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CARACTERIZAÇAO COMPARATIVA DE ALGUNS rATORES NUTRICIONAIS 

E ANTINUTRICIONAIS EM rARINHAS DE SOJA E DE TEMPE 

i X 

MARIA ANG�LICA C. FONSECA STEIN 

RESUMO 

PROF, DR, RoDOLPHO DE (AMARGO
Orientador 

Foram estudadas algumas caracteristicas nutri

cionais e antinutricionais do Tempê em forma de farinha, com

parativamente com a farinha de soja. Utilizou-se quatro va

riedades de soja (Santa Rosa , Viçoja , IAC-2 e PL-1) , rela

cionadas principalmente com a intensidade atual de cultura no 

Estado de São Paulo, ou para serem introduzidas na lavoura pa� 

l i s ta .

A composição centesimal da soja e das farinhas 

foi determinada, bem como a atividade ure[tica e do inibidor 

de tripsina. 

As farinhas foram analisadas quanto ã sua com

posição em aminoãcidos e ã digestibilidade 11in vitro 11

• 

A variedade Santa Rosa teve suas farinhas en

saiadas para a determinação do fator bociogênico. 
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Os resultados obtidos sugerem as seguintes con 

clusões: 

l - A maceração elimina parte dos sõ1idos solúveis da soja ,

notadamente os carboidratos. 

2 - O processo de fermentação não altera grandemente a comp� 

sição da farinha de tempê, quando comparada ã farinha de 

soja. 

3 - O tratamento têrmico sofrido pelas farinhas e suficiente 

para inativar a urease em, no mínimo, 94,6%. 

4 - As variedades de soja estudadas classificam-se na faixa 

de "baixa" atividade de inibidor de tripsina, sendo que 

duas das variedades estudadas, PL-1 e Santa Rosa estão 

abaixo do valor mínimo encontrado por KAKADE et alii

(1972). 

5 - Pelos resultados obtidos com a determinação da atividade 

do inibidor de tripsina, para as farinhas de soja e de 

tempê, não foi possível afirmar se durante a fermentação 

o que ocorre e a liberação dos inibidores de tripsina te�

6 -

moresistentes ligados (inativos) ou a solubilização dos 

inibidores de tripsina desnaturados pelo calor ou, ain-

da, se os fenômenos estão ocorrendo conjuntamente. 

Existe um fator presente na farinha de tempê capaz de di

minuir a captação de iodo pela glândula tireoide de ra

tos, 24 horas apõs sua administração. 
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7 - A composição em aminoãcidos mostrou-se praticamente sem 

alterações nos dois produtos estudados. 

8 - Embora algumas variedades tenham apresentado maior libe

ração de aminoãcidos na farinha de tempê, a porcent�gem 

de hidrõlise foi bastante semelhante entre os dois prod� 

tos estudados. 
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COMPARATIVE CHARACTERIZATION Or SOME NUTRITIONAL AND 

ANTINUTRITIONAL rACTORS PRESENT IN SOYBEAN AND TEMPEH 

FLOURS 

SUMMARY 

MARIA ANGÉLICA e. FoNsEcA STE1N 

PROF, DR, RoDOLPHO DE (AMARGO 
ADVISOR 

Some nutritional and antinutritional characte

ristics of Tempeh Flour, comparatively with Soybean Flour, we 

re studied. 

Four soy bean varieties were utilized (Santa Ro 

sa, Viçoja; IAC-2 e PL-1 ), related to their crop intensity in 

the State of São Paulo, or in the process of beeing introduced 

as new varieties. 

Chemical composition of soybeans and their 

flours, as well ureatic activity and soybean trypsin inhibitor 

activity were determined. 

The flours were analysed for their aminoacid 

composition and "in vitro" digestibility. 
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Goitrogenic factor was determined in flours 

obtained from soybeans of Santa Rosa variety. 

The results obtained suggest the following 

conclusions: 

1 - Soaking overnight partially eliminates soybean soluble 

solids, mainly carbohidrates. 

2 - The fermentation process doesn't significantly change the 

chemical composition of tempeh flour, in comparison with 

soybean flour. 

3 - Heat treatment of all flours was sufficient to inactiva

te urease to a level of at least 94.6%. 

4 - The soybean varieties under investigation are classified 

as with 1

1low 11 activity of trypsin inhibitor, occurring 

that two of the varieties studied, (PL-1 and Santa Rosa) 

are below the minimurn value found by KAKADE et alii

(}9 7 2) 

5 - From the results obtained with the determination of the 

trypsin inhibitor activity, for tempeh and soybean flours, 

it was not possible to affirm if during the ferrnentation 

period what occurs is the liberation of the bounded heat 

resistant trypsin inhibitors (inactivated) or the solubl 

lization of the heat denaturated trypsin inhibitor or, 

if the two phenornena are occurring simultaneously. 
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6 - A factor is present in the tempeh f1our capable of depre� 

sing iodine caption in rats, 24 hours after its adminis

tration. 

7 - Aminoacid composition did not show significant alteration 

in the two products studied. 

8 - Although some varieties showed greater aminoacid 1ibera

tion in the tempeh f1our, the percentual hydrolisis was 

very similar between the two products studied. 



1 - INTRODUÇAO 

A s o j a ( G l y e i n e m ax ( L . ) Me r r il ) tem s i d o 1 e g � 

minosa amplamente consumida pelos povos orientais hã milênios, 

os quais criaram diferentes maneiras de prepará-la de modo a 

modificar suas características organolêpticas e obter produ -

tos de melhor palatabilidade em comparação ã matéria-prima o

riginal. 

Com o desenvolvimento da tecnologia a soja tem 

sido apontada como uma das melhores fontes na solução do pro

blema da necessidade de proteínas do mundo atual. 

As estimativas indicam que, atualmente, existem 

um bilhão e meio de homens, mulheres e crianças que sofrem de 

desnutrição grave, moderada ou branda e que obviamente,a mai� 

ria dessas pessoas vive nos países em desenvolvimento. Dados 

recentes de uma pesquisa de cinco anos da "lnter-American ln

vestigation of Mortality in Children" indicaram a desnutrição 
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como o mais importante fator contribuinte para a alta taxa de 

mortalidade infantil na Amêrica Latina. 

Devido ao efeito sinérgico da combinação entre 

a desnutrição e infecção, as crianças desnutridas estão mais 

sujeitas a contrair doenças infecciosas sendo, também, menos 

capazes de resistir aos efeitos dessas doenças do que as cri

anças adequadamente nutridas. Porisso, a elevada taxa de mor 

talidade infantil causada por doenças infecciosas, nos paises 

em desenvolvimento, constitui um reflexo do estado nutricio -

nal das mesmas. Na idade escolar, essas crianças afetadas P! 

la subnutrição, irão mostrar sinais de subdesenvolvimento fí

sico e mental. 

A longo prazo, os efeitos da desnutrição podem 

relacionar-se ao desenvolvimento sõcio-econômico de uma naçao. 

A baixa produtividade, a mã qualidade de vida, o aumento dos 

gastos com saúde e tratamento médico e os poucos retornos dos 

investimentos educacionais são alguns dos prejuizos enfrenta

dos pelos paises assolados pela desnutrição. Assim, por motl 

vos econômicos e humanitários, a nutrição deve ter alta prio

ridade nos planos nacionais de desenvolvimento. 

Vãrios esforços tem sido feitos no sentido de 

aumentar o consumo da soja pelo brasileiro. Alimentos orien

tais, adição em embutidos, juntamente com o desenvolvimento da 

tecnologia para obtenção do leite de soja são apenas algumas 

das formas sendo estudadas. 
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Hã alguns anos concentrou-se a atenção em pro

dutos orientais de soja, notadarnente o tempê. Esse produto, 

originãrio da Indonésia, de sabor bastante aceito pelos orie� 

tais, pode ser obtido por meio de urna tecnologia simples e a 

baixo custo. 

