3. Prateina verdadeira 

Adicionou-se a 19 de amostra 10 ml de TCA 5 9-o , 

ap6s 1 h sob agitação, retirou~se aliquotas do sobrenadantep~ 

ra dosagem de protelna conforme descrito em 3.2.2.2, o teor 

de protelna verdadeira foi obtido por diferença 

3.2.2.4. Lipideas 

Determinados como lipídeos totais, pelo método 

gravimétrico .usandoextrator de Soxhlet, segundo AOAC (1975). 

3.2.2.5. Cinza 

Determinada pelo método gravimétrico, através 
o 

de incineração da amostra a 550 C, segundo AOAC (1975). 

3.2.2.6. Elementos minerais 

As análises dos teores de elementos minerais 

foram feitas na Seção de Radioqulmica e Qulmica Analltica do 

CENA (Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universida 

de de são Paulo). 

As amostras secas em estufa foram moldas (60 

mesh) • Ap6s, procedeu-se à digestão sulfúrica para determi-

nação de nitrogênio, e digestão nitrico-perc16rica para os de 

mais elementos, conforme recomendado por ZAGATTO et alii (1981). 
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As análises foram efetuadas como segue: 

3.2.2.6.1. Nitrogênio: analisado por colorime-

tria em Auto Analyser Technican AAII. 

3.2.2.6.2. Potássio e sódio: analisados por es 

pectrometriade absorção atômica com chama ar-acetilena, em 

espectrômetro de absorção atômica Perkin-Elmer modelo 306. 

3.2.2.6.3. Enxofre; analisado por turbidime-

tria em sistema de injeção em fluxo. 

3.2.2.6.4. Fósforo, cálcio, manganes, ferro, 

cobre, magnésio, boro, alumínio, cloro, bário, chumbo, níquel, 

prata: zinco, cádmio, cromo, determinados por espectrometria 

de emissão atômica com plasma induzido em argônio em espectrô-

metro JARREL-ASH, modelo Atom Comp 975. 

3.2.2.7. Teor de aminoácidos 

A determinação do teor de aminoácidos do con

centrado protéico foi feita nos laboratórios do ITAL (Instit~ 

to de Tecnologia de Alimentos, em Campinas), conforme metodo-

logia a seguir: 

Para a eliminação do excesso de cinza na 

amostra, a mesma foi hidratada conforme o seguinte procedimen 
I -

to: a 5g de amostra adicionou-se 40mt de TCA 20%, apos agita-

çao por 20 min., centrifugou-se o material por 10 mino a 

5.000 rpm, lavou-se o precipitado com acetona em filtro cinte 

tizado G3, levou-se à estufa por 20 mino para a evaporação da 



85. 

acetona. Para a hidrólise pesou-se o equivalente a 25mg de 

amostra em tubo de hidrólise, adiciounou-se 10 m~ de HC~ 6N 
o 

e a amostra foi hidrolisada a 110 C por 22 h. Recuperou-se o 

hidrolisado em solução tampão citrato, pH 2,2. Aliquotas de 

75 ]J~ foram aplicadas em colunas de troca iônica para separaçao 

de aminoácidos em analisador Technicon, segundo o método de 

SPACKMAN et ali i (1958). Sendo o triptofano determinado colori 

metricamente segundo OPIENSKA (1963). 

3.2.2.8. Cômputoquimico 

A qualidade da proteina presente no concentra

do de aguapé foi avaliada pelo cômputo quimico em reiação à 

caseina e à proteina padrão da FAO, conforme segue: 

cômputo quimico = mg do AAE por g na proteina estudada x 100 

mg doAAE por g na proteina padrão 

onde: AAE = aminoácido essencial 

Segundo PELLETT & YOUNG (1980) 

3.2.3. Avaliação biológica 

As análises para a avaliação biológica do con

centrado foram efetuadas no Biotério do Setor de Nutrição Ex

perimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universi 

dade de são Paulo. 

3.2.3.1. Ração 

As rações preparadas conforme descrito em 

3.1.4 foram avaliadas pela determinação do Coeficiente de Efi 
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c~cia Alimentar (CEA) que ê definido pelo aumento do peso do 

animal em razão da ração ingerida, ou seja: 

CEA = ganho de peso' (g) 

raçao ingerida (g) 

segundo PELLETT & YOUNG (1980). 

3.2.3.2. Proteína 

A proteína do .concentrado de aguape foi avalia 

da atravês dos seguintes parâmetros: 

3.2.3.2.1. Coeficiente de Eficácia Protéica 

(CEP) 

o coeficente de efic~cia protêica, ou PER 

("protein efficiency ratio") fornece indicaç6es do aumento do 

peso do animal em função da proteína ingerida, conforme segue: 

CEP = ganho em peso (g) 

proteínaingerida (g) 

segundo PELLETT & YOUNG (1980). 

3.2.3.2.2. Coeficiente de digestibi1idade (CD) 

o coeficiente de digestibilidade reflete a re-

lação entre o N, e portanto, a proteína, absorvida pelo orga-

nismo e o N, e portanto, a proteína ingerida, ou seja: 

CD = 

onde: NI = N ingerido 

NI -(NF - NFo) 

NI 

NF = N determinado nas fezes 

NFo = N fecal endógeno 
Segundo PELLETT & YOUNG (1980). 
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3.2.3.2.3. Razão protéica líquida (RPL) 

A razão protéica líquida, RPL, ou NPR ( "net 

protein ratio") fornece indicações do aumento de peso do ani-

mal em função da proteína ingerida, levando em consideração 

também a perda de peso do grupo aprotéico, sendo definida pe-

la relação: 

RPL = ganho de peso (g) + perda de peso do grupo aprotéico (g) 

proteína ingerida (g) 

segundo PELLETT & YOUNG (1980). 

