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1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Introdução 

O amido é o carboidrato mais consumido no mundo e, 

devido principalmente à sua abundância e baixo custo, se 

con"sti tui na principal fonte de energia alimentar. 

É o polissacarideo de reserva das células 

vegetais onde se apresenta como grânulos, sendo encontrado 

principalmente em sementes de cereais, leguminosas, 

tubérculos e raizes, em quantidades que variam de 1% a 

mais de 70% (32). 

A digestibilidade do amido depende do alimento; 

da possível presença de inibidores de amilases e da 

distl"ibuição física em relação aos componentes das fibras 

como celulose, hemicelulose e lignina (87); do processamento 

e preparo do alimento (92); das condições de armazenamento 

(69) e do organismo. 

Nos últimos anos aumentou consideravelmente o 

interesse pelo estudo " da digestibilidade. Diferenças entre 

as respostas obtidas "in vitro" e "in vivo" para diferentes 

fontes, têm levado a investigações no sentido de se tentar 

encontrar explicações para o fato e se verificar suas 

implicações fisiológicas e seu significado biológico. 

1 



1.2 Fatores que afetam a digestibilidade do amido 

Na tentativa de explicar as diferenças de 

digestibilidade .. in vi tro" e .. in vivo" existentes entre 

diversos alimentos, muitos estudos sobre os fatores 

envolvidos já foram conduzidos (54,96). 

1.2.1 Natureza e forma física 

No começo dos anos 60, o estudo da natureza do 

amido presente nos alimentos atraiu interesse como um fator 

que poderia afetar a digestibilidade. Ratos alimentados com 

dietas ricas em amido cru, com alto teor de amilose, 

mostraram elevadas perdas fecais comparadas com ratos 

alimentados com amido cru, rico em amilopectina (89). 

A diferença na velocidade de digestão, entre 

amidos com proporções de amilose e amilopectina diferentes, 

pode ser devida à maior área superficial 

ataque amilolítico da cadeia de amilopectina 

106 ) em relação a cadeia de amilose 

(09,10,40,98) . 

disponível ao 

(PM = 105 a 

(PM = 104 ) 

A forma física é outro fator que pode afetar a 

digestibilidade do amido nos alimentos e mostrou ser um 

importante determinante de ambos: a velocidade de hidrólise 

"in vitro" e a resposta metabólica "in vivo" (80). 

O'DEA e colaboradores (18,79) relataram que com o 

cozimento do arroz moído as respostas de glicose e insulina 
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sérica foram significativamente mais altas do que com arroz 

inteiro, tanto em individuos normais como em diabéticos. O 

aumento da área superficial do amido, através da moagem 

antes da cocção, resultou num aumento de 3 a 4 vezes na 

velocidade de hidrólise "in vitro" que coincidiu, 

rigorosamente, com o aumento nas respostas de glicose e 

insulina após a ingestão oral. 

No entanto, esses mesmos autores (81,103) não 

encontraram correlações positivas para velocidade de 

hidrólise "in vitro" e "in vivo" do amido de lentilhas, por 

simples mudança da sua forma física, indicando que para 

leguminosas existem outros fatores envolvidos __ 

1.2.2 Grau de Gelatinizaçã~ 

Vários estudos j á mostraram haver diferenças na 

resistência dos diferentes amidos à ação das enzimas 

amilolíticas. Geralmente, 

devidas a variações na 

é aceito que essas diferenças são 

associação molecular dentro do 

grânulo (99). REICHERT (86), numa revisão no começo do 

século verificou que c e rtas Q-amilases poderiam lentamente 

hidrolisar amido cru. KNEEN & SANDSTEDT (72), ainda em 1941, 

mantinham a informação de que a Q-amilase é responsável pela 

quebra dos grânulos intactos do amido. Já, BADENHUIZEN (08) 

em 1959 verificou que elas não atuam nos grânulos intactos 

do amido sem que antes tenha ocorrido algum entumescimento. 



MODI & KULKARNI (78) verificaram, em amidos 

isolados, submetidos à ação de amilases, que os não 

gelatinizados sofreram hidrólise muito mais lentamente que 

aqueles gelatinizados. 

O amido crU é digerido apenas lentamente pelas 

enzimas "in vitro", o cozimento aumenta consideravelmente a 

susceptibilidade devido à ruptura e desintegração da 

compacta estrutura cristalina granular (33,44). Por isso, as 

respostas de glicose e insulina sérica "in vivo" são 

significativamente mais altas após a ingestão de amidos 

cozidos quando comparados com amidos crus (21,70). 

ENGLYST & CUMMINGS (34,35) relataram que a 

resistência à amilase tem importância em alimentos que são 

ingeridos crUs. Estudos experimentais "in vitro"e em 

animais sugeriram que grânulos de amido de banana, por 

exemplo, não são facilmente digeridos. 

A digestibilidade de sementes de leguminosas têm 

sido extensivamente estudada (74,81,105). Na maioria dos 

casos, verificou-se, também, que após a cocção, ela é 

aumentada. 

Os grânulos de amido em sementes de leguminosas 

estão envolvidos pelas células do parênquima e entumescem 

parcialmente durante a cocção~ A Q-amilase não pode 

facilmente penetrar dentro dos grânulos gelatinizados devido 

ao impedimento estérico e a natureza física do amido. 
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HAHN e colaboradores (41) relataram que durante a 

gelatinização intracelular, a expansão dos grânulos é 

restringida pelas paredes celulares intactas e, 

possivelmente, pela imposição das células adjacentes; 

ROCKLAND e colaboradores (88) relataram que a gelatinização 

extracelular progride radialmente, correspondendo ao 

desaparecimento sequencial de anéis concêntricos e perda da 

birrefringência, até os grânulos tornarem-se difusos e 

dispersados, acima de 1000 C. 

RASPER e colaboradores (85) mostraram que amidos 

de cereais são menos resistentes à degradação enzimática do 

que aqueles presentes em raízes, tubérculos e sementes de 

leguminosas. 

1.2.3 Processamento do alimento e condições de 

armazenamento 

Diversos pesquisadores (14,33,36,43,44,67,68) 

estudando a digestibilidade "in vitro" e "in vivo" do amido 

de leguminosas e cereais, concluiram que o processamento 

pode afetar a sua digestibilidade enzimática. 

O amido contido nos aI imentos, após passar por 

processos de cocção, sofre um entumescimento proporcional ao 

tempo e à temperatura fornecida ao processo (38). Nesses 
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grânulos entumescidos, encontra-se num estado amorfo, 

desorganizado e instável. Com o resfriamento, o gel de amido 

começa 'a formar uma estrutura mais ordenada. 

Moléculas de amilose, devido à sua linearidade 

associam-se muito rapidamente; a amilopectina também 

cristaliza, mas numa velocidade menor, tornando-se mais 

significativa durante a estocagem. Esse processo é 

denominado de retrogradaçã 

RADLEY (82) mostrou que a retrogradação que ocorre 

durante o processamento dos alimentos provoca uma aumentada 

resistência à hidrólise pelas enzimas amilolíticas. KAYUSI & 

HOOD (69) também mostraram que a secagem e o armazenamento 

a frio diminuem a digestibilidade do amido. 

1.2.4 Interação amido-proteína e amido-lípides ~ 

6 

A possível interação entre a proteína e o amido 

nos alimentos pode influenciar a digestibilidade "in vitro" 

e a resposta glicêmica (01,30,37,83,84). 

JENKINS e colaboradores (53) removendo o glúten da 

farinha de trigo observaram aumento na velocidade de 

digestão "in vitro" e "in vivo", efeito que não foi 

revertido pela subsequente adição do glúten à farinha livre 

de glúten. 



Alguns autores (19) afirmaram que a coingestão de 

gordura com carboidrato reduz a resposta de glicemia pós

prandial, mas não tem efeito na resposta da insulina. A 

gordura atrasaria a absorção da glicose no intestino delgado 

ou, então, induziria atraso no esvaziamento gástrico. 

LARSSON & MIEZIS (75) estudaram a digestibilidade 

" in vitro " de géis de amido de batata incubados com 

lipídios e mostraram que a amilose parece formar complexos 

estáveis com os mesmos, diminuindo a velocidade de 

hidrólise. Contrar iamente, WONG e colaboradores (104), 

verificaram que a gordura não afeta a velocidade de 

hidrólise "in vitro". 

1.2.5 Influência da fibra e da estrutura celular 

Evidências epidemiológicas sugerem que há uma 

associação entre o consumo reduz ido de aI imentos ricos em 

fibras e a incidência crescente de diabetes em sociedades 

ocidentais (94,95). 

Os alimentos ingeridos pela maioria das pessoas 

nos países subdesenvolvidos são geralmente de origem 

vegetal, principalmente amiláceos (arroz, trigo, milho ou 

batata) suplementados com pequenas quantidades de carnes. 

Esta dieta é rica em carboidratos complexos, pobre em 
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gordura e pobre, mas usualmente adequada, em proteina. Já, 

nos paises desenvolvidos do ocidente, açúcares e gordura 

tendem a substituir produtos amiláceos ricos em fibras. 

Resultados positivos, na diminuição da 

hiperglicemia pós-prandial, têm sido obtidos tratando-se 

diabéticos com dietas contendo alto teor de fibra (71) ou 

dietas suplementadas com fibra (04,77) 

A natureza dos tratamentos recomendados varia 

desde ingerir frutas não processadas e vegetais crús até 

dietas ricas em carboidratos complexos e fibras. 