Estudos preliminares, realizados entre as pri� 

cipais variedades de soja do Estado de São Paulo, compararam 

as farinhas dessas sojas com farinhas de tempê, obtidas das 

mesmas variedades da leguminosa, por meio de técnicas apropri� 

das. Assim, foram estudadas variedades de soja e respectivas 

farinhas para composição centesimal, presença de aflatoxinas, 

valor biolÕgico e anãlise sensorial, entre outras. Os resul

tados foram por demais estimulantes, de modo a conduzir-nos a 

estudos mais detalhados das farinhas obtidas. 

Dessa maneira a autora propõe - se no presen

te trabalho a estudar algumas características do tempê, em fo� 

ma de farinha, constituindo-se em objetivos principais a deter 

minação da composição centesimal das farinhas de tempê em com 

paraçao com as farinhas de soja ; dos fatores antinutricionais 

(antitripticos e bociogênico) ; da atividade ureãtica ; do e

feito do processamento no teor de aminoãcidos das farinhas; e 

da digestibilidade 11 in vitro 11

• 

Assim, crê-se atingir um estudo abrangente p�  

ra as principais variedades de soja cultivadas no Estado de 
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São Paulo, o que, espera-se, contribuirã para a introdução de 

novas alternativas que possam minorar o problema da desnutri

çao proteica em nosso país. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - VALOR NUTRICIONAL DO TEMPÊ 

O valor nutricional do tempê parece estar inti 

mamente relacionado ao seu mêtodo de preparo. A maceração da 

soja, cozimento, tempo e temperatura de fermentação são passos 

importantes a serem controlados de modo a se obter um produto 

final de alto valor alimentício. 

HESSELTINE et aiii (1963) estudando problemas 

pertinentes ã fermentação observaram que o fungo utilizado p� 

ra a fermentação do tempê, sob certas condições, e inibido , 

dando consequentemente uma fermentação muito pobre e um prod� 

to final muito ruim. Os autores concluíram pela existência de 

uma substância inibidora do fungo, que ê liberada quando os 

grãos de soja são hidratados em pouco volume de ãgua ; quando 
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a prõpria agua de hidratação, mesmo em volumes maiores e usa

da no cozimento ; ou quando pouca ãgua, embora fresca e usa

da no cozimento. 

HACKLER et alii (1964) estudaram a utilização 

da proteina do tempê através de ensaios com ratos em idade de 

aleitamento. Os autores concluiram que não houve melhora na 

eficiência proteica e nem no crescimento de ratos, em rela

çao a soja não fermentada ; e que a aceitação da dieta con

tendo tempê diminuiu a cada aumento de 12 horas no tempo de 

fermentação, o qual variou de zero a 72 horas. Os autores fi 

zeram o cozimento da soja na prõpria ãgua de maceração, e o 

tempo de fermentação foi muito superior ao necessãrio (18 - 22 

horas), o que poderia explicar os resultados pouco animadores 

obtidos. 

MURATA et alii (1967) realizaram estudos sobre 

o valor nutricional do tempê, encontrando para o mesmo valores 

superiores de aminoãcidos livres, vitamina B6 , riboflavina ,

ãcido nicotinice e ãcido pantotênico, quando comparado ã soja 

nao fermentada. Os teores de fibra e proteina foram semelha� 

tes para ambos produtos e houve uma ligeira diminuição no co� 

teüdo de matéria graxa no tempê. Nesse experimento não foram 

realizados ensaios biolõgicos. 

WANG et alii (1968) estudaram o efeito da fer

mentação sobre o valor nutricional do trigo, da soja e de uma 

mistura de trigo e soja (1 : l). Observaram que o processo de 



7 . 

fermentação nao afetou grandemente a composição em aminoãcidos 

do trigo e soja, aumentando apenas levemente a quantidade de 

proteína nos produtos estudados. Os autores encontraram que 

houve diferença significativa (P < 0,05) no coeficiente de e

ficãcia proteica entre o trigo não fermentado e o que sofreu 

fermentação, bem como entre a mistura trigo-soja fermentada e 

nao fermentada, sendo que os produtos fermentados foram sem

pre os melhores. Não houve diferença significativa entre a 

mistura trigo-soja fermentada e o padrão caseína. 

CAMARGO {1969) estudou quarenta e três culturas 

de fungos, compreendidas entre dois gêneros e oito espécies, 

ensaiadas quanto ã sua atividade proteolítica, para a fermen

tação do tempê, concluindo que o fungo de maior atividade foi 

o Rhizopus oZigosporus NRRL 2710 , o que confirma o resulta

do encontrado por outros autores. Utilizando essa cultura p� 

ra o preparo do tempê e sua farinha,o autor observou que pa

ra duas das cinco variedades de soja estudadas (L - 1556 e A

raçatuba) não houve diferença significativa {P < 0,05) em re

lação ao PER do padrão caseina. 

Na década de 70 o interesse no estudo do valor 

nutricional da soja, fermentada ou não, medido apenas pelo 

teor proteico e avaliação biolÕgica parece decrescer, e ceder 

lugar a estudos cada vez mais completos, que procuram relacio 

nar fatores antinutricionais ã diminuição do valor como ali

mento, da soja e seus produtos. 
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2,2 - FATORES ANTINUTRICIONAIS DA SOJA 

2,2.lt- INIBIDORES DE TRIPSINA 

2.2.l.l - Efeitos fisiolõgicos em animais de laboratõrio 

Numerosos experimentos com galinhas e ratos tem 

demonstrado que os inibidores de tripsina presentes na soja 

crua interferem no crescimento desses animais, inibindo-o, e 

produzem hipertrofia pancreãtica, o que parece ser urna respo� 

ta adaptativa ao aumento da necessidade da referida enzima 

(HAINES e LYMAN, 1961 ; RACKIS, 1965 ; GERTLER et alii, 1967).

A farinha de soja crua, integral e desengordu

rada, inibe o crescimento, baixa a energia metabolizãvel e a 

absorção de gordura, reduz a digestibilidade de proteína, cau 

sa hipertrofia pancreãtica e reduz a disponibilidade de amin� 

ãcidos, vitaminas e minerais. Quase todos esses efeitos estão 

interrelacionados e representam antes uma incapacidade do ani 

mal em utilizar completamente esses nutrientes essenciais do 

que uma resposta a substâncias tõxicas. 

RACKIS (1974) apresenta uma revisão bastante 

completa, abordando os principais fatores biolõgicos e fisio

lÕgicos presentes na soja, inclusive os efeitos inibitõrios s� 

bre o crescimento em diversos animais (cão, boi, porco, etc.), 

bem como sobre o tamanho e a secreção enzimica do pâncreas. 
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A inibição de crescimento em pintinhos isentos 

de germes ( 11 germ-free 11

) alimentados com soja crua ê considera 

velmente menor do que em pintinhos convencionais. A microflo 

ra parece intensificar as propriedades inibidoras de cresci -

mento da soja crua. O modo de interação entre a microflora e 

os constituintes dietãrios no produto cru ê desconhecido. En 

tretanto, os antibiÕticos tem um efeito benéfico no valor nu

tritivo da soja crua, embora não na mesma extensão do trata -

mento pelo calor Ümido. A hipertrofia pancreãtica ocorre tan 

to nos pintinhos convencionais como nos livres de germes {CO� 

TES et alii, 1970). 

A criação de variedades de soja geneticamente 

deficientes em fatores antinutricionais não parece promissora. 

KAKADE et alii (1972) encontraram uma larga faixa de variação 

na atividade do inibidor de tripsina e das hemaglutininas em 

cento e oito variedades e linhagens experimentais de soja. 

Os valores nutritivos foram aumentados de 61 a 180% apõs aut� 

clavagem. A qualidade da proteína foi avaliada em termos de 

PER , o qual v ar i ou d e O , 7 a 1 , 7 5 , compara d os a um v a l o r de ca 

seina de 2,5. Apesar da evidência que implica inibidores de 

tripsina e fitohemaglutininas como fatores que contribuem pa

ra o pobre valor nutritivo da soja crua, nenhuma relação ficou 

evidenciada nesses estudos. Tendo em vista a falta de correla 

ção entre a atividade do inibidor de tripsina e PER, o fato de 

haver um grau de correlação significativo entre o peso do pa� 

crea e PER causou surpresa, desde que ê geralmente aceito que 
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que os inibidores de tripsina sao os principais responsãveis 

pela hipertrofia pancreãtica e pobre crescimento de animais a 

limentados com soja (GARLICH e NESHEIM, 1966 ; SAMBETH et aUi ,

1967). 

