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RESUMO 

 

 

 

 

 

 O bioma cerrado é muito rico em espécies frutíferas (pequi, baru, buriti, caju do cerrado) 

que destacam-se por suas qualidades sensoriais, como cor, sabor e aroma, e por apresentarem 

potencialidades no mercado de polpas e amêndoas. Dentre essas espécies, o pequi merece uma 

especial atenção porque possui uma amêndoa rica em proteínas e que ainda é pouco explorada. 

As proteínas presentes nos alimentos podem ser classificadas conforme a qualidade, que 

depende do perfil e da proporção de aminoácidos essenciais, da biodisponibilidade e da 

hidrólise durante o processo de digestão, que pode interferir na absorção. Estudos com as 

espécies nativas do cerrado são necessários para fornecer subsídios que incentivem uma melhor 

utilização dessas como fonte complementar de nutrientes pela população local, e também, para 

sua exploração comercial como fonte geradora de emprego e renda. Com base nessas 

informações, este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade biológica e bioquímica da 

farinha da semente do pequi desengordurada e suplementada com lisina através da análise de 

parâmetros nutricionais e bioquímicos provenientes de ensaio com animais jovens. Neste 

estudo foram feitos dois delineamentos, sendo que no primeiro os animais foram divididos em 

quatro grupos com dez animais: controle, aprotéico, farinha da semente do pequi (FSP) e farinha 

da semente do pequi suplementada com o primeiro aminoácido limitante - lisina (FSPAL). A 

dieta aprotéica era isenta de proteínas e as demais dietas apresentavam um teor de 10% de 

proteínas e diferiram quanto à fonte protéica (caseína na dieta controle ou farinha da semente 

do pequi). Esse experimento teve duração de 14 dias. No segundo delineamento utilizou-se 36 

animais que foram acompanhados por 30 dias, a divisão dos grupos experimentais foi mantida, 

exceto o grupo dieta aprotéica que foi excluído. Durante os experimentos foram feitas a 

avaliação do consumo alimentar, a coleta de fezes e a mensuração do peso dos animais. Ao 

final dos experimentos, os animais foram anestesiados, eutanasiados e foi realizada a coleta do 

sangue e dos órgãos. Os resultados mostraram que, em relação à composição centesimal, os 

nutrientes de maior concentração na semente do pequi in natura foram os lipídeos (55,42%), 

seguidos pelas proteínas (25,28%), além disso, a semente mostrou-se boa fonte de minerais. O 

aminoácido essencial mais deficiente na semente foi a lisina, apresentando um escore químico 

de 39%. Em relação aos métodos biológicos de determinação da qualidade protéica, o 

coeficiente de eficiência protéica (PER) do grupo controle foi significativamente superior aos 

demais grupos. Cabe destacar, que o grupo FSPAL, que foi suplementado com lisina, foi 

estatisticamente superior ao grupo que recebeu a dieta FSP, com um aumento de 

aproximadamente cinquenta por cento nesse índice. Para os demais índices, Razão Protéica 

Líquida (NPR), Digestibilidade Verdadeira (DV), Balanço Nitrogenado Aparente (BNap) e 

Utilização Protéica Líquida (NPU), os grupos FSP e FSPAL não diferiram estatisticamente 

entre si. Os nossos achados mostraram que a semente apresentou teores significativos de 

lipídeos, proteínas, fibras e minerais, além de ter uma proteína de boa digestibilidade. 

Observou-se um efeito da suplementação com lisina no coeficiente de eficiência protéica que é 

o método biológico mais exigente em termos de qualidade protéica. Portanto, a semente do 

pequi representa um alimento com bom valor nutricional, devendo ser melhor aproveitada na 

alimentação. 

 

 

Palavras chave: Pequi, qualidade protéica, semente de pequi, Caryocar brasiliense cambess, 

ratos.  



 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
 

In the biome of the Brazilian Cerrado there are a lot of fruitful species (pequi, baru, buriti, caju 

do cerrado) that have sensory quality such as colour, flavour and aroma, and have potentialities 

in the market of pulp and almond. Among them species, the pequi deserves a special attention 

because it has an almond rich in proteins and that is little explored. The proteins present in 

foods can be classified according to the quality that depends on the profile and of the proportion 

of essentials amino acids, of bioavailability and of hydrolysis during the process of digestion 

that can interfere in the absorption. Studies with native species of cerrado are necessary to 

provide subsidies that encourage a better application of these species as complementary source 

of nutrients by the local population, and also, their commercial exploitation as generating source 

of employment and income. According to this information, this research had as purpose 

evaluate the biological and biochemistry quality of supplementation with lysine of flour of 

pequi’s seed through the analysis of nutritional parameters and biochemistry resulting from test 

with young animals. In this study were done two delineations. In the first, the animals were 

divided in four groups with ten animals: control, protein free, flour of pequi’s seed (FSP) and 

flour of pequi’s seed supplemented with the first limiting amino acid – lysine (FSPAL). The 

protein free diet was exempt of proteins and the others diets present a content of 10% of proteins 

and differ in terms of protein source (casein in the control diet or flour of pequi’s seed). The 

experiment had the duration of 14 days. In the second delineation, were used 36 animals that 

were accompanied for 30 days. The division of the experimental groups was kept, except the 

group of protein free diet that was excluded. During the experiment were made the evaluation 

of food consumption, the collection of stool samples and the measurement of weight of the 

animals. By the test end, the animals were anaesthetised and euthanized and them were made 

the blood and organs collection. The results show that in relation to the percent composition, 

the nutrients of greater concentration in the pequi’s seed in natura were the lipids (55,42%), 

followed by the proteins (25,28%), in addition, the seed proved to be a good source of minerals. 

The essential amino acids more deficient in the seed was lysine, presenting a chemical score of 

39%. In relation to the biological methods of protein quality determination, the protein 

efficiency ratio (PER) of the control group was significantly higher than the other groups. It 

should be noted that the FSPAL group, which was supplemented with lysine, was statistically 

higher than the group that received the FSP diet, with an increase of approximately fifty percent 

in this index. For the other indices, Net Protein Ratio (NPR), True Digestibility (DV), Apparent 

Nitrogenated Balance (BNap) and Net Protein Utilization (NPU), the FSP and FSPAL groups 

did not differ statistically with each other. Our findings showed that the seed had significant 

levels of lipids, proteins, fibers and minerals, besides being a protein with good digestibility. 

An effect of lysine supplementation was observed on the protein efficiency ratio, which is the 

most demanding biological method in terms of protein quality. Therefore, the pequi seed 

represents a food with good nutritional value and should be better utilized in the diet. 

 

 

Key Word: Pequi, quality protein, pequi’s seed, Caryocar brasiliense cambess, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O conhecimento da composição dos alimentos consumidos no Brasil é fundamental para 

se alcançar a segurança alimentar e nutricional no país. Informações sobre a composição 

nutricional auxiliam no controle da qualidade dos alimentos, na avaliação e adequação da 

ingestão de nutrientes de indivíduos ou populações, além de orientar a agricultura e as indústrias 

no desenvolvimento de novos produtos e apoiar políticas de proteção ao meio ambiente e da 

biodiversidade. Essas informações sobre os alimentos consumidos nas diferentes regiões do 

Brasil fornecem elementos básicos para ações de orientação nutricional baseadas em princípios 

de desenvolvimento local e diversificação da alimentação (NEPA, 2011). 

 Entretanto, pelas suas dimensões continentais, nosso país possui ainda uma infinidade 

de alimentos, principalmente de origem vegetal, que devem ser melhor caracterizados (LIMA 

et al, 2007). Nesse contexto, a região do cerrado merece especial atenção devido à presença de 

espécies de frutas nativas com grande potencial nutricional e econômico (HANSEN, 2011; 

NASCIMENTO e COCOZZA, 2015; OLIVEIRA et al, 2010; SANTOS et al, 2006). O 

pequizeiro se destaca nesse cenário por causa da sua elevada ocorrência nessa região e pelas 

características sensoriais do seu fruto, o pequi, que apresenta cor, aroma e sabor peculiares e 

muito apreciados pela população local (SOUZA et al, 2007). 

 O pequi é um fruto drupóide contendo de um a quatro pirênios, vulgarmente chamados 

de caroços, envolvidos pelo mesocarpo externo de coloração verde claro e pelo epicarpo, verde 

escuro. Cada pirênio possui uma semente (ou amêndoa), que é envolvida pelo endocarpo rígido 

e espinhoso e pelo mesocarpo interno de coloração amarelo intenso. O mesocarpo interno 

constitui uma das partes comestíveis do fruto: a tradicional polpa do pequi. Embora a semente 

também seja comestível, o seu consumo é dificultado devido, principalmente, aos espinhos do 

endocarpo (AGUILAR, 2010; ALMEIDA, 1998). 

 A importância do pequi tem sido salientada em virtude do valor nutritivo da polpa e da 

semente, que complementam a alimentação de pessoas da região do cerrado e, também, por 

constituir fonte de renda e emprego para as famílias desses locais (AFONSO, ÂNGELO e 

ALMEIDA, 2015; ARAÚJO, 1995; OLIVEIRA et al, 2008; SANTOS et al, 2013; SILVA, 

2011; RABÊLO, 2007). A semente do pequi é rica em lipídeos (51%) e proteínas (25%), no 

entanto, é comum o desperdício da mesma devido à dificuldade em extraí-la do endocarpo. É 

necessário, portanto, buscar alternativas de processamento e utilização da semente para que 

essa possa ser melhor utilizada como fonte alimentar e mais explorada comercialmente para 
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geração de renda para as famílias de regiões do cerrado (CÂNDIDO, MALAFAIA e 

REZENDE, 2012; DAMIANI et al, 2013; LIMA et al, 2007; RABÊLO et al, 2008). 

 Tendo em vista o teor protéico da semente do pequi, é importante determinar a qualidade 

dessa proteína, através da avaliação da sua composição, digestibilidade, biodisponibilidade de 

aminoácidos essenciais e considerando a presença de fatores antinutricionais que possam 

interferir nos processos de digestão e absorção das proteínas e aminoácidos. Para avaliar a 

qualidade são feitos ensaios biológicos com animais em crescimento (recém-desmamados) que 

recebem a semente do pequi como única fonte de proteínas na dieta. Avalia-se o crescimento 

dos animais e o teor de nitrogênio na carcaça e nas fezes. Posteriormente, são calculados os 

índices de avaliação da qualidade protéica. 

 Considerando o potencial nutritivo da semente do pequi, a importância das proteínas 

vegetais para o aporte protéico e para a saúde dos indivíduos, a necessidade de mais estudos 

sobre a semente e a possível melhora do perfil aminoacídico através da adição do seu primeiro 

aminoácido limitante, desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de avaliar a qualidade 

protéica da semente do pequi e o efeito da suplementação com o aminoácido mais deficiente 

dessa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Pequi 

 

 

2.1.1 O pequizeiro 

 

 

 O cerrado, segundo maior bioma do Brasil, ocupa cerca de 24% do território nacional e 

reúne uma grande variedade de paisagens e uma enorme quantidade de espécies de plantas e 

animais. Possui uma vegetação caracterizada por coberturas rasteiras, arbustos, árvores esparsas 

e tortuosas, de casca grossa, folhas largas e raízes profundas e estende-se pelos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Pará, Minas Gerais, Bahia, São 

Paulo, Paraná, e Distrito Federal (CARRAZZA e ÁVILA, 2010; OLIVEIRA e SCARIOT, 

2010; QUEIROZ, 2009).  

 A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas com grande potencial de utilização 

agrícola e que estão sendo cada vez mais comercializadas, seja na forma in natura ou 

incorporadas a outros produtos, como geleias, doces, licores e conservas (DAMIANI et al, 

2013). Dentre os frutos nativos dessa região, o pequi tem recebido especial atenção devido ao 

seu valor econômico e nutricional, e também, pelas diversas formas de aproveitamento dessa 

fruta (SANTANA e NAVES, 2003). 

 O pequizeiro, Caryocar brasiliense Cambess, (figura 1A) é uma árvore de médio porte, 

nativa do cerrado, cujos frutos são chamados de pequi (ALVES et al, 2014; CARVALHO, 

2009). Os seus troncos são retorcidos e possuem uma circunferência média de 2,5 metros. O 

tamanho dessa árvore varia muito entre as regiões, podendo atingir de oito a doze metros de 

altura. No sul de Minas Gerais encontram-se pequizeiros de porte baixo, conhecidos como 

“pequizeiro anão”, que formam moitas ou pequenos arbustos de até 1,5 metros (figura 1B) 

(CARVALHO, 2009; OLIVEIRA e SCARIOT, 2010; SILVA et al, 2001). 
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Figura 1 - Pequizeiro (A); “pequizeiro anão” com frutos (B); frutos no pequizeiro (C); Flor do pequi (D). 

Fonte: Viana (2015), Silva et al (2001), disponível em http://pequidoxingu.com.br. Acesso em 15 set. 2016. 

 

 A espécie de pequizeiro mais comum na região do cerrado é a C. brasiliense Cambess 

que é dividida em duas subespécies: C. brasiliense subespécie intermedium, de porte arbustivo 

e ocorrência restrita a algumas áreas desse bioma e C. brasiliense subespécie brasiliense de 

porte arbóreo e com ampla distribuição (SILVA et al, 2001). 

 A polinização desta espécie é feita por pássaros, morcegos e mariposas, que ao 

pousarem nas flores carregam o pólen de uma flor para outra, fertilizando-as e, 

consequentemente, gerando o fruto. A época de floração e frutificação varia entre as regiões, 

principalmente por causa das diferenças de temperatura, umidade e período de chuva 

característicos de cada local. Em geral, a floração ocorre entre agosto e novembro e a 

frutificação entre os meses de outubro e janeiro (figuras 1C e 1D) (MARTINS e GRIBEL, 2007; 

OLIVEIRA e SCARIOT, 2010; RAMOS e SOUZA, 2011) 

 O pequizeiro é uma árvore de múltiplas utilidades, desde sua madeira até o fruto 

(OLIVEIRA et al, 2008). A madeira é considerada de boa qualidade porque é resistente ao 

tempo, aos insetos e a água. Pode ser utilizada na fabricação de móveis rústicos, dormentes, 

postes e na construção civil, dentre outras finalidades. No entanto, como os pequizeiros levam 

anos para começarem a frutificar, o aproveitamento dos mesmos para a coleta de frutos gera 

http://pequidoxingu.com.br/
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mais renda por mais tempo (OLIVEIRA e SCARIOT, 2010; OLIVEIRA, 2008). A maceração 

da madeira fornece uma tintura de cor castanho escura empregada em tingimento artesanal 

(CARVALHO, 2009). 

 As folhas são utilizadas para alimentação animal e também possuem atividade 

antifúngica, conforme demonstrado no trabalho de PASSOS et al (2002), no qual o extrato 

etanólico das folhas do C. brasiliense inibiram o crescimento do fungo Cryptococcus 

neoformans. Os frutos possuem diversas formas de aproveitamento que serão discutidas adiante 

(OLIVEIRA, 2008; PASSOS et al, 2002).  

  

  

2.1.2 Pequi, o fruto 

 

 

 O pequi é uma fruta do cerrado conhecida popularmente como piqui, pequiá, pequiá-

vermelho, pitiá, grão de cavalo, amêndoa de espinho ou amêndoa do Brasil. A palavra pequi 

tem origem na língua indígena tupi, sendo que py significa pele, casca e qui espinho, por causa 

dos finos espinhos que revestem o caroço. O nome da espécie mais comum, Caryocar 

brasiliense, vem de karyon que refere-se ao núcleo ou noz e caro que quer dizer carne (relativo 

à polpa). O brasiliense é devido a sua origem e ampla distribuição pelo Brasil (DAMIANI et 

al, 2013; KERR, SILVA e TCHUCARRAMAE, 2007; OLIVEIRA e SCARIOT, 2010; 

VIANA, 2015).  

 O fruto é constituído pelo pericarpo ou exocarpo de coloração esverdeada ou marrom-

esverdeada; mesocarpo externo, polpa com coloração parda acinzentada e mesocarpo interno, 

com coloração amarelada, que separa-se facilmente do mesocarpo externo quando maduro e 

que constitui a porção comestível do fruto. O endocarpo, que é espinhoso, protege a semente 

(ou castanha) comestível, que é revestida por um tegumento fino e marrom. As dimensões do 

fruto variam de seis a quatorze centímetros de altura e seis a dez centímetros de diâmetro, com 

a massa variando de 100 a 300 gramas (ALVES et al, 2014; ARAÚJO, 1995; DAMIANI et al, 

2013; SILVA e MEDEIROS FILHO, 2006; RAMOS e SOUZA, 2011). A estrutura do fruto 

pode ser observada na figura 2. 
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Figura 2 - Pequi. Fruto partido ao meio: é possível identificar pericarpo, o mesocarpo externo e o mesocarpo 

interno (A). Mesocarpo interno cortado ao meio: mesocarpo interno, endocarpo espinhoso e a semente (B). Fonte: 

Disponível em www.pequidoxingu.com.br e http://www.centraldocerrado.org.br/. Acesso em 10 set. 2016. 

 

 O pericarpo (casca) do pequi é uma estrutura fina, que apresenta coloração verde a 

levemente amarelada quando maduro (OLIVEIRA et al, 2008). Normalmente é descartado após 

a retirada dos caroços, mas pode ser utilizado na produção de adubo orgânico, ração animal e 

para tingimento artesanal, produzindo uma tintura castanho escuro (OLIVEIRA e SCARIOT, 

2010; VIEIRA et al, 2006). 

O mesocarpo externo tem coloração branca a pardo acinzentada e representa a porção 

mais volumosa do fruto. Possui uma textura pouca tenra e é a camada responsável por encobrir 

os pirênios (caroços), que podem variar de uma a quatro unidades (CARVALHO, 2009; 

VIANA, 2015). Assim como o pericarpo, o mesocarpo externo normalmente é desprezado, no 

entanto, Soares Júnior et al (2010) utilizaram essa parte da fruta para o preparo de uma farinha 

e verificaram que essa farinha é um alimento rico em fibra alimentar total, carboidratos, 

magnésio, cobre, manganês e cálcio, porém pobre em lipídeos, ferro e zinco.  

O mesocarpo interno (polpa) é carnoso, possui coloração amarela intensa e encontra-se 

aderida ao endocarpo. É uma das partes comestíveis do pequi, rica em óleo e apresenta o aroma 

característico do fruto. A polpa é utilizada para produção de geleias, doces, pequi em conserva, 

congelado e farinha de pequi que pode ser empregada em diversas preparações. Também é 

utilizada na elaboração de diferentes pratos, como o arroz com pequi, farofa de pequi, frango 

com pequi e baião de três (arroz, feijão e pequi). A fermentação da polpa produz um licor muito 

conhecido e apreciado em algumas regiões do país (CARRAZZA e ÁVILA, 2010; CÂNDIDO, 

MALAFAIA e REZENDE, 2012; OLIVEIRA et al, 2008; VIANA, 2015). 

O óleo extraído do mesocarpo interno tem diversas utilidades, além do seu emprego na 

culinária, foco central de uso deste produto (OLIVEIRA et al, 2008). Tem aplicações na 

indústria alimentícia, cosmética e de fármacos (ALMEIDA e SILVA, 1994). Existem estudos 

Pericarpo 

http://www.pequidoxingu.com.br/
http://www.centraldocerrado.org.br/
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sobre o efeito do óleo na redução de processos inflamatórios (MIRANDA-VILELA, 2009) e na 

atividade antifúngica (PASSOS et al, 2002). Também tem sido testado na produção de biodiesel 

e lubrificantes (PADULA et al, 2005; USP, 2003).  

 O endocarpo do fruto é duro, lenhoso e coberto por uma camada de espinhos finos e 

rígidos com dois a cinco milímetros de comprimento. Em seu interior encontra-se uma semente 

(castanha) oleaginosa, adocicada, recoberta por uma película marrom (CORREA et al, 2008; 

SANTOS et al, 2013). Um endocarpo sem espinhos foi descrito por Kerr, Silva e Tchucarramae 

(2007) no norte do Tocantins. Segundo os autores, a propagação de mudas e sementes do “pequi 

sem espinho no caroço” pode contribuir para transformar o pequi numa fruta de mercado, 

aumentar a aceitação e o consumo e estimular o plantio em pomares domésticos. 