Estudos já mostraram que o diabetes pode ser 

melhor controlado com o aumento do conteúdo de carboidratos 

complexos e fibra na dieta (02,03,64,71,91). 

Os mecanismos pelos quais fibras dietéticas podem 

exercer esses efeitos não estão claros embora JENKINS e 

colaboradores (59) sugerissem que o aumento da viscosidade 

do alimento pode ser um importante fator. 

Estudos relataram que fibras que formam soluções 

viscosas são mais efetivas em reduzir a glicose . pós

prandial no sangue que outros tipos (06,55). Porém, a 

mistura da fibra com o carboidrato parece ser importante 

para essa ação, já que quando ingerida separadamente a f i bra 

é ineficaz em reduzir o aumento da glicemia (31,59,60,63). 

As sementes de leguminosas têm sido usadas com 

sucesso corno parte do tratamento dietético para diabéticos 

(90). São ricas em fibra, proteínas, inibidores de enzimas 
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e antinutrientes e mostraram ser capazes de reduzir o 

aumento da glicemia pós-prandial tanto em individuos normais 

(51) como em diabéticos . (65). Estudos com lentilhas e 

feijões têm mostrado que esses alimentos liberam seus 

produtos de digestão mais lentamente quando comparados com 

outras fontes de carboidratos (52,61,64,93). 

Por outro lado, fibra de cereais parece não afetar 

a velocidade de hidrólise exceto quando forma uma ba"rreira 

física limitando o acesso das enzimas hidro11ticas ao amido. 

SNOW & O'DEA (80,92) verificaram que arroz 

integral é digerido mais lentamente "in vitro" e "in vivo" 

do que o arroz polido, porém, quando as amostras foram 

moidas e então hidrolisadas não houve diferença na 

velocidade de hidrólise e respostas metabólicas. 

1.3 O "Índice Glicêmico" 

A possibilidade do tratamento de várias formas de 

diabetes por prescrição de dietas especiais têm sido muito 

discutida. 

Estudos recentes (05,06,13,27,42,60,77,91) sugerem 

que a ingestão de alimentos que liberam seus carboidratos 

mais lentamente no trato gastrointestinal podem ter 

aplicações terapêuticas como controle da glicemia em 

diabéticos ou redução dos níveis de triglicerídeos no soro. 
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Em meados dos anos 70, CRAPO e colaboradores 

(26,27,28,29) publicaram seus primeiros estudos relacionando 

os efeitos da ingestão de diferentes fontes de carboidratos 

sobre a glicose e a insulina plasmática. Isto abriu uma nova 

área da pesquisa relativa aos efeitos metab6licos de 

carboidratos e levou à introdução, por JENKINS e 

colaboradores (62), do conceito de "indice glicêmico", 

através do qual os efeitos dos alimentos na concentração 

plasmática de glicose p6s-prandial são classificados em 

relação à resposta obtida pela ingestão de glicose ou de 

outro alimento (66) usado como parâmetro de comparação. 

Assim, as tabelas utilizadas para elaboração de 

dietas para diabéticos, que por mais de 3 décadas baseavam

se exclusivamente na quantidade de carboidrato no alimento, 

foram substituidas por outras que comparam os indices 

glicêmicos produzidos pelos diferentes alimentos (97,100) 

refletindo melhor seus efeitos fisiológicos. 

10 

Foi sugerido que alimentos amiláceos de baixo 

indice glicêmico poderiam ser benéficos para diabéticos 

(23,58). Embora o conceito tenha recebido suporte (16,20) 

tem havido muito equivoco e controvérsia sobre seu uso. Foi 

demonstrado, por exemplo, que o índice glicêmico, baseado em 

ensaios com alimentos isolados, não pode ser aplicado para 

refeições contendo quantidades representativas de gordura e 

proteina (22). Já WOLEVER & JENKINS (101) acreditam que o 

índice glicêmico de alimentos isolados pode ser aplicado sem 

restrições também para essas refeições. 



COULSTON e colaboradores (24), ainda, levantaram a 

questão se o índice glicêmico poderia realmente ser usado 

para refeições mistas, já que não se consomem, usualmente, 

alimentos ricos em carboidratos isoladamente. Esses autores 

relataram que as respostas glicêmicas para refeições mistas 

contendo diferentes fontes de carboidratos não diferem 

significativamente e concluiram que o índice glicêmico 

aproximado teria pouca utilidade clínica. WOLEVER e 

colaboradores (102) refutaram estas conclusões demonstrando 

que as respostas glicêmicas observadas poderiam ser 

previstas pelo índice glicêmico dos 

alimentos na refeição. 

componentes dos 

Por outro lado, COULSTON e colaboradores (25), 

afirmaram que o maior interesse nesses estudos tem sido a 

resposta glicêmica, negligenciando-se a secreção de 

insul ina, aspecto de importância pois dietas que produzem 

reduzidos níveis de insulina plasmática parecem ser de 

interesse no controle da diabetes e de hiperlipidemias. 

A importância prática destas considerações é 

ressaltada pelo interesse em aumentar o conteúdo de amido na 

dieta de diabéticos ou indivíduos com tolerância à glicose 

reduzida (57). Tem sido, também, recomendada a 

individualização na prescrição dietética para aumentar a 

confiabilidade e também o uso de alimentos tradicionais para 

as diversas culturas. 
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A literatura mostrou a diversidade de fatores que 

podem influir na utilização biológica do amido de diferentes 

alimentos, as consequências fisiológicas e as possíveis 

aplicações desse conhecimento. Isso justifica nossa proposta 

de estudar alimentos amiláceos comuns aos hábitos 

alimentares do país, para verificar as diferentes respostas 

glicêmicas que produzem "in vivo" e correlacioná-las com os 

resultados "in vitro" obtidos. 

A existência de correlação permitiria obter 

informações sobre a utilização do amido através de ensaios 

rápidos "in vitro" e avaliar mais facilmente um número maior 

de alimentos e dietas. 
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2. OBJETIVO 

Obter informações sobre alimentos brasileiros, 

fontes de carboidratos complexos, preparados de diferentes 

formas, para melhor orientar o seu uso, estudando as 

respostas glicêmicas que produzem "in vivo" e sua correlação 

com a digestibilidade "in vitro". 

13 



3. MATERIAL 

3.1 Alimentos 

Todos os alimentos usados neste trabalho foram 

obtidos no comércio local. 

Arroz (oryzae sativa), lentilha (Lens esculenta), 

batata (Solanum tuberosus), mandioca (Manihot utilissima)- e 

macarrão (à base de farinha de trigo (Triticum vulqare» 

foram cozidos em água destilada fervente durante 22, 70, 25, 

30 e 20 minutos respectivamente, até apresentarem do ponto 

de vista organoléptico, condições aceitáveis para o consumo. 

O feijão (Phaseo1us vulqaris, L.) foi macerado 

durante 16 horas e posteriormente cozido durante 45 minutos 

sob pressão normal. 

O beiju é um alimento típico do estado do Mato 

Grosso e é obtido através do polvilho de mandioca. 

14 

O milho (Zea mays) verde moido e peneirado e o 

fubá foram cozidos em água por 30 minutos, resultando 

respectivamente no curau e na polenta. 

Os alimentos acima citados foram secados em estufa 

ventilada a 40 0 C durante 18 horas. Esses alimentos e mais 

farinhas de milho e mandioca, farelo de trigo, extrusado de 

milho e pão de forma foram moidos e tamisados em partículas 

igua~s ou inferiores a 32 mesh. 

Parte da mandioca, macarrão e polenta, após 

preparo normal de cozimento e batata crua em fatias foram 



~ 

fritados em óleo de soja, durante o tempo necessário para 

consumo humano entre 2 e 5 minutos, e então seguiu-se o 
... 

procedimento anterior aos outros alimentos. 

Feijões, sem prévia maceração, foram cozidos por 

tempos diferentes: 45, 90, 122 minutos e feijões com · 16 

horas de maceração durante 45 minutos em água destilada em 

ebulição sob pressão normal e em seguida amassados simulando 

a mastigação e homogeneizados para diminuir -o tamanho das 

partículas e evitar provável entupimento da sonda gástrica. 

3.2 Reagentes 

Amiloglicosidase, amilose, glicose oxidase, 

pepsina e peroxidase foram fornecidos pela sigma Chemical 

Co.; amilopectina comercializada pela BDH-Chemical Ltda; 0-

dianisidina, da NBC e 3,5 ácido dinitrossalicilico (DNS) da 

Merck. 

3.3 Animais 

Para o ensaio biológico, foram utilizados ratos 

machos (Rattus norvegicus, var.albinus) da linhagem 

"wistar", com aproximadamente 60 dias e pesando em torno de 

140 gramas, obtidos a partir de colonias mantidas no 

biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP. Os 
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ratos foram desmamados aos 21 dias e então mantidos nas 

mesmas condições de temperatura, umidade, periodos de 

iluminação de 12 horas e alimentados com rações comerciais. 
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4. MÉTODOS 

4.1 Fisico-quimicos 'e bioquimicos 

4.1.1 Determinação enzimática do amido 

Para saber a quantidade de amostra usada nas 

análises de velocidade de hidrólise "in vitro" e "in vivo" é 

necessário determinar previamente a quantidade de amido 

contido nessa amostra. O conteúdo de amido foi determinado 

de acordo com o método enzimático de HUDSON (46), otimizado 

e descrito por AREAS & LAJOLO (07). 

