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1 - I NTRO DUÇAO

...

Neste final de século, quando os progressos alcança-

dos pela Ciência, especialmente na área de Nutrição, vieram

contribuir para uma melhDria das condições de saúde das popul~

ções de muitos paises, ainda defrontamos com problemas de cer-

ta gravidade nos pa;ses em desenvolvimento.

As consequências da ingestão insuficiente de alimen-

tos, ou mesmo de uma dieta desequilibrada são amplamente conh~

cidas, refletindo seus efeitos negativos no desempenho dos in-

~. dividuos no âmbito da sociedade, o que sem dúvida influencia o

desenvolvimento do pais.

No Brasil, têm-se conhecimento através de inquéritos

alimentares, que grande parte da população não recebe a quantl

dade m;nima de calorias e nutrientes necessários para

bom desenvolvimento(42)

o seu

Assim, uma das grandes preocupações dos órgãos gove~

namentais é equacionar uma precãria agricultura, aliada a uma

deficiente industria alimentar, para obter alimentos em quan-

tidade e qualidade suficientes para suprir as necessidades

população. (85)

da

Paralelamente, as estatisticas mundiais demonstram,

que os ;ndices de crescimento populacional continuam subindo,

e previsões para um futuro próximo têm mostrado que haverá fal
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ta de alimento, constituindo portanto, um alerta às autorida -

des prepostas a resolverem este problema( 7 )(15)(21)(63)(115)

(120 )

Dentre os programas que visam dar solução a esta cri

se destacam-se alem do incremento da agri cul tura, atraves da

modernização das tecnicas convencionais de obtenção de alimen-

tos e da aplicação dos resultados de pesquisas na area de genf

t;ca vegetal, tambem o processamento de alimentos, principal -

mente atraves da industrialização, permitindo um maior tempo

de estocagem, diminuindo consequentemente as perdas( 7 )(15)(36)

(100)

Por outro lado, existem ainda outros alimentos, tam-

bem chamados de "não convencionais", que embora utilizados por

certos grupos populacionais desde epocas remotas, não são sufi
<,

cientemente difundidos, e, por isto mesmo, pouco conhecidos

Dentre estes destacam-se as fontes oriundas de microorganismos,

que devido ã grande facilidade de obtenção, com custos de pro-

dução relativamente baixos comparados aos de outros a 1 i me n to s

convencionais, tornam-se um grande atrativo para os setores li

gados ã area economica(4)(95).

Entretanto, a introdução destes alimentos na alimen-

tação humana e animal, tem causado serias controversi as, in-

dicando que ha necessidade de estudos mais detalhados quanto

ao seu valor nutricional e sua inocuidade.

Foi devido a este fato, que nos propusemos a estu-

ar esta fonte alternativa de alimentos, em particular a b~?ma:~

sa proteica obtida a partir de Saccharamyces cerevisiae em me-
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laço da cana de açúcar, em escala industrial, contribuindo pa-

ra o melhor conhecimento desta fonte proteica quanto
~

as suas

propriedades nutricionais.

c

~
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2 - REVISAODA LITERATURA

Os microorganismos foram introduzidos na alimentação

humana hã milênios, quando iniciou-se o processamento de bebi -
das a1coõ1icas, queijos e panificação(19)(2l)(94).

Dentre os microorganismos utilizados na alimentação

tanto humana como animal, destacam-se vãrios gêneros e espe-

cies de bacterias, algas, leveduras e fungos(2l )(93) (94).

Entretanto, foi somente a partir da I e 11 Guerras

Mundiais, que as leveduras particularmente, foram estudadas com

finalidade de suplemento proteico, a fim de melhorar as dietas

deficientes daquele perlodo(15)(18)(19)(2l){56)(70)(99).

Os fatores preponderantes para a utilização desta fon

te não convencional de protelna, estão baseados na peculiarida-

de dos microorganismos de se reproduzirem rapidamente, pode -

rem utilizar os mais diferentes tipos de substrato, podendo ser

controlados laboratorialmente, tornando-se portanto independen-

tes de fatores ambientais ou climãticos, alem de possuirem um

alto teor de protelnas e vitaminas(55)(62)(67)(68)(9l)(94)(106) (114)

(119)(123)(124)

Por outro lado, hã algumas desvantagens, pois sendo

reslduos de ce1ulas, as biomassas contem elevado teor de ãci-

dos nuc1eicos, podendo causar problemas na eliminação de ãci-

do urico proveniente do metabolismo das purinas, conforme am-
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plamente discutido em vãrios trabalhos(73)(78)(88)(91)(99)(12Z)

e por nao se conhecer até o momento, qual a influência do

contínuo com possíveis fatores tóxicos ou alergênicos.

uso

Quimicamente, esta varia de acordo com o tipo de mi-

croorganismo empregado, bem como das condições de crescimento.

Tomaremos como base de referência as leveduras, que

constituiram o motivo de nossa pesquisa.

Quanto ao teor de proteína bruta (nitrogênio x 6,25),

têm-se para as leveduras uma variação de 50 a 70%(19)(94)(99)

(109) - d . -. b f, porem nem to o nltrogenlo encontra-se so a orma de

proteína, estabelecendo-se através de vãrios trabalhos a ci-

~

fra de aproximadamente 20% para nitrogênio não proteico, deri

vado de ácidos nucleicos e outros constituintes(l) (19)(25)(62)(63)

(68) (93) (94) (106) (123)

Quanto à composição aminoac;dica, estas se mostram

deficientes em sulfurados totais, contendo um alto teor de li-

sina, parecendo-se portanto, com as proteínas de leguminosas(19)(27)

(62) (93) (94) (118) (123)

Em relação aos minerais, as leveduras apresentam al-

ta porcentagem de cinzas, da ordem de 6 a 9% baseada em peso

seco, sendo aproximadamente a metade constituída por fosfatos,

encontrando-se tambem sais de Ca, K, Mg, Na eSQ3(19)(62)(94)
(106) (119) (123)

Quanto às vitaminas, são excelentes fontes de vitami

nas do complexo B, com exceção da vitamina B12' Segundo va-

rias autores, as quantidades obtidas variaram na dependência

do meio de crescimento, por exemplo, num meio enriquecido com
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tiamina, os valores encontrados para esta vitamina foram maio-

re s ( 94 ) ( 11 2 ) ( 11 9 ) Contêm tambem pequena quantidade de vitaml

na E e prõ vitamina D. A ma i o r i a da s 1eveduras não contêm vitami -

na A, nem B-caroteno, existindo entretanto, algumas

que constituem exceções(19)(94).

espécies

o teor de gordura obtido atraves de extração com

sol ventes orgânicos, varia de 1 a 2% para a maioria das espe-

cies. A natureza destas substâncias não tem sido determinada,

em b o r a e x i s ta m e s tu dos i n d i c a n d o ã c i dos g r a x o s e s u b s t â n c i as i.!!

saponificãveis(19). Alguns resultados também indicaram que o

meio de cultura influencia o conteudo de gordura, que aumenta

<:: quando o meio e rico em açucares.

}..

Os carboidratos estão presentes sob a forma de glic~

gênio e a fibra bruta é representada pelas substâncias da par~

de celular( 19).

Nos Estados Unidos, o uso de leveduras é disciplina-

do por uma legislação, que especifica as quantidades mínimas

para os nutrientes. Esta legislação foi publicada pelo Natio

nal Formulary em 1970, apresentando os seguintes valores: umi-

dade, mãximo de 7%; cinzas, mâximo de 8%; proteína bruta (N x

6,25), minimo de 45%; tiamina, minimo de 120 ~g/g; riboflavina,

mínimo de 40 ~g/g; niacina, mínimo de 300 ~g/g; bactérias

vas, mãximo de 7.500/g; bolor vivo, mâximo de 50/g. (94)

vi -

Biologicamente, analisando-se o valor nutricional da

proteína da biomassa, vârios experimentos foram realizados com

animais e no ser humano. Os animais utilizados foram aves do-

mesticas, ratos, cachorros, porcos, coelhos, vacas, macacos,
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peixes de lago e outros, chegando-se ã conclusão atraves dos

resultados obtidos, que esta fonte alimentar produzia bons re-

sultados, quando utilizada em substituição a parte da proteina

da r a ç ã o (10) ( 8O) ( 94) ( 101 ) ( 102)

Em 1968, BRESSANI fêz uma revisão da literatura, de

1910 a 1968, sobre o valor nutricional de prote;nas derivadas

de leveduras, obtidas de vãrios tipos de substratos, chegando

ã conclusão que estas prote;nas tinham um valor biológico inf~

rior ao esperado, com deficiências de aminoãcidos sulfurados ;

ressaltando também, que a adição de levedura a uma dieta con -

vencional, poderia melhorar o valor nutricional desta,

ves da complementação dos aminoácidos(19).

atra-

"
Em têrmos gerais, as experiências realizadas com le-

veduras não apresentaram resultados muito divergentes quanto ao
}-

valor nutricional, entretanto o tipo de levedura empregada,bem

como o meio de crescimento utilizado para sua propagaçao,

dem influenciar os resultados(19)(63)(123).

po-

As primeiras experiências com leveduras realizadas

no ser humano, não alcançaram grande sucesso, por produzire~

sintomas ligados a desconforto gastro-intestinal, diarréias e

vômitos sem causa comprovada, surgindo hipóteses de que es te

fato poderia ser devido ao processamento tecnológico empregado

para sua obtenção(18) (43)(44)(70)(99)(117).

Outras pesquisas demonstraram, que a ingestão de le-

ve dur asem pe que na q uanti dade, não ca uso u a nor mal i dade s na mai o

ria dos in~iv;duos que serviram como voluntários nestas expe -
riencias (64) , entretanto individuos mais sens;veis, apre -
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sentaram sinais de intolerância logo após as primeiras doses(99).

Os trabalhos realizados no ser humano, visando a re-

lação existente entre ingestão de leveduras e eliminação de

ácido urico, demonstraram que hã correlação positiva, e tal

fato poderia levar ã produção de gota em pessoas já predispos-

tas geneticamente, bem como aumentar o risco para aquelas que

não o fossem(17)(32)(58)(121)(12~) Neste sentido, vários pesqui-

sadores tem procurado obter biomassas com teores reduzidos de

ácidos nucléicos. Os metodos utilizados tem produzido bons

resultados, embora o custo de produção seja algumas vezes
.-

1 (22)(26)(57)(74)(83)(103)(104)v, ave .

in-

'-
Foi neste sentido, que o grupo FAOjOMSjUNICEF inte -

ressado em proteinas, passou a discutir os limites de seguran-

ça que deveriam ser respeitados, ao introduzir esta fonte pro-
}-

teica não convencional na alimentação humana ou animal. Foram

propostos estudos controlados e ao mesmo tempo foram agrupados

os conhecimentos na área, estabelecendo-se desde a primeira

reunião, que a quantidade de ácidos nucleicos não deveria u1-

trapassar o limite de 2g por dia, para um indivíduo adulto nor

mal, sendo ainda mais reduzida, quando administrada

ças (6) (33) (51) (52) (87).

a crian-

Sabe-se que alem dos problemas normais para obtenção

da biomassa; que deve ser controlada em todas as fases pe 1as

quais o microorganismo passa, ate a fase final; e do teor de

ácidos nucleicos; um outro fator de preocupação, está na utill

zação de substratos como hidrocarbonetos, que podem deixarre-

síduos nas células, tornando-se portanto, impróprias para con-
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sumo humano(2l). Por outro lado, a utilização destas biomas -

sas em rações animais deve ser feita com cuidado, a fim de

que a ingestão de carnes, ovos e leite destes animais pelo ser

humano, não causem contaminação indireta.

POKROVSKy(93) relata que em experimentos utilizando

animais alimentados com biomassas contendo cerca de 2% de hi-

drocarbonetos residuais, estes apresentaram alterações princi-

palmente no figado e rins, recomendando que mesmo para raçoes

animais, a taxa de hidrocarbonetos residuais não deve exceder

O, 1%.

Na maioria dos experimentos realizados com leveduras,

empregando-se várias espécies e diferentes meios de cultura

não ficou demonstrado problemas de toxicidade nem para o homem,

)-
nem para os animais experimentais, mesmo quando em estudos de

longa duração (5){14)(19)(92)(llO)entretantocomo citado por OSER(88)

as Nações Unidas estabeleceram que:

"Antes que um alimento seja oferecido para uti-

lização humana, deve-se ter certeza, da inocuidade e

qualidade do alimento manufaturado pelos processos

sugeridos. Mas, mesmo com a maior das precauções,

qualquer nova fonte de proteina, precisa ser testada

primeiro no homem, em escala limitada, com observa -

ç õ e s c u i d a dos as, a fim de s e i de n ti f i c a r q u a 1 que r p o ~

sivel risco insuspeito".
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3 - OBJETIVOS

Estudar o valor nutricional da biomassa, obtida a pa~

tir de Saccharomyces cerevisiae em melaço de cana de açucar ,

em escala industrial, no desenvolvimento de ratos em geraçoes

sucessivas.

3.1 - Verificar a influência do n;vel proteico da biomassa
~

a 10% e 25%, no desenvolvimento de ratos em geraçoes

sucessivas.

3.2 - Verificar o comportamento dos animais frente ã ges-

. tação e lactação.

3.3 - Verificar poss;veis fatores tóxicos advindos da in-

gestão de biomassa, como unica fonte proteica na ra-

ção, durante um per;odo de longa duração.
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4 - PLANEJAMENTO

Nosso trabalho foi realizado em duas etapas, a pri-

meira foi constituída de um ensaio biológico preliminar de cu~

ta duração, para avaliarmos o valor nutricional da fonte pro -

teica escolhida, a fim de justificarmos os ensaios posteriores,

e a segunda etapa foi realizada para verificar o comportamento

desta fonte por um longo período de tempo.

~

No ensaio preliminar utilizamos 30 ratos, sendo

femeas e 15 machos, divididos da seguinte forma:

15

Grupo zero - Constituído por 6 animais, 3 machos e 3 fê-

meas, que foram sacrificados no início da ex-

periência, para anãlise de carcaça e órgãos.

Grupo de biomassa constituído por 12 ratos, 6 ma-

chos e 6 fêmeas.

Grupo de caseína constituído por 12 ratos, também 6

machos e 6 fêmeas.

Portanto, a fonte proteica experimental foi consti -
tuída pela biomassa e a fonte prote;ca padrão pela caseína.
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Os animais foram mantidos em gaiolas metabólicas in-

dividuais, por um período de 28 dias, onde coletou-se urina e

fezes. Ao final da experiência, todos os animais foram sacri-

ficados, suas carcaças foram secas e desengorduradas e os or-

gãos foram congelados e mantidos ã temperatura de -180C (freezer).

Na fase complementar, selecionamos 72 ratos, 54 fê

meas e 18 machos, que foram colocados em gaiolas próprias para

criação, na proporção de 3 fêmeas para cada macho, e mantidos~

acasalados por 5 dias, devido ao ciclo estral da rata ser de 4

dias(81)(105). Após este período, os machos foram retirados

e as fêmeas foram mantidas juntas até o final da gestação, qua.!!

do então foram separadas, pouco antes do nascimento dos filho-

teso Logo após o nascimento, o total das ratas com fi 1ho te s

;~
foi dividido em 4 grupos, aos quais foram administrados raçoes

experimentais; portanto jã na fase de lactação as ratas recebe

ram rações de: caseína e biomassa, aos nlveis protêicos de 10% e

25% cada uma.

Entre os 25 e 30 dias de vida, os filhotes foram des

mamados e iniciou-se o experimento com a primeira geraçao.

Cada grupo ficou constituído de 12 fêmeas e 6 machos,

somando-se portanto 72 animais, que foram mantidos até a fase

adul ta (com cerca de 120 di as), sendo então cruzados

para obtenção da 29 Geração.

en t re si

Após o acasalamento os machos foram sacrificados, e

seus órgãos foram congelados e conservados para anãlises.

Os filhotes foram mantidos com suas respectivas maes

até o desmame, e foi iniciada a 2a. Geração. Nesta fase, cada
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grupo de animais foi subdividido em dois, sendo um para repr~

dução e outro para sacrif;cios aos 30, 60 e 90 dias de vida.

Os grupos para reprodução foram compostos de 4 fê-

meas e 2 machos, e os grupos para sacrif;cios de 9 animais no
~ .mnlmo..'

Na fase adulta, fêz-se novo acasalamento para obte~

ção da 3a. Geração, novamente foram separados 9 animais de ca

da grupo para sacrif;cios aos 30, 60 e 90 dias de vida.

Na pãgina 14 apresentamos o fluxograma do planeja -

mento.



Ra tos Normais

12 Geraçõo

Case{na

Fase Adulta (120 dias)

22 Geraçõo

Caseína

Fase Adulta (120 dias)

32 Geraçõo

Fase Final (90 dias)

Biomassa

Biomassa

Biomassa
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Sacrifício
120 dias

Sacriflcio
30,60,90 dias

Sacrifício
30,60,90 dias
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5 - MATERIAL E METODOS

5.1 - Material

5.1.1 - Animais

Utilizamos em nosso experimento ratos a1binos, da li

nhagem Wistar (Rattus norvergicus, varo a1binus, Rodentia, Ma!!!

ma1ia) provenientes do Biotêrio da Faculdade de Ciências Farma

~ cêuticas da USP.

5.1.2 - Rações

As rações estudadas foram nutriciona1mente balancea-

das, testadas aos níveis protêicos de 10% e 25%.

5.1.2.1 - Fonte protêica experimental

Como fonte protêica experimental utilizamos a biom~

sa, obtida a partir de Saccharomyces cerevisiae em melaço

cana de açúcar, em escala industrial. (84)

de
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5.1.2.2 - Fonte protéica padrão

Como fonte protéica padrão, utilizamos a caseina, ad

quirida no comércio de São Paulo.

5.1.3 - Biológico

5.1.3.1 - Urina

A urina dos animais submetidos aos diferentes trata-

mentos, no ensaio preliminar de curta duração, foi coletada

diariamente, sendo mantida em pH acido e em geladeira, até

final do experimento, para anãlise de nitrogênio total.

o

5.1.3.2 - Fezes

As fezes foram coletadas com intervalos de 2 dias

também durante o experimento de curta duração, sendo conserva-

das no estado seco para análise de nitrogênio total.