Uma possível explicação seria de que o metodo 

utilizado para se medir a atividade antitriptica "in vitro" 

nao reflete o conteúdo real de inibidor de tripsina da soja. 

Mas não se pode excluir a possibilidade de haver um fator to

talmente não relacionado e, não obstante, capaz de causar hi-

pertrofia pancreãtica e inibição de crescimento. Não houve 

correlação tambem entre o PER e o conteúdo de aminoãcidos sul 

furados totais. 

2. 2.1. 2 - Eliminação pelo calor ümido 

Os produtos de soja devem receber, necessaria

mente, tratamento por calor Ümido, afim de que possam ter seu 

valor nutritivo aumentado. A taxa de melhora no valor nutri

tivo depende da temperatura, duração do aquecimento e condi -

çoes de umidade. 

A maioria dos pesquisadores acreditam que a ma 

xima eficiência proteica e conseguida por autoclavagem a 15 

lb/pol2 
(l,05 kgf/cm 2 ) de pressão, por não mais de trinta mi

nutos ( KLOSE et alii, 1948 ; BORCHERS et alii, 1948). 
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Com apenas 50 a 60% de destruição da atividade 

do inibidor de tripsina ocorre hipertrofia pancreãtica. Ades 

truição da atividade de hemag1utininas e paralela ã mostrada 

pelo inibidor de tripsina (LIENER, 1955). 

SMITH et aZii (1964) encontraram que apenas 10 

a 15 minutos de aquecimento por vapor fluente resultou um PER 

mãximo (2,50). 

O tamanho das partículas e a umidade inicial da 

soja sao os maiores fatores influenciando a velocidade de coe 

çao, a inativação do inibidor de tripsina e o subsequente au

mento no valor nutritivo. Com o grão de soja inteiro a mace

raçao antes do tratamento térmico acelera grandemente a taxa 

de inativação do inibidor de tripsina (RACKIS, 1966 ; ALBRECRT 

et aZii, 1956). 

Um dado interessante com respeito ao valor nu

tritivo da soja e que não e necessãrio destruir toda a ativi

dade do inibidor de tripsina para se obter um valor de PER ma 

ximo. 

Segundo RACKIS (1974) o valor mãximo de PER e 

conseguido quando 79% da atividade do inibidor de tripsina e 

destruída. Esses resultados foram similares quando os valores 

de peso corporal e digestibilidade serviram como índices de 

qualidade da proteina. 
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2.2.1.3 - Importância para a nutrição humana 

Os inibidores enzimices podem agir 11 in vivo 11

de diversas maneiras, quais sejam: a) afetando a ligação e 

transformação do substrato para produto final ; b) tornando o 

substrato nao disponível ; c) interferindo com a biossíntese 

da enzima ; d) aumentando a taxa de renovação da enzima ; 

e) afetando um hormônio, o qual por sua vez afetarã ao nível

da atividade enzímica. O primeiro tipo tem sido o mais fre-

quentemente descrito em alimentos. Soja, feijões de 1 i ma 

(Phaseolus linensis), ervilhas e batatas tem sido as principais 

plantas estudadas com relação ã inibição de tripsina. Os ini 

bidores de tripsina são, provavelmente, os mais amplamente dis 

tribuídos entre os inibidores de enzimas proteolíticas. 

Em estudo preliminar, BUCK et alii (1962) mos-

traram que, enquanto o inibidor de tripsina da soja inibiu 

tripsina bovina, suína, ovina e humana, o ovomucoide de gali

nha inibiu a tripsina apenas das três primeiras espécies, não 

inibindo a tripsina humana. 

Em estudo mais detalhado FEENEY et alii (1969) 

encontraram que a tripsina humana foi fortemente inibida por 

três inibidores aparentemente não relacionados, provenientes 

do feijão de lima (PhaseoZus Zinensis) do colostro bovino e 

do inibidor pancreãtico KUNITZ, ao passo que os inibidores da 

soja, o inibidor do feijão 11 kidney 11 (Ph aseoZus vulgaris) e ou 

tros, inibiram-na em menor grau. Entretanto, a tripsina huma 

na não foi inibida por inibidor pancreãtico bovino e suíno, 
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por inibidor de batata, de ovo de galinha e outros. Muitos 

desses inibidores provocaram forte inibição da tripsina bo

vina. 

No mesmo ano TRAVIS e ROBERTS (1969) consta�a

ram que o inibidor de tripsina da soja não inibiu a tripsina 

humana. A declaração desses autores provocou imediatamente e� 

peculações de que a atividade do inibidor de tripsina da soja 

crua teria pouco ou nenhum significado para a nutrição huma

na. 

Mais tarde, COAN e TRAVIS (1973) isolaram duas 

formas de tripsina do pâncreas humano. A forma aniônica e com 

pletamente inibida pelo inibidor de tripsina a uma relação m� 

lar de l : l , enquanto que a forma catiônica e inibida em ap!:_ 

nas 20%. 

O único experimento realizado com humanos indi 

ca que a farinha de soja crua pode manter um balanço de nitr� 

gênio positivo, mas não tão eficientemente quanto a farinha de 

soja autoclavada (LEWIS e TAYLOR, 1947). 

2.2,2 - 11 FATOR
11 

Boc10GÊNICO

McCARRISON (1933) foi o primeiro a relatar a a 

çao bociogênica da soja. 

Estudos nos mostram que inúmeros pesquisadores 

atribuem vãrias causas aos diferentes efeitos causados p�a so 
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ja sobre a glândula tireõide. 

Alguns como SHARPLESS et aZii (1939) ; WILGUS 

et aZii (1941) e HALVERSON et aZii (1949), observaram a pre

sença de bÕcio em ratos e galinhas alimentados com soja crua, 

o que atribuem ã deficiência de iodo na dieta. Segundo os au

tores essa propriedade era inibida, parcialmente, pelo trata

mento termice da soja ou, totalmente, pela administração de 

quantidades elevadas de iodo. 

Segundo SHARPLESS et aZii (1939) a propriedade 

bociogênica da soja crua podia ser parcialmente eliminada por 

tratamento com éter ou acetona. Os demais autores citados en 

centraram resultado discordante, segundo os quais o tratamen

to com solventes org�nicos como acetona, etanol, eter ou clo

rofórmio não eliminava o 1

1 fator 11 bociogênico da soja crua. 

Posteriormente, BLOCK et aZii (1961), observa-

ram que havia uma redução na capacidade bociogênica da soja 

crua quando a mesma era desengordurada. 

VAN WYK (1959) observou efeitos bociogênicos em 

crianças alérgicas alimentadas com leite de soja, verificando 

que havia uma diminuição na retenção de iodo marcado. Esses 

efeitos puderam ser observados tambem em dois, de um grupo de 

quatorze adultos alimentados com leite de soja por um período 

de cinco dias, sugerindo que ocorre interferência com a sínte 

se de hormônios tireoidianos de acordo com a susceptibilidade 

individual. 
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Efeito contrãrio, isto e, hipertireoidismo,foi 

observado em ratos (VANMIDDLESWORTH, 1957 ; BECK, 1958), e em 

crianças (HYDOWITZ, 1960; SHEPARD et alii, 1969; PINCHERA 

et alii , 1965), medidô por um aumento na captação de iodo ra 

dioativo. 

NORDSIEK (1962) realizando estudo em ratos ali 

mentados com rações contendo de 35 a 60% de soja crua obser -

vou que os animais apresentavam um aumento de peso da glându

la tireÕide. Adicionando-se caseína ã ração esse efeito era 

eliminado. O autor sugere que esse efeito bociogênico pode -

ria estar relacionado com a presença de antitripsina. 