As amostras foram cuidadosamente pesadas (O, 5g) , 

homogeneizadas e gelatinizadas por 30 minutos com agitação 

intermitente na presença de Hidróxido de Sódio 0,5N. Após a 

gelatinização, as amostras foram neutralizadas com Ácido 

Acético 0,5N e uma aliquota de 1ml foi retirada para 

precipi tação do amido com etanol 80% por meio de 

centrifugação. O amido precipitado, foi incubado com 1ml da 

solução da amiloglicosidase durante 2 horas a temperatura 

de 37 0 C. A reação foi interrompida com O,lml de Ácido 

Perclórico 0,6N, a glicose liberada foi dosada pelo método 

colorimétrico com DNS (11) e a leitura feita em 

espectro fotômetro a 540nm de absorbância. 

O amido foi dosado em triplicatas e a 

sensibilidade do método de determinação foi avaliado 
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aplicando testes de recuperação, utilizando-se padrões de 

amido puro adicionados na fase de homogeneização do 

material, sendo submetidos a todas as etapas de extração e 

determinação descritas. 

O método apresentou-se bastante sensivel, com 

97,9% de recuperação, e a quantidade de amostra usada nas 

hidrólises foi baseada nos resultados obtidos. 

As enzimas usadas foram também verificadas 

periodicamente para ter-se certeza que a atividade 

enzimática foi mantida. 

4.1.2 Determinação da velocidade de hidrólise do 

amido "in vitro" 

A medida da velocidade de hidrólise foi baseada no 

método enzimático acima citado. 

Amostras dos alimentos correspondentes a 200mg de 

amido foram colocadas em béqueres contendo 20ml de Tampão 

Acetato O ,1M pH 4 I 8 e 2ml de solução da enzima 

amiloglicosidase foi adicionada. A hidrólise prosseguiu por 

30 minutos em banho-maria com agitação a 40oC. 

A reação foi interrompida com 0/2ml de Ácido 

perclórico 0/6N. A separação de sólidos foi feita através de 

uma centrifugação por 10 minutos a 1972xg. 

18 



As análises foram feitas em triplicatas e a 

glicose liberada foi dosada pelo método colorimétrico com 

DNS (11). 
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. O esquema do método empregado na velocidade de 

hidrólise "in vitro" do amido é mostrado na FIGURA 1. 

Amostra , 
Suspensão em Tampão Acetato , 
Digestão do amido - 37oC/30' 

~ 
Interrupção da hidrólise , 

Centrifugação a 1972xg / lO' , 
Sobrenadante , 

Adição de DNS , 
Desenvolvimento de cor e leitura a 540nm 

FIGURA 1 - Fluxograma para a digestão "in vitro" do 

amido 
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4.1.3 Determinação da velocidade de hidrólise do 

amido "in vitro" após pré-incubação com pepsina 

o pH das suspensões tamponadas foi ajustado para 

1,5 com HCl 5N, seguida pela incubação com pepsina a 370 C. 

Depois de 60 minutos, o pH foi reajustado para 4,8 com NaOH 

5N, e a mistura foi incubada com a-amiloglicosidase como 

descrito em 4.1.2, com diferentes tempos de incubação: 5, 

15, 30 e 60 minutos. Os brancos foram preparados e corridos 

sob as mesmas condições, mas usando água destilada ao invés 

da enzima amilolítica. As correções foram feitas para a 

quantidade de grupos redutores presentes na solução de 

pepsina e hidrólise ácida ocorrida durante a pré-incubação. 

4.1.4 Determinação de umidade 

A determinação da umidade foi feita por 

gravimetria, após secagem do material em estufa regulada a 

1050 C, até peso constante (47). 

4.1.5 Determinação do extrato etéreo 

A fração extrato etéreo foi determinada pela 

extração em aparelho do tipo Soxhlet, utilizando-se éter 

etílico como solvente (48). 

21 



4.1.6 Determinação da glicose 

A glicose no soro foi determinada com glicose 

oxidase e peroxidase, segundo técnica descrita por BERGMEYER 

& BERNT (12). 

4.1.7 Microscopia óptica 

Os feijões foram cozidos por diferentes tempos, 

amassados e diluídos em água. As suspensões foram coradas 

com solução de iOdo/iodeto de potássio (0,2%/2%) em glicerol 

a 50%, levadas ao microscópio para observação dos grânulos e 

fotografadas. 

4.1.8 Extração dos grânulos de amido 

Os grânulos . de amido dos feij ões foram isolados 

conforme CARSON (15). Partes iguais de feij ão sem casca e 

meio de extração (solução aquosa a 4% de NaCl, 1% de ácido 

ascórbico e 0,185% de EDTA) foram homogeneizados. O 

homogenato foi filtrado com gaze e o resíduo reextraído duas 

vezes. Os filtrados combinados foram centrifugados por 5 

minutos a 300xg; o resíduo obtido foi ressuspenso em solução 

de NaCl a 4% e lavado várias vezes. Foi posteriormente 
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, 
tratado com água saturada de tolueno (sob agitação por 4 

horas), para inativação de enzimas e restos celulares. Após 

remoção da camada de tolueno e filtração a vácuo obtiveram-

se os grãos de amido, os quais foram lavados com acetona e 

secos. 

4.1.9 Determinação do teor de amilose 

Foi avaliada suspendendo-se 4mg amido obtido como 

descrito em 4.1.8 e, corando-se com solução de iodo/iodeto 

de potássio (0,1%/1,0%) em excesso. Foram efetuadas leituras 

a 620nm (máximo de absorção para amilose) contra uma curva 

crescente do teor de amilose e então, a quantidade de 

amilose na amostra foi calculada. 

4.1.10 Determinação do tempo de cocção 

o tempo de cocção, necessário para que 50% dos 

feij ões sej am considerados adequados para o consumo, foi 

determinado pelo cozedor de MATTSON. Este método 

desenvolvido por MATTSON (76), foi modificado e descrito por 

JACKSON (49). 



4.2 Biológicos ensaios com animais 

4.2.1 Esquema Experimental 

Os ensaios com ratos foram de curta duração (0,5 

até 4 horas). Antes dos ensaios, os animais foram alojados 

em gaiolas individuais e mantidos em jejum por 16 horas, 

recebendo somente água "ad libitum". A dieta devidamente 

preparada foi administrada, aos grupos de 6 animais, através 

de sonda gástrica em quantidades calculadas com base no peso 

do rato: 200mg de amido em 2ml de água para cada 100g de 

peso de rato. Após tempos variáveis de 0,5, 1, 2, 3 até 4 

horas, amostras de sangue foram obtidas conforme descrito no 

item 4.2.2. 

Para cada ensaio, 

administrada e tomada como 

a diet a 

controle. 

de 

Em 

arroz 

todos 

foi 

os 

experimentos constituíu-se um grupo "jejum" e os valores 

obtidos com esse grupo foram tomados como "tempo zero". 

4.2.2 Obtenção do soro 

Para determinação da glicemia, o sangue foi 

coletado da veia caudal em alíquotas de 100 microlitros e o 

soro obtido após a precipitação das proteínas com ácido 

perclórico (HCl04 ) 0,34N e centrifugado a 278xg por 15 

minutos. 
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4.3 Análise estatística 

A comparação entre os grupos de alimentos foi 

feita através de análise de variância e a comparação entre 

as médias pelo teste t de Student, para dados pareados. Nas 

tabelas e figuras os resultados estão representados como 

médias e os respectivos desvios-padrão. As áreas sob as 

curvas foram calculadas pelo regra trapezoidal. A possível 

relação entre as respostas glicêmicas e a velocidade de 

hidrólise "in vitro" foi testada usando-se análise de 

correlação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Digestibilidade do amido "in vivo" - Ensaios com 

animais 

Os resultados, obtidos com ratos, referentes às 

respostas glicêmicas foram apresentados por grupos de 

alimentos: cereais, tubérculos e leguminosas, para facilitar 

a discussão. 
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TABELA 1 Glicemia pós-prandial obtida com diferentes 

cereais e produtos derivados 

Arroz 
(Contro I e) 

Far.Trigo 

Pão 

Peso dos 
animais 
(g) 

139115 

135118 

134114 

Macarrão 12919 

Curau 143111 

Far.Mi lho 134113 

Polenta 131112 

Extr.Milho 138114 

0,5h 

8 C 

11016 

b 
83113 

8 

124116 

b d 

9619 

b d 

9216 

c: d 
10118 

a c 
108±8 

c 
118114 

gl icemia mg (X) 

1h 2h 

8 C a c 
12518 9517 

b b 
91110 7014 

a c a c 
131120 99110 

8 8 

113114 86114 

8 c 
11717 10418 

a c c 
120117 104112 

a c: a c 
119112 10015 

c a c 
135±16 92120 

3h 4h 

8 8 C 

8313 7518 

b b 

6212 6116 

8 C 8 b 
78112 67114 

b c: 8 b 
71110 66112 

a a c 
9117 8417 

8 c: 