5.1.3.3 - Carcaças

Ao final do período experimental de curta duração,

os animais foram sacrificados, suas carcaças foram pesadas, s~

cas, desengorduradas e pulverizadas para anãlise de nitrogê -
ni o to tal.
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5.1.3.4 - Orgãos

Os cerebros e fígados dos animais tanto do período e~

perimental de 28 dias, como dos demais grupos experimentais su~

sequentes, foram retirados no momento do sacrifício, pesados,

imediatamente congelados em nitrogênio líquido e conservados a

- 180 C para anãlises posteriores.

5.2 - Metodos

5.2.1 - Preparo das rações

As rações controle e experimental foram preparadas s~

gundo as normas do Departamento de Alimentos e Nutrição Exper~

mental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que se

baseiam na mistura dos componentes na proporção indicada pe 10

quadro 1, sendo transformados em massa por meio da goma de am~

do e ãgua. Esta massa foi transformada em granulado vermicu -
lar e dessecada a 600C em estufa ventilada.

As misturas salina e vitam;nica encontram-se descri-

tas em trabalho anterior dos autores(29) e basearam-se nas ne-

cessidades do rato(81)(10~
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QUADRO 1 Composição percentual básica das raçoes

Proteína . 10% ou 25%

Mistura vitamínica ... ... ...... 1 %

Mistura salina ................ 4 el
/e

01eo de soja .................. 8%

Sacarose ......................

Celulose """""""""""

10%

1 %

Amido de milho q.s.p. 100%

5.2.2 - Avaliação do valor bio1õgico das raçoes

Para avaliação do valor bio1õgico das raçoes,

utilizados os seguintes índices:

foram

5.2.2.1 - Indice de crescimento (I.C.)

Para determinação do índice de crescimento dos ani-

mais submetidos aos diferentes tratamentos, estes foram pesa -
dos semanalmente durante o período experimental. A media dos

resultados de cada grupo nas diferentes semanas, demons -

tra a eficácia da ração em relação ao aumento de peso corporal

dos animais.
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5.2.2.2 - Coeficiente de Eficãcia Alimentar

(CEA)

A s d i f e r e n ç a s de p e s o c o r p o r a 1 dos a n i m a i s, p o d e m e s -

tar relacionadas ã quantidade de ração ingerida , portanto, con
~

trolando-se o ganho de peso dos animais e o consumo de ração,

poderemos determinar o coeficiente de eficãcia alimentar, que

representa o aumento de peso do animal por grama de ração ing~

rída.

5.2.2.3 - Coeficiente de Eficãcia Protéica

(CEP)

o coeficiente de eficácia protéica é o indice de va-

lor biológico mais utilizado em ensaios com animais, embora a-

tualmente existam algumas modificações neste método, permiti~

do avaliações mais rápidas(13). Representa o aumento de peso

do animal por grama de proteina ingerida.

5.2.2.4 - Coeficiente de Digestibilidade Ap~

rente (C.O )ap.

dade.

As proteinas possuem diferentes graus de digestibili

Através do balanço entre a quantidade de nitrogênio in-

gerido e excretado pelas fezes, teremos o nitrogênio absorvido,

cuja porcentagem em relação ao ingerido nos darã o coeficien-

te de digestibilidade aparente.
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5.2.2.5 - Valor biológico aparente (V.B )ap.

o valor biológico aparente calcula-se em função da

quantidade de nitrogênio retido pelo animal. Pode-se calcular

atraves do baJanço nitrogenado ou da anãlise da carcaça, e

porcentagem de nitrogênio retido em relação ao nitrogênio

a

ab-

sorvido nos darã o V.B (12)(20)
a p .

5.2.2.6 - Utilização Proteica Líquida Apare~

te (UPL )
ap.

A utilização protéica líquida aparente, tambem calcula-se

em função da quantidadede nitrogênio retido pelo animal, entre -

tanto relaciona-se percentualmente com a quantidade de nitrog~

nio ingerido.

5.2.3 - Anãlise das Rações e Biomassa

5.2.3.1 - Umidade

A determinação da umidade foi realizada por gravime-

tria em estufa regulada a 105°C, até peso constante(60).

5.2.3.2 - Cinzas (Residuo mineral fixo)

A determinação de cinzas foi realizada por gravime -

tria, em mufla a 550°C, ate peso constante (60).
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5.2.3.3 - Extrato Etereo

A fração extrato etereo foi determinada em extrator

intermitente de Soxhlet, utilizando-se eter etilico como sol -

vente(60) .

5.2.3.4 - Nitrogênio total

o teor de nitrogênio total foi determinado atraves

do metodo de MicrOkjeldahl(8), utilizando-se o fator 6,25 para

transformação deste em proteina.

5.2.3.5 - Aminograma da Biomassa

o aminograma da biomassa foi realizado na Escola Pau

lista de Medicina, em analisador automãtico.

o metodo empregado, baseou-se na hidrôlise âcida

material segundo STEWART e YOUNG(107)

do

Para determinação do triptofano, utilizou-se hidrõ-

lise especifica segundo LIU e CHANG(69).

As determinações de metionina e cistina, foram reali

na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, utilizan-zadas

do-se o metodo de MOORE(76).
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5.2.4 - Anã1ise dos orgaos

5.2.4.1 - Proteínas totais

~ Para determinação de proteínas totais no fígado e cê

rebro utilizamos o método de Microkjeldahl (8).

5.2.4.2 - Lípides Totais

Os lípides totais no fígado foram determinados utili

- (41)zando-se o metodo de FOLCHet cols. .

5.2.5 - Anãlise Estatística

A anãlise estatística foi realizada utilizando-se a

Anãlise de Variância Multivariada desenvolvida por WILKS(125) ,

e a significância do teste F verificada a nível de 0,1, 1 e

51 de probabilidade, no Centro de Computação Eletr6nica da USP.

Calculou-se o desvio padrão, que foi representado nas

tabelas precedido do sinal ~ .
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6 - ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos neste experimento encontram-se

nas Tabelas de 1 a 41 e nas Figuras de 1 a 34.

6.1 - Composição da Biomassa

6.1.1 - Composição Centesimal

De acordo com o que pudemos observar através da lite

ratura e descrito no início do presente trabalho, a biomassa

obtida a partir de leveduras, pode apresentar uma composição

centesimal, cuja variação estã na dependencia do tipo de leve-

dura empregada, bem como do meio de crescimento.

A biomassa utilizada em nosso estudo, foi obtida

a partir de Saccharomyces cerevisiae, utilizando como substra---------

to o melaço de cana de açucar, e analisada apresentou a segui~

te composição centesimal: umidade 5,3; cinzas 7,3; extrato etf

reo 2,0; proteina bruta (N x 6,25) 51,2; fração

indo a fração fibra) 35,2.

NIFEXT (inclu-

Verificamos que tais valores, estão em concordância
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com as especificações para alimentos derivados de leveduras, a-

presentando quantidade significativa de proteína.

6.1.2 - Composição aminoacídica da proteína da bio-

massa

Como jâ sabemos, os aminoâcidos presentes na fra-

çao proteica de uma determinada fonte de proteína, caracteri -

zam o valor biologiéo da mesma. Os diversos autores que estu-

daram proteínas derivadas de leveduras, obtiveram resultados

semelhantes, principalmente no que diz respeito ao excesso

lisina e deficiência em sulfurados totais.

de

O aminograma da proteína de biomassa utilizada em

nosso experimento, encontra-se na Tabela 1.

A análise da Tabela 1, demonstra que os resultados.ob

tidos encontram-se dentro dos parâmetros previstos para esta

fonte alimentar.

. Por outro lado, sabemos tambem que o valor biológico

de uma proteína não depende exclusivamente do seu aminograma,

uma vez que a quantidade total de aminoâcidos essenciais, rela

cionada com o teor total de nitrogênio da proteína, pode nos

indicar a capacidade da mesma em construir tecido, que e

ultima anãlise o objetivo bâsico a ser atingido.

em

Assim sendo, procuramos analisar atraves do cômputo

químico dos aminoâcidos, que traduz o interrelacionamento en-

tre os aminoâcidos essenciais e a relação E/T, as limitações
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TABELA 1 - Teor em aminoãcidos (g/100g de proteína)presentesna

proteína da biomassa, determinado através do emprego

de analisador automatico (COZZOLINO, 1982).

Teor
9/1009 de Proteína

Aminoãcido

Lisina 9,09

Histidina 2,60

Arginina 5,20

Triptofano 1 ,04

Acido Aspartico + Asparagina

T re o n i na

10,70

4,79

Se ri na 4,75

Acido Glutâmico + G1utamina

Prolina

19,81

3,65

G1icina 4,81

A1anina 6,20

1/2 Cistina 1 ,23

Valina 6,07

Metionina

Iso1eucina

1 ,96

4,57

Leucina 6 ,51

Tirosina

Feníla1anína

3,16

3,89

Total 100,03
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da proteína da biomassa em relação ã proteína do ovo, proteína
*

do leite (caseína) e proteína provisional da F.A.O . Os resul

tados obtidos encontram-se nas Tabelas 2 e 3.

A analise destas tabelas demonstra que dependendo

do padrão utilizado, os amino ácidos limitantes primario, se-

cundario e terciario tambêm se modificaram. Assim, comparan -

do-se a proteína da biomassa com a protelna do ovo, verifica -

mos pelo cômputo qUlmico através da relação A/E (Tabela 2) e

percentual (Tabela 3), uma limitação primaria de sulfurados to

tais, da ordem de 33,6% e 44,9% respectivamente, seguidos de

triptofano, da ordem de 13,8% e 30,2?~ e de arornaticos totais,

da ordem de 13,5% e 28,7%.

A relação existente entre proteína da biomassa e pr~

teína provisional da F.A.O, também indicam pelas mesmas deter-

minações anteriores, os sulfurados totais como limitantes pri-

marios, da ordem de 22,7% e 8,9%, seguidoJ de leucina, da or-

dem de 20,6% e 7,0% e finalmente triptofano, da ordem de 10,7%,

não havendo limitação quando calculado pela relação percentual.

A comparação com a proteína do leite (caseina), apr~

sentou uma limitação primaria para aromaticos totais, da or-

dem de 24,1% e 37,5%, seguidos de triptofano , da ordem de

21,9% e 37,0% e finalmente leucina, da ordem de 18,5% e 33% .

Verificamos neste caso, que a biomassa utilizada, não aprese~

tou limitação em aminoacidos sulfurados, fato perfeitamente com

preensível, pois a caseína, embora utilizada comumente como p!

*
F.A.O Food Agricultural Or~anization
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TABELA 2 - Teor em aminoicidos~ relação A/E e c6mputo químico dos aminoicidos essenciais da pro-
teína da Biomassa~ em relação ã proteína do ovo~ proteína do leite e proteína provisio
nal da FAO (COZZOLINO~1982). -

Total 42,48

*
aminoãcido limitante primãrio**
aminoãcido limitante secundãrio

***
aminoãcido limitante terciãrio

~=
E

mg do aminoãcido essencial
total de aminoãcidos essenciais

I
N
-..J
I

Biomassa O v o Ca se í na (35) F A O (37)
Aminoãcidos

g/100 9 A/E A/E Cômputo A/E Cômputo A/E Cômputoproteína

Isoleucina 457 108 123 87,8 108 1000 111 97 ,3
*** **

Leucina 6 ,51 154 172 89,5 189 81 ,5 194 79 ,4

Lisina 909 215 136 158,1 162 132,7 153 140,5

Fenil-alanina 3,89 92 11 2 82 , 1 104 88,5
Tirosina 3, 16 75 81 92,6 11 6 647

*** *
Aromãticos totais Z,Q.5 167 193 865 220 75 ,9 167 100,0- - . ..-.

-

Metionina ' 'r96----46'-
.

- 66 69-;r---' - - 5'6-- - - '(3'2 ;1-
-- .. --- ---

1/2 Cistina 1 ,23 29 47 61 , 7
.., 414 ,3-- -- -.-- - . - * ,- - *

Sul furados totais 3 , 19 75 11 3 66 4 63 1190. 97 77 ,3--
Treonina 4,7,9 11 3 100 113,0 93 121,5 111 /01,8

** ** ***
Triptofano 1 O4 25 29 86 2 32 78, 1 28 89,3

Valina 6 , O7 144 1 34 107,5 1 34 107,5 1 39 103,6



TABELA 3 - Teor em aminoãcidos essenciais (9/1009 proteína), cômputo químico percentua1 e relação
E/T dos aminoãcidos da proteína da biomassa em relação ã proteína do ovo, proteína do
leite e a proteína provisiona1 da FAO (COZZOLINO, 1982)

Biomassa O v o Caseína F A O
Aminoãcidos

91100g gl100g Cômputo g/100g Cômputo 9 1100 9 Cômputo
proteína proteína proteína proteína

Iso1eucina 4,57 6,29 72,7 5,52 82,8 4,0 114,3
*** **

Leucina 6 ,51 8,82 73,8 9,71 67,0 7,0 93,0

Lisina 9,09 6 ,98 130,2 8,29 109,7 5 ,5 165,3
Fenila1anina 3,89 5 ,73 67,9 5,34 72,8
Tirosina 3, 16 4 , 16 76,0 5 ,94 53,2
Aromãticos totais

*** *
7,05 9,89 71 ,3 11 ,38 62 ,5 6 , O 117,5

Metionina 1 ,96 3,36 58,3 2,85 68,8

1/2 Cistina 1 ,23 2,43 50,6 0,37 332,4
* *

Sul furados totais 3, 19 5 ,79 55 , 1 3,22 99 , 1 3,5 91 , 1
Tre oni na 4,79 5 ,12 93,6 4 ,75 100,8 4,0 119,8

** **
Tri ptofano 1 , 04 1 ,49 69,8 1 ,65 63, O 1 , O 104,0
Valina 6 , O7 6,85 88,6 6,88 88,2 5 , O 121,4

Total 42,28 51,23 51 ,30 36,0

E/T 2,64 3,20 3,20 2,25

*aminoãcido limitante primãrio E total de aminoãcidos essenciais**aminoãcido limitante secundãrio -- I

***aminoãcido limitante terciãrio T total de nitrogênio
N
co
I
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drão, e deficiente nestes aminoãcidos, recomendando-se inclus~

ve a adição de metionina como suplemento em ensaios biológicos.

Quanto ã relação E/T dos aminoãcidos, representada na

Tabela 3, verificamos que o resultado obtido para a proteína da

biomassa (2,64) foi inferior ao da proteína do ovo (3,20) e do

leite (3,20); entretanto foi superior ao da proteína provisio-

nal da F.A.O (2,25). Outros autores encontraram relações E/T

de 2,94 a 3,26 para biomassas obtidas de vãrias especies de le

veduras(19) .

Portanto, a partir destes resultados, podemos con-

cluir que a proteína da biomassa utilizada, apresentou limita-

ções moderadas de alguns aminoãcidos essenciais, principalmen-

te de sulfurados totais, quando comparada ã proteína do ovo e

proteína provisional da F.A.O. Os teores de lisina foram sig-

nificantes, mostrando a importância do estudo desta fonte pro-

téica em complementação alimentar.

Esta anãlise, vem reforçar as considerações anterio-

res, em concordância com a maioria dos trabalhos jã citados

anteriormente.

6.2 - Composição das Rações

Como sabemos, a introdução de uma nova fonte alimen

tar, tanto para animais como para seres humanos, deve ser ra-

cionalmente estudada e planejada, e estes estudos devem

ter resultados obtidos através dos insumos que entram

con-

nesta
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nova fonte de alimentos.

No presente caso, estamos estudando a biomassa obtida

de Saccharomyces cerevisiae como fonte de proteína, e que de-

ve ser analisada quanto ã sua inocuidade, valor nutricional,co~

dições sanitãrias, aceitabilidade e propriedades tecnolõgicas .

Evidentemente, dentro dos parâmetros acima citados,

procuramos estudar os aspectos de inocuidade e valor nutri cio -

na1 . Este último, diz respeito não tão somente ao que foi ex -

posto com relação ao estudo da composição química da biomassa,c~

mo tambem aos ensaios biológicos que devem se suceder.

Neste particular, procuramos estudar o valor biolõgi-

co em ratos, e associamos este estudo aos testes de inocuidade

pre-clinicos, através de gerações sucessivas de ratos.

Para que este estudo se efetivasse, procuramos prepa-

rar rações isocalõricas e isonitrogênicas, aos níveis protéicos

de 25% e 10%, tomando-se como referência protéica a caseína.

As rações, preparadas de acordo com o ítem 5.2.1, apõs

anãlise, apresentaram a composição percentual contida nas Tabe-

las 4 e 5.

Os dados da Tabela 4, referem-se ã composição das ra-

çoes do experimento de curta duração, e os da Tabela 5, às

longa duração.

de

Pode-se observar através destas tabelas, que as ra-

çoes controle e experimentais, apresentaram-se de acordo com o

esperado, diferindo apenas quanto ao teor de cinzas, fato que

não pode ser evitado, pois a análise da biomassa, como jã des-
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TABELA 4 - Composição percentual das rações de caseina e biomas-

sa, ao nivel proteico de 10%, utilizadas no ensaio pr~

liminar de curta duração. (COZZOLINO, 198?).

RAÇAO UMIDADE CINZA
EXTRATO

ETtREO
PROTEINA

CASEINA

10%
4,3 3,9 7,9 10,8

BIOMASSA
4,3 5,0 8,0 10,3

10%
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TABELA 5 - Composição percentua1 das rações de caseína e bio-

massa, aos níveis proteicos de 25% e 10%, utiliza-

dos no experimento de longa duração. (COZZOLINO

1982).

Ração Umidade Cinza Extrato

Etereo
Proteina

Caseina

25%
5,0 4,2 8,5 26,5

Biomassa

25%
5 ,2 7,2 9 ,2 26 ,0

Caseina

10%
4,4 4 ,0 8,0 10,8

B;omassa

10%
4,4 5 , 1 8,6 10,7
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crito anteriormente, apresentou 7,3% para esta fração.

Quanto ao valor calórico das rações, verificamos que

todas continham cerca de 400 Kcal para cada 100 g.

6.3 - Valor biológico da protelna da biomassa no ensaio

preliminar da curta duração

o valor biológico de uma protelna não esta condicio-

nado apenas ao seu aspecto qUlmico, pois sabemos que uma deter-

minada protelna pode conter todos os aminoacidos em quantidade

adequada para a especie a que se destina, sem entretanto ser

perfeitamente utilizada a nlvel celular. Assim os experimen -

tos biológicos, contribuem para uma anãlise complementar do va

lor biológico desta protelna.