KONIJN (1972) procurou extrair e caracterizar 

a atividade do "fator" bociogênico. Encontrou que o mesmo e 

solüvel a pH 4,2 , em dois volumes de acetona ou em ãcido tri 

cloroacetico a 10% , e insolúvel em acetona a 90% , etanol a 

90% e em éter etílico. Não e precipitado por sulfato de amô

nia e resiste ã digestão pancreãtica e ã ebulição por duas ho 

ras, mas, aparentemente, e destruído por autoclavagem. Qua� 

do adicionado ã dieta de ratos diminui a captação de iodo pe

la glândula tireõide. 

Em trabalho posterior, KONIJN et alii (1973) 

conseguiram uma purificação parcial do "fator" bociogênico da 

soja, caracterizando-o como sendo um composto de baixo peso 

molecular, provavelmente um oligopeptídeo composto de dois ou 

três aminoãcidos ou um glicopeptídeo constituído de um ou 

dois aminoãcidos e urna molécula de açücar. Os resultados mos 
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tram uma inibição na captação de iodo e um decréscimo da sua 

incorporação ã moléculas orgânicas na glândula. Quando houve 

exposição ''in vitro" da glândula ao agente depressor, verifi

cou-se uma menor incorporação de iodo radioativo na forma de 

diiodotirosina (DIT) e a relação tetraiodotirosina / tirosina, 

tornou-se maior. 

Recentemente, FILISETTI (1977) constatou a e

xistência, na soja autoclavada, de um fator capaz de diminuir, 

entre 6 e 24 horas apõs sua administração, a captação de iodo 

pela tireÕide de ratos ; esse fator não foi, porem, encontra

do na soja crua. O mesmo fator existe também em produtos co

merciais, como: concentrado proteico de soja, farinha de so

ja tostada e leite de soja, e é resistente ao tratamento tér

mico ã 112° c por sessenta minutos. Em ensaios sernicrônicos 

com animais o fator pode provocar tanto aumento corno diminui

çao da captação, dependendo do tempo de açao. 

Como se pode observar, através da revisão de 

literatura, alguns autores afirmam que a soja causa hiperti -

reoidismo, outros, ao contrãrio, que a mesma causa hipotireol 

dismo, e outros ainda simplesmente negam qualquer ação bocio

gênica da soja (SOCOLOW e SUSUKI, 1964). 
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3 - MATERIAL 

O material utilizado para a execuçao do prese� 

te trabalho constou de amostras de soja da safra de 1977, fo� 

necidas pela Secção de Leguminosas do Instituto Agronômico de 

Campinas, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Pau

l o. 

Foram utilizadas quatro variedades de soja, re 

1acionadas principalmente com a intensidade atual de cultivo 

no Estado de São Paulo, ou para serem introduzidas na lavoura 

paulista sob o controle da entidade acima mencionada. 

As variedades de soja estudadas foram: 

l - Variedade São Rosa

2 - Variedade Viçoja 

3 - Variedade IAC-2 

4 - Variedade PL-1 
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3,1 - PREPARO DO MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO 

3.1.l - SOJA 

Para todas as variedades de soja obedeceu-se ã 

mesma técnica de preparo e armazenamento. Para isto foram os 

graos de soja submetidos a tratamento térmico em estufa com 

circulação de ar (60 ° C) por duas horas de modo a permitir o 

descascamento, desintegrados em moinho e passados através de 

despolpador de cafe para completa remoção da casca. Em segul 

da procedeu-se a moagem, pulverização e acondicionamento em 

vidros, os quais foram guardados em geladeira. 

3,1,2 - FARINHA DE SOJA 

A soja foi tratada termicamente em estufa com 

circulação de ar (60° C), também por duas horas, desintegrada 

em moinho e passada através de despolpador de cafe para com

pleta remoção da casca, macerada em excesso de ãgua por uma 

noite, apõs o que foi lavada em abundância de agua. A se-

guir foi cozida em ebulição por 30 minutos (a ãgua foi adi-

cionada em quantidade de cinco vezes o peso inicial da soja). 

Apõs o cozimento foi escorrida e levada novamente a estufa 

(60 ° C) ate que estivesse com 3 a 7% de umidade. Em seguida 

foi motda, pulverizada, acondicionada em vidros com tampa de 

rosca, e guardada em geladeira. 
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3,1.3 - FARINHA DE TEMPÊ 

Por tratar-se de técnica pouco difundida, dare 

mos sua descrição detalhada. 

O tempê e sua farinha foram obtidos como des -

crito por CAMARGO (1969); 

a - A soja fragmentada e livre de casca e lavada em agua cor 
-

rente e, em seguida, macerada por uma noite, a temperat� 

ra ambiente, em volume de ãgua de três a cinco vezes o 

seu prõprio. 

b - O excesso de agua de maceraçao e eliminado e os graos de 

soja novamente lavados em ãgua corrente. 

c - Adiciona-se novamente ãgua fresca em excesso e leva-se ao 

cozimento, contando-se trinta minutos apõs o início da 

ebulição. 

d - Drena-se a agua de cozimento, recebendo-se a soja em toa 

lhas (esterilizadas em autocla�e por vinte minutos a 1 

a t . ) . 

e - Deixa-se os graos de soja envoltos nessas toalhas ate que 

atinjam -0 temperatura ambiente, ponto em que terão perdl 

do o excesso de umidade prejudicial ã fermentação. 

f - Apõs o resfriamento, recolhe-se os grãos de soja em reci 

piente apropriado (aço inoxidãvel esterilizado), e proc� 

de-se ã inoculação com esporos do agente de fermentação 

(Rhizopus oligosporus NRRL 2710), cuidando-se que a cul

tura seja jovem, isto e, tenha não mais que 6 - 8 dias 

de ida de. 
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g - Terminada a inoculação, os graos de soja sao colocados 

nos recipientes de fermentação (placas de Petri), sendo 

dispostos de forma a deixar um mínimo de espaço vazio en

tre a sua massa e a tampa, pois se isso não for observa-

do haverã ar em excesso e o fungo tenderã a esporular , 

o que nao e desejãve1.

h - O material inoculado e imediatamente conduzido ã incuba-

-
1

º çao a 3 e. O tempo de fermentação foi de 18 a 22 horas.

i - Apõs esse período hã desenvolvimento abundante de micelio 

branco, compactando a massa toda como um bolo, o que da

rã a fermentação como concluída. Um pouco de esporula -

ção pode eventualmente ocorrer nos bordos da massa fer

mentada, o que e considerado normal. 

j - Terminada a fermentação, o Tempê e cortado em pedaços e 

levado ã estufa a 60° c para secar (ate 3 a 7% de umida -

de), sendo depois moído e pulverizado, obtendo-se assim 

a farinha, a qual foi, em seguida, acondicionada em vi

dros e guardada em geladeira. 
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4 - METODOS 

4.1 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

4.1.1 - UMIDADE 

A umidade das amostras foi determinada de acor

do com o A.O.A.e. (1970). 

4,1,2 - PROTEINA 

A determinação de proteína foi efetuada por 

três diferentes metodos, como segue: 

4.1.2.l - Proteina total pelo Método de Kjeldahl 

As determinações de proteína total (nitrogênio 
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x 6,25) foram feitas de acordo com o mêtodo descrito pelo 

A.O.A.e. (1970). 

4.1 .2.2 - Proteína total pelo Mêtodo de Jorgensen 

O metodo é uma modificação do Método Industrial 

11 Technicon 11 NQ 218 - 72 A (JORGENSEN, s./d. ). 

4.1.2.3 - Proteína solúvel pelo Método de Lowry 

Os resulta dos obtidos através desse me todo (LOH 

RY et aZii, 1951) foram utilizados para os cilculos da diges

tibilidade 11 in vitro 11

• 

4,1,3 - MATÉRIA GRAXA 

A determinação de matéria graxa foi feita de 

acordo com o A.O.A.e. (1970). 