3.2.4. Propriedades funcionais 

Para a caracterização tecnológica do Concentra 

do Protéico de Aguapé, foram avaliadas a solubilidade, a dis

persibilidade e a capacidade de absorção de água e óleo. 

3.2.4.1. Solubilidade 

A solubilidade do concentrado protéico de agu~ 

pé foi avaliada em função do pH. O método que foi usado é se 

melhante ao empregado por vários autores (LU & KINSELLA,1972; 

BETSCHART & KINSELLA, 1973; WANG & KINSELLA, 1976; McWATTERS 

& HOLMES, 1979). 

Foram dispersos 0,5g de concentrado em 50 mt 

de água destilada com pH ajustado de 2 ê 12, com Hct ou NaOH diluídos. 

Após um período de 10 min. o pH foi reajustado, o material foi 

agitado em "shaker" por 30 mino a 150 rpm, após o que foi cen 

trifugado por 30 mino a 2.200 rpm. Do sobrenadante foram re-
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tiradas aliquotas para a determinação de N total pelo método 

de microKjeldahl conforme AOAC (1975). Os resultados sao 

apresentados como porcentagem de proteina bruta nas diferen

tes condições de pH. 

3.2.4.2. Dispersibilidade 

A avaliação da dispersibilidade doi feita se

gundo TENUTA FILHO (1983). 0, 5g· da amostra foi homogeneizada 

em água (pH 7,0) sob agitação eletromagnética por 15 mino A 

dispersão formada foi deixada em repouso por 2 h, à temperat~ 

ra ambiente. Foi retirada uma aliquota de 5ml da altura me

diada proveta, para determinação de proteina bruta, pelo mé

todo de microKjeldahl, segundo AOAC (1975). 

3.2.4.3 • . Absorção de água 

A maior parte dos métodos utilizados nessa de

terminação sao adaptações da técnica desenvolvida por JANICKI 

& WALCZAK (1954). Na avaliação da capacidade de absorção de 

água do Concentrado de aguapé também foi usada uma adaptação 

do método citado. 

Foram homogeneizados 0,5g de Concentrado em 

5ml de água destilada, em tubo de centrifuga graduado, e dei

xada em repouso por 30 min., à temperatura ambiente, em segu~ 

da foi centrifugada. Após a centrifugação foi feita a leitu

ra da água livre. A água retida após a centrifugação foi 

considerada como água absorvida e o resultado é expresso como 

ml de água/g de proteina, segundo TENUTA FILHO (1983). 
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3.2.4.4. Absorção de óleo 

A determinação da capacidade de absorção de 

óleo é semelhante à da capacidade de absorção de água. 0,5 de 

Concentrado de aguapé foi homogeneizada em 5g de óleo de so

ja, em tubo de centrifuga graduado e deixado em repouso por 

30 min., à temperatura ambiente, sendo então centrifugada. 

Após a centrifugação, foi feita a leitura do óleo livre e o 

resultado é apresentado como ml de óleo absorvido/g de pro te! 

na, segundo TENUTA FILHO (1983). 
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4. RESULTADOS 

4.1. MATÉRIA-PRIMA 

4.1.1. Composição química 

Os resultados das análises de umidade, proteí-

na bruta, 1ipídeos e cinza estão na Tabela 12. 

Tabela 12. Composição química de aguapé (folhas + pecío1os) 

Matéria Proteína Lipídeos carboidratos Cinza 
seca bruta 
(%) (%)a (%)a (%)a (%)a 

8,88 16,58 1,07 66,65 15,70 

(a) : porcentagem na matéria seca. 

4.2. PARÂMETROS MAIS ADEQUADOS DE PROCESSAMENTO 

4.2.1. Experimento 1 

Os resultados obtidos para definir a eficiên-

cia dos extratores na solubi1ização das proteínas do material 

desintegrado e conseqüente separação do material fibroso sao 

mostrados na Tabela 13. 
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Tabela 13. Avaliação da eficiência de H20 e NaOH 0,05N na ex

tração das proteínas de aguape. 

Massa ou Proteína Proteína na % da Proteína 
Amostra Volume bruta amostra inicial pres~ 

Obtidos (%) (g) na amostra 

Aguapé de- 250g 1,16 2,90 100% sintegrado 

L Extração com H20 

Fibra 83,31g 1,92 1,60 55,17 

Suco 910 rn.R. 0,105 0,96 33,10 

2. Extração com 

NaOH 0,05N 

Fibra 91,88g 1,42 1,30 44,99 

Suco 900 me. 0,142 1,29 44,06 

4.2.2. Experimento 2 

Após testar as variáveis para definir a in-

fluência do pH na precipitação das proteínas do suco obteve-se 

os dados apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14. Influência do pH na precipitação das proteínas do 

suco. 

pH Massa de concentrado % em relação ao 
obtido (g) melhor resultado (para 250 me. de suco) 

11,86 0,2040 44,88 

9,90 0,3150 69,31 

7,90 0,1989 43,76 

6,60 0,3285 72,27 

5,40 0,3880 85,37 

3,50 0,4545 100 

4.2.3. Experimento 3 

Os resultados obtidos para a avaliação do efei

to do aquecimento sobre a precipitação das proteínas do suco 

são mostradas na Tabela 15. 

Tabela 15. Efeito da temperatura na precipitação das proteí

nas do suco. 