 A semente do pequi possui coloração branca e um sabor característico. Assim como a 

polpa, também é comestível, sendo utilizada in natura ou em diversas preparações como doces, 

farofas, paçocas e petiscos salgados (CÂNDIDO, MALAFAIA e REZENDE, 2012; DAMIANI 

et al, 2013; OLIVEIRA e SCARIOT, 2010). Tem um elevado teor de lipídeos, o que permite a 

extração de um óleo claro, de boa qualidade, que tem sido empregado na indústria de 

cosméticos para produção de cremes e sabonetes e na fabricação de sabão (OLIVEIRA et al, 

2010; ROESLER et al, 2007). 

 O endocarpo espinhoso dificulta a extração da semente do pequi, por isso, ela ainda é 

pouco aproveitada na alimentação humana (ALVES et al, 2014). No entanto, considerando o 

potencial nutricional, comercial e industrial dessa semente, mais estudos são necessários para 

estimular e promover um melhor aproveitamento da mesma. 

 

 

2.1.3 Valor nutricional do pequi 

 

 

 O pequi representa uma fonte potencial de nutrientes na alimentação de populações 

regionais. No norte de Minas, a fruta é conhecida como a “carne dos pobres” devido ao seu 

valor nutricional e utilização na complementação da dieta da população de baixa renda durante 

a safra (ALMEIDA e SILVA, 1994; KERR, SILVA e TCHUCARRAMAE, 2007; OLIVEIRA 

et al, 2010). 

 A tabela 1 mostra a composição centesimal da polpa do pequi segundo alguns autores 

(ALVES et al, 2014; CORDEIRO et al, 2013; LIMA et al, 2007; TEIXEIRA et al, 2013; 

VIANA, 2015): 
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Tabela 1 - Composição centesimal da polpa do pequi (g/100 g). * 

  Polpa in natura Polpa desidratada 

 
Lima et al 

(2007) 

Cordeiro et al 

(2013)3 

Alves et al 

(2014)3 

Viana  

(2015) 

Teixeira et al 

(2013) 

Umidade 41,50 ± 2,00 47,61 ± 2,11 61,05 ± 9,65 7,09 ± 0,08 6,74 ± 0,004 

Cinzas 0,63 ± 0,01 0,52 ± 0,05 0,72 ± 0,12 1,20 ± 0,07 1,21 ± 0,000 

Proteína 3,00 ± 0,13 2,67 ± 0,66 3,85 ± 0,20 2,60 ± 0,23 4,84 ± 0,002 

Lipídeos 33,40 ± 3,76 29,31 ± 2,11 19,60 ± 9,56 61,28 ± 7,06 63,61 ± 5,59 

Carboidratos1 11,45 8,69 14,78 17,96 5,65 

Fibra Alimentar Total 10,02 ± 0,2 11,20 ± 3,69 ND2 9,87 ± 1,65 17,95 

* Valores expressos como média ± desvio padrão. 
1Teor de carboidratos determinado por diferença (subtraindo-se de 100 os valores obtidos para umidade, proteínas, 

fibras, lipídeos e cinzas). 2ND - Não determinado.  3Valores correspondentes às médias dos locais estudados. 

Fonte: Lima et al (2007), Cordeiro et al (2013), Alves et al (2014), Viana (2015), Teixeira et al (2013). 

 

 Observa-se que a polpa do pequi é rica em lipídeos, apresenta um alto teor de umidade 

e também constitui uma boa fonte de fibra alimentar (CORDEIRO et al, 2013; LIMA et al, 

2007). A variabilidade entre os resultados apresentados na tabela 1 justifica-se pelas diferenças 

genéticas entre as plantas, uma vez que, o pequizeiro é uma árvore nativa e ainda não cultivada 

comercialmente e também pelos componentes ambientais como solo, clima e precipitação 

pluvial, diferentes em cada região (ALVES et al, 2014; MOURA, CHAVES e NAVES, 2013; 

VERA et al, 2007). 

 O alto teor de umidade na polpa in natura apontado nos estudos constitui uma 

importante informação para conservação do pequi e de seus produtos derivados, porque essa 

característica torna o fruto mais suscetível ao desenvolvimento microbiológico e aumenta a sua 

perecibilidade (CORDEIRO et al, 2013). 

   Em relação ao conteúdo de lipídeos, a polpa do pequi in natura apresenta um teor 

bastante elevado, com uma média variando de 19,60% a 33,40%. Alves et al (2009) 

encontraram frutos provenientes de uma região do Tocantins com teor médio de lipídeos de 

8,39 g/100 g, conteúdo inferior ao encontrado nas polpas dos demais estados (Minas Gerais e 

Goiás) analisados no estudo e inferior aos valores disponíveis na literatura. No estudo de Viana 

(2015), cuja análise foi feita com a polpa de pequi desidratada, o teor de lipídeos encontrado 

foi de 61,28 g/100 g, superior ao da polpa in natura em função do menor conteúdo de água. 

 Na fração lipídica da polpa predominam os ácidos graxos insaturados, representando 

61,35%. Desses, 55,87% correspondem ao ácido oleico e em menores quantidades estão 

presentes o ácido linoleico com 1,53% e o palmitoleico com 1,03%. Os ácidos graxos saturados 
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correspondem a 37,97% do teor lipídico e a maior concentração dentre esses é a do ácido 

palmítico, representando 35,17% (LIMA et al, 2007). 

Diversos estudos mostram que a polpa do pequi possui baixo teor de proteínas. Alves et 

al (2014) encontraram valores entre 3,73 e 4,09 g/100 gramas em amostras provenientes de três 

estados Tocantins, Goiás e Minas Gerais, enquanto Cordeiro et al (2013) reportaram valores 

entre 1,77 e 3,30 g/100 gramas em frutos coletados em quatro municípios no estado do Mato 

Grosso. Dados mostram concentrações de proteínas de 4,80 e 4,84 g/100 g na polpa do pequi 

desidratada em estudos de Santos et al (2010) e Teixeira et al (2013). Vale destacar que os 

teores de proteínas encontrados na polpa do pequi foram superiores ao relatado para diversas 

frutas nativas de regiões de cerrado nos estados de Goiás e Piauí, como gabiroba e araçá (0,50 

g/100g), cagaita (0,82 g/100g), caju do cerrado (1,18 g/100g) e araticum (1,22 g/100g) (SILVA 

et al, 2008). 

Estudos nacionais apontam a polpa do pequi como sendo uma boa fonte de carotenoides. 

Lima et al (2007) e Teixeira et al (2013) encontraram em seus trabalhos teores de carotenoides 

de 7,25 e 16,11 mg/100 gramas na polpa in natura e na polpa desidratada, respectivamente. 

Oliveira et al (2006) encontraram teores de carotenoides variando de 6,75 a 11,34 mg/100 

gramas de fruta, sendo que os maiores valores foram encontrados em frutos no estágio de 

maturação mais avançado. Concentrações maiores de carotenoides foram encontradas em um 

estudo realizado em diferentes áreas do cerrado no estado do Mato Grosso, os frutos analisados 

apresentaram, em média, 21,55 mg/100 gramas (CORDEIRO et al, 2013). Essas diferenças 

podem ser atribuídas, em parte, as diferenças ambientais das regiões de origem dos frutos, por 

exemplo, regiões com alta incidência solar que favorecem o aumento da biossíntese e do 

conteúdo de carotenoides na polpa (AZEVEDO-MELEIRO e RODRIGUEZ-AMAYA, 2004). 

Outras frutas típicas do cerrado como o buriti (Mauritia vinifera), o tucumã (Astrocaryum 

vulgare) e a bocaiúva (Acrocomia aculeata) também são consideradas fontes de carotenoides 

(β-caroteno), apresentando concentrações de 36,4 mg/100g; 5,9 mg/100g e 9,9 mg/100g, 

respectivamente (RODRIGUEZ-AMAYA, KIMURA e AMAYA-FARFAN, 2008). 

 O fruto do pequizeiro é também uma fonte importante de fibra alimentar total, sendo 

que esse constituinte representa 10,02% da polpa segundo Lima et al (2007). Outros trabalhos 

como o de Cordeiro et al (2013) também encontraram elevados teores de fibra alimentar, 

variando de 7,99 a 14,41 g em 100 gramas de polpa e o de Teixeira et al (2013) no qual a polpa 

do pequi desidratada apresentou um teor de 17,95 g /100 gramas. Em ambos estudos observou-

se uma predominância de fibra alimentar insolúvel, cujos teores médios foram 9,20 g/100 g e 

13,10 g/100 g, respectivamente. 
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 Assim como a polpa, a semente é uma parte comestível do pequi rica em nutrientes. No 

entanto, as empresas processadoras de produtos que utilizam a polpa muitas vezes descartam a 

semente que poderia ser melhor aproveitada como fonte alimentar (RABÊLO et al, 2008; 

RAMOS e SOUZA, 2001). Segundo Rodrigues (2005) a semente do pequi pode representar 

uma importante fonte nutricional, principalmente, na alimentação de populações na região do 

cerrado, portanto, é necessário estimular o desenvolvimento de novos produtos, uma vez que, 

a semente apresenta valores relevantes de proteínas, fibras, lipídeos e cinzas.  

 

 

2.1.4 Importância social e econômica do pequi 

 

 

 O pequi exerce uma grande influência na alimentação e na renda dos habitantes do 

cerrado. É um produto indispensável na alimentação das populações que vivem nas áreas de 

ocorrência da espécie porque fornece parte das necessidades energéticas e nutricionais, 

principalmente, para as famílias carentes, e também gera emprego e renda no período de safra 

(OLIVEIRA et al, 2008; RODRIGUES, 2005). 

 Não existe cultivo comercial de pequizeiro e a sua exploração é feita de forma 

extrativista e, muitas vezes, predatória. A coleta é feita quando os frutos caem no chão, após 

atingirem o estágio de maturação completa e se desprenderem da árvore. Essa tarefa é feita por 

pessoas de baixa renda e moradores de regiões carentes, e geralmente, envolve toda a família, 

inclusive crianças. Segundo a população de Japonvar, município do norte de Minas Gerais, 

quando a safra do pequi é considerada “boa”, a renda obtida ajuda a sustentar a família do início 

da safra (dezembro) até a metade do ano seguinte (AZEVEDO, MARTINS e DRUMMOND, 

2009; RODRIGUES, 2005; VERA et al, 2005).  

 Os rendimentos obtidos com o pequi são utilizados, principalmente, na manutenção das 

despesas cotidianas da casa, como compra de gêneros alimentícios não produzidos pela própria 

família e na compra de bens de consumo duráveis, como geladeira e televisão. Também podem 

ser investidos em pequenas propriedades e na compra de gado (AZEVEDO, MARTINS e 

DRUMMOND, 2009). 

 Segundo Azevedo, Martins e Drummond (2009) a comercialização do pequi pode ser 

feita de quatro formas distintas: venda para atravessador local, venda para atravessadores de 

outras regiões, venda para cooperativas e/ou empresa particular ou comercialização nas 

margens das rodovias. A exploração do pequi organizada pelas cooperativas gera renda não 
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somente para quem coleta os frutos, como também, para pessoas que ocupam os postos de 

trabalhos que são criados durante a safra. Despolpadeira, roletador (quem retira o mesocarpo 

externo), entregadores (fazem a coleta do pequi em carroças ou carrinhos de mão e levam à 

unidade) e cozinheira são alguns dos postos de trabalho necessários para o beneficiamento do 

pequi (AFONSO, ANGELO e ALMEIDA, 2015; OLIVEIRA e SCARIOT, 2010).  

 O potencial de renda do pequi é elevado pois, além da venda do fruto in natura durante 

a safra, também é possível o processamento do fruto para produção de óleo, conservas, doces, 

licor, dentre outros, com agregação de valor e renda na entressafra (VIEIRA et al, 2006). O 

óleo do pequi é produzido pelos próprios extrativistas, muitas vezes, com o fruto que foi 

coletado e não foi vendido. A venda do mesmo é feita em centros de comercialização, mercados 

municipais e feiras livres a preços baixos, e o óleo também é vendido a atravessadores que 

revendem o produto com nova embalagem e a preços significativamente maiores 

(RODRIGUES, 2005). 

 A polpa, com ou sem o endocarpo, pode ser vendida na forma de conserva ou congelada 

e o processo de beneficiamento e produção são feitos em cooperativas ou pequenas 

agroindústrias familiares. Esse processamento consegue agregar cerca de 50% do valor em 

relação ao produto in natura (CÂNDIDO, MALAFAIA e REZENDE, 2012; OLIVEIRA et al, 

2008; OLIVEIRA e SCARIOT, 2010). Os principais produtos derivados do pequi e os 

respectivos preços praticados pela Cooperjap (Cooperativa de Japonvar, norte de Minas Gerais) 

na safra de 2007/2008 são apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Preços praticados para o pequi e seus derivados - safra 2007/2008. 

Produto Valor (R$) Unidade 

Pequi (in natura) 8,00 Caixa com 20 Kg 

Polpa 15,00 Kg 

Óleo 15,00 L 

Creme 20,00 Kg 

Farofa 20,00 Kg 

Castanha 26,00 Kg 

Licor 15,00 L 

Pequi em caroço (conserva) 10,00 Kg 
            Adaptado de Azevedo, Martins e Drummond (2009). 

  

 Dados mais atuais da central de abastecimento (CEASA) de Goiás mostram que, em 

dezembro de 2016, a caixa de pequi com 32 quilos era vendida a R$60,00 e o pote de 500 
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gramas de pequi em conserva a R$15,00. Segundo a CEASA de Minas Gerais, em janeiro deste 

ano, o quilo do pequi com casca custava R$1,33 e 300 gramas de pequi sem casca era vendido 

a R$1,00. Outros produtos como a polpa do pequi em conserva (250 gramas) e a farofa de pequi 

(250 gramas) são encontrados em lojas especializadas em produtos regionais com preço médio 

de R$15,00 e um litro de óleo de pequi é vendido, em média, por R$45,00 (CEASA GO, 2017; 

CEASA MINAS, 2017; CENTRAL DO CERRADO, 2016). 

Outro processo que pode incrementar o aproveitamento do pequi, porém ainda é pouco 

explorado, é a utilização da semente encontrada no interior do endocarpo espinhoso. É 

necessário o estímulo para descoberta de novas possibilidades de comércio, maximizando a 

exploração do pequi, a valorização do produto e aumentando a renda das famílias (AZEVEDO, 

MARTINS e DRUMMOND, 2009). 

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o 

Brasil produziu 5.786 toneladas de sementes de pequi, com o valor da produção na extração 

vegetal de R$ 10.688.000,00. Em 2011, a produção aumentou para 7.047 toneladas e o valor de 

produção foi de R$ 11.113.000,00. O volume de comercialização da semente no estado de 

Minas Gerais nesse mesmo ano foi 1.726 toneladas, sendo o norte de Minas responsável por 

aproximadamente 75% desta produção. Destaque para as cidades de Japonvar, Montes Claros 

e Bocaiúva que produziram 91, 80 e 67 toneladas, respectivamente. Em 2014 observou-se uma 

queda na produção da semente do pequi, com uma produção nacional de 1.381 toneladas e valor 

da produção de R$ 4.090.000,00 (IBGE, 2016). Já em 2015, houve um aumento na produção 

nacional em relação ao ano anterior (2.228 toneladas), sendo os estados de Mato Grosso (966 

toneladas), Ceará (496 toneladas) e Pará (442 toneladas) os maiores produtores da semente 

nesse ano. 

 A utilização da amêndoa pode gerar benefícios significativos para população e 

economia locais, uma vez que, agrega valor ao fruto, diversifica os produtos derivados do pequi, 

gera trabalho e aproveitam melhor o fruto.  

 

 

2.2 Proteínas 

 

 

 A palavra proteína vem do grego protos, que significa primeiro. A proteína foi o 

primeiro macronutriente considerado essencial para o organismo e é o mais abundante 

componente estrutural e funcional das células do corpo humano (COSTA e PELUZIO, 2008; 



28 
 

NELSON e COX, 2006; HOFFMAN e FALVO, 2004). São macromoléculas de alto peso 

molecular, constituídas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e algumas contém 

elementos adicionais como ferro, fósforo, cobre, zinco e outros (OLIVEIRA, SANTOS e 

WILSON, 1989; PACHECO, 2006). A estrutura de uma proteína pode ser chamada de primária, 

secundária, terciária ou quaternária. A estrutura primária diz respeito ao tipo e à sequência de 

aminoácidos na molécula protéica. A secundária é formada por associação de membros 

próximos da cadeia polipeptídica e é mantida à custa de pontes de hidrogênio. Na terciária, a 

molécula protéica se arranja em estruturas globulares utilizando diversos tipos de ligações, 

como pontes de hidrogênio, hidrofóbicas, iônicas, eletrostáticas e covalentes. Essas últimas são 

representadas pelas pontes de dissulfeto entre os resíduos de cisteína. Finalmente, a forma como 

diversas estruturas terciárias ou subunidades se associam é a chamada estrutura quaternária 

(TIRAPEGUI, 2006). 

 As proteínas desempenham importantes funções no organismo, dentre as quais pode-se 

citar formação, reparo e manutenção de tecidos corpóreos; função enzimática, atuando como 

catalisadoras de reações e formação de hormônios e anticorpos. Na forma de lipoproteínas são 

responsáveis pelo transporte entre os vários órgãos de triacilglicerois, fosfolipídeos e colesterol. 

Devido à sua estrutura, as proteínas são capazes de se combinarem com compostos ácidos ou 

básicos, mantendo o equilíbrio ácido-básico do sangue. Algumas proteínas ancoradas em 

membranas biológicas atuam como receptores para compostos específicos e também controlam 

o transporte de moléculas para dentro e para fora das células. As proteínas corporais também 

podem ser hidrolisadas e seus aminoácidos utilizados como fonte de energia (ALVES, ROCHA 

e GOMES, 2008; COSTA e PELUZIO, 2008; NELSON e COX, 2006; OLIVEIRA, SANTOS 

e WILSON, 1989; PACHECO, 2006). Um resumo das funções protéicas é mostrado na figura 

3. 
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Figura 3 - Principais funções das proteínas no corpo humano. Adaptado de Nutten (2016). 

 

 As subunidades que formam as proteínas são chamadas de aminoácidos, que são 

compostos que possuem um grupo carboxila e um grupo amino ligados ao mesmo átomo de 

carbono (o carbono α). Eles diferem um dos outros nas cadeias laterais, ou grupos R, que variam 

em estrutura, tamanho e carga elétrica (NELSON e COX, 2006). Os aminoácidos unem-se uns 

aos outros para formar uma proteína por meio da ligação peptídica. Tal ligação é constituída 

pela união de um grupo carboxílico de um aminoácido ao grupo amino de outro, com liberação 

de água. A fórmula geral dos aminoácidos e a formação das ligações peptídicas são mostradas 

na figura 4 (COSTA e PELUZIO, 2008). 

 

 

Figura 4 - Fórmula geral dos aminoácidos (A); união dos aminoácidos formando ligações peptídicas, com sobra 

de uma molécula de água (B). Fonte: Costa e Peluzio, 2008.  
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 Vinte aminoácidos diferentes são comumente encontrados nas proteínas e os diferentes 

organismos variam muito em sua capacidade de sintetizar estes aminoácidos ditos padrão ou 

comuns (NELSON e COX, 2006). Eles são classificados como essenciais, condicionalmente 

essenciais e não essenciais, baseados na habilidade do corpo em produzi-los através de outras 

fontes de carbono (ARENTSON-LANTZ et al, 2015). São essenciais aqueles que devem ser 

fornecidos ao organismo através da dieta, uma vez que o organismo não é capaz de sintetizá-

los. Para o ser humano adulto, são essenciais os seguintes aminoácidos: isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, enquanto para crianças, além desses 

é necessária a histidina (GALILI et al, 2002; HOFFMAN e FALVO, 2004; MOLINA et al, 

2001; OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989; TAGLE, 1981). Os aminoácidos 

condicionalmente essenciais são aqueles que passam a ser essenciais somente quando for baixo 

o aporte do aminoácido essencial ao qual estão ligados quimicamente, por exemplo, a tirosina 

que está relacionada com a fenilalanina, diferenciando-se desta última pelo fato de um 

hidrogênio (H) ser substituído por uma hidroxila (OH). No caso de uma baixa ingestão de 

fenilalanina, a tirosina passa a ser essencial (TAGLE, 1981). Por fim, os aminoácidos não 

essenciais podem ser sintetizados pelo nosso organismo e não precisam ser consumidos na dieta 

(HOFFMAN e FALVO, 2004). 