4,1.4 - CINZAS 

O teor de cinzas foi obtido pelo método do 

A.A.e.e. (1969) , modificado pelo Setor de Panificação do ITAL 

(VITTI, 1975), comunicação pessoal. 
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4,1,5 - FIBRA CRUA 

A determinação de fibra crua foi feita no ITAL, 

de acordo com o metodo de DIEMAIR (1963). 

4,1.6 - CARBOIDRATOS 

O teor de carboidratos foi calculado com base 

na diferença entre a soma dos teores de proteina, materia gr� 

xa, cinzas, fibra e o valor 100. 

4,2 - ATIVIDADE LiREÁTICA 

A atividade ureãtica foi determinada segundo o 

metodo de SMITH et alii (1956). 

4,3 - FATORES ANTINUTRICIONAIS 

4,3,l - INIBIDOR DE TRIPSINA 

Os testes para inibição de tripsina foram rea 

lizados no Instituto de Tecnologia de Alimentos, de acordo com 

o metodo de KAKADE et alii (1974).
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4,3.2 - 11 FATOR
11 

Boc10GÊN1co 

Por tratar-se de método menos comumente utili

zado daremos sua descrição detalhada. 

A determinação do fator bociogênico foi reali

zada de acordo com KONIJN et alii (1972), modificada segundo 

FILISETTI (1977), como segue: 

4.3.2.l - Material 

4.3.2.l.l - Obtenção do extrato de farinha de soja e 

de farinha de tempê 

As farinhas de soja e de tempê previamente ob

tidas, foram desengorduradas utilizando-se éter de petróleo e 

extrator Soxhlet. A seguir foram tratadas como sugerido por 

KONIJN et alii (1972), com as modificações descritas abaixo e 

esquematizadas na Figura 1. 

• 100 g de Farinha de Soja Desengordurada (FSD)

e de Farinha de Tempê Desengordurada (FTD) foram tratadas com 

750 ml de ãgua destilada, acidificadas com HCl 6 N ate pH 

4,2 (ponto isoeletrico das proteínas da soja), submetidas a 

agitação por uma hora, sendo, a seguir, a suspensão filtrada. 

O precipitado foi reextraído com 250 ml de ãgua destilada, da 

mesma forma, e o sobrenadante resultante acrescentado ao anterior. 



100 g de Farinha de soja 
desengordurada + 

750 ml agua desti 
lada 

1 

1 pH 4,2 (HCl 6 N)

Agitar uma hora 
. 1 

F1 l trar 

Precipitado+ 250 ml agua 

pH 4,2 (HCl 6 N) 

Agitar uma hora 

1 

Sob renadante Precipitado 

Sobrenadante 
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Acetona 2 volumes 

12 horas (4ºC) 

1 
Filtrar 

1 
Sob renadante 

1 
Concentrar 
a vacuo 

1 

50 ml 

(50ºC) 

Extrato de Farinha de 
Soja Desengordurada 

FIGURA l - Extração do  "Fa to r 11 Boc iogêni co 

Precipitado 
(desprezado) 
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O sobrenadante foi tratado com acetona na proporçao de dois 

volumes de acetona para um volume de sobrenadante. Apõs repo� 

so a 4
°
c por uma noite, o extrato cetônico foi filtrado, e o 

filtrado concentrado em evaporador rotatõrio ã vãcuo (5o
ºc) a 

te volume de 50 ml obtendo-se, assim, o Extrato de Farinha de 

Soja Desengordurada (EFS) e o Extrato de Farinha de Tempê De

sengordurada (EFT). 

4.3.2.1.2 - Animais 

Utilizou-se ratos (Rattus norvergicus, var. al 

binus) obtidos de colônias mantidas no biotério do Instituto 

de Tecnologia de Alimentos e alimentados com ração padrão (c� 

mercial) do mesmo. Durante a experiência foram alojados em 

gaiolas individuais, no biotério da Faculdade de Ciência Far

macêuticas da USP , recebendo ãgua 1

1ad 1ibitum 11 e ração comer 

cia1 padrão. 

4.3.2.1.3 - Iodo radioativo 

Usou-se iodeto de sÕdio (Na131 I) dissolvido em 

solução fisiológica e isento de carregador e de redutor. 
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4.3.2. 1.4 - Equipamento 

Alem do equipamento convencional de laboratõ -

rio, utilizou-se para as contagens um detector de cintilação, 

com cristal de poço de iodeto de sõdio, ativado com tãlio 

NaI (Tl), e contador modelo "Ultra Scaler II 11 (Nuclear Chica

go). 

4. 3 .2.2 - Método

2 ml do extrato anteriormente obtido, correspo.!!_ 

dentes ã ingestão de 4 g de farinha de soja ou de farinha de 

tempê desengorduradas foram administradas atravês de sonda gã� 

trica a grupos de ratos mantidos em jejum por 12 horas e alo

jados em gaiolas individuais. Os ratos do grupo controle re

cebiam, da mesma forma, 2 ml de solução fisiolõgica. Decorri 

da uma hora, injetava-se por via intraperitoneal cerca de 

5 1-1Ci131 I / 1 00 g de peso de rato, num volume de l ml. Apôs 

a administração do radioiodo os animais eram alimentados com 

ração normal do biotério. Decorridas 24 horas os animais fo

ram sacrificados por inalação de éter, as tireõides com a tra 

queia removidas, lavadas com solução fi�_iolõgica e sua radio

atividade medida. 
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O efeito do fator bociogênico em estudo foi a

valiado calculando-se a porcentagem de captação/ 100 g de pe

so do animal. A porcentagem de captação foi calculada divi -

<lindo-se o nümero de contagens obtidas com a tireÕide por a

quelas obtidas contando-se, nas mesmas condições, 1 ml de u

ma diluição conveniente de solução padrão injetada nos animais 

e multiplicando-se a razão por 100. Em todos os casos as con 

tagens foram superiores a 10.000 para manter-se o erro estatis 

tico de contagem inferior a 1%. 

4.3.2.2.1 - Anãlise estatistica 

Utilizou-se o teste 1
1t 11 de Student, para comp� 

raçao entre duas medias (SPIEGEL, 1967). 

4,4 - DIGESTIBILIDADE "_IN VITR0
1

1 

A digestibilidade 11 in vitro" foi estimada de a 

cordo com o método de AKESON e STAHMANN (1964), e os aminogr� 

pos determinados segundo FIELDS (1972). 
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4,5 - ANÁLISE DOS AMINOÁCIDOS 

Os aminoãcidos foram determinados quantitativ� 

mente pela reaçao com nihidrina, em analisador de troca iôni

ca , rn o d e 1 o 118 e c km a n 1 2 O C 11 , d o C e n t r o d e E n e r g i a Nu c 1 e ar na A -

gricultura (CENA), em Piracicaba, SP. 
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5 - RESULTADOS 

Os resultados obtidos encontram-se inscritos 

nas Tabelas de l a 15. 
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TABELA 2 - Composição centesimal d a  soj a

Gramas por 100 gramas de matéria seca 

Variedades Matéria Carboi-Proteína Cinzas Fibra graxa dratos 

Santa Rosa 41 ,85 24 ,54 3,35 2, 71 27,55 

Viçoja 41 ,85 24,34 3,22 3,62 26,97 

IAC - 2 42,33 23 ,77 3,38 2,75 27,77 

PL - l 46,85 21 ,86 3 ,31 2,40 25,60 

TABELA 3 - Composição centesimal d a  farinha d e  soja

Gramas por l 00 gramas de matéria seca 

Variedades 
Ma teria Carboi-

Proteína C inzas Fibra 
graxa dratos 

Santa Rosa 44,62 30,97 3,36 3,68 17 ,37 

Viçoja 45,79 29 ,61 3,19 4,05 17 ,36 

IAC - 2 45,55 29,67 4,02 3,48 17 ,28 

PL - 1 48,73 27, 70 3,88 3,36 16,33 



TABELA 4 - Co mposição centesimal da farinha de tempê 

Gramas por 100 gramas de rnatêria seca 

V ariedades 
Proteína 

Santa Rosa 47,09 

Viçoja 48,42 

IAC - 2 48, 15 

PL-1 49,25 

Ma tê ria 
graxa 

26,94 

28,21 

26,6 2 

24,23 

Cinzas 

3,3 6 

3,50 

3,53  

3,3 4 

Fibra 

3,99 

3,96 

3,41 

3,8 7 

Carboi
dratos 

18 ,6 2 

15 ,91 

18 ,29 

19  ,3 1 

3 3. 