Volume de suco/ Proteína Proteína na % da proteína 
Amostra massa concentrado amostra do suco 

obtida (%) (g) precipitada 

SUco 250 me. 0,089 0,223 100 

1. Precipitação por acidificação a pH 3,5 e aquecimento a 800 c 

. Concentrado· 0,42lg 30,18 0,127 56,95 

2. Precipitação por acidificação a pH 3,5 

Concentrado 0,5405g 24,18 0,131 58,74 
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4.2.4. Processamento final 

o processamento final, ou seja, o mais adequa-

do dentre as variáveis testadas é apresentado no Fluxograma 4. 

Aguapé 

t 
lavagem 

(água corrente) 

t 
corte 

(separação e descarte de raízes) 

t 
desintegração 

(moedor tipo martelos) 

t 
extraçao 

3 (NaOH 0,05N): 1 (material desintegrado) (t ambiente, 1 h) 

t 
centrifugação 

(centrífuga de cesto, descarte da porção fibra) 

precipitação 
(acidificação a 

t 
das proteínas 
pH 3,5,. t ambiente) 

t 
separação do precipitado 

(decantação, descarte do sobrenadante) 

t 
o 

(60 C, 
secagem 

com circulação de ar) 

t 
Concentrado Protéico de Aguapé (CPA) 

Fluxograma 4. Processamento para obtenção de Concentrado Protéico d·e 

Aguape. 
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4.2.5. Rendimento 

o rendimento determinado para o processamento 

descrito no Fluxograma 4, é mostrado no Fluxograma 5 e na Ta-

bela 16. 

Aguap~ (folhas + pecIolos) 

t 
desintegração 

t 
extração 

3 (NaOH 0,05N): I (material desintegrado) 

t 
centrifugação 

~v------------------~ 
fibra 

suco 

(49; 93%daproteha inicial) 
(46,48% da proteIna inicial) 

t 
precipitação 

(acidificação a pH 3,5) 

t 
separação do precipitado 

-:=;-V---------t 
material precipitado 

sobrenadante I 
(47,54% da proteIna do suco) 
(22,09% da proteIna inicial) W 

secagem 

concentrIdo (CPA) 
(48,48% da proteIna do suco) 
(22,53% da proteIna inicial) 

Fluxograma 5. Rendimento do processo para obtenção de Concentrado Protei

co de Aguape 
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Tabela 16. Rendimento das operaçoes de extração e precipita

çao. 

Operação 

Extração 

precipitação 

RE~DIMENTO 

% em relação à 
proteína inicial 

46,48 

22,53 

% em relação à 
proteína extraída 

100 

48,48 

4.2.6. Determinação da redução do teor de cinza 

Os resultados obtidos para a avaliação da efi-

ciência de uma ressuspensão e lavagem do concentrado na redu-

ção do teor de cinza e perda de proteínas são mostrados na 

Tabela 17. 

Tabela 17. Efeito da lavagem do concentrado seco na redução 

do teor de cinza e na perda de proteína. 

Proteína Cinza % Proteína em % Cinza em 
Amostra relação 

~ 

relação a a 
(%) (%) inicial inicial 

Concentrado seco 37,0 33,0 100 100 (inicial) 

Concentrado lavado 48,44 8,74 70,63 12,80 com agua 

Concentrado lavado 47,07 9,30 69,71 13,70 . com água pH 3,5 
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4.3. CONCENTRADO PROTÉICO DE AGUAPÉ 

4.3.1. Composição química 

Os resultados de proteína bruta, proteína ver-

dadeira, umidade, lipideos, cinza e carboidratos est~o na Ta-

bela 18. 

Tabela 18. Composiç~o química do CPA em porcentagens na maté

ria seca. 

Proteína Proteína Umidade 
bruta verdadeira 
(%)a (%)b 

35,39 31,71 

(a) N total x 6,25 

(b) N protéico x 6,25 

.(%) 

5,56 

Lipídeos 

(%) 

2,49 

4.3.2. Elementos minerais 

Cinza Carboidratos 

(%) (%) 

33,61 22,95 

Os resultados obtidos na análise de elementos 

minerais de concentrado protéico de aguapé s~o mostrados nas 

Tabelas 19 e 20. 

Tabela 19. Elementos minerais do CPA. 

N{%) P (%) K(%) Ca(%) Mg(%) S(%) Fe(ppm) 

4,20 0,34 0,89 0,25 0,31 1.100 

B (ppm) Na (ppm) AI (ppm) Cl (ppm) Ag (ppm) Ba (ppm) 

7 65.000 1.141 27.800 21 81 
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Tabela 20. Metais pesados no CPA. 

Concentração (ppm) 

Cu Zn Cd Cr Pb Ni 

Concentrado Aguapé 20,6 40 0,5 0,05 2 1,5 

Limi tes máximos 30 50 1 0,10 8 
de tolerância 1 

5 

1 Fonte: BICK (1985) . 

4.3.3. Aminoácidos do CPA e cômputo químico 

A composição de aminoácidos do CPA e o cômputo 

químico em relação à caseína e à proteína padrão da FAO, sao 

mostrados na Tabela 21. 
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Tabela 21. Aminoácidos do CPA e o cômputo químico 

Aminoácido Concentraçao g aa/100g proteína 

CPA CaseIna Padrao FAO 
(a) (b) 

Lisina 4,31 8,29 

Histidina 3,13 2,98 

Arginina 11,90 3,82 

Ãcido aspârtico 9,51 7,28 

Treonina 4,99 

Serina 4,15 

Ãcido glutâmico 12,34 

Pro1ina 4,91 

G1icina 5,60 

Alanina 6,38 

Va1ina 

.Metionina 

Cistina 

AA Sulf. totais 

Iso1eucina 

Leucina 

Tirosina 

4,36 

2,33 

ND 

ND 

3,71 

9,79 

5,24 

Feni1a1anina 6,16 

AA Arom. totais 11.40 

Triptofano 1,03 

Fontes: (a) FAO (1970) 