88117 78110 

8 8 

7613 7314 

a c: 
87115 80116 

Area * 

gllcose 
(mgXxminx103) 

• 
12, 7tO, 7 

b 
9,710,8 

• 
13,911,3 

c 
11,510,9 

8 

12,110,5 

8 

12,611,2 

8 

12,610,8 

8 

13,411,3 

Aunento** 
máximo 

da 
gllceml • 

• 
5918 

b 

24t10 

8 

67118 

c 
47114 

8 

5117 

8 

54117 

8 

53112 

8 

54117 
----.-- -- ---- ------ --- ----- -- -. --.-----------.------ --- ----------------.---------------- -- ---- ------
q grupo jejum (t=O) apresentou o valor médio de 66±6mg % 

a,~,c,d na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<O,05) 

* a área sob as curvas glicêmicas foi considerada até 2 
horas após a ingestão da dieta 

** Aumento maXlmo da glicemia é a diferença entre o valor 
médio ( 6 ratos ) máximo de glicose atingido após a ingestão 
da dieta e o valor médio do jejum (t=O) de 66mg % 
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28 -CURVAS GLICEMICAS 
cereais e derivados 

GLlCOSE ( mg % ) 

130 

110 

90 

70 

50 1 I' 

o 60 120 180 240 

TEMPO ( minutos ) 

~ ARROZ (controle) -+- FAR.TRIGO -+- PÃO -&- MACARRÃO , ' 

150 
GLlCOSE ( mg % ) 

130 

110 

90 

70 

50'L------~------~------L-----~ ______ _i ______ _L ______ _L ____ ~ 

O 60 120 180 240 

TEMPO ( minutos) 

~ CURAU -+- FAR,MILHO -+- POLENTA -&- EXTR ,MILHO 

FIGURA 2 Curvas glicêmicas produzidas por ingestão de 

cereais e alimentos derivados. 
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Na FIGURA 2 estão representadas, para facilitar o

acompanhamento, as curvas glicêmicas produzidas por ingestão

dos cereais e diferentes produtos derivados. Os dados

correspondentes estão especificados juntamente com os

desvios-padrão na TABELA 1.

Para todos esses alimentos, após a ingestão a

média de glicose no sangue chega ao valor máximo depois de

60 minutos. Nesse tempo o aumento máximo da glicemia variou

de 24mg% para farelo de trigo a 67mg% para pão.

Comparando as médias após as 2 horas da ingestão

os produtos derivados de milho e o pão dão respostas

similares quando comparados ao arroz, enquanto que o

macarrão e farelo de trigo são estatisticamente diferentes

(p<0,05).



TABELA 2 Glicemia pós-prandial obtida com diferentes 

tubérculos e produtos derivados 

Arroz 

Peso dos 
animais 
(g) 

(Controle) 139t15 

Batata 134t13 

Mandioca 125t8 

Far.Mand. 130t9 

Beiju 147t12 

0,5h 

a 
110t6 

a 
123t22 

a 
114t18 

a 
103t13 

a 
102t11 

glicemia mg (X) 

1h 2h 

a a 
125t8 95t7 

a a b 
117t18 92t21 

a a 
125t14 77t8 

a b 

121113 101t3 

a a b 
122t14 90t12 

Area * A~nto** 

------------- máximo 
3h 4h glicose da glicemia 

(mgXxminx103) 

a a • • 
83t3 75t8 12,7tO,7 59t8 

a b • • • 
77t18 61117 12,7t1,7 61t19 

a a a • 
66t13 66t11 12,4t1,0 58t17 

b a a a 
81t6 73t6 12,6tO,7 57t11 

a a a a 
72t11 65t6 12,2t1,1 56t14 

._--_._._------------------- ------------------------------------------ -- ----------------------------

o grupo jejum apresentou o valor médio de. 66±6mg % 

a, b, c na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<O,05) 

* a área sob as curvas gl icêmicas foi considerada até 2 

horas após a ingestão da dieta 

** Aumento máximo da glicemia é a diferença entre o valor 

médio ( 6 animais ) máximo de glicose atingido após a 

ingestão da dieta e o valor médio do jejum (t=O) de 66mg % 
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-CURVAS GLICEMICAS 
tubérculos e derivados 

Glicose ( mg % ) 

130 

70 

50'L-----~------~-------L-------L------i-------L-------L-----~ 

o 60 120 180 240 

TEMPO ( minutos 

ARROZ (c ontrole) -+- BATATA -- MANDIOCA 

---e-- FAR ,MANDIOCA -- BelJu 

FIGURA 3 - Curvas glicêmicas produzidas por ingestão dos 

tubérculos e alimentos derivados. 



A FIGURA 3 apresenta as curvas glicêmicas 

produzidas por ingestão dos tubérculos e produtos derivados 

e a TABELA 3 mostra os dados juntamente com os desvios

padrão para cada alimento. 

Com exceção da batata, que apresentou valor máximo 

da média de glicose após 30 minutos, todos os outros 

apresentaram valor máximo após 60 minutos como ocorreu com o 

grupo anterior de alimentos. 

A batata, mandioca, farinha de mandioca e beiju 

não produziram respostas glicêmicas estatisticamente 

diferentes entre si ou em relação ao arroz. 

32 



TABELA 3 Glicemia pós-prandial obtida com diferentes 

leguminosas. 

Peso dos glicemia mg (X) 
animais ••.•.....•••• •••.•....• •• •. •• •. • .•• •• •••••. • .•••• 
(g) O,5h 1h 2h 3h 4h 

Arroz: a a 8 8 a 
(Controle) 139±15 110±6 125±8 95±7 83±3 75±8 

b b b 8 

Fei jão 133±13 88±10 101±12 82±11 79±9 83±10 

b b b a 8 

lentilha 134±14 92±4 110±15 88±11 82±4 82±8 

8 

Area AU1lento 
máximo 

gllcose de glicemia 
(mgXxmi nx103) 

a a 
12, 7±O,7 59±8 

b b 

11,O±O,9 45±14 

b b 

10,5±O,9 35±12 

o grupo jejum (t=O) apresentou o valor médio de 66±6 mg% 

a,b na mesma coluna vertical difer em significativamente 

(p<O,05) 

* a área sob as curvas glicêmicas foi considerada até 2 

horas após a ingestão da dieta 

** Aumento máximo da glicemia é a diferença entre o valor 

médio ( 6 ratos ) máximo de glicose atingido após a ingestão 

da dieta e o valor médio do jejum (t=O) de 66mg % 
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A 

CURVAS GLICEMICAS 
sementes de leguminosas 

GLlCOSE ( mg % ) 
130 

110 

90 

70 

50 L, __ ~ ____ ~ __ -L __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 
o 60 120 180 240 

TEMPO (minutos) 

- ARROZ (contrOle) -+- FEIJAO -*- LENTILHA 

FIGURA 4 - Curvas glicêmicas produzidas por ingestão de 

sementes leguminosas. 



Na FIGURA 4 

glicêmicas produzidas 

estão apresentadas 

pela ingestão de 

as curvas 

sementes de 

leguminosas. Pode-se observar o reduzido aumento de glicemia 

das curvas e, pelos dados apresentados na TABELA 3, 

verifica-se que são estatisticamente diferentes quando 

comparados ao arroz, porém entre as duas sementes não houve 

diferença nas respostas em nenhum dos tempos analisados. 

A magnitude das diferenças nas várias respostas de 

glicose produzidas pela ingestão dos alimentos pode ser 

melhor apreciado avaliando os valores das áreas sob as 

curvas glicêmicas após 2 horas (TABELAS 1,2,3) • As 

diferenças observadas após 3 e 4 horas não alteraram as 

respostas, concluindo que o experimento biológico pode ser 

realizado em tempo reduzido, já que a variedade dos 

alimentos foi significativa e o aumento máximo da glicemia 

ocorreu uma hora após a ingestão da maioria dos alimentos. 

A explicação para as diferentes respostas obtidas 

para uma mesma quantidade de carboidratos complexos ainda 

não está completamente esclarecida. 

35 



Algum fator quimico ou fisico que restringe o 

acesso das enzimas hidroliticas intestinais ao amido 

ingerido retarda a velocidade de digestão e absorção de 

glicose e portanto, altera as respostas glicêmicas. Tal 

fator exerceria efeito correspondente na secreção de 

insulina já que um dos principais sinais para a secreção 

desse hormônio é o aumento na concentração sanguinea de 

glicose (50,66). 

Aparte as variações individuais dos animais que 

participaram dos testes, pequenas diferenças na natureza do 

alimento ou na preparação podem ter grande influência nas 

respostas glicêmicas. 

As moléculas de amido em raízes e tubérculos 

(batata e mandioca) têm pesos moleculares maiores do que os 

dos cereais (arroz, trigo e milho), mas como não houve 

diferença significativa (p<0,05) entre os alimentos (com 

exceção do macarrão que produziu respostas mais baixas 

(TABELAS 1 e 2», pode~se dizer que o comprimento da cadeia 

do amido ou dextrinas não afeta a velocidade · de digestão, 

resul tados que estão de acordo com aqueles observados por 

Wahlquist e colaboradores (98). 