TABELA 5 - Atividade ureãtica em soja , farinha de soja e fa 

rinha de tempê em variações de unidades de pH 

Atividade ureãtica 

V ariedades Farinha Farinha Soja de soja de tempê 

Santa Rosa 2,00 0,05 

Viçoja 2,05 O, 11 0,0 2 

I AC - 2 l , 7 4 0,05 

PL  -l 2,20 0,0 6 
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TABELA 6 - Determinação da atividade do inibidor de tripsina 
utilizando BAPA (*) como substrato 

UT I / mg UTI / rng 
Produto Variedade a mostras proteina 

Viçoja 29 69 

Soja Santa Rosa 21 50 
IAC - 2 48 113 

PL - l 21 44 

Viçoja 5 10 
Farinha de Santa Rosa 4 8 

soja IAC - 2 4 8 

PL - 1 6 1 2 

Viçosa 6 12 
Farinha de Santa Rosa 4 8 

tempê I AC - 2 9 18 
PL - l 8 16 

(*) BAPA = benzoil-DL-arginina p-nitroanilide 
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TABELA 7 - Medida da radioatividade de glândulas tireõide

no grupo controle

Rato Peso Contagem mêdia por 
Numero ( g) 30 segundos 

1 98 23.408 

2 110 49.743 

3 104,5 33.119 

4 l 07 28.968 

5 113 31.741 

6 110 42.876 

7 11 2, 5 37.032 

8 122 47.248 

9 l 27 59.328 

10 120 40.400 
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TABELA 8 - Medida da radioatividade de glindulas tireõide 

no grupo da farinha de soja, variedade Santa 

Rosa 

Rato Peso Contagem media por 
Numero ( g) 30 segundos 

11 l O l 25.171 

l 2 102,5 39.236 

l 3 108,5 27.126 

14 107 36.204 

l 5 105 48.641 

16 111 27.802 

l 7 111 50.045 

18 111 21.345 

1 9 120 23.324 
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TABELA 9 - Medida da radioatividade de g1ândulas tireõide 

no grupo da farinha de Tempê, variedade Santa 

Rosa 

Rato Peso Contagem media por 
NÜmero ( g) 30 segundos 

20 l 00 22. 171

21 100 40.610 

22 115 29.597 

23 l 09 29.114 

24 109 27.479 

25 l 04 20.654 

26 107 35.375 

27 108 22.927 

28 114 34.962 

29 l l O 36.578 



38. 

TABELA 10 - Porcentagem de captação/ 100 g de peso de rato, 

nos grupos controle, farinha de soja e farinha 

de tempê, variedade Santa Rosa 

% de captação/ 100 g de rato 

Controle Farinha de soja Farinha de tempê 

13,70 13,59 11 , 92 

13,27 13,23 9,76 

11 , 44 11 , 2 3 9,70 

11 , 36 9,93 9,00 

9,88 7,35 7,84 

9,66 7,33 7 , 5 5 

9,30 7, 31 7 , 3 9 

9,24 5,70 6,50 

7,94 5,64 6,22 

7,00 5,82 

TABELA 11 - Porcentagem media de captação por 100 g de pe-

so de rato

Grupos % de captação/ 100 g de rato (*)

Contro1e 10.28 a 100% 

Farinha de soja 9.03 a b 88% 

Farinha de tempê 8. 1 7 b 79% 

(*) letras iguais nao diferem estatisticamente ao nivel 

de 5% de probabilidade 
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TABELA 12 - Composição em aminoãcidos (mg / 100 g de produto) 

em farinha de soja, nas variedades Santa Rosa , 

Viçoja , IAC-2 e P L-1 

Farinha de soja  
Aminoãcidos 

Santa Rosa Viçoja IAC - 2 PL - 1 

Lisina 3.242 2.902 2.827 2.972 

Histidina l . 41 5 1 . l 8 7 1. 058 1 . 225 

Arginina . 2. 54 7 2.638 2.585 2.506 

Acido aspãrtico 6.000 5.708 5.747 6.246 

Treonina 1 . 34 2 1 . 486 l . 548 l . 2 48

Serina l. 096 1 . 31 5 1. 535 937

J\cido glutâmico 8.979 8.233 8.791 8.070 

Prolina 2.041 2.067 l . 896 2.134 

Glicina 2.223 2.238 2.091 1 . 856 

Alanina 2. 158 2.040 l . 971 2. 181 

1/2 Cistina 

Vali na 1 . 83 9 l . 790 2.651 1. 988

Metionina 107 255 216 136

Isoleucina 2.434 2.432 2.390 2.558 

Leucina 4.433 4.552 4.292 4.725 

Tirosina 453 747 877 325 

Fenilalanina 2.374 2.423 2.271 2.525 
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TABELA 1 3 - Composição em aminoãcidos ( mg / l 00 g de produto)

em farinha de tempê, nas variedades S anta Rosa, 

Viçoja 
' 

I A C  - 2 e PL - l 

Farinha de tempê 
Aminoãcidos 

Santa Rosa Viçoja IAC - 2 PL - 1 

Li si na 3.223 3.854 3.618 3.028 

Histidina 1 . 288 l . 6 2 8 1 . 220 1 . 446 

Arginina 2.967 2.705 2.702 2.524 

Jl:cido aspãrtico 5.732 6. 107 5.813 5.897 

Treonina 1. 47 2 l . 4 77 l. 592 1 . 530 

S erina 1 . 41 4 1 . 205 l . 5 3 7 l . 455

Jl:cido glutâmico 8.480 8.664 8.925 8.053

Prolina 1. 989 2.022 1 . 869 2. 16 5

Glicina 2. 1 O 5 2.313 2.159 2.365

Alanina 2.850 2.326 2.738 2.015

1/2 Cistina 

Valina l. 822 2.026 1 . 818 1 . 9 22 

Metionina 256 148 220 l 91

Isoleucina 2.428 2 . 51 6 2.361 2.566 

Leucina 3.874 4.440 4. 16 5 4.437 

Tirosina 821 591 860 639 

Fenilalanina 2.249 2.479 2.250 2.524 
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TABELA 14 - Digestibilidade "in vitro 11 para farinha de soja 

e de tempê, nas variedades Santa Rosa , Viçoja, 

IAC- 2 e PL - 1 (% de hidrÕlise) 

Variedades 

Santa Rosa 

Viçoja 

I AC - 2 

P L - 1 

% Hidrólise 

Farinha de soja 

2 7, 1 

29,8 

34,8 

27,9 

Farinha de tempê 

27,0 

25,0 

2 7, 1 

30,2 

TABELA 15 - Digestibilidade 1

1in vitro 11 para farinha de soja 

e de tempê, nas variedades Santa Rosa , Viçoja, 

IAC - 2 e PL - 1. (11 g de a-aminoãcidos liberados 

por mg de amostra) 

µg a-aminoãcidos 1 iberados / mg de amostra 
Variedades 

Farinha de soja Farinha de tempê 

Santa Rosa 81 , 7 8 84,83 

Viçoja 82,21 93,60 

I AC - 2 99,26 89,65 

P L - 1 87,03 96,20 



42. 

6 - DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta os resultados de proteína, 

obtidos pelos metodos de Kjeldahl , de Jorgensen e de Lowry , 

na soja descascada. Conforme pode-se observar, houve uma pe

quena variação nos resultados obtidos pelos dois metodos, sen 

do que com o de Kjeldahl, os valores foram sempre maiores da

queles obtidos pelo método de Jorgensen. 

Para as farinhas de soja e de tempê, pÔde�e ob 

servar o mesmo fenômeno, isto e, os valores obtidos pelo meto 

do de Kjeldahl mostraram-se ainda superiores. 