(b) FAO (1973) 

4,75 

6,16 

22,50 

11,81 

2,02 

3,14 

6,88 

2,85 

0,37 

3,22 

5,52 

9,71 

5,94 

5,34 

11,28 

1,65 

5,5 

4,0 

5,0 

2,2(c) 

3,5 

4,0 

7,0 

6,0 

1,0 

Cômputo quimico(%) 

Caseina Padrão FAO 

51,99 

105,05 

63,37 

81,75 

67,21 

100,28 

101,06 

62,42 

78,36 

124,75 

87,20 

105,90 

92,75 

139,86 

190,00 

103,00 

Cc) padrao FAO, segundo WOLVERTON & McDONALD (1979). 
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4.3.4. Avaliaçào biolôgica 

Os resultados obtidos durante o experimento são 

apresentados na Tabela 22. O ensaio teve a duração de 17 dias, 

ao invésdos 28 recomendados, pois houve falta de CPA que nao 

pode ser produzido na quantidade ideal. 

Tabela 22. Ganho de peso, consumo de ração e consumo de prote! 

na durante o experimento. 

Grupo (Fonte Número PI (g) PF (g) llP Consumo Consumo 

protéica na de de proteína ração 
ração animais peso inicial peso final PF - PI (g) (g) 

caseina' 6 41,15 :!: 3,43 75,87:!: 10,58 34,72 :!: 7,98 98,85:!: 19,96 
+ ' 

10,18 - 2,06 
Aprotéico 6 40,87 :!: 2,83 31,78 ± 4,08 -9,1 ± 2,26 42,1 ± 12,57 0,16 ± 0,05 

Aguapé i = 6 41,54 ± 3,42 34,20 ± 3,53 -7,34 :!: 1,73 42,38 ± 12,42 4,41 ± 1,29, f = 5(a) 

a = um dos animais morreu no 59 dia do ensaio. 

4.3.4.1. Coeficiente de Eficácia Alimentar 

(CEA) e Coefici ente de Eficácia 

Protéica (CEP) 

Observou-se que os animais que receberam CPA 

como fonte protéica na ração perderam peso em relação ao peso 

inicial, por esta razão CEA e CEP são nulos nas condições do 

experimento. 

4.3.4.2. Coeficiente de Digestibilidade 

Encontrou-se os seguintes valores de coeficien

te de digestibilidade: 

CPA = 53,56% caserna = 92,00% 



4.3.4.3. Razão Protéica Líquida (RPL) 

Econtrou-se os seguintes valores de RPL: 

CPA = 0,4fi ± 0,32 

caseína = 4,32 ± 0,25 

4.3.5. Propriedades funcionais 

4.3.5.1. Solubilidade 

100. 

Na Tabela 23 estão os valores de solubilidade 

da proteína bruta, encontrados para o Concentrado protéico de 

aguape em função dopH, à temperatura ambiente, com concentra 

ção de 1% de concentrado protéico. 

Tabela 23. Solubilidade do CPA. 

pH Proteína solúvel 
(% da proteína total) 

2 11,23 

3 11,30 

4 9,46 

5 11,63 

6 13,72 

7 13,77 

8 17,32 

9 21,71 

10 20,00 

11 21,11 

12 23,68 
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4.3.5.2. Dispersibilidade 

A porcentagem de proteína que permaneceu em 

dispersão nas condições da determinação foi 15,13% 

4.3.5.3. Absorção de água 

A capacidade de absorção de agua observada pa

ra o CPA foi de 2,164 ml de água/g de concentrado. Se consi

derarmos a capacidade de absorção de água em função da proteí 

na presente no concentrado têm-se 5,848 ml água/g de proteína. 

4.3.5.4. Absorção de óleo 

Os valores de absorção de õleo encon~rados fo

ram: 1,462 ml de õleo/g de concentrado, e em relação à pro te! 

na: 3,95 ml de õleo/g de proteína. 
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5. DISCUSSAO DOS RESULTll.DOS 

5.1. MATÉRIA-PRIMA 

Os valores encontrados nas análises efetuadas 

no aguapé "in natura" são mostradas na Tabela 12. Os resulta 

dos sã~ compativeis com os encontrados na literatura, as dife 

renças observadas são atribuidas à grande alteração na compo-· 

sição quimica que o aguapé pode apresentar devido às diferen

ças nas condições .de crescimento, confonne:relatado por WOLVERTON 

& McDONALD (1979). 

5.2. PARAMETROS MAIS ADEQUADOS DE PROCESSAMENTO 

Com relação à eficiência dos extratores testa

dos, observa-se pela análise da Tabela 13 que Na OH é mais efi 

ciente em promover a extração ou solubilização das protei

nas de aguapé. Este resultado é coerente com o relatado por 

vários pesquisadores e relaciona-se principalmente com o pH 

durante a extração. O uso de NaOH propor~iona a condição al

calina necessária para uma boa extração conforme demonstrado 

gor SPENCER (1971) e BETSCHART & KINSELLA (1973). 
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Pela observação dos resultados do experimento 

2 constatou-se, conforme pode ser visto na Tabela 14, que pa

ra as nesmas condiç6es de solubilização das proteinas e mesma 

temperatura e tempo de tratamento, o pH durante a precipitação 

das proteinas tem grande efeito sobre o rendimento do 

processo. A precipitação é mais eficaz sob condições de 

pH baixo, a quantidade de concentrado obtida mediante a prec~ 

pitação a pH 3,5 foi .2,2 vezes maior que a obtida a pH 11,86. 

O resultado era esperado, uma vez que o ponto isoelétrico das 

proteinas de folhas encontra-se entre os valores de 3 e 5, se 

gundo LU & KINSELLA (19721. 