 Espécies estreitamente relacionadas tendem a fabricar proteínas com um espectro 

similar de aminoácidos. Ao contrário, espécies muito diferentes, como plantas e animais, 

possuem necessidades de aminoácidos diferentes. Se o perfil de aminoácidos de um alimento 

não for compatível com as necessidades humanas, os aminoácidos que estiverem em falta ou 

em quantidade insuficiente são considerados limitantes (MAHAM e ESCOTT-STUMP, 2005; 

OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). Caso ocorra de um aminoácido não estar em 

quantidade suficiente, a síntese de proteína pode não ocorrer, uma vez que, os aminoácidos 

devem estar presentes ao mesmo tempo na célula para que ocorra a síntese protéica 

(OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989; WOOLF, FU e BASU, 2011). 

 De acordo com os aminoácidos que possuem, costuma-se classificar as proteínas em 

completas e incompletas. As completas são, principalmente, as de origem animal e 

correspondem àquelas que contém um perfil qualitativo e quantitativo adequado de 

aminoácidos. Em contrapartida, as incompletas são as que apresentam deficiências em um ou 

mais aminoácidos essenciais, e geralmente são as de origem vegetal (OLIVEIRA, SANTOS e 

WILSON, 1989; WOLFE, 2015). As dietas baseadas em um único gênero alimentício de 

origem vegetal não favorecem o bom crescimento porque não fornecem o aminoácido limitante 

suficiente para oferecer substratos à síntese de proteínas (MAHAM e ESCOTT-STUMP, 2005). 
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 As deficiências existentes no perfil dos aminoácidos das proteínas podem ser corrigidas 

das seguintes formas: adição do aminoácido limitante; adição de pequenas quantidades de outra 

proteína que seja rica no aminoácido limitante, e ainda, através da complementação. Nesse 

último caso, é feita a combinação de alimentos específicos e a mistura das proteínas desses 

alimentos faz com que as deficiências de uma sejam compensadas pelos excessos dos mesmos 

aminoácidos de outras. Assim, obtém-se um valor nutritivo superior ao de cada integrante 

isoladamente. Neste sentido, pode-se combinar cereais, deficientes em lisina e com excesso de 

aminoácidos sulfurados, com leguminosas, deficientes em sulfurados, mas contendo excesso 

de lisina (MOLINA et al, 2001; OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989; WOOLF, FU e 

BASU, 2011). A combinação de produtos regionais é uma forma de melhorar o valor nutricional 

dos alimentos, especialmente se dentro dos hábitos alimentares locais for possível usar matérias 

primas mais econômicas (OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). 

 A lisina é um aminoácido básico, caracterizado pela presença de um grupo amino na 

cadeia lateral, e alguns alimentos como farinha de trigo, arroz, milho e algumas castanhas são 

deficientes nesse aminoácido. Alimentos de origem animal (leite, ovos e carne), feijão, ervilha, 

soja, amendoim, dentre outros, representam boas fontes de lisina.  O principal papel da lisina é 

participar da síntese de proteínas, e também, atuar como precursora para biossíntese de carnitina 

(que desempenha um importante papel na β-oxidação). A estrutura da lisina faz dela um 

componente relativamente reativo, podendo sofrer interações com carboidratos e lipídeos, 

tornando esse aminoácido indisponível. Esse fato deve ser considerado, principalmente para 

alimentos deficientes em lisina, uma vez que, diminui o aproveitamento desse aminoácido pelo 

organismo (DUTRA DE OLIVEIRA e MARCHINI, 2008; FRANCO, 2007; TOMÉ e BOS, 

2007). 

 Uma característica marcante da semente do pequi é o seu alto conteúdo protéico, em 

torno de 25% (LIMA et al, 2007). No entanto, poucos dados sobre o perfil aminoacídico e as 

propriedades nutricionais desta semente estão disponíveis, sendo portanto, muito importante 

estudos que determinem a qualidade protéica da mesma. 
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2.3 Avaliação da qualidade protéica 

 

 

As necessidades mínimas de proteínas requeridas para o crescimento e manutenção do 

organismo são determinadas pela eficiência da sua utilização biológica, resultante da inter-

relação entre a qualidade e a quantidade da proteína ingerida (OLIVEIRA e ANGELIS, 2001). 

Dessa forma, a qualidade protéica é baseada na sua composição aminoacídica 

(particularmente em seu conteúdo de aminoácidos essenciais), na suscetibilidade à hidrólise 

durante a digestão e no aproveitamento biológico dos aminoácidos (biodisponibilidade). Assim, 

proteínas de alta qualidade são aquelas que são facilmente digeridas e que contém os 

aminoácidos essenciais em quantidades que correspondem aos requerimentos do ser humano 

(FERREIRA et al, 2005; LOPES, PEZOA-GARCIA e AMAYA-FARFÁN, 2008; NAVES et 

al, 2004). 

Diversos métodos são utilizados para avaliar a qualidade da proteína, e esses podem ser 

divididos em métodos químicos, biológicos e microbiológicos. Os métodos microbiológicos 

consistem na utilização de microrganismos, os quais vão crescer ou não em meios de 

hidrolisados protéicos a serem testados, tendo como referência o hidrolisado de uma proteína 

padrão. Se a proteína a ser testada tiver quantidades insuficientes de um ou mais aminoácidos 

essenciais, o crescimento será reduzido ou paralisado totalmente. Os métodos químicos 

baseiam-se na análise e comparação (com um padrão) dos aminoácidos da proteína em estudo 

e, por fim, os métodos biológicos avaliam o crescimento e/ou alterações de nitrogênio na 

carcaça dos animais (OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). Os métodos químicos e 

biológicos que são o foco deste trabalho, encontram-se detalhados a seguir. 

 

 

2.3.1 Métodos químicos 

 

 

 Os métodos químicos fornecem as primeiras informações sobre a composição química 

e o valor nutritivo dos alimentos. São usados na avaliação da qualidade protéica porque 

determinam a composição de aminoácidos e possibilitam certas correlações, como a 

determinação do aminoácido limitante através do escore químico (EQ) e o cálculo do escore 

químico de aminoácidos corrigido pela digestibilidade protéica (SGARBIERI, 1987). 
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2.3.1.1 Escore Químico (EQ) 

 

 

 Este método pode também ser chamado de índice ou cômputo químico e baseia-se na 

análise dos aminoácidos da proteína em estudo e na comparação dos aminoácidos essenciais 

com os de uma proteína de referência (COSTA e PELUZIO, 2008; OLIVEIRA, SANTOS e 

WILSON, 1989). O valor nutritivo de uma proteína depende da capacidade dela em suprir as 

necessidades de aminoácidos essenciais do organismo (SGARBIERI, 1987). 

 O cálculo é feito dividindo-se miligrama do aminoácido essencial mais deficiente da 

proteína em estudo por miligrama do mesmo aminoácido na proteína de referência 

(OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). O resultado é expresso percentualmente e o 

aminoácido que se apresentar em menor quantidade é chamado de primeiro limitante. Pode-se, 

também, definir o segundo e terceiro limitantes, sendo que o percentual mais baixo é que define 

o grau de limitação aminoacídica e que determina o escore (TAGLE, 1981). 

 Como referência para comparação de aminoácidos foram escolhidos alguns padrões, 

como a proteína do ovo, do leite de vaca, do leite humano e a proteína padrão da Food and 

Agriculture Organization (FAO), que é uma proteína idealizada com o objetivo de representar 

a proteína ótima para satisfação das necessidades de aminoácidos essenciais do organismo 

humano (ANGELIS, 1995; SGARBIERI, 1987; TAGLE, 1981). 

 Ao invés de usar como padrão uma proteína de qualidade muito boa, e dessa forma, 

subestimar o valor biológico de grande número de proteínas, sugere-se trabalhar com os 

requerimentos de aminoácidos essenciais da espécie com a qual se está trabalhando (TAGLE, 

1981). Segundo Costa e Peluzio (2008), a FAO (1991) preconiza que se utilize como padrão 

para determinar a qualidade protéica a recomendação de aminoácidos essenciais a pré-escolares 

de 2 a 5 anos da FAO/OMS 1985. 

 O escore químico apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagens podemos citar 

a simplicidade do cálculo e o seu baixo custo, principalmente quando se utilizam dados 

fornecidos em tabelas pela literatura; permite identificar os fatores limitantes com facilidade e 

permite previsão do valor nutricional ou efeito complementar de misturas. Como desvantagens 

destacam-se erros na análise dos aminoácidos, problemas de baixa digestibilidade e a presença 

de fatores antinutricionais. Outra limitação do método é não garantir que os aminoácidos estarão 

biologicamente disponíveis, pois não considera os processos de digestão, absorção e 

metabolismo do organismo. Portanto, se faz necessário associar esse método aos métodos que 
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analisam o crescimento de animais recebendo dieta com a fonte de proteína em estudo (COSTA 

e PELUZIO, 2008; OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). 

 

 

2.3.1.2 Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) 

 

 

 O escore químico de aminoácidos corrigido pela digestibilidade protéica (PDCAAS) 

indica a proporção em que determinada fonte protéica é utilizada pela organismo, de acordo 

com o padrão utilizado. É definido como a relação entre o conteúdo do primeiro aminoácido 

limitante na proteína e o conteúdo do mesmo aminoácido em uma proteína de referência, 

multiplicado pela digestibilidade verdadeira e é uma medida atualmente aceita para avaliar a 

qualidade da proteína (PIRES et al, 2006; ROMAN e SGARBIERI, 2005). 

 Valores de PDCAAS iguais a 1,0 indicam que a proteína é de boa qualidade, contendo 

os aminoácidos essenciais capazes de suprir as necessidades do organismo. No entanto, críticas 

tem surgido em relação à esse método porque quando esse escore foi criado, considerou-se que 

o excesso de aminoácidos da dieta não seria utilizado e, portanto, não deveria ser incluído no 

PDCAAS. Como resultado, os valores de PDCAAS maiores que 1,0 são considerados como 

sendo 1,0. Assim, esse método não permite a comparação entre fontes protéicas de alta 

qualidade, como ovos, peixes e leite (MILLWARD et al, 2008; SARWAR, 1996; 

SCHAAFSMA, 2012; WOLFE, 2015). 

 Esse índice constitui uma opção simples e rápida para avaliação de proteínas, já que a 

digestibilidade verdadeira pode ser determinada em menor tempo de experimento quando 

comparada, por exemplo, ao coeficiente de eficiência protéica (PER) (NAVES et al, 2004). 

 

   

2.3.2 Métodos biológicos 

 

 

 Os métodos biológicos utilizados para determinar o valor nutritivo de uma proteína 

baseiam-se na resposta de um organismo à ingestão da proteína em estudo. Normalmente os 

experimentos são feitos com ratos jovens (em fase de crescimento) que recebem através da dieta 

a proteína a ser testada. Os parâmetros usados para se obter o valor biológico são o crescimento 
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e/ou alterações de nitrogênio na carcaça (OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). A seguir 

estão descritos os métodos biológicos utilizados neste trabalho. 

 

 

2.3.2.1 Protein Efficiency Ratio (PER) 

 

 

 O PER, método também chamado de coeficiente de eficiência protéica (CEP), é uma 

medida bastante simples, que relaciona o ganho de peso do animal com a quantidade da proteína 

teste ingerida (ALVES, ROCHA e GOMES, 2008; COSTA e PELUZIO, 2008). É o 

procedimento mais utilizado por ter sido oficializado pela Food and Drug Administration 

(FDA) para o controle da qualidade protéica dos alimentos nos Estados Unidos (OLIVEIRA, 

SANTOS e WILSON, 1989; PAULA, 2004). 

O método original é de Osborne, Mendel e Ferry (1919), usado atualmente com 

pequenas alterações. Segundo esses autores, a proteína oferecida na dieta deve estar em sua 

concentração ótima. Porém, esta concentração varia de acordo com a qualidade da proteína, e 

portanto, convencionou-se utilizar nos experimentos uma concentração de 10% de proteína 

(TAGLE, 1981). 

Os ensaios do PER são realizados com animais recém-desmamados (21 a 23 dias de 

idade) que recebem durante 28 dias uma dieta contendo 10% da proteína a ser testada. O peso 

inicial dos animais é muito importante e deve estar adequado para espécie. Caso o peso ao 

desmame seja baixo, os resultados dos experimentos não poderão ser considerados seguros 

(ANGELIS, 1995). Alimento e água devem ser oferecidos à vontade e os animais devem ser 

mantidos em gaiolas individuais para que possa ser feito o controle da ingestão. 

Este método apresenta como desvantagem o fato dos seus valores não serem 

proporcionais, ou seja, uma proteína com PER igual 2,0 não é duas vezes melhor que uma 

proteína cujo PER é igual a 1,0 (OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989; PAULA, 2004). 

Também não considera que o ganho de peso nem sempre é resultado da proteína incorporada 

ao organismo, algumas dietas podem levar à retenção de água ou a depósitos exagerados de 

lipídeos. Recomenda-se desengordurar os alimentos muito ricos em lipídeos para evitar que a 

concentração desses na dieta fique muito acima de 8% (COSTA e PELUZIO, 2008; 

SGARBIERI, 1987; TAGLE, 1981). 

Os resultados do PER são influenciados pela quantidade de dieta ingerida, dessa forma, 

a palatabilidade da dieta desempenha um papel importante. Por fim, outra desvantagem é que 
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os valores do PER variam de 0 a 4, uma escala curta de valores, o que pode dificultar a avaliação 

entre duas proteínas com valores de PER muito próximos (BENDER e DOELL, 1957; TAGLE, 

1981). 

O método também apresenta muitas vantagens, como a facilidade na execução; a 

necessidade de pouco trabalho analítico, requerendo apenas a determinação do nitrogênio na 

dieta e a possibilidade de localização das proteínas em uma escala de acordo com a sua 

qualidade. Além disso, é um método aplicável em qualquer organismo em crescimento e, por 

utilizar gaiolas individuais, permite a aplicação de cálculos estatísticos (COSTA e PELUZIO, 

2008; TAGLE, 1981). 

 

 

2.3.2.2 Net Protein Ratio (NPR) 

 

 

 O NPR ou razão protéica líquida (RPL) trata-se de uma modificação do PER e consiste 

em somar a perda de peso do grupo de animais que recebem uma dieta isenta de proteínas ao 

ganho de peso do grupo recebendo dieta com a proteína testada. Essa modificação corrige a 

principal crítica ao PER, de que nem sempre o aumento de peso reflete diretamente a 

incorporação da proteína (ANGELIS, 1995; BENDER e DOELL, 1957; SGARBIERI, 1987).   

O método NPR é mais curto, com duração entre 10 e 14 dias. É uma técnica de dois 

pontos, na qual um grupo de animais é alimentado com a dieta a 10% de proteína e o outro 

grupo de animais recebe uma dieta isocalórica, porém isenta de proteína (ANGELIS, 1995).  

 A vantagem desse índice sobre o PER é que ele mede as variações do peso corporal 

considerando o peso que o animal teria perdido se não tivesse ingerido a proteína; portanto, 

calcula-se a eficiência da proteína ingerida na manutenção do peso e não apenas no crescimento 

(ANGELIS,1995; OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989). 

 A razão protéica líquida nem sempre classifica as fontes de proteína na mesma ordem 

que o PER. Para as proteínas de baixa qualidade, os valores do NPR são mais altos que os 

valores do PER, neste caso, a proteína não vai promover o crescimento, mas será utilizada na 

sua manutenção. Já para proteínas de alta qualidade, esses dois índices apresentam maior 

concordância (COSTA e PELUZIO, 2008; MITCHELL, JENKINS e GRUNDEL, 1989; 

SILVA e HERNAN-GOMEZ, 2000). 

 Através da determinação do PER e do NPR, Pires et al (2006) avaliaram a qualidade 

nutricional de alguns produtos de origem animal e vegetal. As proteínas de origem animal 
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apresentaram maiores e mais próximos valores de PER e NPR, por exemplo: carne bovina 

desidratada (4,96 e 5,69), rã sem osso desidratada (4,43 e 4,99) e ovo em pó liofilizado (4,15 e 

4,92). Algumas proteínas de origem vegetal analisadas apresentaram maiores diferenças entre 

PER e NPR: trigo (0,98 e 2,38), milho (0,68 e 3,89) e farinha de soja isenta de inibidor de 

tripsina (1,69 e 2,87). A proteína da soja, dentre as proteínas de origem vegetal, apresentou 

maior valor de PER (2,97), diferindo das demais e um valor de NPR de 4,14. 

 

 

2.3.2.3 Digestibilidade Verdadeira (DV) 

 

 

 A digestibilidade, determinante da qualidade da proteína dietética, mede a porcentagem 

das proteínas que são hidrolisadas pelas enzimas digestivas e absorvidas na forma de 

aminoácidos (SGARBIERI, 1987). Quando certas ligações peptídicas não são hidrolisadas no 

processo digestivo, parte da proteína torna-se indisponível para absorção e uso pelo organismo, 

podendo ser excretada nas fezes ou transformada em produtos do metabolismo pelos 

microrganismos do intestino grosso (CRUZ et al, 2005; PEREIRA e COSTA, 2002). A DV não 

é isoladamente um índice de qualidade, mas é um dado biológico muito interessante porque é 

um fator condicionante da qualidade (TAGLE, 1981). 

 O cálculo é feito medindo-se o nitrogênio ingerido através da dieta e o nitrogênio 

eliminado nas fezes. É chamada de digestibilidade aparente quando não considera que nas fezes 

sempre se está eliminando uma quantidade de nitrogênio proveniente do próprio animal 

(nitrogênio de origem endógena) e que é excretado juntamente com a proteína de origem 

alimentar não digerida (COSTA e PELUZIO, 2008; SGARBIERI, 1987).  

 Para melhor quantificação da absorção e, portanto da digestibilidade, é necessário 

considerar a perda do nitrogênio não proveniente da dieta, ou seja, as perdas endógenas 

resultantes da descamação do tubo digestivo, dos sucos gástricos, das secreções e da microbiota 

intestinal. Essa é a chamada digestibilidade verdadeira, método no qual é necessário submeter 

um grupo de animais a uma dieta aprotéica para dosar o nitrogênio fecal de origem endógena 

(TAGLE, 1981).  

 A maioria das proteínas de origem animal tem boa digestibilidade, o que significa eficaz 

absorção dos aminoácidos. As de origem vegetal geralmente apresentam resultados inferiores 

por terem estruturas mais resistentes ao ataque enzimático. Vários fatores, chamados de fatores 

antinutricionais, contribuem para menor digestibilidade das proteínas de alimentos vegetais em 
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relação às proteínas animais, uma vez que, esses modificam a digestão e as reações químicas 

que liberam aminoácidos e proteínas, interferindo na absorção desses nutrientes (HIANE et al, 

2006; SOUSA et al, 2006; TAGLE, 1981). Os fatores antinutricionais podem ocorrer 

naturalmente ou podem ser formados durante estocagem e processamento térmico dos 

alimentos. Durante o processamento, os alimentos são tratados com calor e, dessa forma, pode 

ocorrer reação entre os açúcares e o grupo amino da lisina e de outros aminoácidos, formando 

os compostos de Maillard. Essas reações tendem a deixar os aminoácidos menos disponíveis e, 

em geral, a proteína com menor digestibilidade (GILANI, COCKELL e SEPEHR, 2005). Em 

relação aos fatores antinutricionais de ocorrência natural nos alimentos, podemos citar os 

taninos, fitatos, inibidores de proteases, dentre outros. Enquanto os taninos protegem os grãos 

contra insetos e fungos, esta característica agronômica vem acompanhada com a redução da 

qualidade nutricional. Os taninos são potenciais precipitadores de proteínas porque formam 

ligações estáveis com essas, tornando-as insolúveis e reduzindo a digestibilidade dessas e de 

aminoácidos (BENEVIDES et al, 2011; GILANI, XIAO e COCKELL, 2012). Nos alimentos, 

sob condições naturais, o ácido fítico (fitato) encontra-se carregado negativamente, o que lhe 

confere alto potencial para complexação com moléculas carregadas positivamente como cátions 

(Zn+2, Fe+2, Ca+2) e proteínas. O fitato interage com proteínas e participa da inibição de enzimas 

digestivas como a pepsina, impactando negativamente na biodisponilidade do nutriente. Por 

fim, os inibidores de proteases atuam complexando a tripsina e a quimiotripsina secretada pelo 

pâncreas, impedindo a ação proteolítica dessas enzimas e, consequentemente, reduzindo a 

digestão protéica de alimentos (BENEVIDES et al, 2011; GILANI, COCKELL e SEPEHR, 

2005; GILANI, XIAO e COCKELL, 2012). 