Julgou-se conveniente estimar os valores de pr� 

teina total pelos dois metodos anteriormente citados, desde 

que o de Kjeldah1 ê empregado universalmente em alimentos, e 

o de Jorgensen por ser extensivamente utilizado no Centro de

Energia Nuclear da Agricultura, na medição de nitrogênio e ou 
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tros elementos em plantas, sendo ainda extremamente prãtico e 

rãpido, por utilizar-se de analisador automãtico. 

A variedade que mostrou valores mais altos pa

ra proteina total foi a Pl-1 , ·considerando-se os dois métodos 

utilizados, seguida das variedades Viçoja e IAC-2 , com valo

res praticamente iguais. A variedade Santa Rosa foi a que a

presentou menor teor proteico. 

Vale dizer que a variedade Pl-1 caracteriza-se 

por possuir graos de tamanho aproximadamente três vezes maior 

que as variedades comuns. Essa variedade encontra-se atual -

mente em fase de multiplicação das sementes. 

As demais variedades foram escolhidas por se

rem extensivamente cultivadas no Estado de São Paulo, princi

palmente a variedade Santa Rosa. 

Ainda na Tabela l, podemos observar que os va

lores encontrados para proteina solúvel mostraram pequena va

riação entre as variedades , para um mesmo produto, sendo li

geiramente mais elevados na farinha de tempê. 

Nas Tabelas 2 , 3 e 4 temos a composição cente 

simal da soja, e das farinhas de soja e de tempê. 

A s o j a rn o s t r ou um me no r teor d e õ l e o e um maior 

teor de carboidratos quando comparada ãs farinhas de soja e 

de tempê, o que poder.ia ser explicado pelo processamento so

frido pelas ultimas. As farinhas de soja e de tempê, tiveram 

como etapa de seu processamento a maceraçao por uma noite e 

posterior lavagem em abundância de ãgua. Em consequência,uma 
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parte dos carboidratos teria se perdido por solubilização na 

agua de maceração e lavagem, ficando dessa maneira, o Õleo 

mais concentrado nas farinhas de soja e de tempê. 

Como se pode observar pelas Tabelas 3 e 4 , o 

processo de fermentação não afetou grandemente a composição 

aproximada da soja. Houve um acréscimo no teor de proteína 

total, conforme anteriormente observado por WANG et alii 

(1968) e CAMARGO (1969) ; embora outros autores tenham descrl 

to que não houve alteração na porcentagem de proteína da soja 

apos a fermentação (STEINKRAUS et alii, 1960). Alem disso, o 

acréscimo no teor proteico reflete o decréscimo do teor de õ

leo, -0 qual teria sido utilizado pelo fungo para seu cresci -

mento, desde que o Rhizopus oligosporus ê incapaz de aprovei

tar os carboidratos da soja (SORENSON e HESSELTINE, 1966). 

O teor de cinzas mostrou-se praticamente inal

terado nas farinhas de soja e de tempê, quando comparado ao 

da soja, enquanto que o teor de fibra foi menor na soja do que 

nas farinhas. 

A atividade ure�tica (Tabela 5 - expressa em� 

nidades de variação de pH), foi determinada na soja e nas re� 

pectivas farinhas. Para a soja, a variedade que mostrou ati

vidade mais alta foi a PL-1 , seguida pelas variedades Viço

ja, Santa Rosa e IAC-2 , cuja atividade foi a menor. Esses re 

sultados estão bastante próximos aos encontrados por TURATTI 

et alii (1979) num estudo que visou selecionar cultivares de 

soja para produção de leite. 
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Nas farinhas de soja a atividade ureãtica mos

trou-se bastante diminuída, o que deveu-se, provavelmente, ao 

tratamento termice sofrido pelas mesmas. Segundo ALBRECHT 

etfalii (1966) a soja macerada necessita de apenas cinco mi

nutos de cozimento em ãgua fervente para completa destruição 

da atividade ureãtica, o que não poude ser confirmado no pre

sente trabalho. Nas farinhas de tempê a atividade ureãtica 

foi nula, exceto para a variedade Viçoja, que foi tambem a va 

riedade que apresentou maior valor de atividade entre as fari 

nhas de soja. 

Na Tabela 6 estão os resultados obtidos na de

terminação da atividade do inibidor de tripsina (IT) utiliza� 

do BAPA como substrato. Os resultados estão expressos em Uni 

dades de Tripsina Inibidas (UTI) por mg da amostra e em U TI 

por mg de proteína para que melhor possam ser comparados aos 

e n e o n t r a d os na l i ter atura . Par a a soja cru a os v a l ores de UTI 

por mg de proteína variaram de 44 a 113. 

KAKADE et alii (1972) analisaram 108 variedades 

comerciais e experimentais de soja, inicialmente ensaiadas qua� 

to i atividade antitriptica. Com base nos valores encontra -

dos classificaram arbitrariamente as variedades como apresen

tando atividade baixa, media ou alta de IT. Segundo a clas

sificação proposta por KAKADE et alii (1972), as variedades es 

tudadas no presente trabalho encontram-se na faixa de 11baixa 11

atividade de IT (66 - 121), sendo que duas das variedades PL-1 

( 4 4 ) e Santa Rosa ( 5 O ) • e n e o n t r a m -se aba i x o d o v a 1 o r mini mo en 
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contrado por KAKADE. 

Em 1972 , WANG et alii estudaram a atividade de 

IT da soja fervida e fermentada por R. oligosporus procuran

do estabelecer a sua natureza. Os ex�ratos preparados a par

tir da soja fervida e fermentada mostraram maior atividade de 

IT do que os extratos preparados a partir da soja fervida. A 

partir desses estudos os autores puderam concluir que o aumen 

to da atividade do IT na soja fermentada nao era devido ã sín 

tese da mesma pelo fungo, pois nenhuma atividade inibitõria pÔ 

de ser medida em filtrados da cultura crescendo em meios de 

leite ou trigo. 

Os resultados tornaram aparente que um IT ati

vo era liberado de uma forma inativa termoresistente pelas 

proteases de R. oligosporus. Uma vez liberado, o inibidor� 

ra prontamente inativado pelo calor. A atividade do IT aumen 

tou com o aumento do tempo de fermentação, atingido o mãximo 

com 48 horas. Apõs esse período, a atividade decrescia, fato 

que pôde ser explicado, pela inativação do IT por proteases do 

R. oligosporus.

Nesse estudo, a atividade do IT foi medida de 

acordo com o metodo de Kunitz modificado por KAKADE et alii

(1969), o qual utiliza caseína como substrato. 

KAKADE et alii (1974) descreveram um metodo, o 

qual classificaram como mais adequado e reproduzível para se 

medir a atividade do IT em produtos de soja. Por ser partic� 

larmente indicado na determinação de produtos termo-processa-
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dos, ê recomendado para uso na ava1iação da destruição do IT 

pe1o calor, em amostras de soja. Esse mêtodo inclui algumas 

modificações, como a extração das amostras de soja em pH de 

8,4 a 10,0 ao invês de pH 7,6 , o uso de extratos não centri 

fugados ao invés de centrifugados e a utilização de BAPA co

mo substrato. 

Segundo os autores, as modificações introduzi-

das no método, aparentemente permitem medir a atividade dos 

IT insolúveis e expoem os seus resíduos de aminoãcidos 

interação com a tripsina. 

para 

Os autores vao mais longe, citando o trabalho 

de WANG et alii (1972) e sugerindo que pode não ser necessa -

rio postu1ar a existência de IT ligados na soja. Durante a 

fermentação poderia estar ocorrendo que as proteases do R. 

oligosporus solubilizariam os IT desnaturados pelo calor, ex

pondo os resíduos de aminoãcidos ã inibição, pela interação 

com a tripsina. 

Os resultados obtidos no presente trabalho fo

ram similares aos anteriormente obtidos por WANG et alii 

(1972), pois pôde-se constatar um aumento na atividade do IT 

na farinha de tempê para três, das quatro variedades de soja 

estudadas (Viçoja , IAC-2 e PL-1 ). 