As diferenças vistas são provavelmente função de 

alguma outra característica do alimento. Por exemplo, o 

maior ou menor grau de gelatinização dos grânulos durante a 

cocção, j á que as formas gelatinizadas do amido são mais 
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acessíveis à digestão enzimática (45) • Embora a 

gelatinização seja afetada por vários fatores como presença 

de gordura, proteína e outros constituintes menores que 

estão estreitamente associados com o amido no interior da 

célula, é interessante notar que o amido dos alimentos 

derivados de cereais e tubérculos apesar de apresentarem 

faixas de gelatinização diferentes, como batata (55-66oC) e 

arroz (68-78oC) , não produziram respostas glicêmicas 

estatisticamente diferentes (p<O,05), pois durante o 

preparo dos alimentos, a temperatura de gelatinização para 

cada um foi ultrapassada. 

A fibra de leguminosas, acelera 

trânsi to intestinal e suprime respostas de 

o tempo de 

gl icose pós-

prandiais, porém para cereais e tubérculos a presença de 

fibra parece não afetar a velocidade de hidrólise, exceto 

quando forma uma barreira física limitando o acesso das 

enzimas hidrolíticas ao amido (59,79). Pois a batata 

apresentando 11% de fibra, milho 13% e arroz 1,5%, era de se 

esperar que a batata e o milho com conteúdos de fibra mais 

altos produzissem respostas de glicose no sangue mais baixas 

que arroz. 

Com exceção do farelo de trigo, sementes de 

leguminosas produzem respostas muito mais baixas que outros 

alimentos contendo a mesma quantidade de carboidratos 

(TABELA 3). O farelo de trigo apresenta grande quantidade de 

fibra, que pode atuar como obstáculo físico ao ataque 

enzimático e reduzir a resposta glicêmica. 
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As reduzidas respostas obtidas para feijões, 

observadas no presente estudo e em outros (54,61,84), não 

parece ser simplesmente urna função do lento esvaziamento 

gástrico ou rápido trânsito intestinal. Foi sugerido que o 

mecanismo básico da baixa resposta metabólica para sementes 

de leguminosas é que a fibra contida nestes alimentos pode 

aumentar a viscosidade da camada líquida existente entre o 

alimento e a superfície da bordadura em escova tornando, 

assim, o carboidrato menos disponível para absorção no trato 

gastrointestinal, comparado com alimentos tais corno cereais 

e tubérculos que são desprovidos desse tipo de fibra. 

Embora nosso estudo tenha sido realizado somente 

em ensaios "agudos" estas informações coincidem com as da 

li teratura e sugerem que o método empregado é util para 

indicar eventuais diferenças nas respostas metabólicas à 

ingestão de diferentes alimentos. 
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TABELA 4 Glicemia média comparativa para cereais, 

tubérculos e leguminosas 

gl icemia mg (X) 

0,5h 1h 2h 

8 8 8 

Cereais 109114 124114 99t11 

8 a b 
Tubérculos 110118 120116 90116 

b b b 
Leguminosas 9018 106114 85t11 

3h 4h 

8 

84112 76t12 

a 
74113 66111 

8 a 
8116 8218 

8 

b 

área glicose * 
(mgXxminx103) 

(2 horas) (4horas) 

8 • 
12,8t1,1 23,111,9 

• • 
12,4t1,3 21,4t2,3 

b b 

10,710,9 20,411,7 
-------------------- --- -------------------- ------------------------ --- ------------------------------

Cereais: média de arroz, pão, curau, polenta, extrusado de 

milho, farinha de milho. 

Tubérculos: média de batata, mandioca, farinha de mandioca, 

beiju. 

Leguminosas: média de feijão, lentilha. 

a,b na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<O,05) 

* as áreas sob as curvas glicêmicas foram consideradas 2 e 

4 horas após a ingestão da dieta. 
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GLlCOSE (mg%) X min X 1000 

25 

20 

15 

10 

5 

o V l\\\\\\\\ 

Cereais Tuberc. Legumin. 

ALIMENTOS 

_ 120 minutos ' \ l240 minutos 

FIGURA 5 - Médias e desvios-padrão das áreas sob as curvas 

glicêmicas médias produzidas pela ingestão de cereais, 

tubérculos e produtos derivados ou leguminosas após 120 e 

240 minutos. 



As formas das curvas de glicemia produzidas pelos 

produtos derivados dos cereais e tubérculos foram diferentes 

daquelas produzidas pelas sementes de leguminosas. Estas são 

mais achatadas e alongadas, devido à presença da fibra e 

outros fatores que serão discutidos posteriormente. As áreas 

sob as curvas médias de resposta glicêmica para todos os 

alimentos podem ser observadas na FIGURA 5, 

comparativamente. 

A anál ise de variância para comparação entre os 

grupos de alimentos (TABELA 4) mostrou que dentro do grupo 

de cereais, o farelo de trigo e o macarrão dão respostas 

diferentes dos outros alimentos. O farelo de trigo não 

apresenta diferença significativa em relação ao grupo das 

leguminosas sendo diferente em relação aos demais cereais e 

tubérculos (p<O,05). 

O macarrão, no entanto, é intermediário entre o 

grupo das sementes de leguminosas e o grupo dos cereais e 

tubérculos. Os demais cereais formam um grupo que não é 

estatisticamente diferente em relação ao grupo dos 

tubérculos que, por sua vez, são estatisticamente 

diferentes em relação ao grupo das leguminosas para a 

absorção da glicose depois de 2 e 4 horas e também na 

velocidade de digestão comparando o aumento máximo de 

glicemia após 1 hora da ingestão do amido. 
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Esses resultados sugerem que as sementes de 

leguminosas, aqui representadas pelo feijão e lentilha 

produzem moderado aumento na glicemia. Colocados em ordem 

crescente os alimentos estudados estariam assim: sementes 

de leguminosas e farelo de trigo, macarrão, cereais e 

tubérculos, estes últimos podendo ser considerado como os de 

maior aproveitamento calórico. 
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5.2 Experiências "in vitro" 

Os resultados obtidos nas análises de hidrólise 

"in vitro" para os mesmos alimentos estudados, estão 

mostrados na TABELA 5. 
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TABELA 5 - Glicose liberada após 30 minutos de hidrólise "in 

vitro" e digestibilidade (%) 

% Amido 
no alimento 

Glicose (mg) 
liberada * 

Amido 
hidrolisado (%) 

------------------------------------------------------------
a 

Arroz 74,7 156±8 70,2 

b 
Far'.Trigo 33,6 86±3 38,7 

c 
Pão 56,0 175±5 78,8 

a 
Macarrão 76,0 160±à 72,0 

a 
Curau 74,0 157±6 70,6 

a 
Far.Milho 67,8 152±9 68,4 

a 
Polenta 74,5 146±7 63,9 

c 
Extr.Milho 61,0 186±12 83,7 

a 
Batata 73,3 160±5 72,0 

a 
Mandioca 74,5 163±8 73,4 

c 
Far.Mandioca 75,5 176±6 79,2 

a 
Beiju 82,2 163±5 73,4 

d 
Feijão 44,6 58±2 26,1 

d 
Lentilha 58,0 56±4 25,2 

a,b,c,d na mesma coluna vertical diferem significativamente 
(p<O,05) 
* glicose liberada a partir de 200mg de amido proveniente de 
cada alimento 
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TABELA 6 - Relação entre as velocidades de hidrólise do 

amido "in vitro" e resposta glicêmica após 60 minutos de 

digestão 

------------------------------------------------------------
Alimen

tos 

Arroz 

Far.Trigo 

Pão 

Macarrão 

Curau 

Far.Milho 

Polenta 

Extr.Milho 

Batata 

Mandioca 

Far.Mand. 

Beiju 

Feijão 

Lentilha 

Resposta 

glicêmica 

Velocidade de 

hidrólise "in 

Razão: resposta 

glicêmicajvelo-

após 60 mino vitro" (% hdrj cidade hidrólise 

(mgj100ml) 30 min) 

125±8 70,2 1,78 

91±10 38,7 2,35 

131±20 78,8 1,66 

113±14 72,0 1,57 

117±7 70,6 1,66 

120±17 68,4 1,75 

119±12 63,9 1,86 

135±16 83,7 1,61 

123±22 72,0 1,71 

119±22 73,4 1,62 

121±13 79,2 1,53 

122±14 73,4 1,66 

110±15 26,1 4,21 

101±12 25,2 4,01 
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o método "in vitro" utilizado é simples o 

suficiente para permitir avaliar a velocidade de hidrólise 

do amido de uma larga variedade de alimentos com boa 

precisão. 

o sistema não 

desenvolvimento intestinal 

se assemelha rigorosamente 

durante a digestão mas é 

ao 

um 

modelo útil para examinar as caracteristicas dos alimentos 

que podem afetar a velocidade de digestão do amido mesmo que 

não permita estudar, especificamente, os fatores que afetam 

diretamente a absorção do carboidrato digerido, como aquele 

descrito por Jenkins e colaboradores (64). Eles incubavam 

alimentos e enzimas digestivas em tubo de diálise e 

monitoravam o aparecimento dos produtos de digestão fora do 

saco de diálise. No entanto, apesar do método ser mais 

apropriado para estudar fatores que afetam a absorção 

também não é capaz de distinguir entre a absorção reduzida 

devido à velocidade diminuida da hidrólise intestinal do 

amido daquela devida simplesmente à viscosidade aumentada 

dos conteúdos intestinais. 