Os resultados do experimento 3, observados na 

Tabela 15, mostram que para as mesmas condições de solubiliz~ 

ção das proteinas a precipitação com ou sem aquecimento a pH 

3,5, ou seja, pr6ximo do ponto isoelétrico, mostra eficiªncia 

bastante parecida (56,95% contra 58,74%). Considerando tam

bém os efeitos deletéreos do aquecimento sobre as propriedades 

funcionais das proteinas causados pela desnaturação das mes

mas pelo calor (MILLER et alii, 1975) conclui-se que o melhor 

método de precipitação é aquele que envolve apenas a altera

ção do pH sem aquecimento. Contudo, MORRISON & PIRIE (1961), 

observaram que o aquecimento é usado na precipitação das pro

ternas em larga es~ala devido ao efeito que exerce sobre a 

consistªncia do coãgulo formado o que é importante quando se 

promove a separação do material protéico por filtração, técni 

ca normalmente usada. 
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Com base no que foi relatado, montou-se o Flu

xograma 4 que representa as melhores condições de processame~ 

to dentre as variáveis testadas. As amostras usadas para as 

análises de concentrado foram obtidas de acordo com este flu-

xograma. 

Pela observação do Fluxograma 5 e da Tabela 16, 

verifica-se os rendimentos de cada etapa da produção de con

centrado protéico de aguapé nas condições do experimento. 

Conseguiu-se extração de 46,48% da proteína do 

aguapé (folhas + pecíolos) valor que está compatível com os 

valores relatados na literatura (35 a 60% para folhas de alfa 

fa, segundo KOHLER & KNUCLES (1977), embora alguns pesquisado

res tenham obtido porcentagens de extração mais elevadas para 

aguapé (54,9%, segundo MITSUDA et alii (1978)). 

Um dos fatores que contribuiu para que nao se 

alcançasse maiores porcentagens de extração provavelmente foi 

o fato da adição de NaOH ter sido feita ap6s a desintegração 

da planta, e'não antes ou durante, desta forma permitiu-se 

que pelo rompimento dos vacúolos se estabelecesse uma condi

ção ácida com "possíveis efeitos sobre as proteínas, podendo 

ter ocorrido a coagulação das proteínas solúveis e agregaçao 

das estruturas particuladas com efeitos negativos sobre a ex

tração. 

Com relação ao rendimento da etapa de precipi

tação e recuperaçao verifica-se na Tabela 16 e no Fluxograma 

5, que conseguiu-se recuperar 48,48~ da proteína presente no 
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suco, o que representa 22,53% da proteína original, de onde 

se observa que cerca da metade da proteína extraída foi perd! 

da nesta operação. Uma vez que se trabalhou com valores de 

pH próximo ao ponto isolelétrico da maioria das proteínas de 

folhas (LU & KINSELLA (1972), supõe-se que a deficiência des

ta etapa deveu-se mais à separação do coágulo formado do que 

à precipitação das proteínas em si, embora indiretamente o 

agente de precipitação exerça influência sobre a eficiência 

da separação pelo seu efeito sobre a·consistência do coágulo 

formado, conforme relatado por MORRISON & PIRIE (1961). 

Compardüdo-se os resultados obtidos e apresen

tados no Fluxograma 5 e na Tabela 16 com os obtidos por KOHLER 

& DE FREMEY (1977) para alfafa, apresentados em 2.3, verifi-

ca-se que o rendimento do processo como um todo foi baixo. 

Perdeu-se 49,93% da proteína bruta original na fração fibrosa, 

contra 33% no trabalho relatado pelos autores, conseguiu-se a 

recuperação no concentrado de 22,53% da proteína original con 

tra 52% no processo Pro Xan e perdeu-se 22,09% da proteína 

no sobrenadante ou fração solúvel após a precipitação das pr~ 

teinas, contra 15% no processo Pro Xan, segundo KOHLER & DE 

FREMERY (1977). As diferenças observadas podem ser atribuí

das a vários fatores, o primeiro a ser lembrado é a diferença 

~e comportamento observada entre espécies diferentes e entre 

plantas em diferentes estágios de maturação. Muito do baixo 

rendimento observado pode ser atribuído à inadequação dos 

equipamentos utilizados, acredita-se que a otimização de cada 
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etapa através da utilização de equipamentos .. adequados para 

romper eficientemente as células e suas organelas durante a 

etapa de desintegração e para promover uma separaçao eficaz 

tanto· da fração fibrosa e suco verdé corno do coágulo protéico levará 

a um melhor rendimento do processo. As considerações tecidas 

com relação à extração das proteínas também devem ser lembra

das, a adição do extrator e conseqüente alcalinização do mate 

rial deveria ter sido feita durante a desintegração e não após. 

Cumpre lembrar também que os resultados obti-

dos por KOHLER & DE FREMERY (1977) usados para esta compara-

-çao sao melhores do que os resultados normalmente relatados e 

foram obtidos, segundo os autores, mediante o aprimoramento do 

processo Pro Xan, com a utilização de um equipamento espe-

cialmente desenvolvido capaz de promover urna desintegração 

mais eficaz das células, e da reciclagem dosobrenadante obti-

do após a separação do coágulo protéico que foi adicionado ao 

material durante a etapa de desintegração, o que é mais facil 

mente executável em um processo contínuo, que não foi o caso 

do experimento objeto desta dissertação. 

