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Carlos-Menezes ACCC. Efeito do hidrolisado proteico do grão de amaranto 

(Amaranthus cruentus L. BRS Alegria) processado na solubilização micelar do 

colesterol e inibição da HMGR [dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade 

de Saúde Pública da USP; 2013. 

 

RESUMO 

Introdução: A obesidade e a dislipidemia são grandes contribuintes dos agravos 

cardiovasculares. O consumo de vegetais, principalmente de suas proteínas, 

atua de forma protetora na magnitude destes agravos. Há grandes indícios de 

que a proteína do amaranto possui efeito hipocolesterolemizante pela ação de 

peptídeos, originários de sua digestão incompleta. Objetivo: Verificar a ação, in 

vitro, do hidrolisado proteico do amaranto, submetido a diferentes 

processamentos, na solubilização micelar do colesterol e inibição da atividade 

enzimática HMGR. Métodos: As farinhas processadas e crua foram analisadas 

quanto seu teor de aminoácidos. Os isolados proteicos das farinhas do grão de 

amaranto tostado, extrusado e cru, foram submetidos à hidrólise enzimática e 

em seguida, foi elaborada uma solução de sais biliares e colesterol para avaliar 

a capacidade dos hidrolisados proteicos em diminuir a solubilização micelar de 

colesterol. Utilizaram-se os ultra filtrados (PM menor que 3 kDa) em 

concentração de 3 mg/mL em equivalentes de albumina, e para os de peso 

moleculares maiores foram utilizados 10 mg/mL. Com o intuito de verificar o 

mecanismo de inibição da síntese endógena de colesterol, somente, foram 

utilizados os hidrolisados ultra filtrados. Nos ensaios de inibição enzimática 

da HMGR foram utilizadas concentrações de hidrolisados (0,1, 0,5 e 1 mg/mL) 

para avaliar a inibição e comparar a pravastatina (inibidor conhecido). 

Resultados: A composição de aminoácidos demonstrou-se adequada, quando 

comparada a recomendação de aminoácidos essenciais para crianças de 2 a 5 

anos. Os aminoácidos hidrofóbicos constituem 30 % do total de aminoácidos.  

Ao avaliar o efeito do hidrolisado na solubilização micelar do colesterol, foi 

observado que houve diferença (p < 0,004) devido ao processamento. O 

hidrolisado proteico da farinha crua (IPHc), com peptídeos de peso molecular 
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maior que 3 kDa, reduziu a solubilização micelar do colesterol em 44,09 ± 1,5 %, 

enquanto que os hidrolisados de farinha tostada (IPHt) e extrusada (IPHe) 

reduziram em 31,24 ± 5,9 % e 24,97 ± 4,1 %. Já os hidrolisados com peso 

molecular menor que 3 kDa apresentaram pouca diferença (p < 0,03) em relação 

ao processamento. A redução da solubilidade micelar observada pelos IPHc e 

IPHe foi semelhante: 37,21 ± 1,65 % e 35,45 ± 0,4 %, respectivamente. O IPHt 

apresentou a menor redução de 22,47 ± 4,6 %. Os hidrolisados da farinha de 

amaranto também foram capazes de inibir a atividade da enzima HMGR em 

diversas concentrações. O controle da atividade normal da enzima apresentou 

0,65 ± 0,05 µmol de NAPH oxidada min/mg equivalente de albumina. O IPHc, 

em concentrações de 0,1 e 0,5 mg/mL, apresentou efeito similar ao da 

pravastatina, diferindo do controle (p < 0,05), produzindo: 0,24 ± 0,03 e 

0,29 ± 0,13 de µmol de NAPH oxidada min/mg equivalente de albumina. Por 

outro lado o IPHt apresentou efeito similar ao da pravastatina em concentração 

superior ao cru; em 1 mg/mL produziu 0,20 ± 0,09 de µmol de NAPH oxidada 

min/mg equivalente de albumina. O IPHe apresentou efeito inibidor da enzima 

em concentração de 0,1 mg/mL, porém menor do que o observado para a 

pravastatina. Conclusões: A proteína do grão de amaranto hidrolisada possui 

indícios de atividade hipocolesterolêmica. Sendo capaz de atuar tanto na via 

exógena quanto na via endógena, inibindo a absorção do colesterol e sua síntese 

de forma indireta. O processamento térmico diminuiu esta capacidade, mas 

ainda demonstra resultados significativos. Dentre os processamentos, a 

extrusão mostrou ter diminuído este efeito, embora os seus resultados possam 

ter sido influenciados pela quantidade de componentes no isolado proteico, 

como lipídeos e compostos fenólicos. 