Dos nossos resultados ( TABELA 5 ), pode-se 

observar que a velocidade de hidrólise "in vitro" para as 

sementes leguminosas foi bastante reduzida se comparada ao 

controle (arroz), sugerindo que "in vivo" as respostas 

glicêmicas produzidas por esses alimentos também seriam 

reduzidas, fato este que foi confirmado. 

46 



Alimentos como extrusado de milho, farinha de 

mandioca e pão preparados industrialmente, sofrem 

tratamentos drásticos de temperatura e pressão em baixos 

conteúdos de água. Dependendo do processo e condições de 

processamento usados, os produtos finais diferem nas 

propriedades fisicas, como a solubilidade em água e o 

comportamento reológico. Estas propriedades estão 

relacionadas com a modificação do amido dentro do grânulo, 

que podem acelerar a velocidade de digestão "in vivo" e "in 

vi tro", sendo que neste último as respostas obtidas foram 

significativamente mais altas se comparadas ao arroz. 

De modo geral, as diferenças observadas entre a 

velocidade de hidrólise e as respostas glicêmicas pós

prandiais, no que diz respeito às leguminosas, podem ser 

explicadas pela maior diversidade e atividade hidrolitica 

comparada àquela usada no sistema "in vi tro" , além das 

funções gastrointestinais como trânsito, trabalhos mecânicos 

e outras condições quimicas ou fisicas que facilitam a 

.quebra do amido no intestino. Estes foram responsáveis pela 

menor correlação observada ( r=O,83 ), comparada àquela 

existente para os cereais e tubérculos ( r=O,95 ) (p<O.Ol), 

TABELA 6. O fato pode ser melhor apreciado observando a 

FIGURA 6. 
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FIGURA 6 - Correlação entre a velocidade de hidrólise do 

amido "in vi tro" e pico de glicose no sangue após 1 hora 

(r=O,83; p<O,Ol). 
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Os resultados confirmam trabalhos anteriores 

(23,50,52,66,80) que sugerem que estudos "in vitro" podem 

ser usados para identificar os alimentos que produzam os 

menores aumentos na glicemia • 
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5.3 Efeito de diferentes tratamentos sobre a 

digestibilidade "in vitro" e "in vivo" do amido de feijões 

Para tentar explicar melhor as diferenças 

encontradas entre as respostas da glicemia e a hidr6lise "in 

vitro" produzidas pelas sementes de leguminosas e os demais 

grupos de alimentos, foram feitos ensaios com feijões 

submetidos a diferentes tratamentos. 

As médias, as áreas totais sob as curvas 

glicêmicas durante 120 minutos e os respectivos desvios

padrão estão apresentados na TABELA 7 e as curvas glicêmicas 

correspondentes na FIGURA 7. 
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TABELA 7 Efeito do tempo de cocção na glicemia pós-

prandial 

Grupo 
Peso dos 
animais 
(g) 

A 137%13 

B 132113 

C 13016 

o 138t14 

0,5h 

a 
71%7 

a 
68t4 

a 

7316 

a 

7315 

glicemia mg (X) 

1h 2h 3h 

a a a 
102t8 nt4 66t6 

b b a 
84t8 67t6 60t8 

a b a,b a 

94110 71%7 6416 

a a b a 

98i6 7012 6215 

6rea * 

4h mg (X) x mino x 103 

a • 
59t6 10,0+0,6 

a b 

56t6 8,8+0,5 

a a 
6016 9,6+0,5 

a a 
58i5 9,7+0,4 

A=Feijão macerado por 16 horas e cozido 45 minutos 

Feijão cozido sem maceração prévia por: B=45 minutos, C=90 

minutos e D=122 minutos 

a,b na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<O,05) 

* a área sob as curvas glicêmicas foi considerada até 2 

horas após a ingestão da dieta 
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FIGURA 7 - Curvas glicêmicas produzidas por ingestão dos 

feijões que sofreram diferentes tratamentos: A (feijões 

macerados por 16 horas e cozidos 45 minutos); feijões 

coz idos sem prév ia maceração por: B ( 4 5 minutos), C (9 O 

minutos) e D (122 minutos). 



TABELA 8 - Glicose liberada pela hidrólise do amido "in 

vitro" em função do tempo 

glicose (mg) liberada após 
incubação com amiloglicosidase 

Alimentos --------------------------------------------
5min. 15min. 30min. 60min. 

a a b a a 
·A 18±3 26±3 48±4 84±6 

a a b b 
B 18±2 23±5 32±3 46±4 

a a a a 
c 18±2 24±2 46±2 77±9 

b b a a 
o 25±5 30±2 52±4 92±9 

A= Feijão macerado por 16 horas e cozido 45 minutos 

Feijão cozido sem prévia maceração por: B= 45 minutos, C= 90 

minutos e 0= 122 minutos 

a,b na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<0,05) 
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Os estudos de digestão "in vi tro" mostraram que 

feijões macerados e os cozidos 90 e 122 minutos, sofreram 

hidrólise mais rapidamente que os cozidos durante 45 minutos 

sem maceração e que os resultados equivaleram às respostas 

"in vivo", TABELAS 7 e 8. 

Após os 45 minutos os feijões não se apresentavam 

amolecidos por completo. A gelatinização parcial dos 

grânulos de amido no interior das sementes pode ser 

responsável pelo reduzido aumento na glicemia e hidrólise 

"in vitro". 

A partir dos 90 minutos, do ponto de vista 

organoléptico, pode-se afirmar que os feijões tinham 

condições aceitáveis de consumo. Porém, os tempos de cocção 

de 122 e 45 minutos com prévia maceração determinados pelo 

cozedor de MATTSON foram considerados, em relação à textura, 

ideal para consumo. 

A maceração durante 16 horas em água destilada sob 

temperatura ambiente produz entumescimento dos tecidos sem 

separação celular, proporcionando assim, com tempo de cocção 

reduzido, condições de palatibilidade correspondentes aos 

feijões cozidos 122 minutos e respostas de hidrólise 

aproximadas. Portanto, a maceração é um fator importante nas 

respostas de digestibilidade, como observado por KATARIA & 

CHAN HAN (68) que ainda afirmaram que quanto maior o tempo 

de maceração, mais aI ta a velocidade com que o amido é 

digerido. 
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A cocção prolongada provoca modificação tecidual, 

porém sem ocorrer ruptura celular. Na FIGURA 8, cujas 

amostras foram cozidas apenas 15 minutos, pode-se observar 

agregação de células que desaparece gradualmente com o 

aumento do tempo de cocção. A desintegração dessas 

estruturas compactas aumenta a área superficial facilitando 

o ataque enzimático, porém o completo entumescimento dos 

grânulos de amido, independente do tempo de cocção , parece 

ser dificultado pela rigidez da parede celular, pois a mesma 

estrutura que envolve os grânulos observada após 15 minutos 

permaneceu em todos os tempos estudados, FIGURAS 9 elO. 

A irregularidade das formas celulares apresentadas 

nas figuras está associada à estrutura tecidual, onde se 

observa que as células estão comprimidas pela parede ou umas 

às outras. 
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FIGURA 8 Feijões cozidos durante 15 minutos. Parede 

celular e presença dos grânulos no interior da célula bem 

definidos. Estrutura tecidual mantida devido ao reduzido 

tempo de cocção. (Aumento 200x). 
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CAMPO A 

CAMPO B : ..... 
FIGURA 9 - Feijões cozidos durante 45 minutos. Nào há mais 

estrutura tecidual. Presença somente de células intactas. 

(Aumento lOOx). 
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CAMPO A 

, 
CAMPO B 

FIGURA 10 - Feijões cozidos durante 122 minutos. Presença de 

céI uI as inteiras, apesar do aumento do tempo de cocção. 

(Aumento 100x). 
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Apesar do tratamento térmico provocar separação 

celular, a não ruptura da parede e não liberação dos 

grânulos de amido, são elementos que determinam a baixa 

digestibilidade de leguminosas em relação à dos outros 

alimentos estudados. 

Das FIGURAS 11 (A,B) observa-se que ocorre quebra 

parcial da parede celular através de meios mecânicos, 

liberando parte dos grânulos gelatinizados de amido, 

facilitando o ataque enzimático. Era de se esperar que a 

ingestão da farinha de feijão produzisse resposta glicêmica 

superior àquela observada para feijão cozido e amassado 

apenas. No entanto, do experimento anterior, observou-se que 

não houve diferença na glicemia pós-prandial após 2 horas 

(TABELAS 3 e 7), e as respostas de hidrólise "in vitro" após 

30 minutos de incubação com amiloglicosidase, foram 

marcadamente reduzidas nos 2 casos. (TABELAS 5 e 8) 

Esses resultados estão de acordo com O'DEA e 

colaboradores (81) quando trabalharam com lentilhas, porém 

esses mesmos autores em outro trabalho (79), verificaram que 

as respostas glicêmicas obtidas após a ingestão de arroz 

cozido foram marcadamente reduzidas em relação àquele moído 

antes da cocção, mas ambos significativamente maiores em 

comparação às lentilhas. 
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~ A 

B 
FIGURA 11 Feijões cozidos, secos e moidos: A-cozidos 

durante 45 minutos sem prévia maceração; B-cozidos por 45 

minutos após maceração por 16 horas. Presença de reduzido 

número de células intactas e predominância de grânulos 

liberados. (Aumento de 100x). Glicemia após 1 hora: faro de 

feijão (101±12 mg%) X feijão cozido e amassado (102±8mg%). 