  

   

2.3.2.4 Net Protein Utilization (NPU)  

 

 

 O NPU, também conhecido como utilização protéica líquida (UPL), corresponde à 

porcentagem do nitrogênio ingerido que ficou retido no organismo (TAGLE, 1981). Esse teste 

mede a diferença de nitrogênio na carcaça entre animais alimentados com a proteína teste e 

aqueles que receberam dieta isenta de proteínas (MILLER e BENDER, 1955; PELLET e 

KABA, 1971). 

 O ensaio é semelhante ao NPR e tem duração de 10 a 14 dias. Após esse período, os 

animais são sacrificados, secos em estufa e desengordurados. Posteriormente é feita a dosagem 
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do nitrogênio na carcaça. O NPU padronizado é obtido utilizando-se dietas com 10% de 

proteína e quando se trabalha com qualquer outra concentração desse nutriente na dieta, a 

porcentagem deve ser expressa e o NPU é conhecido como operacional (NPUop) (MILLER e 

BENDER, 1955; OLIVEIRA, SANTOS e WILSON, 1989; SGARBIERI, 1987).  

 Lachance e Miller (1973) avaliaram a relação entre a concentração de nitrogênio na 

carcaça inteira e a concentração de nitrogênio na pata traseira do animal e concluíram que, ao 

invés de se usar a carcaça inteira, a dosagem de nitrogênio para o cálculo do NPU pode ser feita 

somente na pata traseira. Essa modificação tornou o método mais simples, econômico e rápido. 

 Naves et al (2004) investigaram a qualidade nutricional da proteína de dois cultivares 

de milhos de alta qualidade protéica (QPM) desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). Foram utilizados fubás do milho QPM amarelo (BR 473), QPM 

branco (BR 451) e milho comum (BR 136). O QPM apresenta um conteúdo elevado de lisina e 

triptofano quando comparado ao milho comum (que é deficiente nesses aminoácidos). A 

qualidade nutricional foi avaliada através de diferentes índices biológicos e, dentre esses, o 

NPU foi utilizado a fim de se avaliar a retenção de proteína pelo organismo. Não foi constatada 

diferença estatística entre as dietas contendo os milhos QPM (NPU - BR 473: 56% e BR 451: 

58%), porém ambos foram significativamente superiores ao valor do NPU obtido para dieta 

com o milho comum BR 136 (NPU: 43%). Esses dados indicam que a melhoria no perfil de 

aminoácidos dos milhos QPM elevou, de forma significativa, a retenção protéica endógena, o 

que demonstra a importância do perfil de aminoácidos essenciais no aproveitamento biológico 

de proteínas. 

 

 

2.3.2.5 Balanço Nitrogenado (BN) 

  

 

 O balanço nitrogenado é a diferença entre o nitrogênio ingerido e a soma do nitrogênio 

excretado nas fezes e na urina. A duração do teste é variável, entre cinco a dez dias e é dividido 

entre a fase inicial de adaptação à dieta, na qual não se coleta material para análise e a fase final 

na qual quantifica-se o nitrogênio ingerido através do consumo da dieta e coleta-se fezes e urina 

para determinação do nitrogênio excretado (SGARBIERI, 1987). 

 Para determinação exata do balanço nitrogenado deve-se considerar que o organismo 

elimina constantemente nitrogênio pela urina e fezes, ainda que não receba proteínas pela dieta. 

Portanto, para calcular o verdadeiro balanço nitrogenado é necessário que se introduzam essas 
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correções e que o experimento inclua um grupo de animais alimentados com dieta aprotéica. 

Caso não seja possível a quantificação do nitrogênio na urina, fezes ou nitrogênio endógeno, o 

balanço nitrogenado é chamado de aparente (BNap) (COSTA e PELUZIO, 2008; TAGLE, 

1981). 

 Nos indivíduos adultos e sadios que recebem uma dieta adequada o nitrogênio ingerido 

deverá ser igual ao nitrogênio excretado, ou seja, deve-se encontrar o verdadeiro balanço 

nitrogenado. O balanço nitrogenado positivo é encontrado, por exemplo, em indivíduos em 

crescimento, nos quais o nitrogênio ingerido deverá ser maior que o nitrogênio excretado pela 

fezes e urina. Esta retenção de nitrogênio é necessária para formação de novos tecidos no 

organismo e também pode ser observada em alguns estados fisiológicos como gestação, 

lactação e períodos de recuperação de doenças. Também existem algumas situações nas quais 

o balanço de nitrogênio é negativo. Isso acontece em estados patológicos ou em idade muito 

avançada, quando há predominância do catabolismo sobre o anabolismo, levando à uma perda 

maior de nitrogênio endógeno (SGARBIERI, 1987). 

 Uma dificuldade em se trabalhar com o balanço nitrogenado é a grande variabilidade, 

tanto entre os indivíduos, como para um mesmo indivíduo de um dia para o outro. Isso exige 

um estudo de vários dias ou mesmo de vários períodos (TAGLE, 1981). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar a qualidade biológica da proteína da farinha da semente do pequi 

desengordurada e suplementada com lisina através da análise de parâmetros nutricionais e 

bioquímicos provenientes de ensaios com animais jovens. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

I. Determinar a composição centesimal, de minerais e de aminoácidos na farinha da 

semente do pequi. 

II. Avaliar o consumo alimentar e os parâmetros biométricos dos animais. 

III. Avaliar a qualidade protéica da farinha da semente do pequi desengordurada e 

suplementada com lisina através de métodos biológicos e químicos. 

IV. Avaliar o efeito da suplementação com lisina na farinha da semente do pequi 

desengordurada sobre os seguintes parâmetros bioquímicos: colesterol total, 

triacilglicerois, concentração de proteínas totais, albumina, atividade da aspartato 

aminotransferase (AST), atividade da alanina aminotransferase (ALT), glicose, 

creatinina e ureia. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Amostras da semente do pequi 

 

 

 Utilizou-se sementes do pequi adquiridas na loja Néctar do Cerrado, no Mercado 

Distrital do Cruzeiro, Belo Horizonte - MG. Essas sementes são provenientes de Japonvar, 

município localizado no norte de Minas Gerais. As sementes foram trituradas em liquidificador 

doméstico até a obtenção de uma farinha homogênea, a qual foi desengordurada e ficou 

armazenada sob refrigeração até a análise da composição centesimal e até o preparo das dietas 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Semente do pequi adquirida na loja Néctar do Cerrado (A). Sementes do pequi partidas ao meio (B) e 

trituradas em liquidificador doméstico (C). 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.2 Composição centesimal da semente do pequi 

 

 

A composição centesimal da semente do pequi foi realizada no Laboratório de 

Bromatologia da Escola de Nutrição, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). As 

análises de determinação de proteínas, lipídeos, cinzas e umidade foram realizadas em 

triplicata, conforme Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). A metodologia para determinação de 

fibra alimentar total foi realizada de acordo com a Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC, 1997). 

 

 

4.2.1 Proteínas 

 

  

 A determinação de proteínas baseia-se na quantificação do nitrogênio, feita pelo 

processo de digestão de Kjeldahl. A matéria orgânica é decomposta e o nitrogênio existente é 

transformado em amônia, que é recolhida em solução de ácido bórico e quantificada através de 

titulação com solução de ácido clorídrico. Esse método é composto por três etapas: digestão, 

destilação e titulação. Sendo o conteúdo de nitrogênio das diferentes proteínas 

aproximadamente 16%, utiliza-se o fator 6,25 para transformar a quantidade de nitrogênio 

encontrado em gramas de proteínas. 

 

 

4.2.2 Lipídeos 

 

 

 A determinação do teor de lipídeos foi feita através de um método gravimétrico. 

Realizou-se a extração da fração lipídica da amostra de forma contínua em aparelho do tipo 

Soxhlet utilizando como solvente o éter de petróleo. O balão contendo os lipídeos extraídos foi 

colocado na estufa à 105ºC para remoção por evaporação do solvente empregado. Após esse 

processo, o balão foi colocado em dessecador para ser resfriado e pesado. O teor de lipídeos foi 

calculado através da diferença entre o peso final e inicial do balão. 
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4.2.3 Cinzas 

 

 

 Resíduo por incineração ou cinzas é o nome dado ao resíduo obtido por aquecimento 

em mufla de um produto em temperatura próxima a 550°C a 570°C.  A amostra foi colocada 

no cadinho previamente seco e pesado e levado à mufla a uma temperatura de 550°C até a 

obtenção de cinzas claras (branca). Em seguida, o cadinho foi colocado em dessecador para ser 

resfriado e pesado. O teor de cinzas foi calculado através da diferença entre o peso final e inicial 

do cadinho.  

 

 

4.2.4 Umidade 

 

 

 O aquecimento direto da amostra a 105°C é o processo mais usual para determinação 

de umidade. A amostra foi colocada em pesa filtro previamente seco e pesado e levada à estufa 

a 105ºC por 3 horas. Em seguida, o pesa filtro com a amostra foi colocado em dessecador até 

atingir temperatura ambiente para ser pesado. Esse procedimento foi repetido até a obtenção de 

peso constante. 

 

 

4.2.5 Fibra alimentar total 

 

 

 Para a determinação da fibra alimentar total foi utilizado um método enzimático-

gravimétrico que consiste em tratar a amostra com enzimas fisiológicas, simulando as 

condições do intestino humano, permitindo separar e quantificar gravimetricamente o conteúdo 

total da fração fibra.  

A amostra seca e desengordurada foi gelatinizada com a alfa amilase e logo depois 

digerida enzimaticamente com protease e amiloglucosidase para remover a proteína e o amido. 

Adicionou-se etanol e a amostra permaneceu em repouso para precipitar a fibra alimentar. 

Filtrou-se o resíduo total, lavando com etanol e acetona. Depois de seco, o resíduo foi pesado. 

Uma triplicata do resíduo foi utilizada para análise do teor de proteínas e a outra incinerada 
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para determinação das cinzas. Esse último procedimento é necessário para que os teores de 

proteínas e cinzas sejam descontados do valor da fibra alimentar total. 

 

 

4.2.6 Carboidratos 

 

 

 A quantidade de carboidratos na amostra foi obtida por diferença em relação aos demais 

componentes, ou seja, ao valor 100 foi subtraída a soma dos valores obtidos para proteínas, 

lipídeos, umidade, cinzas e fibras. 

 

 

4.3 Perfil de aminoácidos 

 

 

 A composição de aminoácidos foi determinada no Centro de Ciência e Qualidade de 

Alimentos (CCQA) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Campinas/São Paulo. O 

aminoácido triptofano foi quantificado segundo a metodologia descrita por Spies (1967) e os 

demais aminoácidos segundo White et al (1986) e Hagen et al (1989). 

 

 

4.4 Composição de minerais 

 

 

 Para quantificação dos teores de sódio (Na), potássio (K) e fósforo (P) a amostra foi 

transferida para tubos de digestão com ácido nítrico e foi lentamente aquecida em bloco digestor 

até o desaparecimento de gases de coloração marrom avermelhada. Após essa etapa, com a 

amostra fria, adicionou-se ácido perclórico e retomou-se o aquecimento até que a solução 

ficasse clara, sem desprendimento de gases de coloração marrom. A amostra digerida foi 

transferida para um balão volumétrico de 50 mL e completou-se o volume com água ultrapura. 

A determinação de sódio e potássio foi realizada no fotômetro de chama da Analyser, modelo 

910M, utilizando padrão de Na/K 100 partes por milhão (ppm). Para quantificação do teor de 

fósforo na amostra foi preparada uma curva padrão de fósforo e, em seguida, realizada a leitura 
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da absorbância da curva e da amostra no comprimento de onda de 680 nanômetros (nm) no 

espectrofotômetro digital Fento 700S (IAL, 2008). 

 Para determinação dos demais minerais, a amostra foi incinerada em forno mufla à 

550ºC até a obtenção de cinzas claras. As cinzas obtidas foram enviadas para o Laboratório de 

Absorção Atômica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para realização da 

quantificação dos minerais. As análises foram realizadas em um espectrofotômetro de absorção 

atômica da marca Hitachi Z-8200, acoplado a um forno grafite da mesma marca. 

 

 

4.5 Composição das dietas 

 

 

 As dietas foram preparadas no início do experimento no Laboratório de Nutrição 

Experimental, Escola de Nutrição, UFOP. Essas foram isoprotéicas e isocalóricas e seguiram 

as recomendações de preparo da AOAC (39.133) (1965) para avaliação biológica da qualidade 

protéica (tabela 3). Preparou-se, ainda, uma dieta livre de nitrogênio (aprotéica) para ser 

utilizada na determinação do NPR, NPU, DV e BNap.  

 

Tabela 3: Recomendações para o preparo de dietas para avaliação biológica da qualidade 

protéica.  

Ingredientes % 

Proteína (amostra) q.s.p. 10 

Óleo de soja 8 

Mistura de minerais 5 

Mistura de vitaminas 1 

Celulose 1 

Água 5 

Amido q.s.p. 100 

                                       q.s.p.: quantidade suficiente para. 

 

 Posteriormente, foi feita a determinação da quantidade de proteínas das dietas controle, 

farinha da semente do pequi (FSP) e farinha da semente do pequi mais aminoácido limitante 
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(FSPAL) para verificar se estavam em torno de 10% e para confirmar que a dieta aprotéica não 

apresentava esse nutriente em sua composição. 

 As dietas foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e 

armazenadas na geladeira à temperatura de 4ºC durante todo o período experimental. As 

composições da dietas experimentais são apresentadas na tabela 4. 

       

Tabela 4 - Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). 

Nutrientes 
Dietas 

Controle FSP FSPAL Aprotéica 

Caseína 120,0  -  -  - 

Farinha da semente do pequi  - 155,0 155,0  - 

Óleo de soja 80,0 80,0 80,0 80,0 

Mistura de minerais1 50,0 50,0 50,0 50,0 

Mistura de vitaminas2  10,0 10,0 10,0 10,0 

Colina 2,5 2,5 2,5 2,5 

Celulose 10,0 10,0 10,0 10,0 

Água 50,0 50,0 50,0 50,0 

Aminoácido limitante (lisina)  -  -  5,5  - 

Amido 677,5 642,5 642,5 797,5 

Valor calórico (Kcal/Kg) 3834,40 3723,05 3723,05 3910,00 
1Mistura de minerais (expresso em g/Kg da mistura): NaCl - 139,3; KI - 0,79; MgSO4.7H2O - 57,3; CaCO3 - 381,4; 

MnSO4.H2O - 4,01; FeSO4.7H2O - 0,548; CuSO4.5H2O - 0,477; CoCl2.6H2O - 0,023; KH2PO4 - 389,0. 
2Mistura de vitaminas (expresso em mg/Kg da mistura): Acetato de retinol - 690; colecalciferol - 5; ácido p-amino 

benzóico - 10000; inositol - 10000; niacina - 4000; riboflavina - 800; tiamina HCL - 500; ácido fólico - 200; biotina 

- 40; cianocobalamina - 3; dl-α-tocoferol - 6700; sacarose - q.s.p. 1000g. FSP: farinha da semente do pequi. 

FSPAL: farinha da semente do pequi com aminoácido limitante. Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, lipídeos 

9 Kcal/g, carboidratos 4 Kcal/g. 

 

 O cálculo para determinação da quantidade de lisina a ser adicionada na dieta foi feito 

utilizando como referência as necessidades de aminoácidos essenciais de crianças de dois a 

cinco anos de idade (pré-escolares) de acordo com o padrão da FAO (1985). Considerou-se a 

quantidade de lisina da FSP e adicionou-se lisina em quantidade suficiente para atingir as 

recomendações. 
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4.6 Animais 

 

 

 Foram utilizados 76 ratos machos, da linhagem Fischer, recém desmamados, com 21 a 

23 dias de idade, pesando, aproximadamente, 45 gramas, provenientes do Laboratório de 

Nutrição Experimental da Escola de Nutrição (UFOP). Os animais foram alojados 

individualmente em gaiolas metálicas dispostas em ambiente arejado com controle de 

temperatura, luminosidade e umidade. Água filtrada e dieta foram oferecidas à vontade.  

 Para verificar os objetivos propostos, foram realizados dois experimentos, visto que, os 

métodos biológicos de avaliação da qualidade protéica possuem características distintas, como, 

por exemplo, o tempo de acompanhamento. Além disso, quando se inclui um grupo de animais 

que não recebem proteína através da dieta, recomenda-se um período menor de experimento 

devido ao estresse causado aos animais. Com base nessas informações, calculamos o NPR, DV, 

BNap, e NPU com os dados obtidos no primeiro experimento e o PER, que é um método mais 

longo e que não possui grupo experimental recendo dieta aprotéica, foi obtido através do 

segundo delineamento. No experimento 1 os animais foram aleatoriamente distribuídos entre 

quatro grupos de acordo com a dieta recebida: grupo controle (dieta controle de caseína), grupo 

dieta aprotéica (dieta isenta de proteínas), grupo FSP (dieta com a farinha da semente do pequi) 

e grupo FSPAL (dieta com a farinha da semente do pequi adicionada do primeiro aminoácido 

limitante, a lisina). Esses animais foram acompanhados durante 14 dias. No experimento 2, os 

animais foram aleatoriamente distribuídos entre os grupos controle, FSP e FSPAL e 

acompanhados por 30 dias. 

O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de Ouro Preto (CEUA/UFOP), protocolo nº 2015/43 (Anexo A). 

 

 

4.7 Delineamento experimental 

  

 

 No experimento 1, os ratos recém desmamados foram divididos em quatro grupos com 

10 animais cada. O grupo controle recebeu dieta padrão com 10% de proteína proveniente da 

caseína, o grupo dieta aprotéica recebeu uma dieta isenta de proteínas. Ao grupo farinha da 

semente do pequi (FSP) foi oferecida uma dieta com 10% de proteína proveniente da semente 

do pequi e o grupo farinha da semente do pequi adicionada do primeiro aminoácido limitante 
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(FSPAL) recebeu a mesma dieta do grupo FSP com o acréscimo de lisina, que é o primeiro 

aminoácido limitante da semente do pequi. 

 Os animais foram colocados individualmente em gaiolas, devidamente identificadas 

com o tipo de dieta, o número específico do animal e com comedouro e bebedouro 

individualizados. Água e dieta foram oferecidas à vontade por duas semanas.  

 No experimento 2, os animais recém desmamados foram divididos em três grupos com 

12 animais em cada. As dietas oferecidas a cada grupo apresentaram a mesma composição das 

dietas do experimento 1, exceto a dieta aprotéica que não foi incluída neste delineamento 

experimental. Os animais foram mantidos sob as mesmas condições do primeiro experimento 

e foram acompanhados por 30 dias. 

A avaliação do consumo alimentar e a coleta de fezes foi feita durante sete dias 

consecutivos na segunda semana de cada experimento. Para realização do controle de ingestão 

e excreção fecal, foram colocadas bandejas de papel sob cada uma das gaiolas. As bandejas 

usadas eram substituídas por bandejas limpas e levadas para estufa a 90°C por uma hora. Após 

esse período, era feita a raspagem das mesmas para separação e pesagem da dieta desperdiçada 

e das fezes excretadas. 

Ao final dos experimentos, os animais foram deixados em jejum por 12 horas, 

anestesiados com isoflurano e eutanasiados. O sangue desses animais foi coletado em tubos 

eppendorf (com 1,5 mL de capacidade) através da incisão dos vasos sanguíneos adjacentes ao 

plexo braquial até sangria total. Posteriormente, foi realizada a centrifugação do sangue e o soro 

armazenado em freezer à -80ºC para realização das dosagens séricas. 

 Os órgãos e tecidos (fígado, rins, músculo gastrocnêmio, tecidos adiposos abdominal, 

marrom, mesentérico e epididimal) foram extraídos, pesados e armazenados em freezer à -80ºC. 

O cálculo do peso relativo dos órgãos foi feito utilizando a seguinte fórmula: (peso do órgão/ 

peso do animal) x 100. A pata traseira esquerda dos animais também foi extraída para 

determinação do nitrogênio, para posterior cálculo do NPU. 

Os procedimentos estão esquematizados nas figuras 6 e 7. 
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Figura 6 - Esquema do delineamento experimental 1. 
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Figura 7 - Esquema do delineamento experimental 2. 
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4.8 Análises bioquímicas no soro 

 

 

 As dosagens bioquímicas foram realizadas utilizando-se kits comerciais da Labtest 

Diagnóstica S.A.®, sendo elas: albumina, ALT, AST, colesterol total, creatinina, glicose, 

proteínas totais, triacilglicerois e ureia. Os princípios dos métodos e seus respectivos protocolos 

são descritos no Anexo B. 

 

 

4.9 Índices de avaliação da qualidade protéica 

 

 

 Os métodos de avaliação da qualidade protéica são calculados através das fórmulas 

descritas a seguir.  