As análises do concentrado obtido conforme o 

Fluxograma 4 revelaram um alto teor de cinza (33,61%), segun-

do a Tabela 18, foi tentada, então, em caráter preliminar, a 

redução deste teor através de urna lavagem do concem:rado pro

téico com água e com solução HCi com pH 3,5, os resultados ob 

tidos sao mostrados na Tabela 17. Observou-se nos dois casos 

urna considerável redução do teor de cinza (87,20% para lava-
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gem com agua, e 86,30% para solução pH 3,5), mas esta redu

çao foi acompanhada de uma perda expressiva de proteína (29,37% 

para agua e 30,29% para solução com pH 3,5). Concluiu-se que 

a lavagem do concentrado seco, nas condições testadas, embora 

eficaz na remoça0 da cinza não deve ser usada, devendo as op~ 

raçoes de lavagem necessárias serem feitas durante as etapas 

do processamento, conforme relatado por BICKOFF et a1ii(1975). 

5.3. CONCENTRADO PROTÉICO DE AGUAPÉ 

A composição centesimal do CPA apresentou alg~ 

mas diferenças em relação às encontradas para concentrados pr~ 

téicos, conforme pode ser observado pela análise das Tabelas 

l8,7[concentrados de alfafa, segundo KOHLER & KNUCKLES, 1977) e 

2 (concentrado de aguapé, segundo ABO BAKR et a1ii, 1984). 

Observa-se grande diferença com relação ao 

teor de cinza, 33,61% para o concentrado de aguapé obtido, co~ 

tra 11,1% para concentrados integral de alfafa e 5,81% para o 

concentrado de aguapé produzido por ABO BAKR et a1ii (1984) . 

Acredita-se que o alto teor de cinza observado no concentrado 

protéico de aguapé esteja relacionado com a formação e preci

pitação de NaCi, formado a partir de NaOH (usado como extra

tor) e Hci (usado na acidificação para precipitação das pro

teínas). Esta suposição é reforçada pelo alto teor de Na en

contrado no concentrado (65.000 ppm, conforme Tabela 19). 

O teor de lipideos observado foi cerca de 3 

vezes e meia mais baixo do que o concentrado de alfafa, segu~ 
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do KOHLER & KNUCKLES (1977), e cerca de seis vezes e meia me

nor que o do concentrado de aguapé produzido por ABO BAKR et 

aJLii (1984). 

o teor de carboidratos encontrados está compa

tível com o observado por ABOBAKR et alii (1984). 

O teores de minerais de aguapé são bastante va 

riáveis com as condições de cultivo, principalmente com a com 

posição do meio no qual cresce, conforme foi relatado por 

KNIPLING et alii (1970) e desta forma, nao foi possível esta-

belecer parâmetros para a compraçao dos teores prese~tes 

nos concentrados proteícos. 

Com relação aos metais pesados, observou-se 

que no concentrado obtido os teores estão abaixo dos limites 

máximos de tolerância para a legislação brasileira, conforme 

pode ser visto na Tabela 20. Contudo, este resultado não po-

de ser generalizado, pois embora tenha sido mostrado por 

WOLVERTON (1975) que 97% dos metais pesados permanecem nas 

raízes, enquanto que apenas 3% são encontrados na parte aérea 

das plantas, a composição química ê variável com as condições 

de cultivo. 

A Tabela 21 apresenta as concentrações de ami

noácidos presentes no CPA. Esta tabela mostra que todos os 

aminoácidos essenciais estão presentes e que o valor nutricio 

nal do CPA é limitado pelo teor de lisina. Corno o cômputo 

químico de urna proteína é determinado em função do aminoácido 

essencial mais limitante, verifica-se que o cômputo químico do 
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CPA é 51, 99% em relação à caseina e 76,36% em relação à proteí

na padrão da FAO. O teor de cistina não foi determinado; por 

esta razão não foi possível estabelecer o valor do cômputo do 

CPA em relação aos aminoácidos sul furados totais, conforme re 

comendado por PELLETT & YOUNG (1980), entretanto, foi calcula 

do o cômputo para a metionina individualmente, o que embora 

não seja a situação ideal, fornece urna indicação da adequação 

da composição da proteína testada9 

Pela comparação da Tabela 21 com as Tabelas 3 

e 8 que mostram respectivamente as concentrações de aminoác! 

dos em concentrados de aguapé (segundo WOLVERTON & McDONALD 

(1979) e MITSUDA eit ali.i. (1978) e em concentrados de alfafa 

segundoBICKOFF et alii (197~) observa-se que os teores encon

trados diferem pouco dos relatados n~ literatura. A mais im

portante diferença observada foi com relação ao teor de li si-

na, que no CPA mostrou-se limitante, o que nao se verificou 

nos demais concentrados conforme mostram as tabelas. 

BUCHANAN (1969a), observou que embora em prep~ 

rações de folhas frescas os aminoácidos sul furados sejam li

mitantes, durante o aquecimento a lisina e muito mais afetada 

que estes, o que pode levar a uma condição em que a lisina se 

ja o aminoácido limitante no concentrado. Corno a precipita

ção do materi~l protéico na preparação do CPA testado não en

volveu aquecimento, pode-se atribuir parcialmente à operaçao 

de secagem o baixo teor de lisina no CPA. 

Por outro lado, corno pode ser visto no Fluxo-
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grama 4, o material permaneceu sob condiç~o fortemente alcal! 

na (pH 11,86) durante 1 h à temperatura ambiente, o que poss! 

velmente favoreceu a ocorrência da reação de Maillard com 

grande intensidade, fato que também pode ser responsabilizado 

pelo baixo teor de lisina no CPA, urna vez que este aminoácido 

é o mais passivel de sofrer esta reação de escurecimento nao 

.... enZlmlCO. 

o c5mputo quimico do CPA poderia ser melhoradQ 

através do estabelecimento de condiç6es mends propicias para 

a ocorrência da reação de Maillard, dessa forma, a alcaliniza 

ç~o durante a etapa de extraç~o poderia ser menos intensa, 

sendo mais indicado trabalhar com pH próximo a 8, conforme re 

comendado por BETSCHART & KINSELLA (19?3),do que utilizar NaOH 

na proporç~o empregada (3 partes de NaOH 0,05N para 1 parte 

de aguapé) que levou a uma condiç~o fortemente alcalina (pH = 

11,86) favorecendo sobremaneira a ocorrência da reaç~o de 

Maillard e suas implicaç6es principalmente sobre o teor e a 

disponibilidade de lisina. 