Os lndices utilizados para esta avaliação, conforme

ja descritos anteriormente no item 5.2.2, tem sido revistos por

muitos autores, que procuram aprimora-los cada vez mais, objet~

vando resultados mais fidedignos(12)(13j(34).

A determinação do valor biológico da protelna da biQ

massa, bem como das analises dos órgãos, para o perlodo experi-

mental de curta duração, encontram-se nas Tabelas de 6 a 15.
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6.3.1 - Resultados do valor biológico das raçoes

Utilizamos neste ensaio, rações contendo cerca de

10% de proteina, a fim de que todo o nitrog~nio presente, fos-

se destinado para fins plãsticos, pois sabemos que o

te das necessidades proteicas do animal, quando não

exceden-

utilizado

para sua função primãria de construção de tecidos, da mesma for

ma que em relação aos lipides e carboidratos, sera transforma-

do em calorias e posteriormente em gordura de reserva, uma vez

que o organismo não possue reserva protêica.

Na Tabela 6, apresentamos os resultados de ganho de

peso dos animais, coeficientes de eficãcia alimentar e protêi-

ca, calculados em função do consumo de raçao e proteina respec-

tivamente.

Analisando esta tabela, podemos verificar que o g~

nho de peso dos animais foi semelhante para todos os grupos,e~

tretanto, sabemos que o indice de crescimento, embora muito

utilizado como indicador do valor biológico de uma proteina,se

analisado separadamente do consumo de ração e de proteina nao

traz resultados muito significantes.

Assim, quando levamos em consideração o consumo de

raçao, analisando-se o coeficiente de eficãcia alimentar (CEA),

verificamos que os grupos apresentaram comportamentos diferen-

teso A anãlise estatistica demonstrou que a comparaçao en-

tre os grupos de f~meas alimentadas com rações de caselna e

biomassa, apresentaram valores diferentes para este lndice, ao



TABELA 6 - Medias e desvio padrão do ganho de peso, consumo de raçao, coeficiente de efl

cãcia alimentar (CEA), consumo de prote;na, coeficiente de eficãcia proteica

(CEP), dos animais alimentados com ração controle de case;na e ração experimen-
tal de biomassa, ao n;vel proteico de 10%, durante 28 dias de experiencia.

(COZZOLINO, 1982).

GRUPOS SEXO

INICIAL

~ 38,6

~ 2,2
CASE1NA

10%
~. 39,2

+- 2,7

rf 38,8

~ 2,1
BIOMASSA

10%
~ 39,6

~ 2,7

PESO(g)

FINAL

125,6

~ 16,6

128,6

~ 13,3

126,8

~ 10,6

123,7

~ 10,9

GANHO RAÇ~O CEA PROTE1NA
DE PESO INGERIDA INGERIDA

(g) (g) (g)

87,0

~15,1

89,4

~12, 1

88,0

~ 9,8

84,1

~ 9,8

266,4

~ 44,0

285,3

~ 32,7

286,7

~ 25,1

319,6

~ 20,3

0,327

~0,019

28,8

~ 4,8

- - ~-- --- -- --- n-

CEP

3,025

~O , 182

2,901

~0,159

2,866

!O ,131

2,467

~0,309

0,31 3

~O,017

30,8

~ 3,5

0,306

~0,014

30,7

~ 2,7

0,264

~O,O33

34,2
.j..
.:. 2,2

I
W I
~ I

I
I
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n;vel de 1% de significância,sendo superior para o grupo de ca

se;na. Por outro lado, este grupo apresentou maior consumo de

ração quando comparado aos demais grupos, tal fato contraria o

previsto, pois geralmente, quando uma raçao possue limitações

em nutrientes, existe uma tendência do animal, no sentido de in

gerir menor quantidade de alimento. Com estes resultados, pod~

mos concluir que houve um menor aproveitamento da ração para

este grupo de animais.

o consumo de prote;na e outro dado importante, pois

alem de estar relacionado ao efeito de consumo de ração, a ana-

lise qu;mica destas rações, tambem pode apresentar pequenas va-

riações, que influem no resultado final.

Portanto, a partir da quantidade de prote;na ingeri-

da pelos animais, podemos determinar o coeficiente de eficacia

proteica (CEP), que possibilita a analise representativa do

proveitamento da prote;na para fins biolôgicos.

a-

Pela analise dos nossos resultados, verificamos que

os grupos de biomassa,apresentaram ;ndices inferiores aos dos

grupos controle de case;na,tanto para o coeficiente de eficacia

alimentar (CEA) como para o coeficiente de eficacia proteica

(CEP).

'Anteriormente, a analise quimica dos aminoacidos, de

monstrou que comparativamente ã prote;na da caserna, a da bio -

massa apresentou limitações moderadas de aminoacidos essenciais,

entretanto, como ja sabemos, uma prote;na pode conter todos os

aminoacidos essenciais em quantidade adequada e apresentar bai

xo rendimento biológico, devido a problemas de digestibilidade,
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motivo pelo qual analisamos também o coeficiente de digestibil~

dade aparente das rações.

Na Tabela 7, procuramosestudar a quantidade de ni-

trog~nio eliminado nas fezes dos animais, e verificamos que aque-

les alimentados com ração de biomassa, eliminaram praticamente

o dobro de fezes dos animais do grupo controle de caseína. A

análise estatística destes resultados mostrou diferença signifi

cativa ao nível de 0,1%.

A partir destes dados, calculamos o coeficiente de di

gestibilidade aparente das rações (Tabela 8), e verificamos que

os valores obtidos foram superiores para a ração controle de ca

seina em relação ã ração experimental de biomassa, da ordem de

90% e 80%, respectivamente.

Estes resultados estão em concordância com vários au-

tores que trabalharam com diferentes tipos de leveduras, obten-

do resultados que variaram de 75 a 92%(20)(25)(31)(39 )(48).

Portanto, os resultados anterioremtne descritos para

CEA e CEP, podem ser explicados atraves deste coeficiente, mos-

trando que realmente houve um menor aproveitamento proteico das

raçoes de biomassa.

Procuramos também avaliar o coeficiente de eficãcia

proteica real, a partir do nitrog~nio absorvido das rações e

portanto disponível para a síntese proteica animal (Tabela 9).

r,
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TABELA 7 M~dias e desvio padrão da quantidade de f!

zes eliminadas, porcentagem de nitrogênio nas fe-

zes e total de nitrogênio eliminado) dos animais

alimentados com ração controle de caselna e experl

mental de biomassa, ao nlvel protêico de 10%, du-

rante 28 dias de experiência. (COZZOLINO, 1982).

~

GRUPOS SEXO
FEZES

DESSECADAS
(g)

% N
TOTALDE N

ELIMINADO
(g)

[J' 12,0 3,78 0,46

:t 1,2 :tO,18 :t0,05

CASE1NA"

10%

ç 13,5 3,68 0,50

:t 1,6 :t0,17 :t0,08

0'/1 24,2 4,15 1 ,03

:t 1,8 O, 16 0,09

BIOMASSA

10%

ç 24,3 4,08 0,99

:t 8,6 O 24 0,07,
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TABELA 8 - Médias e desvio padrão do nitrogênio ingerido,

nitrogênio fecal, nitrogênio absorvido e coeficie~

te de digestibilidade aparente, dos animais aliment~

dos com ração controle de caseina e experimental de

biomassa, ao nível proteico de 10%, durante 28 dias

de experiência (COllOLINO, 1982).
",

GRUPOS SEXO

INGERIDO

NITROGtNIO
CDap

NA/NI . 100FECAL ABSORVIDO

;fi

O 4,60

:t0,76
CASETNA

10%

~ 4,93

:t0,57

\

ó 4,91
:tO,43

BIOMASSA

10%

~ 5,47

i"0,35

0,46

:t0,05

4,15
:tO, 72

90,0
+- 1,0

0,50

:t0,08

4,43

:tO,5 3

89,9

:t 1,7

1 ,03

:t0,09

3,91

:t0,42

79,5

:tl,7

0,99

:t0,07

81,9

:t 2,0

4,48

2:0,37

NA = nitrogênio absorvido

NI = nitrogênio ingerido

CDap
= coeficiente de digestibi1idade aparente
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" .<

Medias e desvio padrão do ganho de peso, coeficiente de digestibilidade

aparente (CD ), proteina ingerida e absorvida, coeficiente de eficãcia proteiap -
ca (CEP) e coeficiente de eficácia proteica real (CEP 1), dos animais alimenrea -
tados com ração controle de caseína e experimental de biomassa, ao nivel pro -
teico de 10%, durante 28 dias de experiência. (COZZOLINO, 1982).

SEXO GANHO
PESO

( g)

PROTErNA ( g)
GRUPOS

CASErNA

10%

BIOMASSA

10%

CD
ap

CEP
Ingerida Absorvida

-1
Ó 87,0

:!:" 15 , 1

90,0

:!:" 1, O

25 ,9

:t 4,3

3,025

:t0,182

CE P re a 1

3,359

:tO,202

3,227

:t0,176

3,605

:!:"0,165

3,012

:tO,376

28,8

:t 4,8

~ 89,4

:tl 2 , 1

27 ,7

:t 3,2

2,901

:t0,159

89,9

:tl,7

30,8

:t 3,5

A
O 88,0

:t 9,8

79 ,5

:tl,7

30 ,7

:t 2,7

24,4

:t 2,2

2 ,866

:t0,131

~ 84,1

:t 9,8
2,467

:t0,309

81 ,9

:t 2,0

34,2

:t 2,2

28,0

:tl,8

I
+:>
o
I
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Os resultados contidos na Tabela 9, mostram valores

superiores para o grupo de animais machos alimentados com ra-

ção de biomassa e inferiores para as fêmeas submetidas ao mes-

mo tratamento. Este fato sugere uma adaptação do animal, vi-

sando o melhor aproveitamento do nitrogênio presente no seu

"pool" de aminoãcidos.

Como o balanço nitrogenado e outro resultado impor-

tante para avaliação do valor biológico aparente e utilizacão

proteica liquida aparente da proteina das rações, determinamos

tambem a quantidade de nitrogênio excretado atraves da urina

destes animais(Tabela 10), e verificamos que houve um maior v~

lume de urina excretado, aumentando, consequentemente, o total

de nitrogênio eliminado.

Desta forma, pudemos calcular o valor biológico ap~

rente (VB ) e utilização proteica liquida aparenteap

das rações (Tabela 11).

(UPLap)

Nossos resultados vieram confirmar o discutido ante

riormente. Assi~, verificamos novamente atraves destes indi-

ces, a superioridade da ração controle de caseina em relação ã

ração experimental de biomassa.

A comparação dos resultados obtidos para os animais

machos alimentados com rações de caseina e biomassa, mostrou

valores superiores para a ração de caseina da ordem de 7% e

"

18% em relação ao VB e UPL respectivamente,e os resulta-ap ap

dos obtidos para as fêmeas tratadas da mesma maneira, tambem

foram superiorespara caseina da ordem de 6% e 15% para os mes

mos indices.
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'>

TABELA 10 - Médias e desvio padrão do volume de urina ex

cretado e total de nitrogênio eliminado, pelos ani-

mais alimentados com ração controle de caseína e e~

perimental de biomassa, ao nível proteico de 10%,d~

rante 28 dias de experiência. (COllOLINO, 1982).

GRUPOS SEXO

VOLUME DE

URINA

(m1)

TOTAL DE N

ELIMINADO

( g)

"

cf 27,5 0,67

CASETNA
:!:15,8 :!:0,22

10%
28,6 0,70

:!:16,5 :!:0,20

I
O 34,1 0,86

BIOMASSA :t15,5 :t0,25

10%

34,2 0,90

:t6,6 :t0,08
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TABELA 11 - Medias e desvio padrão do nitrogênio ingerido, nitrogênio fecal, nitrogênio
urinãrio, balanço nitrogenado,do valor biológico aparente e utilização proteica li
quida aparente, calculados em função do balanço nitrogenado,dosanimais alimentados

com ração controle de caseina e experimental de biomassa, ao ntvel proteico de 10%,

durante 28 dias de experiência. (COZZOLINO, 1982).

VB

aparente

UPL

aparenteGRUPOS SEXO

ó.., 84,1

:!: 3,3
75,6

:t 2,6
CASETNA

10%
~ 84,7

:!:4,5
76,6

:!: 4,2

rf 4,91
:t0,43

1,03

:t0,09

0,86

:t0,25

3,05

:t0,36

78,2

:!: 5,3

62,1

:t 3,7
BIOMASSA

10%
~ 5,47

:t0,35

0,99

:t0,07

0,90

:t0,08

3,58
+
-0,37

79,8

"t 2,2

65,3

:t 2,9

BN = NI - (NF + NU) VB = BN
ap ~ . 100

UPL = ~. 100
ap NI

I
~
W
I

NITROGtNIO
BALANÇO

INGERIDO FECAL URIN}I;RIO NITROGENADO

NI NF NU BN
(g) (g) (g) (g)

4,60 0,46 0,67 3,48

:t0,76 :t0,05 :t0,22 :t0,55

4,93 0,50 0,70 3,86

:t0,57 :t0,08 :t0,20 :t0,48
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As diferenças percentuais superiores para o índice

de utilização protéica líquida aparente são perfeitamente com-

p re e n si ve i s, P o i s e s te í n d i c e r e 1 a c i o n a a p e nas a q u a n t i d a d e
de

nitrogenio ingerido, sem levar em consideração o coeficiente de

digestibilidade.
c.

Vãrios autores tem calculado os índices de VB
ap

UPL através dos métodos de balanço nitrogenado e anãliseap

carcaça, encontrando correlação positiva entre os dois

dos(12)(20).

e

da

méto-

Assim, procuramos também determinar estes índices,

através da anãlise da carcaça dos animais no início e no fi-

nal da experiência.

Os resultados contidos na Tabela 12, demonstram que

não houve diferenças acentuadas quanto aos teores percentuais

de umidade, gordura e nitrogênio na carcaça dos animais subme-

tidos aos diferentes tratamentos, entretanto, a quantidade to-

tal de nitrogênio na carcaça mostrou-se levemente superior pa-

ra os grupos de caseína.

o cãlculo do valor biologico aparente (VB ) e utiap -
lização protéica líquida aparente (UPL ) das rações, atravésap

da anãlise da carcaça, contidos na Tabela 13, vem nos demonstrar

mais uma vez, que os resultados estão coerentes com os demais

índices estudados, e em concordância com os autores acima cita

dos.

Como pudemos verificar ao analisar os resultados
,"

deste ensaio biológico preliminar, a biomassa obtida de

Saccharomyces cerevisiae em melaço de cana de açúcar, segundo
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TABELA 12 - Medias e desvio padrão do peso corporal no sacrifício, peso da carcaça, %

de umidade na carcaça, % de gordura na carcaça, % de nitrogênio na carcaça e
quantidade total de nitrogênio na carcaça dos animais alimentados com ração con-

trole de caseina e ração experimental de biomassa, ao nível proteico de 10%, du-

rante 28 dias de experiência. (COZlOLINO, 1982).

PESO g % NITROGtNIO
GRUPOS SEXO CORPORAL CARCAÇA

TOTAL

SACRIF. UMIDADE GORDURA NITROGÊNIO
(g )

(g) (g)

Ó'7 +34,5 +24,8 +70,3 +7,3 +2,77 +°,69ZERO - 0,1 - 1,4 - 2,0 -2,4 -0,06 -0,03

ç +34,6 +25,5 -+68,5 +9,1 +2,80 +°,71
- 4,2 - 2,5 - 0,9 -1 ,4 -0,1 ° -0,07

+125,6 +97,5 +63,1 +14,1 +2,88 +2,80
CAsE1NA - 16,6 -12,6 - 3,3 - 4,3 -0,20 -0,40

10%
ç +128,6 +100,7 +60,3 +16,7 +2,90 +2,93- 13,3 - 10,3 - 3,6 - 3,8 -0,17 -0,31

6 +126,8 +97,7 +61,5 +16,5 +2,74 +2,67
BIOMASSA - 10,6 - 9,1 - 1,9 - 2,5 -O,10 -o ,19

10%
+123,7 +95,5 +60,7 +16,8 +2,82 /,69- 10,9 -10,1 - 2,6 - 3,6 -0,12 -0,21

I
+:-
CJ1

I
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TABELA 13 - Medias e desvio padrão do valor biológico aparente e utilização proteica 11
quida aparente, calculados em função da análise da carcaça dos animais alimentados

com ração controle de caseina e experimental de biomassa, ao nivel proteico de 10%,
durante 28 dias de experiência. (COZZOLINO,1982).

GRUPOS SEXO

0''''

CASE1NA
10%

ç

I
+:>.
0'1
I

NITROGtN Ia VB UPL

INGERIDO FECAL INICIAL FI NAL ABSORVIDO RETI DO aparente aparente
NI NF CARCAÇA CARCAÇA NA NR
(g) (g) (g) (g) (g) (g)

4,60 0,46 0,69 2,80 4,15 2,11 50,9 45,7

:t0,76 :t0,05 :tO,03 0,40 O,72 :t0,40 6,5 5,5

4,93 0,50 0,71 2,93 4,43 2,22 50,1 45,0

0,57 :t0,08 't0,07 'tO, 31 :tO,53 O, 31 't 4,5 't 3,6

O" 4,91 1,03 0,69 2,67 3,91 1,98 50,6 40,4

BIOMASSA O,43 't0,09 0,03 't0,19 't0,42 'tO,19 :t 1,9 't 1,0
10%

ç 5,47 0,99 0,71 2,69 4,48 1,98 44,2 36,3

:t0,35 "!:0,07 "!:0,07 0,21 "!:0,37 "!:O,21 "!: 6,3 "!: 4,7

VB = NR
ap tfA . 100

UPl = NR
ap NI . 100
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a tecnologia utilizada(84), apresentou resultados satisfatórios

neste estudo de curta duração com ratos.

Verificamos que o coeficiente de digestibilidade, que

e um lndice importante do valor nutricional de uma protelna foi

cerca de 80%, valor significativo, uma vez que sabemos que par-
~

te da quantidade de Nitrogênio ingerido e de material não pro-

teico.

Os lndices relativos a crescimento, coeficiente de

eficãcia alimentar (CEA) e proteica (CEP), valor biológico apa-

rente e utilização proteica llquida, todos indicadores do valor

nutricional de uma protelna, foram ligeiramente superiores para

a caselna, com pequenas variações devidas ao sexo dos animais.