Como foi utilizado o método de KAKADE et alii 

(1974) para se ensaiar a atividade do IT , pode-se supor que 

durante a fermentação o que ocorre ê realmente a liberação dos 

IT ligados, pela ação das proteases do R. oligosporus , embo-
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ra sejam necessãrios mais estudos para que se possa esclare -

cer se realmente o que ocorre durante a fermentação e a libe

ração de IT termoresistentes ligados (inativos), ou a solubi

lização dos ITídesnaturados pelo calor, ou ainda, se os dois 

fen6menos estão ocorrendo conjuntamente. 

KAKADE et alii (1972) anteriormente citado, en 

contraram uma larga faixa de variação nas atividades do IT e 

das hemaglutininas em 108 variedades e "strains" experimentais 

de soja. As vãrias amostras de soja utilizadas nesse estudo 

mostraram diferenças marcantes no valor nutritivo, com um va

lor de PER variando de 0,75 a l ,75 , comparados a um valor de 

caseina de 2,5. Uma variação tão ampla daria uma grande o

portunidade de se estabelecer uma correlação entre um dado p� 

râmetro e o PER , se essa existisse. Apesar da evidência que 

implica IT e fitohemaglutininas como fatores que contribuem p� 

ra o pobre valor nutritivo da soja crua, nenhuma relação fi

cou evidenciada nestes estudos. 

Tendo em vista a falta de correlação entre a 

atividade do IT e o PER , o fato de haver um grau de correla

ção significativo entre o peso do pâncreas e o PER causou sur 

presa, desde que e geralmente aceito que os IT sao os princi

pais responsãveis pela hipertrofia do pâncreas e pobre crescl 

mento dos animais alimentados com soja. O método utilizado p� 

ra se medir a atividade de IT foi o de KAKADE et alii (1969),

utilizando BAPA como substrato. Os autores sugerem que os IT 

poderiam estar ligados de um modo tal que não poderiam ser 
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extraídos pelos solventes aquosos geralmente empregados para 

sua anãlise. Isso poderia explicar porque os residuos insolü 

veis em ãgua de soja, embora com atividade antitrípica baixa, 

inibem o crescimento e causam hipertrofia pancreãtica {GARLICH 

e NESHEIM, 1966). Não houve correlação tambem entre o PER e 

os aminoãcidos sulfurados totais. 

Temos, assim, mais um trabalho em que fica su

gerida a existência de IT ligados, na soja. 

Na Tabela 10 pode-se observar a porcentagem de 

captação por 100 g de peso de rato, comparativamente entre os 

grupos controle, farinha de soja e farinha de tempê . A por -

centagem de captação foi maior no grupo controle, variando de 

7 ,00 ã 13,70 seguindo-se o grupo farinha de soja (5,64 ã 13,59) 

e o grupo da farinha de tempê (5,82 ã 11,92). 

Na Tabela 11 temos a porcentagem media de cap

tação por 100 g de peso de rato, comparativamente para os três 

grupos. Foi aplicado o teste 11t 11 de Student para comparaçao 

entre duas medias. Encontrou-se que os grupos controle e fa

rinha de soja não diferem significativamente, ao nivel de 5% 

de probabilidade. Foi encontrada diferença significativa 

(P > 0,05) entre os grupos controle e farinha de tempê. 



50. 

Os resultados da composição em aminoãcidos pa

ra as farinhas de soja e de tempê estão apresentadas nas Tabe 

las 12 e 13. 

Para o produto farinha de soja podemos notar 

que a composição em aminoãcidos para as diversas variedades 

mostrou apenas ligeira variação entre os resultados. De manei 

ra geral as variedades assemelham-se bastante em sua composi

çao. 

Foram observadas maiores quantidades de lisina 

e histidina na farinha de tempê, nas variedades Viçoja, IAC-2 

e PL-1. 

Com relação ã metionina houve um acréscimo na 

farinha de tempê, em relação ã de soja, para as variedades San 

ta Rosa e PL-1. 

HESSELTINE (1967) afirma que o tempê apresenta 

um teor de lisina e metionina decrescente na razao direta do 

tempo de fermentação. 

CAMARGO (1969) observou os mesmos resultados 

para a lisina em quatro, das cinco variedades por ele estuda

das, mas nao para a metionina,que comportou-se de modo seme -

lhante ao observado no presente estudo. 

A treonina teve teores maiores na farinha de 

tempê em três, das quatro variedades de soja estudadas. 

Quanto ã isoleucina notou-se um aumento em seu 

teor, na farinha de tempê, para as variedades Viçoja e PL-1. 
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A leucina mostrou-se pouco alterada na farinha 

de tempê, embora com teores ligeiramente inferiores para todas 

as variedades. 

' A p e n a s a v a r i e d a d e V i ç o j a mo s t r ou um teor maior 

de fenilalanina quando comparou-se a farinha de tempê com a 

de soja. 

De maneira geral as variedades nao sofreram 

grande alteração no seu teor de aminoãcidos essenciais por e

feito da fermenta�ão. 

Na Tabela 14 estão apresentados os resultados 

da digestibilidade 1

1 in vitro 11 para as farinhas de soja e de 

tempê, medida atravês da porcentagem de hidrÕlise. 

A variedade Santa Rosa apresentou resultado 

praticamente igual para as farinhas de soja e de tempê. 

As variedades Viçoja e IAC-2 mostraram 

porcentagem de hidrÕlise na farinha de soja. 

maior 

Apenas a variedade PL-1 apresentou maior por -

centagem de hidrólise na farinha de tempê, quando comparada ã 

farinha de soja. 

Na Tabela 15 a digestibilidade 1

1 in vitro 1

1 ê d� 

da pela quantidade de aminoãcidos liberados por mg de amostra. 

Apenas a variedade IAC-2 apresentou maior teor 

de aminoãcidos na farinha de soja. As demais variedades mos

traram liberação de teores mais elevados na farinha de tempê, 

em comparaçao com a farinha de soja. 
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Sendo o fungo utilizado para o preparo do tem

pê, um fungo proteolítico, esperava-se que a digestibilidade 

da farinha de tempê fosse maior do que a da farinha de soja , 

desde que i e sobejamente conhecida a natureza refratãria das 

proteínas da soja. 

Entretanto, os resultados obtidos através do 

metodo utilizado para medir a digestibilidade "in vitro'' das 

farinhas sugere não haver praticamente diferença entre os tra 

tamentos. 
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7 - CONCLUSOES 

a - A rnaceraçao elimina parte dos sõlidos solúveis da soja , 

notadamente os carboidratos. 

b - O processo de fermentação não altera grandemente a comp� 

sição centesimal da farinha de ternpê, quando comparada ã 

farinha de soja. 

c - O tratamento têrmico sofrido pelas farinhas ê suficiente 

para inativar a urease em no mínimo, 94,6%. 

d - As variedades de soja estudadas classificam-se na faixa 

de 1

1baixa 11 atividade do inibidor de tripsina, sendo que 

duas das variedades estudadas PL-1 e Santa Rosa, estão 

abaixo do valor mínimo encontrado por 

(1972). 

KAKADE et a"lii
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e - Pelos resultados obtidos com a determinação da atividade 

do inibidor de tripsina, para as farinhas de soja e de 

ternpê, não foi possivel afirmar se durante a fermentação 

o que ocorre e a· liberação dos IT termoresistentes liga

dos (inativos}, ou a solubilização dos IT desnaturados p� 

lo calor, ou ainda, se os fenômenos estão ocorrendo con 

juntamente. 

f - Existe um fator presente na farinha de tempê, capaz de 

diminuir a captação de iodo pela glândula tireÕide de ra 

tos, 24 horas apõs sua adminstração 

g - A composição de aminoãcidos mostrou-se praticamente sem 

alterações nos dois produtos estudados. 

h - Embora algumas variedades tenham apresentado maior libe

ração de aminoãcidos na farinha de tempê, a porcentagem 

de hidrÕlise foi bastante semelhante entre os dois prod� 

tos estudados. 
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