Como a moagem causa quebra de parte das células e 

diferenças nas respostas de hidr6lise tanto "in vitro" como 

"in vivo" não ocorreram, uma incubação com enzima por 30 

minutos do grânulo de amido isolado e gelatinizado foi feita 

para verificar se a ausência total da parede permitiria 

maior penetração desta enzima e mais rápida velocidade de 

hidr6lise. No entanto, para o amido isolado a partir dos 

feijões cozidos por 122 minutos as respostas variaram de 25 

a 30% e não são diferentes (p<0,05) daquelas produzidas pela 

digestão do amido contido nos feij ões cozidos durante o 

mesmo tempo (TABELA 8). Concluindo que para sementes de 

leguminosas existem outros fatores intrinsecos, além da 

espessa parede celular, que afetam a digestibilidade do 

amido. 

É sabido que os inibidores de a-amilases e outros 

conhecidos como antinutrientes existentes nos feijões são 

termolábeis e que a temperatura utilizada durante o processo 

de cocção é suficiente para destrui-los. 

A completa gelatinização do amido é importante na 

determinação da velocidade de hidr6lise "in vitro". 

Incubando-se com amiloglicosidase grânulos de amido 

isolados, crUs ou cozidos (na ausência total da estrutura 

celular (FIGURA 12», verificou-se que para os crus a 

hidrólise foi menor que 5% enquanto que para os cozidos em 

torno de 30%. Concluiu-se que o tratamento térmico 

influencia a digestibilidade do amido, mas não está 

associado apenas com a ruptura da parede celular e nem com 
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a desintegração da estrutura tecidual, mas também com 

modificações no conteúdo celular. 
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FIGURA 12 - Grânulos de amido de feijão crú, liberados do 

interior das células. (Aumento de 400x). 



Da estrutura do amido, é sabido que amilose é mais 

resistente à digestão enzimática do que a amilopectina 

devido à sua estrutura linear compacta, como mostrado por 

GODDARD e colaboradores (4 O) que trabalhando com diversas 

amostras de arroz contendo quantidades variáveis de amilose 

e amilopectina, verificaram que aquela que continha aI to 

conteúdo de amilose produziu resposta glicêmica reduzida 

comparada àquela pobre em amilose. 

No entanto, a quantidade de amilose encontrada no 

feijão (27,5%), apesar de estar em maior proporção do que 

nos cereais, arroz (16%) e trigo (17%) e a mandioca (17%), 

não é diferente, por exemplo da batata (22%) e milho (20-

28%) (39), que mostraram produzir respostas glicêmicas 

significativamente maiores daquelas produzidas pelos 

feijões. Isto enfatiza que a presença de grande quantidade 

de amilose isoladamente não é a única responsável pela mais 

baixa resposta de glicemia e hidrólise "in vitro" produzida 

pelos feijões e sim a forma como se encontra dentro dos 

grânulos de amido, ou seja, a natureza desse grânulo. 

Pode ser observado nas FIGURAS 13 e 14, que as 

moléculas de amido completamente hidratadas, liberadas de 

dentro dos grânulos passam para o caldo durante o cozimento 

sem haver quebra Qa parede celular e principalmente da 

estrutura granular. É possível também que, pela observação 

microscópica, a quantidade de amilose e amilopectina 

liberadas está relacionada com o tempo de cocção, isto é, no 
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caldo de 

coloração 

feijão 

azul 

cozido durante 

intensa, que 

122 minutos parece que 

indica presença destes 

compostos, era maior do aquele observado no caldo de 45 

minutos. 

Na FIGURA 13, há células coradas e não-coradas com 

os contornos dos grânulos no seu interior, indicando 

claramente que o amido que existia ali foi lavado para o 

caldo. 

o amido totalmente liberado está prontamente 

disponível ao ataque enzimático e como o caldo neste 

experimento não foi descartado, pode explicar em parte o 

aumento da velocidade de digestão do amido com o aumento do 

tempo de cocção. 
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FIGURA 13 - Caldo de feijão cozidos durante 90 minutos. 

Presença de amido liberado e algumas células intactas 

coradas e não-coradas. (Aumento 100x). 

Figura 14 - Caldo de feijão cozido durante 122 minutos. 

coloração azul intensa, indica presença de amido liberado. 

(Aumento 100x). 
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TABELA 9 - Efeito do tratamento com pepsina na hidrólise do 

amido "in vitro" 

------------------------------------------------------------
glicose (mg) liberada após 1 hora de incubação 

com pepsina seguida de amiloglicosidase 
Alimentos 

5min. l5min. 30min. 60min. 

a a a a 
A 7l±7 97±1 126±4 193±6 

b b b b 
B 50±3 7l±3 85±4 107±7 

b c a a 
C 59±6 86±0 l19±3 l69±3 

a a a a 
D 78±4 105±10 l27±8 l76±12 

------------------------------------------------------------

A =Feijão macerado por 16 horas e cozido 45 minutos 

Feijão cozido sem prévia maceração por: B =45 minutos, C =90 

minutos e D =122 minutos 

a,b,c na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<0,05) 
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TABELA 10 - Relação entre as respostas glicêmicas no rato e 

as velocidades de hidrólise do amido "in vitro" 

AI imentos Resposta Velocidade * Razão: Velocidade ** Razão: 
Gl icêmica Hidr61lse resp.gllcem./ hldrol."ln vltro· resp.gllcell\l 
após 60' "in vltro" veloc.hidrol. após 60'fncubação veloc.hldrol. 
(mg/100ml) (Xhldr./30') com pepslna 

(Xhidr./30') 

8 8 8 

A 102+8 21,6 4,7 57,0 1,8 

b b b 
B 84+8 14,4 5,8 38,0 2,2 

8 a a 
C 94t10 23,4 4,0 57,2 1,6 

a a a 
D 98t6 20,7 4,7 53,6 1,8 

A =Feijão macerado por 16 horas e cozido 45 minutos 

Feijão cozido sem prévia maceração por: B =45 minutos, C =90 

minutos e D =122 minutos 

a,b,c na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<0,05) 

* após 30 minutos de incubação com amiloglicosidase 

** após 30 minutos de incubação com amiloglicosidase,mas 

previamente incubada com pepsina por 60 minutos. 
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A presença de proteina nas sementes de

leguminosas, diferentemente dos cereais e tubérculos,

interfere na velocidade de hidrólise do amido. Importante

também é como essa proteina se apresenta estruturalmente

dentro dos grânulos interagindo com o amido. Ainda em 1981,

ANDERSON e colaboradores (01), trabalhando com farinha de

trigo, consideraram que a interação amido-proteina foi

responsável pela queda da velocidade de digestão "in vitro"

e a associaram com as reduzidas respostas glicêmicas.

Também, JENKINS e colaboradores (53) anos depois, afirmaram

que a matriz proteica que cerca os grânulos de amido no

trigo poderia inibir a velocidade de hidrólise no lúmen do

intestino delgado.

Possivelmente esse tipo de interação também exista

nas leguminosas e outros alimentos. No nosso caso, a

degradação da proteína por tratamento prévio com uma

protease aumentou substancialmente a velocidade de hidrólise

pela Q-amiloglicosidase, (TABELA 9). Após 60 minutos o nível

de hidrólise aumentou de 38% no feijão macerado e cozido por

45 minutos não-tratado, a 87% naquele tratado previamente

com a protease.

A protease aumenta a ação da amiloglicosidase,

provavelmente atuando sobre a proteína que está interagida

com o amido dentro do grânulo ou então pela quebra da matriz

proteíca que constitui a parede celular como indicado por



HOLM,J. e colaboradores (44) que afirmaram que o exame 

m~croscópico de alimentos derivados de trigo, crús ou 

cozidos, mostraram que grande quantidade dos grânulos de 

amido estavam embebidos em uma matriz e após a incubação com 

pepsina, degradada e os grânulos liberados. No entanto, como 

pode ser observado na FIGURA 15 ( A, B, C ), não há 

liberação dos grânulos de dentro da célula mesmo após 

incubação com pepsina para qualquer dos tratamentos 

utilizados, mas 

pepsina CC) um 

verifica-se que com a pré-incubação com 

maior número de células são atacadas, 

permanecendo no seu interior corpos proteícos e outros 

constituintes celulares que não amido. 

Para todas as amostras, houve pequena degradação 

do amido (em torno de 5%) decorrente da hidrólise ácida 

provocada pelo baixo pH ótimo (1,5) da pepsina. 

KON e colaboradores (73) trabalhando com ratos 

mostraram que a proteína no feijão é rapidamente digerida no 

intestino delgado, sugerindo que as enzimas têm livre acesso 

dentro das células. Isto sugere a mais baixa resposta 

produzida "in vitro" em relação àquelas "in vivo" para as 

mesmas amostras de feijão. 