Entretanto,outros trabalhos de pesquisa desenvolvidos

com biomassas em nosso laboratório, apresentaram resultados in-

feriores àqueles por nós obtidos, assim MOURA(78) trabalhando

com biomassa obtida de Saccharomyces, ~ em subproduto de fer-

mentação alcoólica, ao nivel proteico de 8% na ração, em ratos,

encontrou indices de coeficiente de eficácia alimentar (CEA) da

ordem de 0,11 em 4 semanas, enquanto os nossos resultados foram

de 0,31, o mesmo podendo-se dizer em relação ao coeficiente de

eficãcia proteica (CEP), cujos resultados foram 1,35 contra 2,87

respectivamente.

Por outro lado, MARIATH(73), trabalhando com isolado

proteico de biomassa obtida de Saccharomyces carlbergensis

residuo de fermentação alcoólica para obtenção de cerveja,

em

ao
~

nivel proteico de 10% na ração, também para ratos, encontrou re-

sul tados semel hantes aos de r~OURA, obtendo valores para CEAe CEP da
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ordem de 0,12 e 1,16 respectivamente, portanto também inferio-

res aos obtidos em nossa experiência. Os coeficientes de di-

gestibilidade encontrados pelos mesmos autores, foram da or-

dem de 70%, portanto tambem, em relação a este índice, obtive-

mos resultados superiores.
::,

A explicação para estes resultados, poderia estar re

1acionada ao tipo de levedura utilizada, bem como do processo

empregado para obtenção das biomassas, uma vez que em nosso ex

perimento, utilizamos uma biomassa especialmente preparada pa-

ra fins alimentares, obtida em escala industrial, ao passo que

as biomassas estudadas pelos autores acima citados, foram obti

das de resíduos industriais, sendo que MARIATH(73) trabalhou

com isolado protéico de biomassa obtido em escala 1aboratoria1.

Os resultados deste ensaio preliminar, serão comp1e-

mentados com o ensaio de longa duração.

6.3.2 - Resultados da anã1ise dos órgãos

A fim de avaliarmos possíveis fatores tóxicos, ana1i

samos tambem o fígado e cerebro dos animais para alguns para-

metros. Os resultados obtidos para anã1ise do fígado, encon-

tram-se na Tabela 14.

- ~

A analise desta tabela demonstra,que no perlodo est~

" dado, não não houve diferenças em relação ao peso do órgão e

porcentagem do órgão em relação ao peso corporal dos animais.

Este dado é muito importante em avaliações bio1õgicas, pois



TABELA 14 -

GRUPOS

ZERO

CAsE1NA
10%

BIOMASSA
10%

<.
li

Medias e desvio padrão do peso do fígado, % de fígado em relação ao peso co~

poral, lípides totais em mg/g de fígado, lípides totais no fígado, proteínas totais

em mg/g de figado, proteínas totais no fígado, dos animais alimentados com ração co~

trole de caseina e experimental de biomassa, ao nível proteico de 10%, durante 28

dias de experiência. (COZZOLINO, 1982).

PESO % FTGADO
EM RELAÇ.n:o
AO PESO
CORPORAL

SEXO CORPORAL
SACRIF.

(g)

FTGADO

(g)

ô 34,5
~ 0,1

1,6
~O,1

4,50
~O,16

~ 1,6
:t0,2

34,6
~ 4,2

+4,52
-0,27

~ +125,6
- 16,6

+5,8
-0,8

+4,62
-0,58

~ 128,6
~ 13,3

+4,58
-0,20

5,9
~0,7

rr 126,8
~ 10,6

123,7
~ 10,9

6,1
~0,8

+4,77
-0,30

~ +5,8
-0,6

+4,72
-0,35

L!PIDES TOTAIS

mg/g DE
F1GADO

+46,77
-0,18

+38,50
- 1,56

+46,93
- 6,25

+46,89
- 4,78

+68,35
..13,39

+63,77
-11 ,40

FIGADO

(mg)

+72,49- 2,06

+60,69
-12,04

+272 ,98
- 67,17

+278,32- 56,49

+420,67
-120,89

+370,78- 63,82

PROTE1NASTOTAIS

mg/g DE
FI GADO FIGADO

(g)

+246,0
- 28,6

+0,383
-0,057

+212,9
- 7,1

+0,335
-0,064

176,4
~ 16,4

183,3
~ 10,7

+1 ,012
-0,153

+1,082
-0,147

186 ,3
~ 9,0

+1,129
-0,151

+220,0
- 28,4

+1 ,273
-O,117

I
~
1..0
I
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sabemos que animais desnutridos, quer em proteínas e/ou calori

as, apresentam entre outras alterações, uma diminuição no peso

dos õrgãos(2)( 3)( 9)(30)(53)(61)(72)(108)(126)(128). Tal fa

to não foi observado neste ensaio preliminar.

Analisamos também o teor de proteínas totais e lípi-
,-,

des totais neste órgão, verificando que houve diferença siqni

ficativa em relação ao teor de lípides totais entre os ani-

mais alimentados com ração ã base de caseina comparativamente

aos de biomassa. Os valores superiores encontrados para os gr~

pos a1imentados com a fonte protéica de biomassa, poderiam ser

facilmente explicados, se a comparação entre as proteínas da

biomassa e da caseína tivessem apresentado deficiência acentu~

da de aminoãcidos sulfurados, fato que não ocorreu, assim nes-

te caso, também os animais alimentados com ração ã base de ca-

seína, deveriam apresentar este aumento.

Uma segunda hipótese para explicar este fenômeno, PQ

deria estar condicionada ã diminuição da taxa protéica de 10%

para cerca de 8% para a proteína da biomassa, devido aos 20% de

nitrogênio não protéico, encontrado na determinação do amino -
grama e em concordância com a maioria dos autores pesquisados.

Desta forma, uma menor disponibilidade de aminoãcido para a

síntese protéica também diminuiria a taxa de síntese de lipo -
proteinas de baixa densidade responsãveis pelo transporte dos

triglicerídeos para fora do fígado, acumulando-se, portanto

neste õrgão(40) (71).
'"

Em relação aos teores encontrados para proteínas to-

tais, verificamos que também foram superiores para os grupos
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de biomassa, principalmente no caso das fêmeas. A explicação

para esta observação e difícil, porem sabendo-se que a comp~

sição de um tecido está na dependência quantitativa de outros

constituintes, talvez uma alteração no teor de umidade e/ou

~
glicogênio, poderiam ter sido responsãveis por e s t e a u me n to.

Os estudos realizados no cérebro dos animais, (Tab~

1a 15) não indicaram alterações em relação ao peso do órgão,

porcentagem de órgão em relação ao peso corporal do animal e

proteínas totais no órgão.

Estes resultados jã eram esperados, pois sabemos que

o cerebro do rato se desenvolve ate os 21 dias de vida( 2 )(126)

(128), entretanto, como no experimento de longa duração, pre-

tendemos analisar estes parâmetros, realizamos estas anãlises,

a fim de correlacionarmos os dados com este experimento inici

a 1 .

--,
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TABELA 15 - Medias e desvio padrão do peso do cerebro, % de cerebro em relação ao peso corpo
ral, proteinas totais em mg/g de cerebro e proteinas totais do cerebro, dos ani~
mais alimentados com ração controle de caseina e experimental de biomassa, ao
nivel proteico de 10%, durante 28 dias de experiência. (COZZOLINO, 1982).

~

GRUPOS SEXO

ZERO

~

ô
CASErNA

10%

~

BIOMASSA
10%

I
U1
N
I

PESO % CE:REBRO PROTErNAS TOTAIS

CORPORAL EM RELAÇAO
CE:REBRO

SACRIF. CE:REBRO AO PESO mg/g DE

( 9 ) ( g)
CORPORAL CE:REBRO

( 9 )

+34,5 +1,3 +3,77 +129,3 +°,168- O, 1 -0,0 -0,01 - 1, 2 -0,002

+34,6 +1,3 3,76 +133,2 +°,173- 4,2 -0,0 - 6 ,3 -0,008

+125,6 +1 ,6 +1,27 +145,2 +°,233- 16,6 - O, 1 -0,17 - 6 ,3 -0,017

+128,6 +1 ,5 +1,17 +138,1 +°,207- 13,3 -0,0 -0,12 - 11,6 -0,017

cf +126,8 +1 ,5 +1,18 +143,8 +°,215- 10,6 -0,2 -0,14 - 12,5 -0,030

+123,7 +1 ,5 +1,21 +149,4 +°,227- 10,9 -0,0 -0,10 - 26,2 -0,040
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6.4 - Resultado do valor nutricional da biomassa no estu-

~ do de longa duração.

Como pudemos verificar pela análise anterior, a fon

te proteica escolhida para estudo no presente trabalho, mos-

trou-se de boa qualidade, justificando portanto o interesse

de estudos mais prolongados,

lização na alimentação humana

visando a possibilidade da uti

e/ou animal.

No Brasi 1, esta fonte protei ca jã vem sendo pesqul

sada hã alguns anos(23) (24) (50) (73) (79) (91) (97) demonstrando que

existe grande interesse na sua utilização. Para me 1 h o r

elucidar este fato, verificamos que com a crise energetica

mundial, a industria do álcool tornou-se importante, tra-

zendo como consequencia uma disponibilidade de residuos

normalmente poluentes, que poderiam ser convertidos em fon

te proteica de baixo custo.

A introdução destes produtos, na alimentação ani-
.,

ma 1 jã e realidade no Brasil, embora não seja muito divul-

gada.
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Entretanto. ressaltamos mais uma vez a i mportânci a

de experimentos controlados de longa duraçao. conforme as

recomendações dos órgãos competentes. em relação as novas

fontes protéicas (3)(6)(51)62) i ni c i a1men te utilizando ani-
'"

mai s . a fim de obter-se resul tados que tragam garantias

de inocuidade para a espécie estudada. Posteriormente. a

partir dos resultados obtidos. esta fonte poderia ser i n-

troduzida experimentalmente no ser humano. em escala reduzi -
da. como meio de evitar possíveis efeitos adversos.

. Assim. realizamos o pre se n te estudo. conforme des

cri to no item planejamento em três geraçoes de ani-

mais.

Neste ensaio. introduzimos o teor protéico de

25 % nas raçoes. uma ve z que ao estudarmos
-

geraçoes. pre -
tendemos man te r os animais dentro dos limites protéicos

no rma 1men te utilizados para manutenção. além de verificar

possiveis fatores tóxicos. advindos do excesso de i n -

gestão.

Portanto. nesta fase. trabalhamos com 4 grupos de ani

mais. que receberam rações controle de caserna e experimen

tais de biomassa. aos níveis protéicos de 25% e 10%. subdividi
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dos em 8 grupos, pois trabalhamoscom animais machos e fêmeas.

A importância da fonte proteica utilizada nas ra-

çoes dos animais, estudada em ensaio de gerações, mostra o va-

lor da mesma nos diferentes periodos do desenvolvimento do ani

mal, desde a fase intrauterina ate a fase adulta, e dependen-

~
do da epoca em que esta se inicia, os resultados tambem podem

variar.

Em nossos estudos, os animais da primeira geraçao

foram obtidos do cruzamento de ratos normais, mantidos no bio-

terio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

o inicio do tratamento deu-se na fase de lactação,

quando as ratas passaram a receber rações experimentais. Por-

tanto, nesta fase considerada como uma das mais criticas para

o desenvolvimento do rato(9){53)(65)(77)(126), da mesma forma que

para outras especies de animais, jã testamos a eficiência das

raçoes.

6.4.1 - Resultados de Fertilidade

Após o desmame, 72 animais, sendo 48 fêmeas e 24 ma-

chos, foram colocados em gaiolas individuais e mantidos com o

mesmo tratamento iniciado com as suas respectivas mães, ate a

fase adulta com cerca de 120 dias, sendo então cruzados entre

si para obtenção da 2a. geraçao.

Os resultados obtidos neste cruzamento, encontram-se

nas Tabelas 16 e 17. A análise destas tabelas causou grande
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TABELA 16 - Resultados obtidos do cruzamento dos animais da la. geração, alimentados com ra-

ções de caseina e biomassa, ao nivel proteico de 25%, ate a fase adulta. (COZZO-

LINO, 1982)

GRUPOS

NOMERODE

RATAS

CRUZADAS

NOMERO DA

RATA

PRENHE *

NOMERODE

FILHOTES

PESO DA

NINHADA

( g )

PESO ME:DIO

DOS FILHOTES

( 9 )

CASETNA

25%

BIOMASSA

25%

10

1O

5

1O

12

40

9 49,3 5 ,4

5, O

5 ,2

5,7

* -
De acordo com o protocolo da experiencia.

9

12

45,0

63,3

6 34,5

ICJ'10'1
I
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TABELA 17 - Resultados obtidos do cruzamento dos animais da la. geração, alimentados com ra-

ções de caselna e biomassa, ao nlvel proteico de 10%, ate a fase adulta. (COZZO-

LINO, 1982).

I !

CASErNA

10%
1o

GRUPOS
NOMERODE

RATAS
CRUZADAS

BIOMASSA

10%
10

*
De acordo com o protocolo da experiência I

U1
J

I

NOMERO DA
NOMERO DE PESO DA PESO MtDIO

RATA NINHADA DOS FILHOTES
PRENHE * FILHOTES

( g ) ( g )

19 13 57 ,5 4,4

20 9 46,8 5 ,2

21 10 63,3 6,3

22 7 26 ,5 3 ,7

23 9 42,0 4,6

26 6 38,5 6,4

28 7 29 ,3 4 , 1

30 11 67,0 6,0
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surpresa, pois os animais alimentados com raçoes de biomassa em

ambos níveis protêicos, apresentaram baixo índice de fertilida-

de, contrariamente aos resultados obtidos por outros autores( 5)

(45)(79)(110)

Verificamos assim na Tabela 16, que das 10 ratas que
~

receberam ração de biomassa, ao nível proteico de 25%, apenas 1

deu cria, e quando o nível proteico foi limitado a 10% na ra-

ção (Tabela 17), o resultado foi nulo.

Por outro lado. os animais que receberam ração de ca-

seína ao nível proteico de 25%, tambem apresentaram baixa fert~

lidade, não ocorrendo o mesmo para o grupo de animais alimenta-

dos com ração de caseína ao nível proteico de 10%, que das 10

ratas cruzadas, 8 obtiveram filhotes.

Com estes resultados, não poderíamos prosseguir em

nosso experimento, fato que nos levou a tentar um 29 cruzamento,

uti 1izando as fêmeas do experimento que não ficaram prenhes, com

ratos machos normais da nossa colônia, mantidos com raçao comer

c; al para ratos.

Os resultados deste segundo cruzamento, encontram-se

nas Tabelas 18 e 19.

Novamente os resultados nos surpreenderam, pois hou-

ve um acentuado aumento do índice de fertilidade para os grupos

de fêmeas alimentadas com rações de biomassa, embora ao nível

proteico de 10% na ração, houve um alto índice de mortalidade,

da ordem de 37 %. Talvez este fato possa ser atribuido a um

instinto de defesa da mãe, que não podendo suportar uma lacta -

ção, mata, e muitas vezes, come seus próprios filhotes.
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TABELA 18 - Resultados do segundo cruzamento das fêmeas da la. geração, alimentadas com ra-

ções de caseina e biomassa, ao nivel proteico de 25%, com ratos machos do biote-

rio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, criados com ração comercial

(COZZOLINO, 1982).

GRUPOS
NOMERO DE

RATAS
CRUZADAS

NOMERO DA
RATA
PRENHE**

NOMERODE
FILHOTES

PESO DA
NINHADA

( 9 )

PESO MtDIO
DOS FILHOTES

( g )

CASErNA

25%

8

1

12

8

64,2

52,0

5,3

6,5
7*

*
Ratas que não ficaram prenhes no primeiro cruzamento.

**De acordo com o protocolo da experiência

I
<..TI
<..O
I

BIOMASSA 39 9 43,0 4,7
25% 9* 42 9 52,4 5,8

43 3 14,6 4,8
47 11 67,0 6, O
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TABELA 19 - Resultados do segundo cruzamento das fêmeas da 1a. geração, alimentados com ra-

ções de caselna e biomassa, ao nlvel proteico de 10%, com ratos machos do biot~

rio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, criados com ração comercial.

(COZZOLINO, 1982).

GRUPOS

CASETNA

10%

*
Ratas que não ficaram prenhes do primeiro cruzamento.**
0 d

-
e acor o com o protocolo da experiencia

I
(j)
o
I

NOMERODE NOE RO DA NOMERODE PESO DA PESO MtDIO
RATAS RATA FILHOTES NINHADA DOS FILHOTES

CRUZADAS PRENHE ** ( g ) ( g)

2* 25 11 55,8 5, O

55 12 (5 mortos) 61 ,2 5 , 1

56 3 (1 morto) 16 , O 5 ,3

BIOMASSA 57 10 45,5 4,5

10% 10* 60 3 (3 mortos) 19 ,2 6,4

61 13 (13 mortos) 60,8 4,6

64 1O 48,2 4,8

65 6 (3 mortos) 23,8 3,9



-61-

Outros autores tem também verificado, altos índices

de mortalidade em animais, decorrentes de estados de

ção(g )(26)

desnutri

Destes cruzamentos, verificamos que o peso corporal

dos fi 1hotes ao nascer, foi semelhante, não demonstrando alte
<.l

raçoes aparentes devidas ao tratamento.

Na época do desmame, estes animais novamente foram

colocados em gaiolas individuais e alimentados até a fase adul

ta, nas mesmas condições anteriormente descritas, sendo então

cruzados para obtenção da 3a. geração. Entretanto, como po-

de-se observar através das Tabelas 20 e 21, o numero de ani-

mais cruzados foi reduzido, devido aos problemas na obtenção

da 2a. geraçao.

A n a 1 i s a n do - s e p o r t a n t o e s tas ta b e 1 as, ver i f i c a mos que

novamente o fenômeno se repetiu, os animais alimentados com ra

ções de biomassa em ambos os níveis proteicos, não produziram

crias.

Verificamos tambem que o grupo de fêmeas alimentadas

com raçao de caseina, ao nível proteico de 10%, apresentou um

índice de fertilidade inferior ao anterior, sem entretanto ser

significativo devido ao pequeno numero de animais. Porem, es-

te fato ê perfeitamente compreensível, uma vez que estes ani-

mais sofreram deficiência proteica desde a fase gestacional

ate a fase adulta.