 

 

4.9.1 Escore Químico (EQ) 

 

 

 O escore ou cômputo químico se baseia na determinação da concentração de 

aminoácidos e é dado pela relação: 

 

 

Escore químico =  
mg do aminoácido essencial por g da proteína teste

mg do aminoácido essencial por g da proteína de referência
 x100 

 

 

4.9.2 Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) 

 

 

 Calcula-se o PDCAAS multiplicando-se o escore químico mais baixo do aminoácido 

essencial pela digestibilidade verdadeira da proteína.  

 

PDCAAS = EQ x DV 
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4.9.3 Protein Efficiency Ratio (PER) 

 

 

 Calculado através do ganho de peso e da ingestão protéica dos animais, após 30 dias, 

para cada um dos animais do experimento.  

 

PER =  
Ganho de peso (g)

Proteína consumida (g)
 

 

PER corrigido = [(PER do grupo teste/PER do grupo padrão) × 2,5] 

 

 

4.9.4 Net Protein Ratio (NPR) 

 

 

Este método é definido pela variação do peso corporal do grupo de animais alimentados 

com a dieta a 10% da proteína a ser testada, adicionada a perda de peso dos animais que 

receberam a dieta aprotéica, dividida pela quantidade de proteína ingerida pelo primeiro grupo.  

 

NPR = 
Ganho de peso no grupo teste(g) + Perda de peso no grupo aprotéico(g)

Proteína consumida pelo grupo teste (g)
 

 

 

4.9.5 Digestibilidade Verdadeira (DV) 

 

 

 Na segunda semana de cada experimento as fezes foram coletadas e secas diariamente. 

O conteúdo do nitrogênio (N) fecal foi determinado pelo método de Kjeldahl e utilizado para 

calcular a digestibilidade verdadeira através da seguinte expressão:  

 

DV =
N.ingerido (g)−[N.  fecal (grupo teste)(g)−N.fecal (grupo aprotéico)(g)]

Nitrogênio ingerido pelo grupo teste (g)
 x100 
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4.9.6 Net Protein Utilization (NPU) 

 

 

 O nitrogênio da carcaça (pata traseira) foi determinado através do método de Kjeldahl e 

utilizado na determinação do NPU. 

 

NPU

=
Nitrogênio da carcaça(grupo teste)(g) − Nitrogênio da carcaça(grupo aprotéico)(g)

Nitrogênio ingerido pelo grupo teste (g)
 x100 

 

 

4.9.7 Balanço Nitrogenado Aparente (BNap) 

 

 

 O balanço nitrogenado (BN) mede a quantidade de nitrogênio ingerido através da dieta 

e a quantidade excretada nas fezes e na urina. Quando a mensuração da excreção do nitrogênio 

na urina não é feita, determina-se apenas o BN aparente (BNap): 

 

BNap = Nitrogênio ingerido (g) - [Nitrogênio fecal (grupo teste) (g) - Nitrogênio fecal (grupo 

aprotéico) (g)] 

 

 

4.10 Análise estatística 

 

 

 Os dados foram submetidos aos testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov, 

D’Agostino e Pearson e Shapiro Wilk, sendo considerados com distribuição paramétrica 

aqueles que passavam em pelo menos dois desses testes. Dados com distribuição paramétrica 

foram tratados pelo teste One-Way ANOVA e apresentados como média ± desvio padrão. O 

pós teste de Tukey foi utilizado para determinar entre quais grupos a diferença foi significativa. 

Os dados com distribuição não paramétrica foram avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis 

seguido pelo pós teste de Dunns e foram expressos como mediana e intervalo interquartil. 
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 As diferenças foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. Para realização das 

análises foi utilizado o software GraphPad Prisma versão 5.00 compatível com o sistema 

operacional Windows (San Diego, Califórnia, USA). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização centesimal da semente in natura e da farinha da semente do pequi 

desengordurada 

 

 

 Os resultados da composição centesimal da semente do pequi e da farinha da semente 

do pequi desengordurada utilizadas neste estudo estão apresentados na tabela 5. O teor de 

lipídeos encontrado na semente do pequi foi de 55,4% e o teor de proteínas, 25,3%. Já na farinha 

desengordurada, os lipídeos representaram apenas 3,0% da amostra e as proteínas, 65,5%. 

Encontrou-se quantidades significativas de fibra alimentar total na semente e na farinha, 

representando 8,2% e 15,6%, respectivamente. As amostras também apresentaram um bom teor 

de cinzas, sendo que a concentração desse constituinte na semente foi de 3,8% e na farinha 

desengordurada, 9,8%. 

 

Tabela 5- Composição centesimal em 100 g da semente do pequi e da farinha da semente do 

pequi desengordurada.  

Nutrientes 
Semente do pequi 

(g/100g) 

Farinha da semente do pequi 

desengordurada (g/100g) 

Umidade 3,79 ± 0,06 7,17 ± 0,37 

Proteínas 25,28 ±  0,45 65,47 ± 0,47 

Lipídeos 55,42 ± 0,22 3,05 ± 0,01 

Cinzas 3,79 ± 0,05 9,77 ± 0,07 

Fibra alimentar total 8,20 ± 0,49 15,58 ± 1,28 

Carboidratos1 3,52 Quantidade insignificante 

Valor calórico total (Kcal) 613,98 289,33  

 As análises foram feitas em triplicatas. Valores expressos como média ± desvio padrão. 
 1Carboidratos = 100 - (umidade + proteínas + lipídeos + cinzas + fibra alimentar total). 

  Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, carboidratos 4 Kcal/g e lipídeos 9 Kcal/g. 
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5.2 Determinação da composição aminoacídica da semente do pequi 

 

 

 O perfil de aminoácidos obtido para semente do pequi é apresentado na tabela 6. Dentre 

os aminoácidos que não são considerados essenciais, a semente apresentou maior teor de ácido 

glutâmico, seguido pela arginina e pelo ácido aspártico. Em relação aos aminoácidos essenciais, 

pôde-se observar maiores teores de leucina, valina e isoleucina, no entanto, para esses 

aminoácidos, é necessário considerar, também, os valores de ingestão recomendados pela FAO 

(1985), o que foi feito na seção seguinte. 

 

             Tabela 6 - Perfil de aminoácidos da semente do pequi. * 

Aminoácidos 
Resultado 

 (g/100g da farinha da semente) 

Ácido Aspártico 2,81 

Ácido Glutâmico 7,52 

Serina 1,44 

Glicina 1,19 

Histidina 0,77 

Arginina 6,27 

Treonina 0,86 

Alanina 1,02 

Prolina 0,96 

Valina 1,34 

Metionina 1,06 

Cistina 0,29 

Isoleucina 1,28 

Leucina 1,81 

Fenilalanina 0,96 

Tirosina 1,08 

Lisina 0,72 

Triptofano 0,32 

            *Análise realizada no Centro de Ciências e Qualidade de Alimentos (CCQA) do Instituto de  

              Tecnologia de Alimentos (ITAL), Campinas/São Paulo. 
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5.3 Escore Químico 

 

 

 Os resultados apresentados na tabela 7 mostram que a semente do pequi é deficiente em 

lisina, que apresentou o menor valor de escore químico, 39%, sendo considerada portanto, o 

primeiro aminoácido limitante. Em contrapartida, a semente mostrou-se uma boa fonte de 

valina, metionina e cistina, isoleucina, histidina, fenilalanina e tirosina, cujos teores foram 

maiores que os valores recomendados para ingestão pela FAO (1985). 

 

Tabela 7 - Perfil de aminoácidos essenciais e escore químico da semente do pequi. 

Aminoácido essencial mg/g de proteína Padrão FAO/WHO2 EQ (%) 

Treonina 27,13 34,00 80,00 

Valina 42,27 35,00 121,00 

Metionina + Cistina 42,59 25,00 170,00 

Isoleucina 40,38 28,00 144,00 

Leucina 57,1 66,00 87,00 

Lisina1 22,71 58,00 39,00 

Triptofano 10,09 11,00 92,00 

Histidina 24,29 19,00 128,00 

Fenilalanina + Tirosina 64,35 63,00 102,00 

1Lisina - primeiro aminoácido limitante. 
2FAO/WHO (1985) - Padrão teórico estabelecido de aminoácidos indispensáveis para crianças de 2 a 5 anos de 

idade. FAO: Food and Agriculture Organization. WHO: World Health Organization. EQ: Escore Químico. 
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5.4 Determinação da composição de minerais da semente do pequi 

 

 

  O resultado da composição de minerais da semente do pequi utilizada no nosso trabalho 

é apresentado na tabela 8. A semente do pequi representa uma boa fonte de minerais em geral, 

com altos teores de potássio, fósforo, magnésio, cobre e cromo, os quais atendem a 

recomendação mínima de 15% da Ingestão Diária Recomendada (IDR). Além disso, apresenta 

reduzida concentração de sódio.  

 

                      Tabela 8 - Composição em minerais da semente do pequi. 

Minerais mg/100g amostra 

Cálcio 138,81 

Magnésio  356,19 

Sódio 24,80 

Potássio 817,27 

Fósforo 745,67 

Ferro 2,50 

Cobre  1,47 

Cromo 42,71 

Cobalto 0,42 

Bário 1,06 

Cádmio 0,22 

Alumínio 0,85 

Chumbo 1,10 

  A quantificação de cálcio, magnésio, ferro, cobre, cromo, cobalto, bário, cádmio,  

alumínio e chumbo foi realizada no laboratório de Absorção Atômica da UFMG. 
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5.5 Delineamento 1 

 

 

5.5.1 Ingestão alimentar, excreção fecal e ganho de peso 

 

 

Em relação à ingestão alimentar, os animais dos grupos dieta aprotéica, FSP e FSPAL 

consumiram menor quantidade de dieta quando comparados ao grupo controle. A ingestão 

protéica foi significativamente maior no grupo controle. O grupo que recebeu dieta aprotéica 

apresentou excreção fecal inferior aos demais grupos, e o grupo FSPAL não diferiu 

estatisticamente dos grupos controle e FSP. Os dados são apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Ingestão alimentar, ingestão protéica e excreção fecal dos animais que receberam 

dieta aprotéica, controle, FSP e FSPAL. 

  Grupos Experimentais 

Variáveis Aprotéica Controle FSP FSPAL 

Ingestão alimentar (g) 64,68 ± 23,58b 129,30 ± 10,92a 95,76 ± 25,02c 86,24 ± 22,06b,c 

Ingestão protéica (g)  - 14,15 ± 1,19a 9,14 ± 2,39b 8,53 ± 2,18b 

Excreção fecal (g) 1,19 ± 0,35b 3,70 ± 0,77a 6,20 ± 1,66c 4,82 ± 1,93a,c 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 10 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. 

FSPAL: farinha da semente do pequi com aminoácido limitante. 
 

 

Os dados relacionados ao peso dos animais são apresentados na tabela 10. Observa-se 

que o peso inicial não apresentou diferença estatística entre os grupos, no entanto, ao final do 

experimento o grupo controle apresentou maior peso corporal e ganho de peso quando 

comparado aos demais grupos. 
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Tabela 10 - Avaliação do peso corporal inicial, peso corporal final e ganho de peso dos animais 

que receberam dieta aprotéica, controle, FSP e FSPAL. 

  Grupos Experimentais 

Variáveis Aprotéica Controle FSP FSPAL 

Peso Corporal Inicial (g) 46,90 ± 5,30a 46,90 ± 5,38a 46,50 ± 5,12a 45,60 ± 7,18a 

Peso Corporal Final (g) 32,70 ± 3,74b 83,90 ± 8,65a 47,00 ± 7,41c 46,00 ± 7,82c 

Ganho de Peso (g)  - 37,00 ± 4,42a 0,50 ± 3,69b 0,40 ± 4,14b 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 10 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. 

FSPAL: farinha da semente do pequi com aminoácido limitante. 
 

 

5.5.2 Peso dos órgãos e tecidos 

 

 

 As médias de peso total e peso relativo do fígado, rins e músculo gastrocnêmio são 

apresentadas na tabela 11. O peso total dos órgãos foram estatisticamente maiores no grupo 

controle e não apresentaram diferença estatística entre os grupos FSP e FSPAL. O peso relativo 

do músculo gastrocnêmio não diferiu entre os grupos e, em relação ao peso relativo do fígado 

e dos rins, observa-se um aumento nos grupos FSP e FSPAL quando comparados ao grupo 

controle. 

  

Tabela 11 - Peso total e peso relativo do fígado, rins e músculo gastrocnêmio dos animais que 

receberam dieta controle, FSP e FSPAL. 

  Grupos Experimentais 

  Controle FSP FSPAL 

Fígado (g) 2,59 ± 0,37a 1,76 ± 0,25b 2,05 ± 0,34b 

P.R. Fígado  3,08 (2,93; 3,24) a 3,80 (3,43; 3,98) b 4,48 (4,18; 4,84) c 

Rins (g) 0,64 ± 0,06a 0,50 ± 0,07b 0,48 ± 0,05b 

P.R. Rins  0,77 ± 0,03a 1,07 ± 0,08b 1,05 ± 0,11b 

M. Gastrocnêmio (g) 0,38 (0,36; 0,40) a 0,20 (0,18; 0,22) b 0,22 (0,18; 0,26) b 

P.R. M. Gastrocnêmio  0,46 ± 0,03a 0,43 ± 0,03a  0,47 ± 0,05a 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% 

e 75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras 

diferentes. n = 10 animais/grupo. P.R: Peso relativo. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente 

do pequi com aminoácido limitante. 
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5.5.3 Análises bioquímicas no soro 

 

  

 Na tabela 12 estão descritos os dados relacionados às dosagens bioquímicas dos animais 

experimentais do primeiro delineamento. Não foram encontradas diferenças estatísticas entre 

os grupos FSP e FSPAL e o grupo controle em relação às proteínas totais, albumina, AST, ureia, 

creatinina e glicose.  

 

Tabela 12 - Concentração sérica de proteínas totais, albumina, AST, ALT, ureia, creatinina, 

glicose, colesterol e triacilglicerois em ratos alimentados com dieta controle, FSP e FSPAL. 

Metabólitos 
Grupos Experimentais 

Controle FSP FSPAL 

Proteínas totais (g/dL) 4,77 ± 0,49a 4,08 ± 0,79a 4,45 ± 0,68a 

Albumina (g/dL) 2,42 (2,27; 2,46) a 2,31 (2,14; 2,49) a 2,25 (2,11; 2,46) a 

AST (U/mL) 79,91 (68,84; 91,96) a 88,38 (78,28; 98,89) a 91,25 (79,73; 98,52) a 

ALT (U/mL) 27,91 ± 4,58a 21,20 ± 4,41b 23,48 ± 2,94a, b 

Ureia (mg/dL) 32,24 ± 3,35a 31,71 ± 8,55a 30,38 ± 10,65a 

Creatinina (mg/dL) 0,52 ± 0,07a 0,57 ± 0,11a 0,63 ± 0,09a 

Glicose (mg/dL) 107,20 ± 27,27a, b 83,23 ± 40,30a 134,34 ± 50,94b 

Colesterol total (mg/dL) 75,37 ± 7,70a 65,43 ± 13,07a, b 52,39 ± 14,41b 

Triacilglicerois (mg/dL) 48,46 (43,80; 52,35) a 33,68 (22,86; 36,54) b 27,26 (23,72;30,98) b 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% 

e 75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras 

diferentes. n = 10 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente do pequi com 

aminoácido limitante. AST: aspartato aminotransferase. ALT: alanina aminotransferase. 

 

 

5.5.4 NPR 

 

 

 O NPR calcula a eficiência da proteína em manter e aumentar o peso corporal e os 

valores das médias do NPR dos grupos experimentais estão representados a seguir (tabela 13). 

O resultado do grupo de animais alimentados com a dieta controle foi significativamente 

superior aos resultados dos grupos FSP e FSPAL, que não diferiram entre si. 
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Tabela 13 - Razão Protéica Líquida (NPR) de animais alimentados com dieta controle, FSP e 

FSPAL. 

 

 

 

 

 
 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da 

semente do pequi com aminoácido limitante. NPR: Net Protein Ratio. 
 

 

 

5.5.5 DV e BNap 

 

 

Os valores médios de nitrogênio fecal, DV e BNap são apresentados na tabela 14. Em 

relação à excreção de nitrogênio nas fezes, não houve diferença estatística entre os grupos. A 

digestibilidade da dieta controle foi estatisticamente superior à das dietas FSP e FSPAL. A 

digestibilidade média das dietas FSP e FSPAL foi de 86,96% e 89,47%, respectivamente, o que 

também representa uma boa digestibilidade. 

O balanço nitrogenado aparente foi positivo em todos os grupos experimentais, sendo 

que os grupos FSP e FSPAL não diferiram estatisticamente e apresentaram médias 

significativamente menores que a média do grupo controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Experimentais NPR 

Controle 3,62 ± 0,15a 

FSP 1,65 ± 0,33b 

FSPAL 1,80 ± 0,64b 
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Tabela 14 - Nitrogênio fecal, Digestibilidade Verdadeira (DV) e Balanço Nitrogenado 

Aparente (BNap) de animais alimentados com dieta controle, FSP e FSPAL. 

Grupos Experimentais Nitrogênio Fecal DV (%) BNap (g) 

Controle 0,17 ± 0,03a 94,32 ± 1,24a 2,13 ± 0,16a 

FSP 0,24 ± 0,06a 86,96 ± 4,19b 1,27 ± 0,35b 

FSPAL 0,18 ± 0,07a 89,47 ± 6,08b 1,23 ± 0,36b 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da 

semente do pequi com aminoácido limitante. DV: Digestibilidade Verdadeira. BNap: Balanço Nitrogenado 

Aparente. 
 

 

 

5.5.6 NPU 

 

 

 Os dados do NPU são mostrados na tabela 15, na qual pode-se observar que houve 

diferença significativa entre os valores do NPU da dieta controle e os valores das demais dietas 

e que não houve diferença estatística entre as dietas FSP e FSPAL. O valor médio do nitrogênio 

na carcaça foi significativamente maior no grupo controle quando comparado aos grupos FSP 

e FSPAL. 

 

Tabela 15 -  Utilização Protéica Líquida (NPU) e nitrogênio da carcaça de animais alimentados 

com dieta controle, FSP e FSPAL. 

Grupos Experimentais 
Nitrogênio da 

carcaça (g) 
NPU (%) 

Controle 2,66 ± 0,27a 71,23 ± 6,60a 

FSP 1,49 ± 0,23b 29,74 ± 14,71b 

FSPAL 1,46 ± 0,25b 31,56 ± 18,61b 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da 

semente do pequi com aminoácido limitante. NPU: Net Protein Utilization. 
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5.5.7 PDCAAS 

 

 

O PDCAAS é apresentado na tabela 16 e mostra que mesmo após o escore químico da 

lisina ser corrigido pela digestibilidade verdadeira, o valor permaneceu baixo.  

 

Tabela 16 - Escore químico corrigido pela digestibilidade verdadeira (PDCAAS) da semente 

do pequi. 

Aminoácido essencial PDCAAS 

Treonina 0,69 

Valina 1,05 

Metionina + Cistina 1,48 

Isoleucina 1,25 

Leucina 0,75 

Lisina 0,34 

Triptofano 0,80 

Histidina 1,11 

Fenilalanina + Tirosina 0,89 

                                PDCAAS: Protein Digestibibility Corrected Amino Acid Score 

 

 

5.6 Delineamento 2 

 

 

5.6.1 Ingestão alimentar, excreção fecal e ganho de peso 

 

 

 A ingestão alimentar e protéica foram significativamente maiores no grupo controle. Já 

em relação à excreção fecal, as médias dos grupos FSP e FSPAL foram estatisticamente maiores 

quando comparadas ao grupo controle (tabela 17).   
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Tabela 17 - Ingestão alimentar, ingestão protéica e excreção fecal dos animais que receberam 

dieta controle, FSP e FSPAL. 

  Grupos Experimentais 

Variáveis Controle FSP FSPAL 

Ingestão alimentar (g) 280,20 (269,40; 305,90)a 212,10 (193,10; 215,40) b 180,60 (172,50; 191,50)b 

Ingestão protéica (g) 30,68 (29,50; 33,48)a 20,24 (18,42; 20,56)b 17,87 (17,07; 18,95)b 

Excreção fecal (g) 8,82 ± 0,85a 14,20 ± 1,73b 13,41 ± 0,96b 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% 

e 75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras 

diferentes. n = 12 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente do pequi com 

aminoácido limitante. 
 