Assim, a correlação existente entre a velocidade 

de hidrólise "in vitro e as respostas glicêmicas para os 

feijões que sofreram diferentes tratamentos térmicos, é 

melhorada pela pré-digestão da proteína, TABELA 10. 
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FIGURA 15 - Feijões cozidos durante 45 minutos e macerados 

16 horas: A-amostra incubada 60 minutos com pepsina; B-30 

minutos com amiloglicosidase; C-60 minutos com pepsina e 

posteriormente com amiloglicosidase durante 30 minutos, 

presença de aumentado número de células descoradas, 

indicando a não presença do amido no interior das células. 



Em conclusão, este estudo mostra que as diferenças 

obtidas para a digestibilidade do amido e as respostas 

glicêmicas "in vivo" produzidas pela ingestão de leguminosas 

podem ser devidas a diversos fatores como diversidade no 

tratamento térmico usado, presença de proteina no interior 

dos grânulos e o aprisionamento do amido nas fibras das 

espessas paredes celulares que impede seu completo 

entumescimento e limitação do acesso de enzimas digestivas. 
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5.4 - Efeito da presença de óleo na velocidade de 

hidrólise "in vitro" e na resposta glicêmica para cereais e 

tubérculos 

Nessa experiência examinamos as respostas agudas 

de glicose no sangue para diferentes fontes de carboidratos 

com particular ênfase nos efeitos da co-ingestão de óleo. 

Para permitir comparações as mesmas amostras 

utilizadas no experimento anterior, foram misturadas com 

óleo, que ficou retido entre 25 e 30%, com exceção do 

macarrão com 6%. 

O comportamento das curvas glicêmicas produzidas 

pela ingestão dos alimentos adicionados de óleo foi, em 

geral, o mesmo que para os mesmos aI imentos coz idos. A 

exceção foi a mandioca que apresentou uma queda brusca após 

1 hora da ingestão da dieta a patamares inferiores ao jejum, 

resultando valores baixos de glicemia, o que não corresponde 

aos valores obtidos na hidrólise "in vitro". 

Para os estudos 11 in vi tro" não houve diferença 

significativa entre os alimentos com e sem óleo, TABE"LA 12. 

A literatura sobre o assunto é escassa. COLLIER e 

O'DEA (19) contrariamente aos nossos resultados mostraram 

que na presença de óleo, os níveis de glicose no sangue são 

reduzidos, porém a resposta de insulina não foi afetada. 
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TABELA 11 - Efeito da presença de óleo na glicemia 

Peso doa glicemia mg (X) área * 
animala -----------------------------------------------------------------
(g) 

Macarrão 12919 

Macarrão 131114 
6teo 

Batata 

Batata 
frita 

134113 

135115 

Polenta 131112 

Polenta 136112 
frita 

Mandioca 12518 

Mandioca 13317 
frita 

0,5h 1h 2h 3h 4h 

8 8 • 8 8 

9619 113114 86114 71110 66112 
8 • 8 8 8 

94114 106110 8419 6816 6417 

8 a 8 a a 
123122 117118 92121 77118 61117 

8 8 8 8 a 
106118 111112 79119 80112 7316 

a 
10818 

a 
10417 

a 
114118 

b 

8019 

a a a a 
119112 10015 7613 7314 

8 a 8 a 
108111 95112 75114 6718 

a 
125114 

b 

112111 

a 
7h8 

b 

6316 

a a 
66113 66111 . 

a a 
6815 66111 

mg (X) x mina x 103 

• 
11,510,9 

• 
11,1+0,7 

• 
12,711,7 

a 
11,9+1,1 

a 
12,610,8 

a 
11,8+0,9 

a 
12,411,0 

b 

9,9+0,5 

a,b na mesma coluna vertical diferem significativamente 

(p<O,05) 

* a área sob as curvas glicêmicas foi considerada até 2 

horas após a ingestão da dieta 
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TABELA 12 - Efeito do óleo na glicose liberada após 30 

minutos de hidrólise do amido "in vitro" 

Alimento 

Macarrão 

Macarrãojoleo 

Batata 

Batata frita 

Polenta 

Polenta frita 

Mandioca 

Mandioca frita 

glicose (mg) * 
a 

160±8 
a 

150±8 

a 
160±5 

a 
158±7 

a 
142±7 

a 
139±6 

a 
163±8 

a 
150±8 

Amido hidrolisado (%) 

72,0 

67,3 

72,0 

70,9 

63,9 

62,S 

73,4 

67,3 

* não houve diferença significativa (p<0,05) 
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As respostas glicêmicas produzidas pela ingestão 

de alimentos adicionados de óleo não são menores do que 

aquelas obtidas sem óleo, contrariando outros trabalhos 

(17,19), nos quais a presença de gordura reduziu o nivel de 

glicose sanguinea, seja pelo lento esvaziamento gástrico ou 

então dificultando o acesso das enzimas hidroliticas. 

Contudo, as condições dos estudos foram diferentes destes, 

com ensaios de longa duração e não agudos como os nossos ou 

então em humanos e não em ratos. 

Quando se comparam estudos de digestibilidade, 

diferenças substanciais nas respostas glicêmicas refletem às 

vezes apenas diferenças na metodologia. CRAPO e 

colaboradores (26,29) usaram porções individuais de 

alimentos contendo carboidrato equivalentes a 50g de glicose 

juntamente com 500ml de água. JENKINS e colaboradores 

(56,62) também tentaram controlar a quantidade total de 

carboidrato igual a 50g de glicose, mas adicionaram 

quantidades variáveis de outros alimentos proteícos como 

lei te. Está bem documentado que o conteúdo de gordura e 

proteína de uma refeição alteram as respostas de glicose e 

insulina. Assim, o não controle destas variáveis introduz 

uma fonte de variação independente do carboidrato estudado e 

desde que não se consomem alimentos amiláceos isolados, um 

método mais adequado seria estudar as respostas metabólicas 

para alimentos contendo carboidratos incorporados a uma 

refeição teste padrão designada para também incluir 

quantidades representativas de gordura e proteína. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1 As sementes leguminosas, representadas por feijão e 

lentilha produzem, relativamente aos alimentos derivados de 

cereais e tubérculos, reduzidas respostas na glicemia. 

Através de análises microscópicas e "in vitro", pudemos 

identificar alguns fatores que explicam esse efeito: 

1- A rigida parede celular que não sofre rupturas 

com o aumento de cocção parece ser responsável pela lenta 

velocidade que o amido é digerido, 

2- A moagem não mostrou ser determinante nas 

respostas glicêmicas nem na hidrólise "in vitro", 

3- O tratamento térmico influencia nas respostas 

de digestão por provocar modificação tecidual com separação 

celular aumentando a área de ataque enzimático, assim como 

pela gelatinização do amido, 

4- A proteina existente no interior dos grânulos 

de amido, interfere na ação enzimática, retardando a 

velocidade que o amido é hidrolisado. 

6.2 As respostas glicêmicas produzidas pelos alimentos 

após 2 horas da ingestão não foram diferentes daquelas após 

3 e 4 horas, podendo o experimento ser feito em tempo 

reduzido (2 horas). 

6.3 O sistema "in vitro" utilizado mostrou ser simples 

e eficiente para prever quais seriam as respostas "in vivo" 

pelos alimentos ingeridos. 
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6.4 A gordura não interfere nas respostas gl icêmicas 

produzidas pelos alimentos estudados, assim como na digestão 

"in vitro" no nivel de significância adotado. 
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RESUMO 

Avaliando-se, em ratos a glicemia produzida pela 

ingestão de diferentes alimentos contendo carboidratos 

complexos e, através de ensaios "in vitro", observou-se que 

as sementes de leguminosas (feijão e lentilha) produziram 

menores respostas glicêmicas do que a dos cereais (arroz, 

pão, macarrão, farelo de trigo, polenta, farinha de milho e 

extrusado de milho) e dos tubérculos ( batata, mandioca, 

farinha de mandioca e beiju) (p<O, 05). Observou-se, ainda 

correlação positiva entre as respostas "in vivo" e os 

ensaios de digestibilidde "in vitro" (r=O,95 p<O,Ol). As 

causas das diferenças observadas não são ainda bem 

conhecidas. 

Nas análises "in vitro" com feijões que sofreram 

diferentes tratamentos e por observações ao microscópio 

óptico, verificou-se que com o aumento do tempo de cocção 

ocorreu descompactação celular, porém a parede celular que 

envolve os grânulos não sofreu ruptura. A resistência 

oferecida à desintegração parece ser um dos possíveis 

fatores responsáveis pela menor digestibilidade das sementes 

de leguminosas. 
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SUMMARY 

The determination of postprandial glycemia from 

ingest of different foods contained complex carbohydrates, 

"in vivo" and "in vitro" assays, showed that leguminous 

seeds (bean and lentil) produced lower glycemic responses 

than those from the cereaIs · (rice, bread, macaroni, wheat 

bran, porridge corn, cornflakes and corn flour) and the 

tubercles (potato, cassava, cassava flour and "beiju") 

(p<O,05). positive relationship between the "in vivo" 

responses and the "in vitro" digestibility assays (r=O,95, 

p<O,Ol) was observed. The causes of the observed differences 

werenot knomn yet. 

In the "in vi tro" analysis, heat treatment and 

optical microscope with beans were applied. The results from 

optical microscope revealed that the longer the cooking time 

was the greater the cell separated. And no damages on bean 

cell walls were observed. The resistance of cell wall to 

heat damage could be one of possible factors for the lower 

digestibility of the leguminous seeds. 
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