A avaliaç~o da qualidade de uma proteina vege-

tal através do c5mputo quimico muitas vezes fornece 'resulta-

dos diferentes daqueles encontrados em ensaios biológicos, o 

que se deve basicamente à baixa digestibilidade e baixa disp~ 

nibilidade de aminoácidos normalmente observadas, por esta r~ 

zao, o c5mputo quimico deve ser corrigido pela digestibilida-

de. 

Através da análise dos dados obtidos no ensaio 
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bio16gico (Tabela 221 verifica-se que os animais que receberam 

raçao contendo CPA como única fonte protéica apresentaram per 

da de peso em relaçâo ao peso inicial, os resultados mostra

ram-se aquém do esperado em função da composiçâo da proteina 

e nâo podem ser explicados apenas pela baixa digestibilidade 

(53,36 para o CPA contra 92,00 para a caseina). 

Como houve perda de peso para os animais que 

receberam CPA como fonte protéica, os valores de Coeficiente 

de Eficácia Alimentar e Coeficiente de Eficácia Protéica sao 

considerados nulos, o que significa que o CPA, nas condições 

do experimento, nao se mostrou eficaz em promover o crescimen 

to. 

o alto teor de cinza presente no CPA (33,61 %, 

conforme Tabela 18), provavelmente NaCl, pode ter contribuido 

para o baixo resultado observado por limitar a ingestâo da 

raçâo, na Tabela 22 observa-se que o consumo da ração conten

do o CPA foi muito baixo (42,38g, contra 98,85g para a casei

na). Segundo SUBBA RAU et alii (1972) a aceitabilidade é um 

dos principais fatores a ser considerado na avaliaçâo nutri-. 

cional dos concentrados protéicos de folhas. Por esta razao 

recomenda-se que seja tentada a produção de um concentrado com 

teor de cinza mais baixo através das alterações no processa

mento já discutidas, a fim de reduzir a inte:feLéncia da acei 

tabilidade na avaliação nutricional. 

Outro importante fator a se lembrado é que os 

efeitos da reação de Maillardsefazem sentir mais sobre a dis 
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ponibilidade do que sobre o teor dos aminoácidos, em especial 

a lisina, podendo-se atribuir a este fato o baixo .resultado 

encontrado ne adeterminação da Razão Protéica Líquida (0,40 ~ 

ra o CPA contra 4,30 para a caseína) . 

Por outro lado, não se pode descartar a possi

bilidade da presença de substância tóxica, uma· vez que houve 

a morte de um dos animais em função dos resultados observados. 

Recomenda-se proceder às alterações já discuti

das no processamento, tanto visando a produção de um CPA com 

mais baixo teor de cinza, como a obtenção de um produto com 

melhor qualidade protéica pela minimização da ocorrência da 

reação de Maillard e de seus efeitos deletéreos. 

5.4. PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO CPA 

Como pode ser visto na Tabela 2,3 a solubilida

de do concentrado protêicode aguapé mostrou-se muito baixa. 

Como não se dispÕe de dados acerca da solubili

dade de outros concentrados protéicos de aguapé nem mesmo de 

conentrados produzidos a partir de folhas de outras espécies 
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seguindo a mesma linha de processamento, urna vez que a maior 

parte dos experimentos relatados na li teratura trabalhou-se 

com concentrados produzidos a partir da fração solúvel ou a 

partir de sucos verdes clarificados, não se pode avaliar com 

certeza se a baixa solubilidade observada resulta de problemas 

do processamento ou se é caracterlstica da espécies estudada. 

Pela comparação dos dados obtidos com aqueles 

encontrados por KOHLER & KNUCKLES (1977) para a fração "bran

ca" de alfafa, verifica-se as grandes diferenças de comporta

mento. Deve-se ressaltar que o concentrado de aguapé foi pro-

duzido pela precipitação das duas f·orças protéicas: solúvel 

e insolúvel conjuntamente, enquanto que o concentrado de alfa

fa em questão foi produzido a partir da fração "branca" ou so

lúvel. 

Entretanto, algumas considerações podem ser 

feitas. Segundo KINSELLA (1976) a solubilidade é bastante de

pendente dos tratamentos aos quais as protelnnas sao subme

tidas e do meio em que são solubilizadas. O autor afirma que 

embora a precipitação por acidificação, ou seja,. preci pi tação 

isoelétrica seja o método de recuperação de proteínas que cau-

ka menor desnaturação e consequenternente menores ~lterações 

nas propriedades funcionais, a exposição prolongada à açao 

do ácido pode causar perda de solubilidade, o que já foi ob-

servado para proteínas de soja. Segundo LEHNINGER (1976) os 
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sais neutros têm grande efeito sobre a solubilidade das pro-

teínas e a capacidade destes sais de influenciarem a solubili 

dade das proteínas é função de sua força iônica, acarretando 

alterações na tendência à ionização. dos grupos R dissociáveis 

da proteína. Uma vez que foi constatado o alto teor de cinza 

no concentrado protéico e que suspeita-se que grande parte 

desta cinza seja NaCl, existe a possibilidade desse sal estar 

influenciando a solubilidade da proteína presente no concen-

trado protéico. 