 

No segundo delineamento, o peso inicial também não diferiu estatisticamente entre os 

grupos. O grupo controle apresentou o maior peso final quando comparado aos grupo 

alimentados com a dieta FSP e FSPAL. Com relação ao ganho de peso observa-se que o ganho 

dos grupos FSP e FSPAL foi significativamente menor quando comparado ao grupo controle. 

Os dados estão apresentados na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Avaliação do peso corporal inicial, peso corporal final e ganho de peso dos animais 

que receberam dieta controle, FSP e FSPAL. 

  Grupos Experimentais 

Variáveis Controle FSP FSPAL 

Peso Corporal Inicial (g) 44,23 ± 2,84a 44,50 ± 3,31a 45,18 ± 2,67a 

Peso Corporal Final (g) 116,40 ± 7,47a 51,67 ± 5,38b 58,11 ± 6,93b 

Ganho de Peso (g) 72,15 ± 8,30a 7,17 ± 6,06b 12,93 ± 6,50b 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 12 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. 

FSPAL: farinha da semente do pequi com aminoácido limitante. 
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5.6.2 Peso dos órgãos e tecidos 

 

 

Na tabela 19 estão descritos os resultados do peso total e relativo dos órgãos e tecidos 

dos animais experimentais. Observa-se que as médias de peso total dos rins, tecidos adiposos 

(T.A.) marrom, abdominal, epididimal e mesentérico não diferiram estatisticamente entre os 

grupos FSP e FSPAL e foram significativamente maiores no grupo controle. O grupo que 

recebeu a suplementação de lisina apresentou maior média de peso total e relativo do músculo 

gastrocnêmio quando comparado ao grupo FSP. E a média de peso total do fígado do grupo 

FSPAL não apresentou diferença estatística quando comparado ao grupo controle e foi 

significativamente maior que o grupo FSP. Os pesos relativos dos T.A. não foram apresentados 

porque mantiveram o mesmo padrão estatístico do peso total. 

  

Tabela 19 - Peso total e peso relativo do fígado, rins e músculo gastrocnêmio e peso total dos 

tecidos adiposos marrom, abdominal, epididimal e mesentérico dos animais que receberam 

dieta controle, FSP e FSPAL. 

  Grupos Experimentais 

  Controle FSP FSPAL 

Fígado (g) 3,78 ± 0,23a 2,09 ± 0,18b 2,51 ± 0,25a 

P.R. Fígado  3,25 ± 0,13a 3,93 ± 0,41b 4,34 ± 0,33c 

Rins (g) 0,93 ± 0,07a 0,56 ± 0,06b 0,61 ± 0,04b 

P.R. Rins  0,80 ± 0,05a 1,09 ± 0,08b 1,05 ± 0,09b 

M. Gastrocnêmio (g) 0,59 ± 0,04a 0,22 ± 0,03b 0,28 ± 0,04c 

P.R. M. Gastrocnêmio  0,51 ± 0,03a 0,43 ± 0,03b 0,49 ± 0,03a 

T.A. Marrom (g) 0,39 ± 0,09a 0,18 ± 0,06b 0,16 ± 0,03b 

T.A. Abdominal (g) 0,80 ± 0,28a 0,14 ± 0,08b 0,14 ± 0,07b 

T.A. Epididimal (g) 1,01 ± 0,27a 0,29 ± 0,11b 0,27 ± 0,09b 

T.A. Mesentérico (g) 0,99 (0,78; 1,07)a 0,29 (0,21; 0,32)b 0,27 (0,24; 0,30)b 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% 

e 75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras 

diferentes. n = 12 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente do pequi com 

aminoácido limitante. P.R.: peso relativo. T.A.: tecido adiposo. 
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5.6.3 Análises bioquímicas no soro 

 

 

Os resultados das dosagens bioquímicas realizadas no soro dos animais do delineamento 

2 são apresentados na tabela 20. As concentrações séricas de ALT, AST e triacilglicerois não 

diferiram significativamente entre os grupos. Os animais que receberam dieta com semente do 

pequi apresentaram uma redução significativa das proteínas totais e albumina sérica e aumento 

da creatinina em relação ao grupo controle. O grupo suplementado com lisina apresentou 

aumento significativo da glicose em relação aos grupos controle e FSP e redução do colesterol 

quando comparado aos mesmos. 

 

Tabela 20 - Concentração sérica de proteínas totais, albumina, AST, ALT, ureia, creatinina, 

fosfatase alcalina, glicose, colesterol e triacilglicerois em ratos alimentados com dieta controle, 

FSP e FSPAL. 

Metabólitos 
Grupos Experimentais 

Controle FSP FSPAL 

Proteínas totais (g/dL) 5,22 ± 0,30a 4,70 ± 0,29b 4,29 ± 0,25b 

Albumina (g/dL) 3,39 ± 0,23a 2,08 ± 0,28b 1,91 ± 0,23b 

AST (U/mL) 71,65 ± 24,82a 75,93 ± 18,81a 87,71 ± 31,11a 

ALT (U/mL) 31,66 (28,61; 31,92)a 48,83 (24,19; 36,79)a 32,34 (23,43; 38,94)a 

Ureia (mg/dL) 24,35 (20,21; 26,59)a 44,51 (37,77;53,17)b 38,30 (26,22; 33,48)a,b 

Creatinina (mg/dL) 0,69 ± 0,06a 0,80 ± 0,07b 0,79 ± 0,09b 

Glicose (mg/dL) 113,60 ± 56,10a 55,71 ± 24,40b 172,20 ± 43,47c 

Colesterol total (mg/dL) 70,67 ± 8,12a 67,78 ± 14,32a 54,83 ± 9,85b 

Triacilglicerois (mg/dL) 42,95 ± 16,86a 55,77 ± 21,36a 41,88 ± 14,17a 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% 

e 75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras 

diferentes. n = 12 animais/grupo. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente do pequi com 

aminoácido limitante. AST: aspartato aminotransferase. ALT: alanina aminotransferase. 
 

 

5.6.4 PER 

 

 

O coeficiente de eficiência protéica (PER) estima o quanto da proteína ingerida é usada 

para crescimento do animal e está representado na figura 8. Os valores do PER diferiram 

estatisticamente entre os três grupos, sendo maior no grupo controle. Ao compararmos o grupo 
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que recebeu a dieta com suplemento de lisina com o grupo que recebeu somente a farinha da 

semente, o valor do PER do grupo FSPAL foi estatisticamente superior ao do grupo FSP. 
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Figura 8 - Coeficiente de Eficiência Protéica (PER). Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 

(One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras diferentes. 

FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente do pequi com aminoácido limitante.   

 

 

O PER corrigido é apresentado na tabela 21. O valores médios do PER corrigido 

também apresentaram diferença estatística entre os grupos, sendo o grupo FSP com o menor 

valor médio. 

 

Tabela 21 - Coeficiente de Eficiência Protéica Corrigido (PER corrigido) de animais 

alimentados com dieta controle, FSP e FSPAL. 

Grupos Experimentais PER Corrigido 

Controle 2,5 ± 0,18a 

FSP 0,39 ± 0,33b 

FSPAL 0,78 ± 0,42c 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 

entre os grupos estão representadas por letras diferentes. PER corrigido = [(PER do grupo teste/PER do grupo 

controle) x 2,5]. FSP: farinha da semente do pequi. FSPAL: farinha da semente do pequi com aminoácido limitante. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Composição química da semente do pequi 

 

 

O estudo da composição química de espécies nativas contribui para uma melhor 

compreensão entre nutrição e biodiversidade, especialmente em termos de produção e 

processamento de alimentos para alimentação humana (FERNANDES et al, 2010). No cerrado 

existem inúmeras espécies frutíferas nativas que apresentam potencial para utilização na 

alimentação e, nesse contexto, o pequi possui uma semente comestível que é pouco consumida, 

inclusive pela população local (SOUSA, FERNANDES e NAVES, 2012). 

 Sementes comestíveis são cultivadas e crescem numa grande variedade de condições e 

clima, são globalmente populares e valorizadas por seus atributos sensoriais e nutricionais. 

Tipicamente são fontes ricas em lipídeos e proteínas e também contém vitaminas e minerais em 

quantidades apreciáveis. Essas sementes também podem ser uma boa fonte de fibras 

(VENKATACHALAM e SATHE, 2006). 

Na semente do pequi destacam-se elevados teores de lipídeos, que segundo Lima et al 

(2007), é o componente majoritário dessa semente, representando 51,5% da sua composição. 

No presente estudo, encontramos um teor de lipídeos de 55,4%, valor próximo ao relatado por 

esse autor. Outros estudos corroboram com o nosso achado, Ramos e Souza (2011) encontraram 

um teor médio de lipídeos de 48,5% para semente de pequi da espécie Caryocar coriaceum e 

Sousa et al (2011) relataram um teor total de lipídeos de 50,0% para semente do pequi da 

espécie Caryocar brasiliense. É provável que diferenças de procedimentos metodológicos, 

como a utilização de diferentes reagentes para extração lipídica, expliquem essas pequenas 

variações entre os resultados. 

 Nosso resultado referente ao teor de proteínas da semente do pequi foi de 25,3%, 

semelhante ao encontrado por Lima et al (2007) e por Sousa et al (2011), que acharam 25,3% 

e 29,6%, respectivamente. Damiani et al (2013) encontraram um teor protéico de 13,4% para 

amêndoa crua, diferindo do nosso estudo. Ramos e Souza (2011) trabalharam com sementes de 

pequi da espécie Caryocar coriaceum, e também, encontraram o teor de proteínas semelhante 

ao deste estudo, 27,1%. Esses resultados reforçam a importância nutricional da semente do 

pequi como fonte de proteínas e a necessidade de mais estudos para estimular o consumo e o 

uso dessa como mais uma opção no mercado nacional de amêndoas. 
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 A composição aminoacídica é uma importante propriedade química das proteínas, e 

como tal, representa um dos determinantes do seu valor nutricional (MAO, HUA e CHEN, 

2014). É conhecido que as proteínas de origem vegetal, como de leguminosas, cereais e 

sementes, são consideradas de qualidade inferior quando comparadas às proteínas de origem 

animal, em decorrência da menor digestibilidade e do perfil de aminoácidos essenciais (FAO, 

1991; SOUSA, FERNANDES e NAVES, 2012). Com base no modelo de requerimento de 

aminoácidos essenciais para pré-escolares de 2 a 5 anos (FAO,1985), o teor de lisina encontrado 

em nosso estudo corresponde a apenas 39% do requerimento, sendo considerada, portanto, o 

primeiro aminoácido limitante da semente do pequi. A treonina, a leucina e o triptofano também 

estão abaixo do requerimento, no entanto, os teores desses aminoácidos atendem, pelo menos, 

80% da recomendação. Cabe destacar que a semente mostrou-se boa fonte de valina, metionina 

e cistina, isoleucina, histidina, fenilalanina e tirosina, apresentando valores mais altos que os 

recomendados pela FAO 1985. A lisina também foi considerada o primeiro aminoácido 

limitante da semente do pequi no estudo de Sousa et al (2011) e de diversas nozes, como 

castanha do Pará (Bertholetia excelssa), castanha de caju (Anacardium occidentale), avelã 

(Corylus avellana), pinhão (Pinus pinea) e nozes (Juglans regia), segundo Venkatachalan e 

Sathe (2006). Devido a esses achados, propusemos o estudo da suplementação da lisina na 

farinha da semente do pequi desengordurada. 

A fibra alimentar faz parte do grupo dos carboidratos e sua definição vem sendo 

discutida desde a década de 1970. Várias definições tem sido propostas, e de modo geral, 

abordam a resistência à digestão e absorção dessa fração de carboidratos, bem como fazem 

referência quanto à sua atuação sobre o trânsito intestinal, fermentação pelas bactérias 

colônicas, redução e melhora do perfil plasmático de glicose e de colesterol (CUPPARI, 2005; 

DUTRA DE OLIVEIRA e MARCHINI, 2008). O valor médio desse constituinte encontrado 

no nosso trabalho foi de 8,2g/100g, próximo ao relatado no trabalho de Sousa et al (2011), 

10,4g/100g e superior ao descrito por Lima et al (2007), 2,2g/100g. Considerando a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) número 54, a semente do pequi utilizada em nosso trabalho pode 

ser classificada como contendo um alto conteúdo de fibras e essa característica pode 

proporcionar diversos benefícios à saúde de quem consome a semente (BRASIL, 2012). 

A determinação de cinzas fornece uma indicação da riqueza da amostra em elementos 

minerais (SILVA e QUEIROZ, 2002). Em geral, em termos nutricionais, maiores teores de 

cinzas significam maiores quantidades de minerais e, nesse aspecto, a semente do pequi 

constitui uma boa fonte desses elementos, uma vez que, apresentou um teor de cinzas de 3,79 

g/100g. Outros estudos também mostraram que a semente apresenta um teor considerável de 
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cinzas, variando de 3,4 g/100g a 4,6 g/100g (LIMA et al, 2007; OLIVEIRA et al, 2010; SOUZA 

et al, 2011). O valor médio de cinzas encontrado em nosso estudo foi superior ao relatado para 

nozes e sementes comumente consumidas no país. Segundo a tabela brasileira de composição 

de alimentos (TACO), o teor de cinzas da amêndoa (Arábic amygdalu var. Dulcis) torrada e 

salgada é de 1,5% e da castanha de caju (Anacardium occidentale L.) torrada e salgada, 2,6% 

(NEPA, 2011).  

Os minerais são elementos inorgânicos amplamente distribuídos na natureza e que no 

organismo desempenham uma variedade expressiva de funções metabólicas que incluem 

ativação, regulação, transmissão e controle (LOBO e TRAMONTE, 2004). Um conhecimento 

mais aprofundado sobre a composição e biodisponibilidade de minerais das castanhas e 

sementes nativas do cerrado é importante para prevenir as deficiências de minerais, 

especialmente para comunidades com acesso limitado a dietas de qualidade (SOUSA et al, 

2011). Em nosso estudo determinamos as concentrações de alguns minerais na semente do 

pequi. O teor de fósforo encontrado em nosso trabalho (745,70 mg/100g) foi menor que o 

relatado na literatura por Sousa et al (2011) e Ramos e Souza (2011), 2214,46 mg/100g e 

1088,45 mg/100g, respectivamente. No entanto, foi superior ao descrito por Oliveira et al 

(2010) que encontraram 546,24 mg/100 g para a semente da espécie Caryocar coriaceum. A 

concentração de potássio da nossa semente (817,27 mg/100g) foi semelhante ao descrito por 

Sousa et al (2011) que também trabalharam com a semente do pequi da espécie Caryocar 

brasiliense e encontraram 835,66 mg de potássio/100g de amostra e as concentrações de 

magnésio (356,19 mg/100g) e cálcio (138,81 mg/100g) do nosso trabalho foram ligeiramente 

inferior e superior ao descrito no trabalho supracitado (452,11 mg/100g, 90,12 mg/100g, 

respectivamente). O teor de sódio encontrado em nosso estudo foi de 24,80 mg em 100 gramas 

da semente, o que corrobora com o estudo de Freitas e Naves (2010) que relata que nozes e 

sementes comestíveis apresentam reduzida concentração de sódio. 

Analisando os resultados para microminerais, observamos que os teores de ferro (2,50 

mg/100 g) e cobre (1,47 mg/100 g) deste estudo foram superiores aos relatados por Oliveira et 

al (2010) (1,42 mg/100 g e 1,04 mg/100 g, respectivamente) e por Sousa et al (2011) (2,28 mg 

de ferro/100g de amostra) e inferiores ao relatado por Ramos e Souza (2011) que encontraram 

3,70 mg/100g e 2,98 mg/100g, respectivamente. Para os demais microminerais (cromo, bário, 

alumínio, cobalto, cádmio e chumbo) não foram encontrados dados na literatura relativos à 

semente do pequi. Os teores de potássio, fósforo, magnésio, cobre e cromo encontrados na 

semente do pequi, atendem a recomendação mínima de 15% da Ingestão Diária Recomendada 

(IDR), portanto, a semente do pequi pode ser considerada fonte desses minerais (IOM, 2002; 
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IOM, 2004; PADOVANI et al, 2006). De acordo com os resultados encontrados em nosso 

trabalho, a semente do pequi representa uma fonte de minerais em geral e o seu consumo deve 

ser estimulado como forma de prevenir e/ou de combater algumas deficiências nutricionais. 

As variações observadas entre os diversos estudos relacionados à composição 

centesimal justificam-se devido aos diferentes fatores ambientais (clima e solo), idade das 

plantas e diferença genética entre elas, o que leva à uma grande variabilidade nas características 

dos frutos (GANGA, CHAVES e NAVES, 2009; MOURA, CHAVES e NAVES, 2013; VERA 

et al, 2005; VERA et al, 2007). Apesar dessas variações, pode-se concluir que a semente do 

pequi constitui um alimento com bom valor nutricional, o que é importante para aumentar a 

aceitação e a utilização da semente, além de reforçar e resgatar a cultura do consumo de frutas 

do cerrado, valorizando os produtos regionais. 

A determinação da composição química dos alimentos não é suficiente para caracterizar 

o seu valor nutritivo, pois certos nutrientes, embora presentes nos alimentos, possuem baixa 

disponibilidade e não se tornam totalmente disponíveis e efetivamente absorvidos e utilizados 

pelo organismo (BARBOSA, 2009). Durante a digestão, os diversos componentes alimentares 

são liberados no meio gastrointestinal e, dessa forma, podem ocorrer interações que envolvem 

combinações químicas entre os nutrientes levando a uma redução na absorção dos mesmos 

(REIS, 2004). O fato de um alimento específico ser uma fonte rica em proteínas não implica 

que seja suficiente para sustentar o crescimento ou a manutenção do organismo, uma vez que, 

além do teor adequado de proteínas, é necessário considerar a qualidade da proteína e a sua 

capacidade em fornecer os aminoácidos necessários ao organismo (DUTRA DE OLIVEIRA e 

MARCHINI, 2008). Portanto, ensaios com animais que avaliam crescimento e retenção de 

nitrogênio são essenciais para avaliar adequadamente a qualidade protéica. 

 

 

6.2 Ensaio experimental 

 

 

No primeiro ensaio experimental, avaliando o peso total dos órgãos dos animais pôde-

se observar que o grupo que recebeu dieta controle apresentou maiores médias de peso quando 

comparado aos demais grupos, o que mostra um déficit de peso dos grupos experimentais em 

relação ao controle. Ao considerarmos o peso relativo, observamos um aumento no fígado e 

rins nos grupos FSP e FSPAL e não encontramos diferença entre as médias do músculo 
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gastrocnêmio. Dados da literatura sobre peso dos órgãos em estudos da qualidade protéica com 

curto período experimental são escassos.   

Ao analisarmos os parâmetros bioquímicos que nos fornecem informações acerca da 

função hepática, não observamos diferenças estatísticas entre os grupos FSP e FSPAL e o 

controle, para as concentrações séricas de proteínas totais, albumina, AST e glicose. O grupo 

FSP apresentou valor estatisticamente inferior para ALT (21,20 ± 4,41 U/mL) quando 

comparado ao grupo controle (27,91 ± 4,58 U/mL), entretanto, esse valor encontra-se dentro da 

faixa de normalidade segundo o Canadian Council on Animal Care (CCAC, 1984), que é de 

18 a 30 U/mL. ALT e AST são enzimas intracelulares presentes em grandes quantidades nos 

hepatócitos. A ALT é encontrada principalmente no citoplasma do hepatócito, enquanto 80% 

da AST está presente na mitocôndria. Em dano hepatocelular leve a forma predominante no 

soro é a citoplasmática, enquanto em lesões graves há liberação da enzima mitocondrial, o que 

provoca um aumento na concentração sérica das mesmas (MOTTA, 2003). Portanto, podemos 

afirmar que a dieta não provocou efeito deletério ao fígado dos animais, considerando que, não 

houve o aumento dessas. Em relação aos parâmetros ureia e creatinina, que são utilizados na 

avaliação da função renal, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos, o que 

evidencia que não houve alterações das funções renais nos animais do delineamento 1. Não 

foram observadas alterações das concentrações de colesterol total e dos triacilglicerois no soro 

dos animais. 