Assim, novamente tentamos um segundo cruzamento com

ratos machos normais, seguindo o mesmo esquema anterior da la.

geraçao. Os resultados deste segundo cruzamento encontram-se
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TABELA 20 - Resultados obtidos do cruzamento dos animais da 2a. geração, alimentados com ra-

ções de caseina e biomassa, ao nivel proteico de 25%, ate a fase adulta. (COZZO-

LINO, 1982).

GRUPOS

NOMERO DE

RATAS

CRUZADAS

NOMERO DA
RATA

PRENHE *

NUMERO DE

FILHOTES

PESO DA

NINHADA

( g )

PESO MtDIO

DOS FILHOTES

( g )

BIOMASSA 4
25%

*
De acordo com o protocolo da experiência

I
0'\
N
I

3 18, O 6 ,O

CASEINA 2 1O 55, O 5 ,5

25% 4
3 9 46,0 5 , 1

4 6 33,7 5 ,6
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TABELA 21 - Resultados obtidos do cruzamento dos animais da 2a. geração, alimentados com ra-

ções de caseina e biomassa, ao nivel proteico de 10%, ate a fase adulta. (COZlO-

LINO, 1982)

GRUPOS

NOMERO DE

RATAS

CRUZADAS

NO~1ERI) DA

RLl.TA

PRENHE *

NOMERO DE

FILHOTES

PESO DA

NINHADA

( g)

PESO MtDIO

DOS FILHOTES

( 9)

CASETNA

10%

BIOMASSA

10%

4

4

7

9

12

9

51 ,7

52,7

4,3

5,9

*
De acordo com o protocoloda experiência

I
O)
W
I
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nas Tabelas 22 e 23. Como podemos observar, o fato se repetiu,

entretanto, não foi possive1 a obtenção da 3a. geração de ani-

mais alimentados com ração de biomassa ao nive1 proteico de

10%, ressaltando novamente a importância do teor proteico da

raçao.
~

Com estes resultados, imaginamos que algum fator pr~

sente na biomassa, poderia estar interferindo na reprodutibi1l

dade dos animais machos submetidos a este tratamento. Assim,

realizamos mais 3 experimentos paralelos, que não constam des-

te trabalho, para tentar descobrir a que nive1 este fato pod~

ri a estar ocorrendo. Em um deles, selecionamos 6 animais ma-

chos de nossa co16nia e novamente os alimentamos com raçao de

biomassa ao nivel proteico de 25%, ate a fase adulta, cruzan -
do-os com ratas normais do nosso bioterio e novamente não obti

vemos crias. Num segundo experimento, tambem com animais ma-

chos normais alimentados ate a fase adulta com ração de bioma~

sa, foram realizados cortes histolõgicos dos testiculos, suge -
rindo-se uma imaturidade a nivel de formação de espermatozõi -
des, entretanto sem poder ser comprovada. Finalmente, em ou-

tro experimento seguindo o mesmo esquema anterior, com anãli-

ses mais detalhadas, realizadas no Instituto de Ciências Biome-

dicas da USp*, não observamos anormalidades de testlculo.

Nossos resultados estão em desacordo com a maioria

dos autores que trabalharam com gerações de animais a1imenta-

*
Agradecemos a Ora. Lor Cury, pela especial atenção, ao rea1i
zar estas anãlises.
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TABELA 22 - Resultados do segundo cruzamento das fêmeas da 2a. geração, alimentadas com ra-

ções de caselna e biomassa, ao nlvel proteico de 25%, com ratos machos do biote-

rio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, criados com ração comercial.

(COZZOLINO, 1982).

---------

GRUPOS

NOMERO DE

RATAS

CRUZADAS

NOMERO DA

RATA
PRENHE**

NOMERO DE

FILHOTES

PESO DA

NINHADA

( 9 )

PESO ~1tDIO

DOS FILHOTES

( 9 )

CASEINA

25%

*
Ratas que não ficaram prenhes no primeiro cruzamento

De acordo com o protocolo da experiência I
O)
CJl
I

**

13 9 52,9 5,9

BIOMASSA 14 6 27,0 4,5
4*

25% 15 12 63,8 5,3

16 1 3 64, 1 4,9
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TABELA 23 - Resultados do segundo cruzamento das fêmeas da 2a. geração alimentadas com ra-

ções de caseina e biomassa, ao nivel proteico de 10%, com ratos do bioterio da

Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, criados com ração comercial. (COZZO-

LINO, 1982).

GRUPOS

NOMERO DE

RATAS

CRUZADAS

PESO MEDIO

DOS FILHOTES

( g )

NO~,1ERO

RATA

PRENHE**

NOMERO DE

FILHOTES

PESO DA

NINHADA

( 9 )

DA

CASETNA

10%
48,0 5 ,32* 10 9

BIOMASSA

10%
4*

*
Ratas que não ficaram prenhes no primeiro cruzamento.**
De acordo com o protocolo da experiência

I
O)
O)
I
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dos com fonte proteica de leveduras.

O unico caso em que se observou alterações na repro-

dução dos animais alimentados com esta fonte proteica, consta-

to u - s e s e r de v ida ã deficiência de vitamina E nas rações, que

foram preparadas somente ã base de proteinas de leveduras sem
...

suplementação de vitaminas, o que não foi o nosso caso.

6.4.2 - Resultados do valor biolõgico da proteina da

biomassa em estudos de gerações

As mesmas considerações descritas no ensaio biolõgl

co de curta duração, podem ser levantadas novamente, uma vez

que repetimos os mesmos parâmetros anteriormente estudados,ne~

te ensaio de longa duração, com gerações de animais.

Entretanto, procuramos analisã-los de forma global,

evidenciando quando necessãrio as diferenças relativas às 3 g~

rações, observadas dentro do mesmo grupo, como tambem entre os

diferentes grupos.

Assim, nas Tabelas 24 e 25 e Figuras de 1 a 4 aprese!!.

tamos os resultados obtidos em relação ao peso corporal dos a-

nimais, submetidos aos diferentes tratamentos.

Analisando-se estas tabelas, verificamos que os gru-

pos de animais alimentados com rações controle de caseína, mo~

traram-se em todos os casos analisados, superiores aos grupos

de animais alimentados com rações de biomassa.
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TABELA 24 - Médias e desvio padrão do peso corporal (g), de 3 gerações de animais, alime~
tados com ração controle de caseína e experimental de biomassa, ao nível pro-
téico de 25%, nos diferentes períodos da experiência. (COZZOLINO, 1982).

*Entre parenteseso número de animais.

I
O'>
co
I

PERTODO (dias)

GERAÇJ'íO GRUPOS SEXO

O 30 60 90 120

CASErNA
rI' +56,9 (6) ...219,0 (6) +302,o (6) +325,2 (6)*

- 3,8 .:.15,3 - 20,7 - 20,5
25% -

63,2 (12) 178,3 (12) 238,8 (12) 273,2 (12)
:!: 7,3 :!: 12,4 :!:15,0 :!:24,0

1a.

Ó +51,1 (6) +155,1 (6) +226,4 (6) +256,5 (6)
BIOMASSA - 1,3 - 7,6 - 19,9 - 20,1

25%
-

+48,6 (12) +131,9 (12) +178,7 (12) +199,0 (12)- 3,3 - 6,G - 7,2 - 6,9

CASEINA O" +52,7 (2) +225,7 (2) +319,8 (2) +349,5 (2)
5,5 (50) - 0,3 - 0,4 - 17,8 - 16,5

25%
66,6 (13) +180,4 (1O) ...229,3 (7) +239,6 (4)

!12,3 - 12,1 .:. 22,9 - 5,6
2 a.

1f

BIOMASSA O +45,1 (4) +121,3 (4) +198,0 (4) +224,3 (2)
5,6 (38) - 7,4 - 30,7 - 44,6 - 19,3

25%

+34,9 (11) +102,3 (5) +151,2 (5) 177,1 (4)
- 8,2 - 7,3 - 11,2 :!: 10,7

(f +63,3 (5) +246,3 (3) +302,3 (2)
CASErNA 5,6 (28) - 7,0 - 13,8 - 6,7

-

25%
+56,5 (4) +180,4 (3) 233,7 (1) -

3 a. - 3,5 - 5,4 -

+41,4 (8) +112,4 (7) +178,1 (7)
BIOMASSA 5,2 (40) - 4,1 - 10,7 - 23,7

25%
+36,5 (9) +105,2 (7) +141,5 (2)
- 3,2 - 10,2 - 0,4



TABELA 25 - Medias e desvio padrão do pesQ corporal (9), de 3 geraçoes de animais, alimen
tados com ração controle de case;na e experimental de biomassa, ao nível pro~
teico de 10%, nos diferentes perTodos da experiência. (COZZOLINO, 1982).

I!

I

I
O">

I.D

I

*Entre parenteses o número de animais.

GERAÇM $EXO
PERTODO (dias)

GRUPOS
O 30 60 90 120

rr +50,1 (6) +140,0 (6) +223,6 (6) +275,2 (6)*
CAsETNA - 0,8 - 5,5 - 10,3 - 10.7

10% -
+50,5 (12) +129,9 (12) +184 .O (12) +218.1 (12)- 5,5 - 7,2 - 9,2 - 11,4

1a.

rf +49,6 (6) + 99,2 (6) +160,1 (6) +194,9 (6)
BIOMASSA - 1,6 - 3,9 - 9,6 - 6,5-

10%
+170,8 (12)+50,7 (12) +120,2 (12) +196,3 (12)- 2,4 - 11,0 - 12.2 - 1?,1

rJ' +42,6 (2) +152,5 (2) +220.9 (2) +268.2 (2)
CAsETNA 5,1 (83) - 0,9 - 9,0 - 6,3 - 20,8

10%
+39,7 (13) +135,0 (10) +190,1 (7) +212,6 (4)
- 3,1 - 8,0 - 12,6 - 10,7

2a.

tl +19.7 (4) + 53,8 (4) 102,2 (1) 138,0 (1)
BIOMASSA 4,8 (57) - 1,6 - R.O - -

10%
+24,6 (10) + 53,3 (7) +92,6 (7) +108,4 (4)
- 7,6 - 16,0 -22,0 - 10,6

O' +47,7 (5) +186,8 (3) +248,5 (2)
CAsETNA 5,1 (30) - 5,8 - 7,5 - 6,5

-

10%
+48,7 (4) +144,4 (3) 188,2 (1) -
- 3,8 - 4,7 -

3a.

Ô - - - -
BIOMASSA -

10%

- - - -
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As diferenças em relação ao peso corporal dos an i -

mais aos 30 dias de idade, no início da primeira geração, de-

monstraram a influência da ração da mãe no período de lactação,

em relação ao desenvolvimento dos filhotes.

Assim, verificamos que os filhotes recem desmamados,
'.

de ratas alimentadas com ração de caselna ao nível proteico de

25% apresentaram peso corporal superior ao dos demais grupos,

mostrando a importânci a da qualidade e quantidade de prote;-

na na raçao neste período.

Após 4 semanas iniciais da primeira geração, ava1ia-

mos novamente os pesos corporais dos animais e verificamos que

houve diferenças de comportamento entre os vârios grupos estu-

dados. A anã1ise estatística destes resultados, encontram-se na

Tabela 26.

A anã1ise desta tabela demonstra que houve diferença

significativa ao nível de O,l%,entre os grupos de animais a1i-

mentados com ração de caseina ao nível proteico de 25% em re1~

ção ao sexo, o mesmo podendo-se dizer em relação aos grupos de

animais alimentados com ração de biomassa ao nível proteico de

25%. Este fato e perfeitamente compreensível, pois sabe-se

da fisiologia, que normalmente os machos crescem mais do

as fêmeas.

que

Em relação aos grupos de animais alimentados com ra-

çoes de caseína ao nível protêico de 10%, observamos tambem di

ferença significativa em relação ao sexo, porem ao nível de

5%. Neste caso, dada a menor disponibilidade proteica, esta

diferença não mostrou-se tão acentuada como no grupo anterior.
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TABELA 26 - Resultados da anã1ise de variancia mu1tivariada pa-

ra o peso corporal da 1a. geração de animais, do

desmame ate 30 dias, alimentados com rações de ca-

se, na e b i omas sa, ao s n, ve i s pr o te, c o s de 2 5% e 10%.

(COllOLINO, 1982).

,
COMPARAÇOES

Caseina 25%ç x Caselna 25%~

Biomassa 25%ç x Biomassa 25%c(

Caserna 10%ç x Case1na 10% o(

Biomassa 10%~ x Biomassa 10%~

Caserna 25% ~x Biomassa 25%~
Caseina 25% ~x Biomassa 25% 6'

Caserna 10% ~ x Biomassa 10%Q.
Caseina 10%~x Biomassa 10%cí

(Caselna 25%~x Biomassa

(Case,na 10%ç Q Biomassa

(Case,na 25%rI' x Biomassa

(C>3selna 10%Ó ~ Siomassa

25%~)
10%Ç)

25%cf)

10%ri)

F GL p CONCLUSOES

64.8862 1,62 0,0001 ***

21.4733 1,62 0,0001 ***

6.1333 1,62 0,0152 *

1.0908 1,62 0,3008 N.S.

122.2476 1,62 0,0001 ***

120.6301 1,62 0,0001 ***

11.4889 1,62 0,0016 **

25.0838 1,62 0,0001 ***

32.5191 1,62 0,0001 ***

17.0012 1 ,62 0,0003 ***

***
- significativa ao nlve1 de 0,1%

I-

**
- significativa ao n,ve1 de 1%

*
- significativa ao nlve1 de 5%

N.S. - não significativa
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Quanto aos grupos de animais alimentados com raçao

de b10massa ao nivel protêico de 10%, os resultados nao apre -

sentaram diferenças significativas, confirmando uma vez mais o

que jã dissemos anteriormente em relação ã qualidade e quanti-

dade proteica de ração.

Po r o ut r o 1a do, compa r a ndo - s e os gr upos de ani mai s c~

trole e experimentais alimentados com rações ao nível proteico

de 25%, verificamos que os grupos de caseina, tanto machos co-

mo fêmeas mostraram-se superiores aos de biomassa, ao nível de

0,1% de significância. Em relação aos grupos de animais con -
trole e experimentais ao nível proteico de 10%, observamos que

quando a comparação foi realizada com animais machos, a dife -
rença foi significativa ao nível de 0,1%. entretanto, quando a

comparação foi com as fêmeas, verificamos que a diferença foi

significativa ao nível de 1%. Tal fato pode ser explicado,uma

vez que os animais machos, alimentados com uma racão cuja fon-

te proteíca foi de qualidade superior, puderam obter maior

proveitamento da ração que influenciou em sua capacidade

a-

de

sínteseproteica, consequentemente ém relação ao seu desenvol-

vimento fisiológico, fato que não ocorreu com os animais ali -

mentados com ração de biomassa ao nível proteico de 10%, que

não tiveram condições de desenvolver esta capacidade, compor-

tando-se portanto de forma semelhante às fêmeas do mesmo gru-

po, motivo pelo qual, a comparação entre os grupos de fêmeas

alimentadas com rações de caseina e biomassa apresentaram-se

diferentes a um menor nível de significância.

Quando a comparação foi realizada para se verificar
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a influência do teor protêico nas diferenças entre os grupos

submetidos aos dois tratamentos, verificamos que houve diferen

ça significativa ao nível de 0,1%, tanto para machos como para

fêmeas.

Aos 90 dias de vida, o peso corporal dos animais foi
.,

novamente analisado, e verificamos através da Tabela 27, que

novamente os grupos iniciais de animais alimentados com caseí-

na e biomassa, ao nível protêico de 25%, comportaram-se da mes

ma forma anterior em relação ao sexo. portanto os animais ma-

chos continuaram apresentando um desenvolvimento superior ao

das fêmeas, com diferenças significativas em relação ao

corporal ao nível de 0,1%.

peso

Entretanto, em relação aos grupos de animais submeti

dos às rações de caseína e biomassa ao nível protêico de 10%,

obtivemos um comportamento diferente para os grupos de animais

alimentados com caseina, que aumentaram as diferenças anterior

mente observadas entre animais machos e fêmeas, para o nível

significativo de 0,1%. Não veri fi camos tal fato em relação aos

grupos de animais alimentados com biomassa.

A comparação entre os grupos de animais alimentados

com rações de caseína e biomassa, ao nível protéico de 25%

novamente aos 90 dias de vida do animal, apresentou diferença

significativa de peso corporal ao nível de 0,1%, estes dados
"

referem-se à comparação realizada entre machos e entre fêmeas.

Por outro lado, quando a comparação foi realizada en

tre os grupos de animais alimentados com rações de caseína e

biomassa ao nível protéico de 10%, verificamos novamente o ca-
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TABELA 27 - Resultados da anã1ise de variancia mu1tivariada pa-

ra o peso corporal da la. geração de animais, do

desmame ate 60 dias, alimentados com rações de ca-

serna e biomassa, aos nrveis proteicos de 25% e 10~

(COllOLINO, 1982).

***
- significativa ao n,ve1 de 0,1%

**
- significativa ao nive1 de 1%

*
- significativa ao nlve1 de 5%

N.S. - não significativa

COMPARAÇOES F GL p CONCLUSAO

Caserna 25%ç x Case, na 25% cf' 79.2202 1,62 0,0001 ***

Biomassa 25%ç x Biomassa 25%ar 33.2699 1,62 0,0001 ***

Caserna 10%ç x Case, na 10%ó' 16.2733 1,62. 0,0003 ***

Biomassa 10%ç x Biomassa 10%aí 1.8578 1,62 0,1745 N.S.

Caseina 25%ç x Biomassa 25% ç 140.0629 1,62 0,0001 ***

Caseina 25% x Biomassa 25% rf 120.8018 1,62 0,0001 ***

Case, na 10% ç x Biomassa 10% ç 10.1758 1,62 0,0026 **

Case, na 10% cf x Biomassa 10% á 47.3127 1,62 0,0001 ***

(Case,na 25%ç x Biomassa 25%Ç) 38.7489 1,62 O,0001 ***
... X

(Caselna 10% ç x Biomassa 10% Ç)

(Caseina 25% Ô x Biomassa 25% o) 6.3614 1,62 0,0136 *

(Case,na 10% oí Biomassa 10% o)
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so anterior, com os grupos de animais machos apresentando dif~

renças significativas ao nível de 0.1% e as fêmeas ao nível de

1%. Convem ressaltarmos neste caso, como jã discutimos desde

o inicio deste trabalho, que os grupos de animais alimentados

com ração da biomassa, embora apresentando um teor de nitrogê-

nio na ração semelhante ao da ração de caseina, parte deste ni

trogênio e de origem não proteica, que não sendo totalmente ab

sorvida pelo organismo, interferem no processo de digestibi1!

dade, confirmando uma vez mais o menor valor biológico

proteina quando comparada ã de caseina.

desta

Em relação ã influência do teor protêico entre as d!

ferenças observadas entre os grupos controle e experimentais,

verificamos que neste caso, o grupo de fêmeas apresentaram di-

ferença significativa ao nível de 0,1%, e em relação aos

chos, esta diferença foi significativa ao nível de 5%.

ma-

Estes últimos resultados novamente confirmam as di-

ferenças observadas em relação ao comportamento fisiológico dos

animais machos e fêmeas.