Outro fator bastante importante que pode estar 

reduzindo a solubilidade do concentrado é a 'presença de enz! 

mas proteolíticas e oxidativas nas folhas. Segundo BETSCHART 

& KINSELLA (1973) a fenol-oxidase ea peroxidase catalisam a 

redução de o-difenóis a' quin~nas que em presença de 02 polim~ 

rizam e complexam com proteínas reduzindo sua solubilidade e 

digestibilidade. 

Acredita-se que a introdução de modificações 

no processamento contribua para a obtenção de concentrados pr9, 

téicos com melhores perfis de solubilidade~ A introdução de 

lavagens levaria ã obtenção de concentrados com teor de cinza 

mais baixo, e desta forma, a influência de sais e outras subs 

t~ncias solúveis presentes seria diminuída. A adição de age~ 

tes re(li..ltores durante a fase de extração tambéin poderia tra

zer melhora para a solubilidade da proteína, pois as reaçoes 

catalisadas pelas enzimas peroxidase e Íenol-oxidase anterior 

mente referidas seriam inibidas. 



115. 

o resultado encontrado para a dispersibilidade 

da proteína do CPA é compatível com. os valores de solubilida

de encontrados e provavelmente sujeita~se as mesmas considera 

ç6es tecidas com re1aç~0 ã sri1ubilidade. 

o valor encontrado para a capacidade de absor

ção de água, 2,164 ml de água/g de concentrado ou expresso em 

proteína, 5,848 ml de água/g de proteína, está bem próximo dos 

observados para outras proteínas de folhas, segundo WANG & 

KINSELLA (1976) a capacidade de absorção de água de proteína 

de alfafa varia de 1,80 a 3,77 ml de água/g de proteína, de

pendendo do processamento utilizado. 

Normalmente os valores de capacidade de absor

ção de água são apresentados por g de proteína, mas sabe-se 

que, segundo KINSELLA (1976), componentes não protéicos podem 

afetar marcantemente a absorção de água de uma preparação pr~ 

téica. Segundo este mesmo autor, a capacidade de retenção de 

água varia com a fonte de proteína, composição e presença de 

carboidratos, lipídeos, sais, com o pH e pode ser influenciada 

por processamentos sofridos pela proteína como aquecimento, 

a1ca1inização, etc. Foi observado também que a capacidade de 

absorção de água aumenta com a concentração de proteína. Com 

base nestas informaç6es considera-se que no caso de concentra 

dos protéicos como o CPA, será mais acertado expressar a r~p~ 

cidade de absorção de água em função do concentrado protéico 

e não atribuir esta característica exclusivamente ã proteína. 

Os valores encontrados para absorção de óleo 
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est~o compatIveis com os encontrados para proteInas de folhas 

de alfafa por WANG & KINSELLA (1976) e as mesmas considera-

ções tecidas em relação à absorç~o de água podem ser estendi

das a esta propriedade. 

De uma forma geral, os resultados encontrados 

nas determinações das propriedades funcionais do concentrado 

protéico de aguapé indicam que devem ser tentadas alterações 

no processamento visando melhorar em especial a solubilidade, 

e desta forma, estender as possibilidades de aplicaç~o deste 

produto. Por outro lado, como os concentrados protéicos inte 

grais normalmente s~o usados na alimentaç~o animal, pois sua 

utilizaç~o em formulações alimentIcias é limitada principal

mente por suas caracterIsticas organolépticas, considera-se 

que a conveni~ncia de se estudar mais detalhadamente as pro

priedades funcionais dos concentrados de folhas, com determi

naçoes de propriedades funcionais mais especIficas como capa

cidade de formar espuma, emulsões e gel protéico, e conseqüen 

temente buscar a obtenç~o de concentrados com melhores carac

teristicas tecnológicas esteja condicionada a produç~o de con 

centrados "brancos", em que os problemas de "flavor" e cor 

n~o sejam limitantes. 



117. 

.. -
6. CONCLUSOES 

o experimento desenvolvido permite as seguintes 

conclusões: 

1. A composição qulmi.ca do agua.pé torna po.ssÍvel sua utili

zação como matéria-·prima na obtenção de concentrado pro

téico, e a produção deste é viável com base natecnolo

gia disponível. 

2. O melhor processo, estabelecido a partir das variáveis 

testadas envolve; lavagem, corte, separação e descarte 

das raízes, desintegração em moinho de martelos, extra

ção das proteínas em meio alcalino, centrifugação e des

carte da porção fibrosa, precipitação das proteínas por 

acidificação, separação do material precipitado por de

cantação e secagem para obtenção do produto final. 

3. A eXtração das proteínas é mais eficaz sob condições al

calinas,sendo N20H o mais eficaz dentre os extratores 

testados. 

4. A precipitação das proteínas por acidificação a pH 3,5 

é tão eficaz quanto a precipitação conseguida por aquec,!. 

menta, o que possibilita a obtenção de concentrado pro

téico sem o emprego de altas temperaturas. 
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5. A lavagem do concentrado seco através de ressuspenção em 

água ou solução ácida apesar de efici ente na redução do 

teor de cinza do produto leva a considerável perda de 

proteína. 

6. A composição química do concentrado não é a ideal, o 

teor protéico mostrou-se aquém do desejável e o teor de 

cinza muito elevado. 

7. Todos os aminoácidos essenciais estão presentes no con

centrado e sua qualidade nutricional é limitada pela de

ficiência emlisina. 

8. O concentrado protéico obtido nas condições do.experim~ 

to não se mostrou eficaz em promover o crescimento dos 

animais utilizados. 
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