No segundo delineamento, as médias de peso total dos rins e dos tecidos adiposos 

marrom, abdominal, epididimal e mesentérico dos animais que receberam a semente do pequi 

foram significativamente menores que no grupo controle. É possível que os animais dos grupos 

FSP e FSPAL tenham mobilizado lipídeos do tecido adiposo para utilização como fonte de 

energia, uma vez que, apresentaram uma baixa ingestão alimentar. Em relação ao peso total e 

relativo do fígado e do músculo gastrocnêmio, podemos observar que o grupo suplementado 

com lisina apresentou médias significativamente superiores em relação ao grupo não 

suplementado, o que pode ter resultado da melhora do perfil aminoacídico através da adição da 

lisina. Marques et al (2011), avaliando o efeito da linhaça sob diferentes formas de preparo na 

resposta biológica em ratos, encontraram médias de peso para o fígado (3,70 ± 0,40), rins (0,80 

± 0,10) e tecido adiposo epididimal (1,10 ± 0,30) do grupo controle semelhantes ao descrito em 

nosso trabalho. 

Em relação às análises bioquímicas realizadas no soro dos animais do delineamento 2, 

não encontramos diferenças estatísticas entre os grupos para os triacilglicerois, ALT e AST, o 

que significa, considerando a concentração sérica das enzimas, que não houve dano hepático. 
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As proteínas totais e a albumina dos animais dos grupos que receberam a semente do pequi 

foram significativamente inferiores em relação ao grupo controle. Considerando que os grupos 

FSP e FSPAL apresentaram um baixo consumo das dietas, a ingestão inadequada de proteínas 

e a deficiência na ingestão de aminoácidos podem ter gerado esse quadro, uma vez que, a síntese 

protéica é sensível ao suprimento de aminoácidos. Haraguchi et al (2010) avaliaram a qualidade 

biológica e bioquímica da proteína do soro do leite e encontraram valores para concentração 

sérica de proteínas totais e albumina no grupo controle de 5,62 g/dL e 4,18 g/dL, 

respectivamente. No estudo para avaliação biológica de um suplemento nutricional preparado 

com milho de alta qualidade protéica, De Paula et al (2004) encontraram concentrações séricas 

no grupo controle de 5,25 g/dL e 3,22 g/dL para proteínas totais e albumina, respectivamente.  

A ureia e creatinina são produtos do metabolismo do nitrogênio presentes no sangue, 

utilizados clinicamente na investigação da doença renal (CAMPELLO et al, 2009). Quando 

ocorre a perda da capacidade excretória renal, ou seja, a redução da filtração glomerular, uma 

variedade de substâncias, sobretudo provenientes do metabolismo de proteínas e aminoácidos, 

acumulam-se no soro ou no plasma, sendo os mais importantes quantitativamente a ureia e a 

creatinina (CUPPARI, 2005). Em nosso estudo observamos um aumento da creatinina nos 

grupo FSP e FSPAL e aumento da ureia no grupo FSP, o que pode ter sido causado por alguma 

alteração na capacidade normal de funcionamento dos rins. Estudos sobre qualidade protéica 

realizados em nosso laboratório encontraram valores para ureia sérica de 18,27 mg/dL e 34,91 

mg/dL, e para creatinina sérica de 0,55 mg/dL para o grupo controle (ANDRADE et al, 2011; 

DE PAULA et al, 2004).  

Em relação ao colesterol total, o grupo FSPAL apresentou redução estatisticamente 

significativa quando comparado aos grupos controle e FSP. Valores próximos ao do nosso 

estudo (70,67 ± 8,12 mg/dL) para o colesterol total do grupo controle foram descritos nos 

trabalhos de De Paula et al (2004) (59,35 mg/dL), Haraguchi et al (2010) (66,51 mg/dL) e 

Andrade et al (2011) (82,95 mg/dL). Já para a glicose sérica, observamos um aumento 

significativo no grupo FSPAL quando comparada ao grupo controle. Alguns estudos em 

humanos tem avaliado o efeito da lisina sobre a glicose, insulina e glucagon, entretanto, as 

variáveis utilizadas nesses estudos (como a idade, índice de massa corporal - IMC, dose e forma 

de administração da lisina) diferem, e os resultados, apesar de ainda não serem conclusivos, 

indicam um efeito de redução da glicose, diferente do achado em nosso trabalho. Portanto, são 

necessários novos estudos para esclarecer um possível mecanismo de atuação da lisina no 

metabolismo da glicose (KALOGEROPOULOU et al,2009; KIM et al, 2014).  
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Diante dos dados obtidos e dos dados da literatura científica citados, os parâmetros 

bioquímicos avaliados indicam que os animais do segundo experimento apresentaram um 

quadro característico de desnutrição, causado pela baixa aceitação e baixo consumo da dieta.  

 

 

6.3 Avaliação da qualidade protéica 

 

 

Em relação aos índices que avaliam a qualidade da proteína, a digestibilidade é o 

primeiro fator que reflete a eficiência da utilização protéica da dieta, portanto, pode ser 

considerada um condicionante da sua qualidade (PIRES et al, 2006). A digestibilidade 

verdadeira da dieta de caseína do nosso estudo (94,3%) foi superior e estatisticamente diferente 

das demais dietas, cujos valores foram 86,9% para dieta FSP e 89,4% para dieta FSPAL. 

Experimentos anteriores realizados em nosso laboratório corroboram com os valores 

observados para dieta controle de caseína do presente trabalho. De Paula et al (2004), avaliando 

a qualidade biológica de multimisturas utilizadas para recuperação de crianças desnutridas, 

encontraram 91,8% de DV para dieta contendo 10% de proteína (caseína) e Haraguchi (2007) 

analisando a qualidade biológica de um suplemento alimentar composto pelas proteínas do soro 

do leite, encontrou uma DV de 95,0% para dieta a base de caseína, valores muito semelhantes 

ao observado em nosso trabalho. 

 Sousa et al (2011) avaliaram a digestibilidade da semente do pequi e encontraram um 

valor de 88,1%, resultado que corrobora com o achado em nosso estudo. Alguns estudos 

avaliaram a digestibilidade de outras sementes típicas do cerrado e encontraram valores de DV 

de 83,5% para semente de bocaiúva (Acronomia aculeata Jacq. Lodd.), 79,4% para semente de 

baru (Dipteryx alata Vog.) e 88,0% para castanha de caju do cerrado (Anacardium othonianum 

Rizz.) (FERNANDES et al, 2010; HIANE et al, 2006; SOUSA et al, 2011). No nosso trabalho 

não foi encontrada diferença estatística entre os valores de DV da dieta suplementada com lisina 

e da dieta FSP, no entanto, ambas dietas apresentaram boa digestibilidade, ou seja, uma eficaz 

absorção dos aminoácidos. Em geral, as proteínas de origem animal apresentam alta 

digestibilidade (>90%), como se verifica no leite, carne e ovos, e como pôde ser visto na dieta 

à base de caseína. Uma baixa digestibilidade (50% a 80%), pode ser associada à altas 

concentrações de pigmentos, inibidores de proteases, presença de compostos fenólicos, 

componentes da fibra alimentar, dentre outros fatores antinutricionais, comumente presentes 

nos alimentos de origem vegetal. Digestibilidade em torno de 80% a 90%, que é considerado 
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um bom percentual de absorção de aminoácidos, é observada em alguns produtos vegetais como 

cereais, ervilhas e farinha de soja e é o que foi encontrado para semente do pequi em nosso 

estudo (GILANI, COCKELL e SEPEHR, 2005; LUJÁN et al, 2008; TIRAPEGUI, 2006; 

TOMÉ, 2013). 

 Em nosso trabalho determinamos o balanço nitrogenado aparente (BNap), uma vez que, 

não foi possível coletar a urina dos animais para quantificação do nitrogênio presente nessa. A 

análise do BNap revelou que a utilização da proteína da semente do pequi foi suficiente para 

promover um balanço nitrogenado positivo, o que é esperado para animais em crescimento. 

Assim, o nitrogênio ingerido foi superior ao nitrogênio excretado nas fezes, evidenciando 

retenção de nitrogênio. O grupo controle apresentou valor estatisticamente superior aos demais 

grupos e não foi observada diferença estatística entre os grupos FSP e FSPAL. 

Os resultados do NPU dos grupos alimentados com as dietas FSP e FSPAL 

demonstraram que a qualidade da proteína da semente do pequi foi inferior à caseína para 

promoção da síntese protéica, visto que o NPU mede o quanto da proteína ingerida permanece 

retida no organismo (MONTEIRO et al, 2004; SOUZA et al, 2006). Conforme observado 

através da digestibilidade, os aminoácidos podem estar sendo bem absorvidos, mas podem não 

estar participando da síntese protéica, em decorrência da deficiência em alguns aminoácidos 

essenciais da semente do pequi (MONTEIRO e MARTINO, 2006). A adição de lisina não 

alterou de forma significativa a retenção protéica endógena, e além disso, os animais dos grupos 

FSP e FSPAL consumiram quantidades significativamente menores de nitrogênio (proteína), o 

que pode explicar os baixos valores de NPU. Não foram encontrados dados na literatura sobre 

NPU da semente do pequi. 

Em relação ao NPR, verificou-se que a adição de lisina não resultou em diferença 

estatística entre os grupos FSP e FSPAL. A ingestão alimentar e protéica dos grupos que 

receberam a semente do pequi não diferiram significativamente e o mesmo pôde ser observado 

para o ganho de peso. O grupo controle apresentou médias estatisticamente superiores de 

ingestão protéica, ganho de peso e NPR, porém, observa-se que as proteínas da semente do 

pequi foram capazes de garantir a manutenção do peso dos animais. Sousa et al (2011) 

encontraram um valor de NPR de 2,19 ± 0,29 para a semente do pequi, superior ao descrito em 

nosso estudo (1,65 ± 0,33). No entanto, deve-se considerar que a semente do pequi utilizada 

naquele estudo não foi desengordurada e a dieta apresentava um teor de lipídeos maior que o 

do nosso trabalho, 17% e 8%, respectivamente, o que pode ter levado a um maior ganho de 

peso dos animais daquele estudo.  
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Os valores obtidos em nosso segundo delineamento para o PER e o PER corrigido 

diferiram estatisticamente entre as dietas avaliadas. O coeficiente de eficiência protéica do 

grupo alimentado com a dieta à base de caseína se mostrou significativamente superior aos 

demais grupos, o que pode ser justificado pela maior ingestão alimentar e protéica, e 

consequentemente, maior ganho de peso corporal por esse grupo. E também, por ser uma 

proteína de origem animal, a caseína apresenta todos os aminoácidos essenciais necessários em 

quantidades adequadas ao crescimento e à manutenção do organismo (TIRAPEGUI, 2006). Ao 

compararmos as dietas à base de semente de pequi, a dieta suplementada com lisina apresentou 

um valor de PER aproximadamente 50% superior ao PER da dieta FSP. Não foram observadas 

diferenças significativas na ingestão alimentar, protéica e no ganho de peso entre grupos FSP e 

FSPAL. Observando o valor do PER de ambas dietas, FSP: 0,36 ± 0,30 e FSPAL: 0,73 ± 0,39, 

nota-se um efeito da suplementação com o primeiro aminoácido limitante. Outros estudos 

avaliaram o PER de sementes típicas do cerrado e encontraram valores superiores aos descritos 

em nosso trabalho. Os valores do PER para semente de bocaiúva (Acrocomia aculeata), baru 

(Dipteryx alata) e pequi (caryocar brasiliense Camb.) foram 2,34 ± 0,25; 2,11 ± 0,19 e 1,00 ± 

0,19, respectivamente (HIANE et al, 2006; SOUSA, FERNANDES e NAVES, 2012). 

Possivelmente os diferentes resultados encontrados se devem às diferenças na composição 

aminoacídica entre as amostras utilizadas nos trabalhos citados e a semente do pequi usada em 

nosso estudo. 

 O NPR adiciona a perda de peso de animais alimentados com dieta aprotéica ao ganho 

de peso dos animais alimentados com a proteína teste, o que lhe confere mais precisão. No 

entanto, o PER utiliza animais experimentais em crescimento por um período de tempo mais 

longo que o NPR e, portanto, é considerado um método mais exigente em termos de qualidade 

protéica (GILANI, 2012; SOUSA, FERNANDES e NAVES, 2012).  

Estudos tem recomendado a utilização do cálculo do PDCAAS como método de rotina 

para avaliar a capacidade de alimentos e dietas em atender os requerimentos de proteínas e 

aminoácidos essenciais. No entanto, tem-se sugerido que, esse método pode ser inapropriado 

para determinação da qualidade protéica de alimentos que contenham altos níveis de fatores 

antinutricionais, que ocorrem naturalmente nos alimentos ou aqueles formados durante o 

processamento. Fatores antinutricionais podem impactar negativamente na digestibilidade de 

aminoácidos e na utilização de proteínas, dessa forma, o uso do PDCAAS poderia superestimar 

a qualidade protéica de produtos contendo esses fatores (CERVANTES-PAHM, LIU e STEIN, 

2014; GILANI, XIAO e COCKELL, 2012). O PDCAAS encontrado em nosso estudo foi de 

34% para lisina, o que significa, segundo esse índice, uma fonte protéica de baixa qualidade. 
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Sousa et al (2011) encontraram um PDCAAS para semente do pequi superior ao do nosso 

trabalho, 55,5%, o que pode ser justificado pela diferença no perfil de aminoácidos essenciais, 

que varia entre as amostras e pelo diferente referencial de requerimento de aminoácidos 

utilizado no estudo, que considera a necessidade de lisina como sendo 48 mg/g de proteína. 

A FAO recomenda como metodologia para avaliação da qualidade protéica o PDCAAS, 

mas nesse método, escores maiores que 100 são considerados como 100, portanto, o PDCAAS 

não credita valor nutricional extra às proteínas que tem um escore maior que a proteína de 

referência. O PER, por sua vez, considera crédito extra ao valor nutricional de proteínas de alta 

qualidade por classificá-las com valor mais alto que 2,5 (PER da caseína) (GILANI, 2012). 

A baixa ingestão de dieta pelos animais que receberam a semente do pequi é um fator 

que pode ter contribuído para não termos encontrado resultados mais robustos. Estudos com 

animais tem demonstrado que a treonina, os aminoácidos sulfurados (metionina e cisteína) e a 

isoleucina são aminoácidos muito importantes para ratos jovens (FERREIRA et al, 2005). No 

entanto, em nosso estudo só fizemos a suplementação da dieta com a lisina. A treonina é o 

segundo aminoácido limitante da semente do pequi, e considerando a sua importância para ratos 

jovens, seria interessante um trabalho no qual o primeiro e o segundo aminoácidos limitantes 

da semente do pequi fossem suplementados na dieta. Outro fato a ser considerado é a 

biodisponibilidade de alguns aminoácidos, como a lisina, que pode ser quimicamente 

transformada durante o processamento de alimentos. Estudos tem relatado que o processamento 

(calor, pressão) e/ou estocagem prolongada causa danos aos aminoácidos, tornando-os 

nutricionalmente indisponíveis. Isto ocorre particularmente com a lisina que possui um grupo 

amino que, sob aquecimento, pode reagir com açúcares (reação de Maillard), reduzindo a 

biodisponibilidade desse aminoácido (DARRAGH e HODGKINSON, 2000; GILANI, 2012; 

MOUGHAN, 2003; SALAZAR-VILLANEA et al, 2016). Considerando que a semente do 

pequi foi submetida a um brando aquecimento para garantir que não sobrassem resíduos 

(reagentes) do processo de extração da gordura da semente, a lisina pode ter se tornado menos 

disponível. Em nosso trabalho não foram feitas análises para determinação de fatores 

antinutricionais, entretanto, esses compostos podem agir reduzindo a disponibilidade da lisina. 

Por exemplo, os taninos quando oxidados se transformam em quinonas, as quais formam 

ligações com alguns grupos funcionais das proteínas, principalmente com os grupos sulfídricos 

da cisteína e grupo amino da lisina, reduzindo a disponibilidade desses aminoácidos 

(BENEVIDES et al, 2011). Outro fator antinutricional, o ácido fítico, é encontrado 

principalmente em sementes, grãos e castanhas, e no pH baixo (estômago) forma ligações com 

os resíduos de arginina, lisina e histidina resultando em complexos insolúveis (GILANI, XIAO 
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e COCKELL, 2012). Venkatachalam e Sathe (2006) analisaram a composição química de 

diversas nozes comestíveis, dentre as quais, amendoim (Arachis hypogaea), amêndoa (Prunus 

dulcis), castanha de caju (Annacardium occidentale), castanha do Brasil (Bertholetia excelssa), 

avelã (Corylus avellana), macadâmia (Macadamia integrifolia), noz pecã (Carya illinoinensis), 

pinhão (Pinus pinea), pistache (Pistachia vera) e noz (Juglans regia) e observaram a presença 

de fitatos (teores entre 0,15 g/100g e 3,5 g/100g) e taninos (teores entre 0,01 g/100g e 0,88 

g/100g) e não detectaram a presença de inibidores de tripsina. Portanto, a presença desses 

compostos na semente do pequi deve ser considerada, uma vez que, dados da literatura tem 

comprovado a existências desses em diversas castanhas e sementes, e também, porque esses 

podem atuar interferindo na absorção de aminoácidos e proteínas. 
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7 CONCLUSÕES   

 

 

Os nossos achados em relação à composição centesimal da semente do pequi mostraram 

que essa possui teores significativos de lipídeos, proteínas, fibras e minerais como potássio, 

fósforo e magnésio, representando, portanto, um alimento com bom valor nutricional. 

O baixo consumo de dieta pelos animais que receberam a semente do pequi refletiu 

diretamente nos resultados do ensaio biológico obtidos neste estudo. Para o NPR e NPU não 

observamos diferenças entre o grupo suplementado com lisina e o grupo que não recebeu lisina, 

possivelmente, devido ao curto período experimental que impossibilitou uma adaptação 

benéfica para os animais. Entretanto, para o PER, que dentre os métodos, é o mais exigente em 

termos de qualidade protéica, observamos um efeito positivo da suplementação com lisina, com 

um aumento, em relação ao grupo não suplementado, de aproximadamente 50% no valor desse 

índice. Isso evidencia uma melhora no aproveitamento da proteína da semente do pequi quando 

adicionamos o seu primeiro aminoácido limitante. Ressalta-se, também, que a semente do pequi 

é uma fonte de proteínas de boa digestibilidade. 

Diante dos resultados encontrados, temos motivos para apontar a importância 

nutricional da semente do pequi e, consequentemente, a necessidade de manter viva a cultura 

do plantio e coleta do pequi e a comercialização de seus produtos. Finalmente, demonstrar que 

a proteína da semente do pequi tem qualidade, principalmente, quando suplementada com lisina 

(seu primeiro aminoácido limitante) e que isto significa agregar valor, o que funciona 

naturalmente como um estímulo para consolidação dos aspectos culturais e agronômicos da 

fruta. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A - Certificado de aprovação do protocolo relativo ao uso de animais pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais da UFOP. 

 



94 
 

 

 



95 
 

ANEXO B - Bulas dos kits da Labest Diagnóstica SA® 

 

Albumina  

 

Kit: Albumina (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 19 

Lote: 5003 

 

Finalidade  

Sistema para a determinação da albumina em amostras de soro por reação de ponto final.  

 

Princípio  

A albumina tem a propriedade de se ligar à uma grande variedade de ânions orgânicos e 

moléculas complexas de corantes. O sistema de medição se baseia no desvio do pico de 

absortividade máxima de um corante complexo (verde de bromocresol) quando este se liga à 

albumina. A cor formada é medida colorimetricamente entre 600 e 640 nm, sendo proporcional 

à quantidade de albumina na amostra até a concentração de 6,0 g/dL.  

 

Metodologia  

Verde de Bromocresol. 

 

Reagentes  

1. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém tampão 60 mmol/L, pH 3,8; verde de bromocresol 300 μmol/L e Brij 35 > 6,0 mmol/L.  

 

2. Padrão 3,8 g/dL - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém 3,8 g/dL de albumina bovina e azida sódica 0,1%. Armazenar bem vedado para evitar 

evaporação. 

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 
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Procedimento  

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

  Branco Teste Padrão 

Reagente de cor 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

Amostra  ---  0,01 mL  ---  

Padrão (nº 2)  ---   ---  0,01 mL 

 

Misturar e após 2 minutos, no máximo 10 minutos, determinar as absorbâncias do teste e padrão 

em 630 nm ou filtro vermelho (600 a 640) acertando o zero com o branco. 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 

mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 

 

Cálculos 

 

 

 

  

Absorbância do Teste 

Absorbância do Padrão 
X 3,8 Albumina (g/dL) = 
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Proteínas totais  

 

Kit: Proteínas totais (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 99 

Lote: 2006 

 

Finalidade  

Sistema para a determinação colorimétrica das Proteínas Totais em amostras de sangue e 

líquidos pleural, sinovial e ascítico por reação de ponto final. 