N a f a s e a d u 1 t a dos a n i m a i s, c o m 1 2 O d i a s, e s t a mesma

anifise (Tabela 28) demonstrou que as tendências anteriores fo

ram mantidas, que os grupos de animais alimentados com raçao

contendo biomassa ao nível protêico de 10%, comportaram-se de

forma semelhante em relação ao sexo, que a comparação entre os

grupos de animais fêmeas alimentadas com ração de caseína e

biomassa ao nível proteico de 10%, aumentaram a diferença en-

tre eles para o nível de 0,1% e as comparações relativas aos

teores proteicos, indicaram que as diferenças entre os g ru pos
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TABELA 28 - Resultados da anãlise de variância multivariada pa-

ra o peso corporal da la. geração de animais, do de~

mame ate 90 dias, alimentados com rações de caselna

e biomassa, aos nlveis proteicos de 25% e 10%. (COZ-

ZOLINO, 1982).

..,

COMPARAÇOES F GL p CONCLUSAO

*
- significativa ao nlve1 de 5%

N.S. - não significativa

Caselna 25% x Casel na 25% rt 58.6671 1 ,62 0,0001 ***

Biomassa 25% x Biomassa 25% c( 25.0303 1,62 0,0001 ***

Caselna 10% x Casel na 10% Ô 28.0076 1,62 0,0001 ***

Biomassa 10% x Biomassa 10% c( 0.7518 1,62 0,6066 N.S.

Caselna 25% x Biomassa 25% 97.4787 1,62 0,0001 ***

Caselna 25% oIx Biomassa 25% rt 79.0605 1,62 0,0001 ***

Caselna 10% x Biomassa 10% 13.2228 1,62 0,0009 ***

Caselna 10% x Biomassa 10% rI' 66.4377 1,62 0,0001 ***

(Caselna 25% x Biomassa 25%) 23.4193 1,62 0,0001 ***

( XCaselna 10% x Biomassa 10%)

(Caselna 25% crx Biomassa 25% o) 0.4244 1,62 0,5242 N.S.
(Caselna 10% Biomassa 10% Ó)

*** - significativa ao nlve1 de O, 1%

** - significativa ao nlve1 de 1%
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de animais machos alimentados com ração de caseína e biomassa

ao nível protêico de 25%,com as diferenças entre os grupos de

animais machos alimentados com rações de caseína e biomassa ao

n1vel de 10%, não foram significativas aos 120 dias de vida dos

animais, indicando que para estes grupos as diferenças observa

das em relação ã qualidade protêica da ração se manteve

dois níveis protêicos testados.

nos

Em relação ã segunda geração, a anãlise estatística

foi realizada apenas com os grupos de fêmeas, pois o numero de

machos foi muito reduzido.

Estas anãlises encontram-se nas Tabelas 29, 30 e 31,

para os 60, 90 e 120 dias respectivamente.

Verificamos, portanto, na Tabela 29, que os grupos de

animais fêmeas alimentadas com rações de caseina e biomassa ao

nível protêico de 25%,comportaram-se diferentemente em rela -
çao ao peso corporal ao nível de 0,1%, o mesmo podendo-se di-

zer dos mesmos grupos ao nível proteico de 10%. Quando a com-

paraçao foi realizada a fim de se verificar a influência do nI

vel proteico em relação às diferenças entre os grupos. verifi-

camos que estas não foram significativas. Aos 90 dias de vida

dos animais da 2a. geração (Tabela 30), verificamos a mesma

tendência anterior, enquanto aos 120 dias. embora as diferen-

ças persistissem, foram em menor grau, indicando uma adapta -
çao orgânica do animal ao tipo de alimentação submetida, no

sentido de manter seu desenvolvimento no mesmo ritmo ate a fa-
~

se adulta, diminuindo consequentemente as diferenças observa-

das na fase adulta.
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TABELA 29 - Resultados da analise de variãncia multivariada pa-

ra o peso corporal da 2a. geração de animais, do
desmame ate 30 dias, alimentados com rações de ca-

seina e biomassa, aos niveis proteicos de 25% e 10%.

(COllOLINO, 1982).

COMPARAÇOES F GL p CONCLUSAO

***
- significativa ao nlvel de 0,1%

N.S.- não significativa

"

Caselna 25% ç x Bi amassa 25 ç 37.9269 1,26 0,0001 ***

Caseina 10% ç x Biomassa 10%ç 27.1472 1,26 0,0001 ***

(Casei na 25% ç x
Biomassa 25%Ç) o. 1091 1,26 0.7426 N.S.X

(Caseina 10%ç x Biomassa 10%Ç)
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TABELA 30 - Resultados da anãlise de variância multivariada p!

ra o peso corporal da 2a. geração de animais, do

desmame ate 60 dias, alimentados com rações de ca-

se;na e biomassa, aos n;veis proteicos de 25% e
10%. (COZZOLINO, 1982).

COMPARAÇOES F GL p CONCLUSAO

***
- significativa ao n;vel de 0,1%

N.S. - não significativa

p

Caserna 25%ç x Biomassa 25%ç 19.8035 1,20 0,0004 ***

Caserna 10%ç x Biomassa 10%ç 39.7566 1,20 0,0001 ***

(Case;na 25%ç x Biomassa 25% Ç) 2.9806 1,20 0,0964 N.S.X
(Case;na 10%ç x Biomassa 10%Ç)
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TABELA 31 - Resultados da anãlise de variãncia multivariada pa-

r a o pe s o co r po r a 1 da 2a. 9e r a ç ã o de a n i ma i s, cIo de~
mame ate 90 dias, alimentados com rações de caseina

e biomassa, aos niveis proteicos de 25% e 10%.

(COZZOLINO, 1982).

COMPARAÇOES F GL p CONCLUSOES

*
- significativa ao nivel de 5%

N.S. - não significativa

Caseina 25%ç x Biomassc 25%ç 9.8419 1,10 0,0104 *

Caseina 10%ç x Biomassa 10%ç 5.5484 1,10 0,0386 *

(Casei na 25%ç x Biomassa 25%Ç) 0.5256 1 ,10 0,5092 N.S.X
(Caseina 10%ç x Biomassa 10%Ç)
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A aplicação da anãlise estatistica para os resulta -

dos obtidos na 3a. geração não foi possível de ser reaiizada ,

devido ao número reduzido de animais, entretanto, a anãlise

descritiva dos dados, mostrou a mesma tendência anteriormente

observada para as las. e 2as. gerações de animais.

~

Para melhor visualizaçãodo comportamentoem rela-

çao ao peso corporal dos animais, no desenvolver das 3 geraçoes,

apresentamos nas Figuras de 1 a 4, as curvas de crescimento ob

tidas durante o período experimental.

Podemos observar que os grupos de animais alimenta -

dos com ração de caseína apresentaram comportamento semelhante

nas 3 gerações, para ambos os níveis protêicos. Tal fato não

verificou-se para os grupos de biomassa, que mostraram um

c 1 ; n i o da 2 a. e 3 a. g e r a ç ã o em re 1 a ç ã o ã 1 a. 9 e r a ç ã o, p a r a

de-

os

dois níveis protêicos, não sendo possível inclusive, a conti -

nuidade do ensaio para o grupo alimentado com ração de biomas-

sa ao nível protêico de 10%.

Decorrente do peso corporal, os resul tados obtidos p~

ra ganho de peso dos animais nos diferentes períodos do exper1.

mento, encontram-se nas Tabelas 32 e33 e nas Figuras de 5 a

10, mostrando o comportamento dos animais nas 3 gerações.

Podemos observar que o ganho de peso sempre foi sup~

rior para os animais alimentados com caseína, tanto para o ní-

vel de 25% como para o nível de 10% na ração. Verificamos tam

bêm, conforme jã era esperado, que o crescimento maior ocor -

reu na fase aguda de crescimento atê por volta dos 60 dias de

vida, para os grupos de caseína, não podendo-se dizer o mesmo
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TABELA 32- Me d i a s e de s v i o p a d r ã o do 9 a n h o de p e s o (g), de 3 9 e-

rações de animais, alimentados com ração controle de

caseina e experimental de biomassa, ao nive1 protei

co de 25%, nos diferentes perlodos da experiência.

(COZZOLINO, 1982)

.C;

*Entre parenteses O número de animais.

PERIoDO (meses)
GERAÇJ\OGRUPOS SEXO

19 29 39

cf +162, 1 (6) +83,0 (6) +23,2 (6)*
CASErNA - 12,8 -10,1 -11,2

25%

ç 115,1 (12) +60,6 (12) +34,4 (12)
8,6 - 8,0 -10,0

1a.

c1
+104,0 (6) +71,3 (6) +30,1 (6)

BIOMASSA - 7,7 -12,8 - 8,3

25%

ç + 83,3 (12) +47,6 (12) +20,4 (12)
- 6,8 - 3,7 - 3,4

Ô
+173,0 (2) +94,1 (2) +29,8 (2)

CASEINA
- 0,1 -17,4 - 1,3

25%
ç +116,3 (10) +47,3 (6) +29,1 (4)

- 10,2 -14,5 - 6,0
2a.

Ô + 76,2 (4) +76,7 (4) +63,5 (2)
BIOMASSA - 35,6 -15,1 -13,4

25%

ç + 60,8 (5) +48,9 (5) +28,9 (4)

- 9,4 - 8,7 - 5,2

cf
+188,4 (3) +65,7 (2) -

CASErNA - 11,2 - 4,6

25%
ç +125,6 (3) 50,1 (1) -

- 7,6 -

3'a.

rf
+ 70,7 (7) +65,7 (7)

BIOMASSA - 8,6 -18,9
-

25%

+ 68,2 (7) +37,0 (2)
- 10,2 - 1,3 -
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TABELA 33 - Médias e desvio padrão do ganho de peso (g), de 3

gerações de animais, alimentados com ração controle

de caseTna e experimental de biomassa, ao nlvel pro-

têico de 10%, nos diferentes perTodos da experi~ncia.

(COZZOLINO, 1982).

,"

*Entre parenteses o número de animais.

GERAÇAO GRUPOS
PERIoDO (meses)

SEXO
19 29 39

Ó + 89,9 (6) + 83,6 (6) + 51,6 (6)*.
CAsE1NA - 5,5 - 8,4 - 11,9

10%
ç + 79,5 (12) + 54,1 (12) + 34,1 (12)

- 4,3 - 6,8 - 7,8
1a.

Ô + 49,6 (6) + 60,9 (6) + 34,8 (6 )
BIOMASSA - 4,3 - 6,8 - 5,1

10%

ç + 69,6 (12) + 50,5 (12) + 25,6 (12)
- 9,9 - 4,3 - 4,8

Ô +109,9 (2) + 68,4 (2) + 47,3 (2)
CAsE1NA - 9,9 - 2,7 - 14,5

10%

ç + 94,5 (10) + 56,3 (7) + 22,3 (4)
- 8,1 - 7,0 - 3,7

2a. I
Ó + 34, 1 (4) 46,5 (1) 35,8 (1)

BIOMASSA - 7,4 - -

10%

+ 25,8 (7) + 39,3 (7) 32,1 (4)
- 9,7 - 6,3 :t 2,9

Ó +135,0 (3) + 59,3 (2)
CAsETNA - 8,3 - 1,7

-

10%

ç + 97,8 (3) 47,0 (1) -
- 3,2 -

3a.

Ó
BIOMASSA

- - -

10%

Q - - -
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para os grupos de biomassa, com exceção da la. geraçao, que

mostraram uma tendencia para manter o mesmo ritmo de crescimen

to ate a fase adulta.

A comparação entre as gerações, demonstrou que

houve diferenças significativas quanto ao desenvolvimento

nao

dos

~
animais alimentados com cas~ina de uma geração para dutra, o

mesmo podendo-se dizer dos animais alimentados com biomassa 25%,

embora na primeira geração estes animais tivessem um desenvol-

vimento mais acentuado durante o primeiro mês em relação às o~

tras gerações (Fig. 5 e 6). Em relação aos grupos de biomassa 10%, verifi-

camos que houve diferença no comportamento dos animais em rel~

ção ao ganho de peso da la. e 2a. gerações, principalmente

re 1açã o ao pr i mei r o e se gundom ês (F i g. 8 e 9).

em

Quanto as diferenças observadas em relação ao sexo,

verificamos que os grupos de caseina nos dois níveis proteicos

da ração, mostraram maior ganho de peso para os machos, o mes-

mo acontecendo para o grupo de biomassa 25%, entretanto, os gr~

pos de biomassa 10%, não mostraram diferenças quanto ao

de peso total, nos 120 dias de experiência.

ganho

A anãl; se do ganho de peso acumul a ti vo dos animais do

desmame ate 90 e 120 dias de experiência mostrou atraves das

Figuras 7 e 10, que os grupos de animais alimentados com fon-

te protéica de caseína comportaram-se homoqeneamente para este

parametro nas 3 gerações, enquanto que os grupos de animais a-

1imentadas com fonte protêica de biomassa apresentaram uma diminuição de

ganho de peso nas 2a. e 3a. gerações em relação a la. geração.

Portanto, verificamos que houve uma exacerbação do efeito da
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raçao, no desenvolvimento dos animais de uma geraçao para ou-

tra. Assim, a desnutrição provocada por uma ração deficiente,

pode ter promovido uma diminuição da capacidade absortiva dos

animais das gerações seguintes, conforme estudado por vãrios

autores(38)(82)(96)(126),que foi inicialmente atenuada pela capacl

.. dade de adaptação do animal. Porém, quando a desnutrição ati~

giu seu ponto critico, houve impedimento até da reprodução.

Os dados referentes a consumo de ração e de prote;na,

como jã dissemos anteriormente, desempenha papel significati-

vo nas determinações dos coeficientes de eficãcia alimentar e

proteíca, assim, rapidamente procuraremos através das Tabelas

34 a 37 e Figuras de 11 a 22 , demonstrar o comportamento dos

animais experimentais em relação a estes parâmetros.

Como jã discutimos no ensaio preliminar, alguns ani-

mais, neste caso o rato, possuem a capacidade instintiva de se-

lecionar seus alimentos, assim, se existe a possibilidade de

escolha, estes selecionam as rações mais balanceadas. Vãrios

experimentos comprovam este fato, entretanto, se não existe a

possibilidade de escolha, hã uma tendência no sentido de ing~

rirem menor quantidade de ração, e consequentemente, de protel

na. Portanto, verificamos que o consumo de ração e de protel

na entre os grupos de animais machos alimentados com raçao de

caserna e biomassa ao nivel protéico de 25%, na primeira gera-

ção, praticamente não apresentou diferença no total de raçao

consumida, o mesmo podendo-se dizer em relação às fêmeas, sen-
t-

do entretanto inferiores para as fêmeas em relação aos machos.

Na segunda geração, observamos que o consumo da ra-
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TABELA 34 - Medias e desvio padrão do consumo de ração (g))de 3

gerações de animais, alimentados com ração controle

de caselna e experimental de biomassa, ao nive1 pr~

telco de 25%, nos diferentes periodos da experiên -

cia. (COZZOLINO, 1982).

~

* Entre parenteses o numero de animais.

PERToDO (meses)
GERAÇAO GRUPOS SEXO

19 29 39

rf +350,4 (6) +322,6 (6) +339,8 (6)*
CAsETNA - 21,3 - 23,0 - 19,2

25%

ç +326,7 (12) +299,8 (12) +359,3 (12)
1a. - 29,6 - 17,2 - 35,2

O +317,2 (6) +340,8 (6) +380,7 (6)
BIOMASSA - 20,7 - 33,2 - 29,2

25%

ç +301,9 (1 2) +306,6 (12) +327,3 (12)
- 18,9 - 22,3 - 18,1

11

(2)O +377,4 (2) +446,2 (2) +459,9CASErNA - 7,8 - 22,1 - 19,5
25%

ç +385,5 (10) +394,8 (7) +391,4 (4 )
- 35,2 - 43,0 - 26,1

2a.

Ô +277, 9 (4) +343,6 (4) +411,8 (2)
BIOMASSA - 44,3 - 52,0 - 20,0

25%

ç +269,7 (5) +327,5 (5) +409,0 (4)
- 9,7 - 17,3 - 18,0

Ô +407,3 (3) +378,1 (2)
CAsETNA - 21,1 - 25,7

-

25%

ç +360,4 (3) 365,6 (1) -
- 22,6 -

3a.

éf +295,2 (7) +372,9 (7)
BIOMASSA - 73,9 - 38,0

-
25%

ç +248,6 (7) +358,6 (2)
- 30,4 - 5,0

-
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TABELA 35 - Medias e desvio padrão do consumo de proteina (g) ,

de 3 gerações de animais, alimentados com ração con-

trole de caseina e experimental da biomassa, ao ni-

ve1 proteico de 25%, nos diferentes periodos da exp~

riência. (COZZOLINO, 1982).

'0

*Entre parenteses o numero de animais.

GERAÇAO GRUPOS
PERToDO (meses)SEXO --

19 29 39

(J + 92,2 (6 ) + 87,1 (6 ) + 91,7 (6) *
CASEINA - 5,6 - 6,2 - 5,2

25%

+ 85,9 (12) + 81,0 (12) +97,0(12)
1a. - 7,8 - 4,6 - 9,5

B IOMASSA
C1 + 80,9 (6) + 86,9 (6) + 97,1 (6)

25% - 5,3 - 8,4 - 7,5

+ 70,7 (12) + 78,2 (12) + 83,4 (12)- 19,2 - 5,7 - 4,6

Ô +104,5 (2) +123,6 (2) +127,4 (2)
CAsETNA - 2,2 - 6,1 - 5,4

25%

ç +106,8 (10) +109,4 (7) +108,4 (4)
- 9,8 - 11,9 - 7,2

2a.

Ô + 73,9 (4) + 91,4 (4) +109,5 (2)
BIOMASSA - 11,8 - 13,8 - 5,3

25%

+ 71,8 (5) + 87, 1 (5) +108,8 (4)
- 2,6 - 4,6 - 4,8

rf +112,8 (3) +104,7 (2) -
CASEINA - 5,8 - 7,1

25%
+ 99,8 (3) 101 ,3 (1) -
- 6,3 -

3a.

Ô + 78,5 (7) + 99,2 (7)
BIOMASSA - 19,7 - 10,1 -

25%
ç 66,1 (7) + 95,4 (2)

8,1 - 1,3 -
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Caseina 25%

Fig.lI - Consumo de ração de 3 gerações de rotos mochos, alimentados com rações de
Caserna e Biomassa. 00 nível protéi co de 25%.
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Fig.12 - Consumo de raçõo de 3 gerações de rotos femeas. alimentados com raÇÕes de
Case"na e Biomassa. 00 nível protéico de 25 % .

-
go

.......

I! Geraçc10o'0
O

2!! Gera C;õo 'ia::
GI

:/
"'O ::;

[ITl] 3!! Geraçãoo ',;:, :/:'
,I:,,'

-rE /: -
I::J

- - ',:' -
'"

;:.:' /,", ::',L"', -/c -
/ ",," =::; == -Vo ';':, - /.,' -/. '('', -0-_°

«
- /.>: = -

-z.:;
-V'; ,,,:';,1-- ;:>

- /.:. - r/ ";',', =0- ", =;:;"- «>: - -

0:;:';

=
:;,; - - ::>:;- I--

,:.
- = - -

;:i:::.;

=
I:';':; '-88 r»

'/f-- - :,,' -
f--

I_:,',:
-, '/

:c::;: - " -'
:::':

'/
- I--- '« :, '/ - :,;" - e-'- « I:/,

- r/; '.:;' -
I---0 '\ - : :'", , - ',,;,'/ « ", <,'o ;;;f-- -

- ,
- ,".: E - ;:,'/

,;0 :"::';
'\' f--;;;,,'" f-- - ":;';:;I--- ,c" t= f--

I--- "." -
':c':::

- ",r,:
t=I--- '{;; :/ - - . ,j

- I-- 1-,\'" f-- :I/" -
';:',/,:

-

.,J/
'-

I-- :.':,;:::, f-- - - f--
I;;,'

f-- - ,',,',' -
I-- f-- '/ ".'". -

",.:' /8 ::;;/j
f--

"- f--
:,,-:

f-- - r/ ,.,': -':i<- '/
'<

f-- f-- ," - :.';',: t=

;,\,
f-- :',0';" -

:{f--/ f-- .,,".
",,",,; ..,",' //.

f--/ f--
:,i:/-i

-
- :\' f--/ f-- - 'i/ :",,', -8///, "'o'

I! ,,"o ':10 I ,0 ?C! ':I!!



Blomassa l Caseína-- Biomassa
femeas machos

9 O dias 120 dias

Fig.13 - Consumo de raçõo, do desmame ate'90 e 120 dias, de 3 gerações de animais alimentados com rações de Caseína e Biomassa,

ao n(vel protéico de 25 %
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ção foi superior para os grupos de animais machos alimentados

com ração controle de caselna ao nível protêico de 25% em rela

çao aos grupos experimentais de biomassa, o mesmo ocorrendo em

relação às fêmeas.

Na 3a. geração, o mesmo pode ser verificado, sendo

Q

que os grupos experimentais de biomassa, apresentaram valores

inferiores para consumo de ração e proteína em relação aos gr~

po s con t r o 1e de c a s e í na, da o r dem de 15% e 16 %, r e s pe c t i vamente ,

para machos e fêmeas.

Em relação aos grupos de caseína 10% e biomassa 10%,

verificamos que o consumo de ração e proteína nas Tabelas 36 e

37 e Figuras de 17 a 22 para os animais machos na primeira ger~

ção, foi superior para o grupo de caserna, o mesmo não ocorren

do em relação às fêmeas, cujo consumo foi praticamente o mes-

mo para os dois grupos. Na 2a. geração, verificamos que o con

sumo foi inferior para os grupos de biomassa tanto para machos

como para fêmeas,percentualmente, os grupos experimentais de

biomassa tiveram consumo de ração inferiores aos grupos contr~

le de caserna 37% e 31% para machos e fêmeas respectivamente.

do em relação aos grupos de caserna ao nível proteico de 10%

na ração, não ocorrendo o mesmo para os grupos de animais ali-

mentados com ração de biomassa ao nível proteico de 10%, onde

observamos um declinio em relação a primeira geração. Veri fi

camos, tambem, que na maioria das vezes, os grupos alimentados

Portan to podemos concluir, que o consumo de raçao e

apresentaram variações deprotelna, nao uma geraçao para outra,

quando o teor protêico foi de 25% na raçao, o mesmo acontecen-
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TABELA 36 - Medias e desvio padrão do consumo de ração (g),de 3

gerações de animais, alimentados com ração controle

de casei na e experimental de biomassa, ao nivel pr~

teico de 10%, nos diferentes periodos da experiên -
cia. (COZZOLINO, 1982).

ú

*Entre parenteses o numero de animais.

---

PERloDO (meses)
GERAÇAO GRUPOS SEXO

19 29 39
-

+311 ,6 (6) +347,9 (6) +373,4 (6)*
CASrINA - 21,7 - 18,5 - 14,5

10%

ç +312,5 (12) +302,7 (12) +325,0 (12)
- 17,8 - 25,7 - 15,6

1a.

cf
+257,8 (6) +307,0 (6) +343,0 (6)

BIOMASSA - 18,2 - 22,9 - 12,4
10%

ç +319,9 (12) +31 5,1 (12) +325,2 (12)
- 15,3 - 20,8 - 27,0

Ô
+364,7 (2) +393,4 (2) +392,9 (2)

CASETNA - 34,4 - 23,3 - 12,7
10%

ç +340,2 (10) +370,4 (7). +386,2 (4)
- 17,9 - 26,6 - 16,3

2a.

Ô
+160,7 (4) 261,3 (1) 307,0 (1 )

BIOMASSA - 5,1 - -
10%

ç +180,5 (7) +272,5 (7) +307,1 (4)
- 41,1 - 38,4 - 42,4

cf
+398,5 (3) +372,3 (2) -

CASE1NA - 15,6 - 7,8

10%
ç +333,8 (3) 318,O (1) -

- 2,2 -
3a.

Ú
BIOMASSA

- - -

10%

ç - - -
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TABELA 37- Medias e desvio padrão do consumo de prote;na (g) ,

de 3 gerações de animais, alimentados com ração co~

trole de case;na e experimental de biomassa, ao nI

vel proteico de 10%, nos diferentes per;odos da ex-

periência. (COlZOLINO, 1982).

*Entre parenteses o numero de animais.

alousHU
facu"ci~u Ciêncja~ f~m1CCu\\cas

Uni~drsidadede São Paulo

GERAÇ.n:O
PERIODO (meses)GRUPOS SEXO

19 29 39

Ó +33,7 (6) +37,6 (6) +40,3 (6)*
CAsE1NA - 2,3 - 2,0 - 1,6

10%

+33,8 (12) +32,7 (12) +35,1 (12)- 1,9 - 2,8 - 1,7
la.

rf +26,8 (6) +32,O (6) +35,7 (6)
BIOMASSA - 1,9 - 2,4 - 1,3

10%
+33,3 (12) +32,8 (12) +33,8 (12)- 1,6 - 2,2 - 2,8

Ó +40,1 (2) +43,3 (2) +43,2 (2)
CAsE1NA - 3,8 - 2,6 - 1,4

10%

+37,4 (10) +40,7' (7) +42,5 (4)
- 2,0 - 2,9 - 1,8

2a.

+17,5 (4) 28,5 (1 ) 33,5 (1 )
BIOMASSA - 0,6 - -

10%
+19,7 (7) +29,7 (7) +33,5 (4)
- 4,5 - 4,2 - 4,6

6' +43,8 (3) +41,0 (2)
CAsE1NA - 1,7 - 0,9

-

10%

+36,7 (3) 35,0 (1) -
- 0,2 -

3a.

Ó
BIOMASSA

- - -

10%

- - -
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Fig.20 - Consumo de proteína de 3 gerações de ratos machos, alimentados com rações de
Caseína e Biomassa, ao nível protéico de 10 % .
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com raçao controle de caseína, ingeriram maior quantidade de

raçao, em relação aos grupos experimentais, como pode ser ob-

servado atraves das Figuras 13, 16, 19 e 22.

Desta forma pudemos calcular os coeficientes de efi-

cãcia alimentar (CEA) e proteica (CEP) das rações.

~

As mesmas considerações anteriormente descritas, são

novamente colocadas em evidência, pois através destas análises

podemos avaliar o comportamento desta fonte protéica neste es-

tudo de geraçoes.

Verificamos que no experimento de curta duração, a

fonte protêica de biomassa apresentou bons resultados, entre -

tanto, verificamos que neste estudo mais longo, houve diferen-

.~
ças de comportamento, como já salientado nas considerações qua~

to a índice de crescimento e consumo de ração e proteína.
0

Portanto, passamos a discutir os resultados obtidos

para CEA e CEP, durante as gerações, baseando-nos em diferen -

ças observadas dentro do mesmo grupo de uma geraçao para ou-

tra, bem como comparativamente entre os diferentes tratamentos

observados, levando-se ainda em consideração o efeito relacio-

nado ao sexo.

Assim, nas Tabelas de 38 a 41 e Figuras de 23 a 34,

apresentamos os resultados obtidos para estes parâmetros, ana-

lisados nos diferentes períodos da experiência, bem como atra-
~

vês de dados acumulativos ao final desta.

,"
Os grupos controle, nos dois níveis protéicos estud~

dos, quando comparados em relação às gerações não mostraram di-

ferenças significativas, comportando-se normalmente de acordo
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com o esperado.

Assim, os grupos de animais machos apresentaram coe-

ficientes de eficãcia alimentar e proteica superiores ao das fê-

meas, como jã tivemos oportunidade de descrever tambem em rela

ção aos índices anteriores.
,~

Portanto os resultados obtidos para CEA e CEP, conti

dos nas Tabelas 38 e 39 e Figuras 23 a 25 e 29 a 31, de uma

geraçao para outra, fi xando o índi ce de 100% para a 1a. geração,

demonstraram que ao nível proteico de 25% os grupos controle re

caseina, apresentaram uma eficiência alimentar e proteica pra-

ticamente da mesma ordem para a 2a. qeração de animais machos,

sendo entretanto ligeiramente inferiores para as fêmeas. En-

tretanto, na 3a. geração os resultados mostraram-se semelhan -

tes, tanto para machos como para fêmeas.

Quanto ao nível proteico de 10% na ração, Tabelas 40

e 41 e Figuras 26 a 28 e de 32 a 34, tambem não houve diferen-

ças acentuadas de uma geração para outra, principalmente no

primeiro mês, onde se verificou o maior desenvolvimento do ani

mal, como tambem jã era esperado, pois em relação ao rato, a

fase do desmame ate os 60 dias, e onde se processa o maior de-

senvolvimento.

A fim de verificarmos a evolução dos animais, nos di-

ferentes períodos, dentro do mesmo grupo, também fixamos o ín-

dice de 100% para o desenvolvimento no 19 mês e calculamos

percentuais obtidos em relação a este, para o 29 e 39 mês.

os

Os resultados mostraram, que de uma forma geral, os

grupos controle apresentaram um declíneo para o 29 mês em rela
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TABELA 38- Medias e desvio padrão do coeficiente de eficãcia

alimentar (CEA), de 3 gerações de animais, alime~

tados com ração controle de caseina e experimen -
tal de biomassa, ao nivel proteico de 25%, nos di

ferentes periodos da experiência. (COZZOLINO,1982)

.

""

*Entre parenteses o numero de animais.

GERAÇAO GRUPOS SEXO
PERToDO (meses)

19 29 39

cr +°,462 (6) +°,257 (6) +°,067 (6) *
CASErNA -0,014 -0,027 -0,030

25%

ç +°,353 (12) +°,202 (12) +°,094 (12)
-0,027 -0,028 -0,022

1a.

Ô +°,328 (6) +°,207 (6) +°,078 (6)
BIOMASSA -0,018 -0,023 -0,019

25%

ç +°,276 (12) +°,155 (12) 0,061 (12)
-0,021 -0,012 :0,009

rI' +°,459 (2) +°,210 (2) +°,065 (2)
CASErNA -0,010 -0,029 -0,006

25%

ç +°,302 (10) +°,119 (7) +°,074 (4)
-0,01 5 -0,025 -0,012

2a.

â +°,261 (4) +°,222 (4) +°,156 (2)
BIOMASSA -0,094 -0,013 -0,040

25%
ç +°,226 (5) +°,149 (5) +0,072 (4)

-0,037 -0,022 -0,015

d +°,462 (3) +0,174 (2)
CASErNA -0,005 -0,001

-

25%

ç +° , 349 (3) 0,137 (1) -
-0,009 -

3a.

Ô +°,249 (7) +0,175 (7)
BIOMASSA -0,045 -0,044 -

25%

+°,276 (7) +°,103 (2)
-0,034 -0,005 -
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TABELA 39 - Medias e desvio padrao do coeficiente de eficãcia

proteica (CEP), de 3 gerações de animais)aliment~

dos com ração controle de caseina e experimental

de biomassa, ao nive1 proteico de 25%, nos dife -

rentes periodos da experiência. (COlZOLINO, 1982).

'"

*Entre parenteses o numero de animais.

GERAÇAOGRUPOS SEXO
PERIODO (meses)

19 29 39

CASEINA ó' +1,757 (6) +0,954 (6) +0,251 (6) *
25% -0,051 -0,100 -0,109

ç +1,345 (12) +0,750 (12) +0,350 (12)
-0,101 -0,1 02 -0,081

1a.

c1 +1,286 (6) +0,815 (6) +0,308 (6)BIOMASSA -0,072 -0,090 -0,073
25%

ç +1, 084 (12) +0,611 (12) +0,244 (12)
-0,083 -0,049 -0,036

Ó +1,655 (2) +0,757 (2) +0,235 (2)
CASETNA -0,035 -0,104 -0,020

25%

ç +1,091 (10) +0,431 (7) 0,267 (4)
-0,056 -0,092 0,044

2a.

Ô +°,982 (4) +°,833 (4) +°,587 (2)
BIOMASSA -0,356 -0,049 -0,1 51

25%

ç +°,849 (5) +°,559 (5) +°,268 (4)
-O,141 -0,083 -0,057

c1 +1,669 (3) +°,628 (2)
CASE1NA -0,018 -0,002

-

25%
ç +1,259 (3) 0,495 (1) -

-0,033 -

3a.

Ó +°,936 (7) +°,658 (7)
BIOMASSA -0,179 -0,167 -

25%
ç +1,037 (7) +°,388 (2)

-0,129 -0,019 -
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~ I!! Geração

~ 22 Gera çõo

rr;:;m Õr&J 32 Geraç o

12 22 32
período (meses)

Biomassa 25 %Caseina 25% --

Fig.23-Coeficiente de Eficócia Alimentar (C.E.A) de 3 gerações de ratos machos.
alimentados com rações de Caseína e Biomassa. ao nível protéico de 25 % .
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Fig,24 - Coeficiente de Eficácia Alimentar (C.E.A) de 3 gerações de ratos femeas. alimentados com
rações de Caseína e Biomassa. 00 nível protéico de 25%.

F=
f-- o'.
f--

"

f-- I,
f--

d'

>--

S?
= r::::::::I--- ,:> - I>,f--

<:
- 1<

I--- - ','-'I--- '..,
=77/1";":I---

- ;:;1'<
'/ .---I--- ;':: I---

=a;I;'>I---
:;::,

I---
= 'i:;: 1< ,I--- I---" I---
=01;;

//,
;: I--- -

I---
:s -:::i

-f-- //; ,o:: I--- -
'/

// ',: =a;I:,;:;;
-

o I--- -- -
-I'

-
1"1- == --

:,:1: I---
=01:\:

- I'::::'- 0 -0 =0"" ,.':,,; /. I---
I;'::;i- - - //. ',," -

'/
',', ;;/ " '/

- Z ,':
-

>- -- ;: - -/. -- i':;: - /'/ ;:/ /' ,' / -
- I -



~~-~

~ol I

Q200-r
I

I

~loot

I

-t-

<'

~ I!! Geraçõo

~ 22 Gero çõo

üTIJ 32 Ge ra çeio

FiO.25 - Coeficiente de Eficácia Alimentar ( C.E.AJ, do desmame até 90 e 120 dias, de 30erações de animais alimentados
com racóes de Caseína e Biomassa, 00 nível protéico de 25 % .

--'
U
I



'"

I!!

-111-

~ I!! Geração

~ 2!! Geração

liiITI 3!! Ge ração

.,..

2!!

Caseína 25%

':..

..

I!! 2!! 3!!
período (meses)

Biomassa 25%

Fig.29- Coeficiente de Eficácia Protéica (C.E.P.) de 3 gerações de ratos machos,
alimentados com rações de Caseína e Biomassa, ao nível protéico de 25"10
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alimentados com raÇÕesde Caseínae 8tomassa, ao nível protéico de 25 o/. .
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TABELA 40- Medias e desvio padrão do coeficiente de eficãcia

alimentar (CEA), de 3 gerações de animais, aliment~

dos com ração controle de caselna e experimental de

biomassa, ao nlvel proteico de 10%, nos diferentes

perlodos da experiência. (COZZOLINO, 1982).

~Entre parenteses o nfimero de animais.

GERAÇAO
PERToDO (meses)

GRUPOS SEXO
19 29 39

cJ +°,288 (6) +°,240 (6) 0,137 (6)*

CASEINA -0,013 -0,027 :0 ,° 27
10%

+°,255 (12) +° ,1 79 ( 1 2) +°,101 (12)
-0,016 -0,020 -0,024

1a.

cf
+°,192 (6) +0,198 (6) + O, 1 08 (6)

BIOMASSA -0,015 -0,012 -0,025
10%

Q +°,217 (12) + ° ,1 60 (1 2) +°,078 (12)
-0,030 -0,014 -0,014

ó'
+°,302 (2) +°,175 (2) +°,119 (2)

CAsEINA -0,002 -0,017 -0,033
10%

+°,278 (1O) +°,152 (7) +°,058 (4)
-0,016 -0,010 -0,010

2a.