 

Princípio 

Os íons cobre (Cu+2) em meio alcalino (Reagente de Biureto) reagem com as ligações 

peptídicas das proteínas séricas formando cor púrpura, que tem absorbância máxima em 545 

nm, proporcional à concentração das proteínas na amostra.  

 

Metodologia  

Biureto.  

 

Reagentes  

1. Reagente Biureto - Armazenar entre 15 - 30ºC  

Reagente pronto para uso. Contém hidróxido de sódio 600 mmol/L, sulfato de cobre 12 

mmol/L, estabilizador e antioxidante. Manusear com cuidado. Reagente corrosivo. Não pipetar 

com a boca.  

 

2. Padrão 4,0 g/dL - Armazenar entre 15 - 30ºC  

Armazenar bem vedado para evitar evaporação. Contém albumina bovina 4 g/dL e azida sódica 

14,6 mmol/L.  

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 

 

Procedimento  
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Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

  Branco Teste Padrão 

Amostra  --- 0,02 mL  --- 

Padrão (nº 2)  ---  --- 0,02 mL 

Água destilada ou deionizada 0,02 mL  ---  --- 

Reagente Biureto 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e incubar a 37ºC durante 10 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 

545 nm (530 a 550), acertando o zero com o branco. A cor é estável durante 1 hora.  

 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste. O procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 

mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 

 

 

 

 

  

Proteínas Totais (g/dL) = 
Absorbância do Teste 

Absorbância do Padrão 
X 4 
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Creatinina  

 

Kit: Creatinina (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 35 

Lote: 6001 

 

Finalidade  

Sistema colorimétrico para a determinação de creatinina em amostras de sangue e urina por 

reação de ponto final.  

 

Princípio  

A creatinina e outros componentes da amostra reagem com a solução de picrato em meio 

alcalino formando um complexo de cor vermelha que é medido fotometricamente. A adição de 

um acidificante abaixa o pH para 5,0, promovendo a decomposição do picrato de creatinina, 

permanecendo inalterada a cor derivada dos cromogênios, que também é medida 

fotometricamente. A diferença entre as duas leituras fornece o valor da creatinina (não 

corrigida).  

 

Metodologia  

Labtest.  

 

Reagentes  

1. Ácido Pícrico - Armazenar entre 15 - 25ºC  

Contém ácido pícrico 44,4 mmol/L  

 

2. Tampão - Armazenar entre 15 - 25ºC  

Contém hidróxido de sódio 208 mmol/L, tetraborato de sódio 12,7 mmol/L e surfactante.  

 

O Reagente pode apresentar precipitado em temperaturas inferiores a 15ºC. Neste caso aquecer 

a 37ºC e misturar até a dissolução. 

 

3. Padrão - 4,0 mg/dL - Armazenar entre 15 - 25ºC  

Manter o frasco bem vedado para evitar evaporação.  

 



100 
 

4. Acidificante - Armazenar entre 15 - 25ºC  

Contém ácido acético 11,4 mol/L.  

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade.  

 

Procedimento de ensaio direto  

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

  Branco Teste Padrão 

Tampão (nº 2) 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL 

Amostra --- 0,25 mL --- 

Água destilada ou deionizada 0,25 mL --- --- 

Padrão (nº 3) --- --- 0,25 mL 

Ácido pícrico (nº 1) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho deve 

ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 510 nm ou filtro verde (500 a 540), acertando o zero com o branco. A absorbância 

do teste será A1. 

 

Acidificante (nº 4) 0,1 mL 0,1 mL --- 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar a absorbância do teste 

em 510 nm ou filtro verde (500 a 540), acertando o zero com o branco. A absorbância do teste 

será A2.  

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 2,5 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 
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mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 

 

Cálculos 

 

 

 

Aplicação do índice de correção - A interferência das proteínas plasmáticas que ocorre na 

reação de Jaffe introduz um erro constante na medição, que é minimizado pela utilização do 

índice de correção (0,25 mg/dL). Os resultados obtidos com a calibração e correção são 

rastreáveis ao método IDMS e atendem às recomendações do NKDEP. 
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Alanina aminotransferase (ALT) 

 

Kit: Transaminase pirúvica (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 53 

Lote: 2004 

 

Finalidade  

Sistema para medida da atividade da alanina aminotransferase (ALT), também chamada de 

transaminase pirúvica (TGP), em amostra de sangue por método cinético de tempo fixo e medição 

de ponto final.  

 

Princípio  

A alanina aminotransferase promove a transferência de grupamentos amina de α-aminoácidos 

para α-cetoácidos. 

 

L-Alanina + α-cetoglutarato 
𝐴𝐿𝑇
→   Piruvato + Glutamato 

 

O piruvato formado é medido através da formação de hidrazona, a qual tem intensa cor em meio 

alcalino.  

 

Metodologia  

Reitman e Frankel.  

 

Reagentes  

1. TGP Substrato - Armazenar entre 2 - 8ºC 

Contém tampão 67 mmol/L, pH 7,4; ácido α-cetoglutárico 2,0 mmol/L; L-alanina 100 mmol/L 

e azida sódica 15,4 mmol/L.  

 

2. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Não congelar. Contém 2,4-dinitrofenilhidrazina 1,0 mmol/L e ácido clorídrico 1,0 mol/L.  

 

3. NaOH - Estoque - Armazenar entre 2 - 25ºC  

Contém hidróxido de sódio 1,25mol/L. Reagente corrosivo.  
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4. Padrão - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém piruvato de sódio 2 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação.  

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 

Preparo dos reagentes  

NaOH de uso - Transferir quantitativamente o conteúdo do frasco nº 3 (160 mL) para um balão 

volumétrico ou proveta, completar para 500 mL com água destilada ou deionizada livre de CO2 

e homogeneizar. Estável 12 meses em recipiente de plástico entre 15 - 25ºC. A água utilizada 

deve ter resistividade > 1 megaohm ou condutividade < 1 microsiemens e concentração de 

silicatos 0,1 mg/L.  

 

Curva de calibração - Como o sistema de medida Reitman-Frankel (Unidades/mL) não segue a 

lei de Beer, é impossível utilizar o método do fator para cálculo, sendo necessária a preparação 

de curva de calibração.  

 

Tomar 5 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Tubo nº (mL) 

  1 2 3 4 5 

Padrão (nº 4)  --- 0,05 0,01 0,15 0,2 

TGP (ALT) substrato (nº 1) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 

Água destilada ou deionizada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Reagente de cor (nº 2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

 

NaOH de uso 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou 

T% em 505 nm ou filtro verde (490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. 

A cor é estável 60 minutos.  

 

Traçado da curva de calibração - Traçar a curva de calibração correlacionando as leituras 

obtidas com os valores em Unidades/mL expressos na tabela abaixo, utilizando papel linear 

(para absorbâncias) ou monolog (para T%). 

 

 

 

 Tubo  

  1 2 3 4 5 

TGP (ALT) (Unidades/mL) Zero 28 57 97 150 

 

Procedimento  

Tomar 1 tubo de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Teste 

TGP (ALT) Substrato (nº 1) 0,25 mL 

 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser superior 

ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

 

Amostra 0,5 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC por exatamente 30 minutos. 

 

Reagente de cor (nº 2) 0,25 mL 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

 

NaOH de uso 2,5 mL 
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Misturar e esperar 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou T% em 505 nm ou filtro verde 

(490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. A cor é estável 60 minutos.  

 

Obter o valor de TGP (ALT) usando a curva de calibração. O procedimento sugerido para a 

medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de solução para leitura é igual ou 

menor que 3,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade de ajuste do volume para o 

fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser modificados 

proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de cálculo se 

mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe o volume 

mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são 

críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão 

da medição. 
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Aspartato aminotransferase (AST) 

 

Kit: Transaminase oxalacética (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 52 

Lote: 2003 

 

Finalidade  

Sistema para medida da atividade da aspartato aminotransferase (AST), também chamada de 

transaminase oxalacética (TGO), em amostra de sangue por método cinético de tempo fixo e 

medição de ponto final.  

 

Princípio  

A aspartato aminotransferase (AST) promove a transferência de grupamentos amina de α-

aminoácidos para α-cetoácidos.  

 

L-Aspartato + α-cetoglutarato 
𝐴𝑆𝑇
→   Oxalacetato + Glutamato 

 

O oxalacetato formado é medido através da formação de hidrazona, a qual tem intensa cor em 

meio alcalino. 

 

Metodologia  

Reitman e Frankel. 

 

Reagentes  

1. TGO Substrato - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém tampão 67 mmol/L, pH 7,4; ácido α-cetoglutárico 2,0 mmol/L, ácido L-aspártico 99 

mmol/L e azida sódica 15,4 mmol/L.  

 

2. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Não congelar. Contém 2,4-dinitrofenilhidrazina 1,0 mmol/L e ácido clorídrico 1,0 mol/L.  

3. NaOH - Estoque - Armazenar entre 2 - 25ºC  

Contém hidróxido de sódio 1,25 mol/L. Reagente corrosivo.  

 

4. Padrão - Armazenar entre 2 - 8ºC  
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Contém piruvato de sódio 2 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação.  

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 

Preparo do reagente  

NaOH de uso - Transferir quantitativamente o conteúdo do frasco nº 3 (160 mL) para um balão 

volumétrico ou proveta, completar para 500 mL com água destilada ou deionizada livre de CO2 

e homogeneizar. Estável 12 meses em recipiente de plástico entre 15 - 25ºC. A água utilizada 

deve ter resistividade > 1 megaohm ou condutividade < 1 microsiemens e concentração de 

silicatos < 0,1 mg/L.  

 

Curva de calibração - como o sistema de medida Reitman-Frankel (Unidades/mL) não segue a 

lei de Beer, é impossível utilizar o método do fator para cálculo, sendo necessária a preparação 

de curva de calibração.  

 

Tomar 5 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Tubo nº (mL) 

  1 2 3 4 5 

Padrão (nº 4)  --- 0,05 0,01 0,15 0,2 

TGO (AST) substrato (nº 1) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 

Água destilada ou deionizada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Reagente de cor (nº 2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

 

NaOH de uso 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou 

T% em 505 nm ou filtro verde (490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. 

A cor é estável por 60 minutos.  
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Traçado da curva de calibração - Traçar a curva de calibração correlacionando as leituras 

obtidas com os valores em Unidades/mL expressos na tabela abaixo, utilizando papel linear 

(para absorbâncias) ou monolog (para T%). 

 

Procedimento  

Tomar 1 tubo de ensaio e proceder como a seguir: 

 

 Teste 

TGO (AST) Substrato (nº 1) 0,25 mL 

 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser superior 

ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

 

Amostra 0,05 mL 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC por exatamente 60 minutos. 

 

Reagente de cor (nº 2) 0,25 mL 

 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

 

NaOH de uso 2,5 mL 

 

Misturar e esperar 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou T% em 505 nm ou filtro verde 

(490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. A cor é estável 60 minutos. 

Obter o valor de TGO usando a curva de calibração. 

 O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 3,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 
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mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 
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Ureia  

 

Kit: Ureia CE (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 27 

Lote: 4003 

 

Finalidade  

Sistema enzimático-colorimétrico para a determinação da ureia em amostras de sangue e urina, 

por reação de ponto final.  

 

Princípio  

A ureia é hidrolisada pela urease à íons amônio e CO2. Os íons amônio reagem em pH alcalino 

com salicilato e hipoclorito de sódio, sob a ação catalisadora do nitroprussiato de sódio para 

formar azul de indofenol. A intensidade da cor formada é proporcional à quantidade de ureia 

na amostra.  

 

Metodologia  

Urease-Labtest. 

Reagentes  

1. Urease - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém tampão fosfato 10 mmol/L e urease > 268 KU/L. 

 

2. Tampão - Estoque - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém tampão fosfato 100 mmol/L, pH 6,9; salicilato de sódio 312 mmol/L e nitroprussiato 

de sódio 16,8 mmol/L.  

 

3. Oxidante - Estoque - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém hidróxido de sódio 2,8 mol/L e hipoclorito de sódio 121 mmol/L.  

 

4. Padrão 70 mg/dL - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém azida sódica 7,7 mmol/L. Armazenar bem vedado para evitar evaporação.  
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Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade.  

 

Procedimento  

Para a dosagem de ureia na urina, diluir a amostra 1:50 (0,1 mL de urina + 4,9 mL de água 

destilada ou deionizada). Multiplicar o resultado obtido por 50.  

 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

  Branco Teste Padrão 

Amostra  --- 0,01 mL --- 

Padrão (nº 4) --- --- 0,01 mL 

Urease tamponada 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

 

Misturar e incubar a 37ºC durante 5 minutos. 

 

 

  Branco Teste Padrão 

Oxidante em uso 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

 

Misturar e incubar a 37ºC durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 

600 nm (580 a 620), acertando o zero com o branco. A cor é estável 2 horas. O procedimento 

sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de solução para 

leitura é igual ou menor que 2,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade de ajuste 

do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica.  

Cálculo 

 

Absorbância do Teste 

Absorbância do Padrão 
X 70 Uréia (mg/dL) = 
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Colesterol total 

 

Kit: Colesterol Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 76 

Lote: 4006 

 

Finalidade  

Sistema enzimático para a determinação do colesterol total em amostras de soro, por reação de 

ponto final.  

 

Princípio  

O colesterol total é determinado de acordo com as seguintes reações:  

 

Ésteres de colesterol 
𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑒
→               Colesterol + Ácidos graxos 

 

Colesterol + O2 
𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒
→               Colest-4-en-ona + H2O2 

 

2H2O2 + Fenol + 4-Aminoantipirina 
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒
→         Antipirilquinonimina + 4H2O 

 

Os ésteres de colesterol são hidrolisados pela colesterol esterase a colesterol livre e ácidos 

graxos. O colesterol livre é oxidado pela colesterol oxidase a colest-4-en-ona e peróxido de 

hidrogênio. Na presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio, o fenol e a 4- aminoantipirina 

são oxidados formando a antipirilquinonimina que tem absortividade máxima  em 500 nm. A 

intensidade da cor vermelha formada na reação final é diretamente proporcional à concentração 

do colesterol na amostra.  

 

Metodologia  

Enzimático-Trinder. 

 

Reagentes  

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC  
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Contém tampão 50 mmol/L, pH 7,0; fenol 24 mmol/L; colato de sódio 500 μmol/L; azida sódica 

15 mmol/L; 4-aminoantipirina 500 mol/L; colesterol esterase > 250 U/L, colesterol oxidase > 

250 U/L e peroxidase > 1000 U/L.  

Para preservar o desempenho, o reagente deve permanecer fora da geladeira somente o tempo 

necessário para se obter o volume a ser utilizado. Evitar exposição à luz solar direta.  

 

2. Padrão - 200 mg/dL - Armazenar entre 2 - 30ºC  

Contém azida sódica 15 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para evitar 

evaporação.  

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 

Procedimentos  

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 

  Branco Teste Padrão 

Amostra  ---  0,01 mL  --- 

Padrão (nº 2)  ---  --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

 

Misturar e incubar em banho-maria a 37 °C durante 10 minutos. O nível de água no banho deve 

ser superior ao nível de reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 500 nm ou filtro verde (490 a 510), acertando o zero com o branco. A cor é estável 

por 60 minutos.  

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 

mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 



114 
 

Cálculos 

 

 

 

 

 

  

Absorbância do Teste 

Absorbância do Padrão 
X 200 Colesterol (mg/dL) =  
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Triglicerídeos 

 

Kit: Triglicérides Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 87 

Lote: 6013 

 

Finalidade  

Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras 

de soro ou plasma (EDTA).  

 

Princípio  

Os triglicérides são determinados de acordo com as seguintes reações: 

 

Triglicérides 
𝐿𝑖𝑝𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑝𝑎𝑠𝑒
→                Glicerol + Ácidos Graxos 

Glicerol + ATP 
𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒
→            Glicerol-3-Fosfato + ADP 

Glicerol-3-Fosfato + O2 
𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙−3−𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒
→                       Dihidroxiacetona + H2O2 

2 H2O2 + 4 Aminoantipirina + 4 Clorofenol 
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒
→         Quinoneimina + 4 H2O 

A lipoproteína lipase promove a hidrólise dos triglicérides liberando glicerol, que é convertido, 

pela ação da glicerolquinase, em glicerol-3-fosfato. Este é oxidado a dihidroxiacetona e 

peróxido de hidrogênio na presença da glicerolfosfato oxidase. Em seguida, ocorre uma reação 

de acoplamento entre peróxido de hidrogênio, 4-aminoantipirina e 2-clorofenol, catalisada pela 

peroxidase, produzindo uma quinoneimina que tem máximo de absorbância em 505 nm. A 

intensidade da cor vermelha formada é diretamente proporcional à concentração de triglicérides 

na amostra.  

 

Metodologia  

Enzimático-Trinder.  

 

Reagentes  

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC  
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Contém tampão 50 mmol/L, pH 7,0; íons magnésio 4 mmol/L; 4-clorofenol 2,70 mmol/L; 4-

aminoantipirina 300 μmol/L; ATP 1,8 mmol/L; lipoproteína lipase > 1400 U/L; glicerolquinase 

> 1000 U/L; glicerolfosfato oxidase > 1500 U/L; peroxidase > 900 U/L e azida sódica 0,095%.  

 

Para preservar o desempenho, o reagente deve permanecer fora da geladeira somente o tempo 

necessário para se obter o volume a ser utilizado. Evitar exposição à luz solar direta. O reagente 

apresenta uma tonalidade amarelada. 

2. Padrão - Armazenar entre 2 - 30ºC  

Contém triglicérides 200 mg/dL e azida sódica 0,045%. Após o manuseio armazenar bem 

vedado para evitar evaporação.  

 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução do tempo de 

estabilidade.  

 

Procedimentos  

Separar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

  Branco Teste Padrão 

Amostra  --- 0,01 mL  --- 

Padrão  ---  --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

Misturar e colocar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho deve 

ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 505 nm ou filtro verde (490 a 520), acertando o zero com o branco. A cor é estável 

60 minutos. 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente, sem prejuízo para o desempenho do teste, mantendo-se 

inalterado o procedimento de cálculo. Em caso de redução dos volumes, é fundamental que se 
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observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes de amostra menores 

que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque 

aumentam a imprecisão da medição. 

 

Cálculo 

 

 

 

 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente, sem prejuízo para o desempenho do teste, mantendo-se 

inalterado o procedimento de cálculo. Em caso de redução dos volumes, é fundamental que se 

observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes de amostra menores 

que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque 

aumentam a imprecisão da medição. 

 

 

  

Absorbância do Teste 

Absorbância do Padrão 
X 200 Triglicerídeos (mg/dL) = 
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Glicose  

 

Kit: Glicose Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®)  

Referência: 133 

Lote: 3007 

 

Finalidade  

Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquor e líquidos ascítico, pleural 

e sinovial por método cinético ou de ponto final.  

 

Princípio  

A glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose de acordo com a seguinte reação: 

 

Glicose + O2 + H2O
𝐺𝑂𝐷
→   Ácido Glucônico + H2O2 

 

O peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação catalisadora 

da peroxidase, através de uma reação oxidativa de acoplamento, formando uma 

antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à concentração da glicose 

na amostra. 

 

2 H2O2 + 4-Aminoantipirina + Fenol
𝑃𝑂𝐷
→   Antipirilquinonimina + 4 H2O 

Metodologia  

GOD-Trinder.  

 

Reagentes  

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC  

Contém tampão fosfato 30 mmo/L, pH 7,5; fenol > 1 mmol/L; glicose oxidase > 12500 U/L; 

peroxidase > 800 U/L; 4-aminoantipirina > 290 mol/L; azida sódica 7,5 mmol/L; e surfactantes.  

 

2. Padrão calibrador - Armazenar entre 2 - 30ºC  

Contém: glicose 100 mg/dL e biocida não tóxico. Após o manuseio sugere-se armazenar bem 

vedado para evitar evaporação.  
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O estabilizador do padrão pode precipitar em baixas temperaturas, o que não interfere em seu 

desempenho.  

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 

Procedimento  

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

  Branco Teste Padrão 

Amostra   --- 0,01 mL  --- 

Padrão  ---  --- 0,01 mL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

 

Misturar vigorosamente e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água 

no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as 

absorbâncias do Teste e Padrão em 505 nm (490 a 520), acertando o zero com o branco. A cor 

é estável 30 minutos. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo 

volume mínimo de solução para medição é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma 

verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de 

amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho 

do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição.  

 

Cálculo 

 

 

 

Absorbância do Teste 

Absorbância do Padrão 
X 100 Glicose (mg/dL) = 