6'
+°,211 (4) 0,178 (1) 0,117 (1)

BIOMASSA -0,041 - -
10%

+°,138 (7) +°,145 (7) +°,107 (4)
-0,030 -0,013 -0,020

Ô +°,339 (3) +°,159 (2)
CASETNA -0,008 -0,001

-

10%

+°,293 (3) O, 148 (1) -
3a. -0,008 -

Ô
BIOMASSA

- - -

10%

- - -
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TABELA 41 - Medias e desvio padrão do coeficiente de eficãcia

proteica (CEP), de 3 gerações de animais) alimenta -
dos com ração controle de caselna e experimental de

biomassa, ao nlve1 proteico de 10%, nos diferentes

perlodos da experiência. (COZZOLINO, 1982).

*Entre parenteses o numero de animais.

.-_.

GERAÇAO
PERToDO (meses)

GRUPOS SEXO
19 29 39

Ô +2,675 (6) +2,233 (6) +1,273 (6) *
CASE1NA -0,124 -0,252 -0,249

10%

ç +2,359 (12) +1,657 (12) +0,971 (12)
-0,153 -0,189 -O,211

1a.

Ô +1,854 (6) +1,904 (6) +0,976 (6)
BIOMASSA -0,147 -o ,119 -O, 141

10%

ç +2,093 (12) +1,546 (12) +0,757 (12)
-0,289 -0,134 -0,132

CAsE1NA
Ô +2,741 (2) +1,590 (2) +1,085 (2)

10% -0,012 -0,156 -0,301

ç +2,523 (10) +1,378 (7) +0,526 (4)
-O,141 -0,085 -0,091

2a.

BIOMASSA
Ô +1,935 (4 ) 1 ,633 (1 ) 1 ,070 (1)

-0,373 - -
10%

ç +1,267 (7) +1,325 (7) +0,984 (4 )
-0,275 -O, 118 -O, 182

CASE1NA
Ô +3,077 (3) +1,448 (2)

-0,074 -0,012
-

10%

ç +2,662 (3) 1 ,344 (1) -
-0,073 -

3a.

BIOMASSA - - -
10%

ç - - -



O.400t ~
0,350 .

0,300

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

.:': :

.'::)

11 29

Casei na 10 %

,
. "
;:."

3!

-115-

~ 12 Geração

~ 21 Gerac;õo
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Fig. 26 -Coeficiente de Eficácia Alimentar (C.E.A.) de 3 gerações de ratos machos, alimentados com
rações de Case{nae Biomassa, ao n(vel protéico de 10 % .
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Fig.27 - Coeficiente de Eficácia Alimentar (C.E.A.)de 3 gerações de ratos femeas, alimentados com
rações de Caserna e Biomassa, ao nível protélco de 10 %.
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Fig.28 - Coeficiente de Eficácia Alimentar (C.E.AJ, do desmame até 90 e 120 dias, de 3 gerações de animais alimentados
com rações de Casel'na e Biomassa, ao nível protéico de 10 % .
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FiO.32 - Coeficiente de Eficócia Protéica (C.E.P.) de 3 gerações de ratos machos.
alimentados com rações de Caseína e Biomassa, ao m'vel protéico de 10%.
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Fig.33 - Coeficiente de Eficócia Prote'lca (C.E.P.) de 3 gerações de ratos femeas,
alimentac:10:icom rgçõo:i do CQ:ioína" 6iQmQssa, ao n{vel protéico de 10 % .
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çao ao 19, acentuando-se ainda mais no 39 mês, tanto para ma-

chos como para fêmeas, nas 3 gerações estudadas.

Em relação aos grupos experimentais de biomassa, ob-

servamos que os resultados obtidos foram diferentes daqueles

observados para os grupos controle de caselna. Assim, ao ní-

~
vel proteico de 25% na ração, verificamos que nas 2as. e 3as.

geraçoes, os índices obtidos principalmente no primeiro mês fQ

ram inferiores aos obtidos na la. geração, entretanto novamen-

te mostrando um aumento da eficiência alimentar e proteica aos

29 e 39 meses, indicando uma adaptação do animal ao tipo de r~

ção oferecida, atraves do controle entre ingestão e aproveita-

mento da mesma.

Quanto aos grupos de animais submetidos ã mesma ra-

çao experimental, porem ao nível proteico de 10%, verificamos

que os animais machos apresentaram na 2a. geração praticamente

o mesmo comportamento observado em relação ã la. geração,

rem o grupo de fêmeas mostrou níveis inferiores em relação

po-

ao

primeiro mês, aumentando gradativamente em relação ao 29 e 39

meses, da mesma forma observada para os demais grupos experi -

mentais de biomassa ao nível proteico de 25%.

A verificação evolutiva dentro do mesmo grupo, tam-

bem fixando o;ndice de 100% para o 19 mês, mostrou que em rel~

ção ã la. geração, os resultados foram semelhantes aos obtidos

para os grupos controle de caseína em relação ao nível protel

co de 25%, pois observamos uma diminuição da eficiência alimen

tar e proteica no 29 mês em relação ao 19 mês, acentuando-se

ainda mais no 39 mês. Entretanto, tal fato não foi verifica-



-120-

do para os grupos de animais machos, ao nível proteico de 10%

na ração, onde observamos índices de CEA e CEP superiores para

os 29 e 39 meses de experiência em relação aos demais grupos,

A não ocorrendo o mesmo em relação as femeas, que se comportaram

de acordo com os grupos anteriores.

~ Em relação ã 2a. geração, os grupos de biomassa, mos

traram da mesma forma anteriormente descrita para o grupo de

animais machos, alimentados ao nível proteico de 10% na la. ge-

ração, uma continuidade de eficiência alimentar e proteica nos

meses subsequentes, portanto demonstrando mais uma vez, a im -
portância da adaptação do animal em fenômenos de desnutrição.

A comparação entre os grupos de caseina e de biomas-

sa ao nível proteico de 25% na la. geração, em relação ao CEA

e CEP, como indicadores do valor biológico da biomassa em rela

ção ã case;na, mostrou-se inferior para os grupos de biomassa,

sendo que para os machos, os valores comparativos em relação

ao CEA e CEP, respectivamente, foram: 71,0% e 73,2% no 19 mês,

80,5% e 85,4% no 29 mês e 116,4% e 122,7% no 39 mês; em rela -
ção as fêmeas foram 78,2% e 80,6% no 19 mês, 76,7% e 81,5% no

29 mês e 64,9% e 69,7% no 39 mês. Verificamos, portanto, que

o grupo de animais machos, alimentados com ração de biomassa ao

nível proteico de 25%, mantiveram um desenvolvimento crescente

ate o 39 mês, suplantando inclusive os valores observados em

relação ã caseina no ultimo mês, enquanto que as fêmeas subme-

ti das ao mesmo tratamento , apresentaram um desenvolvimento

mais acentuado no 19 mês, entretanto inferiores aos observa

dos para o grupo controle ~ caseina.
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A mesma comparação anterior ~ra os grupos controle

de caseína e experimental de biomassa, ao nível proteico de

10% na ração da la. geração, apresentaram os seguintes valo-

res: em relação aos machos, os índices de CEA e CEP foram re~

pectivamente 66,7% e 69,3% no 19 mês, 82,5% e 85,3% no 29 mês

~ e 78,8% e 76,7% no 39 mês, e em relação as fêmeas, 85,1% e

88,7% no 19 mês, 89,4% e 93,3% no 29 mês e 77,2% e 78,0% no

39 mês. Portanto, novamente verificamos que os resultados fo

ram inferiores para a biomassa, durante todo perlodo experi -
mental da la. geração.

Em relação ã segunda geração, verificamos que ao ní

vel proteico de 25%, tambem considerando-se os valores obti -

dos para o grupo controle de caseína como 100%, os resultados

obtidos para CEA e CEP respectivamente, para o grupo de ani-

mais machos foram: 56,9% e 59,3% no 19 mes, 105,7% e 110,0%

no 29 mês, 240,0% e 249,8% no 39 mês, em relação as fêmeas

74,8% e 77,8% no 19 mês, 125,2% e 129,7% no 29 mês e 97,3% e

100,4% no 39 mês. Portanto, mais uma vez, os animais obtive-

ram índices inferiores ao dos grupos de caselna no 19 mes, re

cuperando-se em seguida ate o 39 mês.

Ao nível proteico de 10% na ração, os resultados fo

ram para os machos, 69,9% e 70,6% no 19 mês, 101,7% e 102,7%

no 29 mês, 98,3% e 98,6% no 39 mês, e em relação as fêmeas

49,6% e 50,2% no 19 mês, 95,4% e 96,2% no 29 mês e 184,5% e

187,1% no 39 mês, portanto o mesmo fato se repetiu.

Na 3a. geração as mesmas comparações para os grupos

ao nível proteico de 25%, mostram os seguintes valores para
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os grupos de biomassa em relação aos da caseína: para os gru -
pos de machos 53,9% e 56,1% no 19 mês, 100,6% e 104,8% no 29

mês, e em relação às fêmeas 79,1% e 82,4% no 19 mês e 75,2% e

78,4% no 29 mês.

Portanto, analisando-se estes resultados verificamos

0
que os grupos controle apresentaram o desenvolvimento esperado

em relação às gerações, bem como em relação ã sua evolução no

periodo estudado (120 dias), enquanto os grupos de biomassa a-

presentaram resultados diferentes, mantendo seu desenvolvimen-

to de forma equilibrada ate o 39 mês, demonstrando uma adapta-

ção do organismo animal em relação ao tratamento utilizado.

As comparações em relação ao eEA e eEP das raçoes ex

perimentais e controle, mostraram-se sempre inferiores para as

experimentais, fato jã bastante discutido devido aos inumeros

fatôres apresentados que influiram em tais resultados.

..
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7 - CONSIDERAÇOES FINAIS

ú

Como pode ser observado atraves da análise dos resul

tados, o comportamento biológico dos animais submetidos aos tra

tamentos de caserna como fonte proteica padrão e biomassa co-

mo fonte proteica experimental, mostrou-se diferente em rela -

ção ao desenvolvimento dos animais, sendo que os grupos de ca-

se;na mostraram-se superiores aos de biomassa.

Nossos dados estão em concordância com o de outros au

tores, que tambem demonstraram que esta fonte proteica, possue

valor biológico inferior às fontes consideradas padrões( 19)

( 31) ( 39) (4 7 ) ( 48) (73 ) ( 75 ) (78) ( 86 ) ( 1 06 ) 11 6 ) .

Houve uma diminuição do valor biológico nas segunda e

terceira gerações dos grupos de biomassa em relação ã primeira

geraçao, chegando inclusive a uma interrupção no caso de bio -

massa ao nlve1 de 10% de proteína na ração.

Este fato embora bastante discutido em nosso traba-

lho, pode ser uma vez mais explicado, devido ao fato da proteI

na da biomassa por nós estudada, ter apresentado um teor de nl

trogênio não protei co da ordem de 1,6g em 100 gramas de bioma~

? sa, calculado através do aminograma, onde obtivemos apenas 40

gramas de proteína em 100 qramas de biomassa. Portanto, na
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na realidade teriamos apenas 8% de proteína na raçao.

Os problemas observados em relação ã reprodução,po-

deriam numa anãlise final, serem atribuidos a um retardo no de

senvolvimento do animal, entretanto não permitem conclusões de

finitivas.

c Quanto ã anãlise dos órgãos dos animais, procuramos v~

rificar possiveis alterações nestes órgãos, decorrentes do ti-

po de tratamento, uma vez que vãrios trabalhos(46)(54)(~F)

demonstraram problemas toxicológicos principalmente em relação

ao figado e rins. Entretanto, como o número de animais obti -

dos na 2a. e 3a. geração foi reduzido, os resultados não trou-

xeram subsidias para conclusões definitivas, assim eles nao

constarão do presente trabalho, ficando ainda sujeitos a anãli

ses posteriores mais detalhadas.

Por outro lado, os resultados nao sugerem problemas

de ordem toxicolõgica, pois não observamos anormalidades quan-

to a excesso de gordura hepática, bem como os teores de proteI

nas t o ta i s nos õ r g ã o s t a m b é m foram semelhantes em relação aos

grupos controle e experimentais.

As anãlises histolõgicas, também mostraram-se nor-

mais, mesmo ao nivel protéico de 25%, considerado alto para es-

ta fonte alimentar.

Por outro lado, como jã evidenciamos na introdução

deste trabalho, existem normas para utilização desta fonte pro-

teica que devem ser tomadas como base para qualquer programa

que venha a ser estabelecido. Assim segundo o P.A.G.*( 6 )(33)

*
Protein advisory group.
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(51)(52) dependendo da utilização desta fonte proteica, se para

alimentaçao humana ou animal, vârios cuidados devem ser respei

tados, principalmente se fôr para alimentação humana. Sabemos

que os teores elevados de ãcidos nucleicos causam problemas ao

ser humano, entretanto não foram estudados neste trabalho, uma

t;

vez que o rato não e o animal adequado para este estudo, pois

podem metabolizar o ãcido urico ate alantoina e desta forma

eliminã-lo sem problemas de acumulo.

Como potencial proteico, esta biomassa apresentou fa

tores limitantes, que foram observados desde a fase inicial do

experimento, ou seja na lactação dos animais,e durante todo o

desenvolvimento, acentuando-se na gestação, tanto que os ani-

mais da 2a. geração, apresentaram um desenvolvimento mais len-

to em relação ao padrão, podendo-se observar os ratos da mesma

idade nas fotos 1 e 2, 15 dias após o nascimento e na foto 3 ,

na epoca do desmame.

Estes animais na fase adulta puderam se recuperar,e~

bora os resultados tenham sido inferiores aos da caseína.

Pode-se observar tambem que alguns animais do grupo

de biomassa apresentaram manchas brancas no olho (foto 4), le-

vando-nos a pensar em deficiência de vitamina A. Sabe-se que

esta vitamina e transportada ligada a proteína, em em casos de

desnutrição, a deficiência desta proteína poderia explicar

deficiência ao nível de visão, provocando tais anormalidades

a

mesmo encontrando-se presente na ração.
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Animais do grupo
nas c i mento.

caseina,co n t ro 1e de -
apos15 dias o

2 Animais do grupo experimental
após o nascimento.

de biomassa, l5 dias
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~

Foto 3 - Animais do grupo controle e experimental na epoca do
desmame.

"

-"~ l'

~.

a

,;;- ..,
'O

".

Foto 4 - Animal adulto do grupo de biomassa, apresentando man
cha branca no olho.
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Vãrios autores tem estudado esta fonte protéica, no

estado natural em que é obtida, isolando-se a proteína, ou mes

mo suplementando-a com os aminoãcidos limitantes.

No estado natural, a biomassa possue as células in-

tactas, que causam uma diminui cão do valor biológico, pois nem
t:>

todos organismos conseguem romper a parede celular, impedindo

assim a sua utilização, fato que hoje justifica os problemas de

diarréias e desconforto gastrointestinal observados, quando da

utilização das primeiras biomassas produzidas, atualmente, a

tecnologia tem progredido neste campo, produzindo biomassa com

ce 1 u 1 as rompi d as ( 59) ( 83) ( 9 O) (94) ( 11 3) .

O isolamento da proteína é outro método que permite~

1 h o r u t 11 i z a ç ã o da b i o ma s s a p o i s e 1 i m i n a o s p r o b 1 e mas r e 1 a t i vos

a ingestão de grandes quantidades de ãcidos nucleicos, embora

seu custos ej a e1e va do. ( 73) (l03) ( 11 3)

Finalmente, a suplementação com aminoãcidos limitan-

tes,permite um maior aproveitamento biológico através do

mento da síntese proteica(73)(98)(109)(11l).

au-

Com base no exposto, verificamos que esta fonte pro-

teica pode rã ser utilizada, embora estudos devam ser con

tinuados, a fim de se esclarecer os problemas relativos a re -

produção. Ou seja, deve-se estabelecer qual etapa do desenvol

vimento foi comprometida; se foi devido apenas a problemas de-

correntes da desnutrição ou se foi devido a fatores exôgenos ã

biomassa , como por exemplo do processamento utilizado para
.>

sua obtenção; ou se foi por alguma caracter1stica do próprio

microorganismo.
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8 - CONCLUSOES

'"

Com base no exposto, podemos concluir:-

19) A ração de biomassa ao nível proteico de 10%, em ensaio de

curta duração, apresentou índices satisfatôrios de valor

biológico.

29) A ração de biomassa, ao nível proteico de 10%, em

de gerações, não foi suficiente para manutenção dos

ensaio

ani-

mais ate a 3a. geração.

39) A ração de biomassa, ao nível proteico de 25%, manteve os

animais ate a 3a. geração, entretanto com diminuição grad~

tiva do valor biológico.

49) A biomassa utilizada neste experimento como única fon te

proteica na ração, durante o estudo de gerações, apresen -
tou-se inferior ã fonte proteica padrão de caseína, em re-

lação aos índices de valor biológico testados.
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59) Nas condições experimentais deste trabalho, observamos pr~

blemas de reprodução nos animais machos; alimentados

com fonte protêica de biomassa.

~
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,-

SUMMARY
i

The b~ofog~~af vafue 06 the p~ote~~~ 06 Sac.~ha~o-

myc.e~ c.e~ev~~~ae g~ow~ ~~ ~uga~ ~a~e mofa~~e~ wa~ ~tud~ed ~~

~at~ du~~~g 3 ge~e~atio~~.

The a~~maf~ we~e 6ed two fevef~ 06 yea.6t p~ote-<.~

e~the~ 10% o~ 25% a~d ~ompa~ed with c.a~e~~ 6ed ~o~t~of~.

I~ the 6~~~t ge~e~at~o~ the PER a~d body welght

we~e ~~g~~6~c.a~tfy fowe~ 60~ the a~~maf~ ~ec.e~v~~g the yea~t

~~ the-<.~d~et. r~ the 2~d a~d 3~d ge~e~atio~ the g~owth wa~

~eta~ded eve~ mo~e ~~ ~efat~o~ ta what had bee~ ob~e~ved 60~

the 6~~~t o~e, ~pe~iaffy at 10% p~otei~ fevef. A dec.~ea~ed

mafe 6e~tif-<.ty wa~ af~o ob~e~ved at f-<.tte~ bo~~ 6~om ~at~

6ed e~the~ 10% o~ 25% p~otei~.

The dige.6tibifity 6o~ ~a.6e~~ wa~ 90% a~d 80% 6o~

.6-<.~gfe c.eff p~ote~~.

;