 

Descritores: amaranto, processos térmicos, efeito hipocolesterolêmico, 

colesterol, micelas, HMGR. 

 

 

 

 



8 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity and dyslipidemia are major contributors of cardiovascular 

diseases. The consumption of vegetables, especially their protein, acts 

protectively on the magnitude of these injuries. There is evidence that amaranth 

protein has a cholesterol-lowering effect by the action of peptides originating from 

its incomplete digestion. Objective: To assess the effect, in vitro, of the 

hydrolyzed protein of amaranth, submitted to different processes, on the 

reduction of the micellar solubilization of cholesterol and on the inhibition of 

HMGR enzyme activity. Methods: The raw and processed flours were analyzed 

for their content of amino acids. The isolated protein from amaranth grain flour 

toasted, extruded and raw, were subjected to enzymatic hydrolysis. 

Subsequently, it was prepared a solution of bile salts and cholesterol to assess 

the ability of the hydrolyzed protein to decrease the micellar solubilization of 

cholesterol. It was used the ultra-filtered peptides (MW up to 3 kDa) at 

concentration of 3 mg/mL equivalent albumin; and for higher molecular weights, 

it was used 10 mg/mL. In order to verify the mechanism of inhibition of the 

cholesterol endogenous synthesis, only it was used the hydrolyzed ultra-filtered 

peptides with MW < 3 KDa. In the assays of HMGR inhibition, several 

concentrations of peptides were used (0.1, 0.5 and 1 mg/mL) to compare the 

inhibition to pravastatin (a known inhibitor). Results: The amino acid composition 

showed to be adequate when compared to the recommendation of essential 

amino acids for children 2-5 years. Hydrophobic amino acids compose 30 % in 

total amino acids. When evaluating the effect of the hydrolyzate micellar 

solubilization of cholesterol has been observed that significant difference (p < 

0.004) from the processing. The peptides from raw flour hydrolyzed protein (IPHc) 

with a molecular weight greater than 3 kDa reduced micellar solubilization of 

cholesterol by 44.09 ± 1.5 %, while those from the roasted flour (IPHt) and 

extruded flour (IPHe) reduced by 31.24 ± 5.9 % and 24.97 ± 4.1 %. Peptides with 

a molecular weight up to 3 kDa showed little difference (p < 0.03) due to 

processing. The reduction of the observed micellar solubility of IPHc and IPHe 

were similar: 37.21 ± 0.4 % and 35.45 ± 1.65 %, respectively. The IPHt showed 
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the smallest decrease of 22.47 ± 4.6 %. The peptides from amaranth flour were 

also able to inhibit the activity of the enzyme HMGR in various concentrations. 

The control of normal enzyme activity showed 0.65 ± 0.05 μmol of NAPH oxidized 

min/mg equivalent of albumin. The IPHc at concentrations of 0.1 and 0.5 mg/mL 

had an effect similar to that of pravastatin, different from control (p < 0.05), 

yielding: 0.24 ± 0.03 and 0.29 ± 0.13 μmol of the NAPH oxidized min/mg 

equivalent of albumin. On the other hand, IPHt showed a similar effect to higher 

concentration of pravastatin in the raw, and in 1 mg/mL produced from 

0.20 ± 0.09 μmol of oxidized NAPH min/mg equivalent of albumin. The IPHe 

showed the inhibitory effect on the enzyme concentration as lower as 0.1 mg/mL, 

but less pronounced than pravastatin. Conclusions: The peptides from 

hydrolysis of amaranth grain has evidence of hypocholesterolemic activity. They 

are able to act both in exogenously and endogenous pathways, inhibiting the 

absorption of cholesterol and its synthesis. The thermal processing reduces this 

capacity, but still shows significant results. Among the processing, extrusion 

deserves less attention than other one, although their results may have been 

influenced by the amount of the isolated protein components, such as lipids and 

phenolic compounds. 

 

Key words: amaranth, thermal processes, hypocholesterolemic effect, 

cholesterol micelles, HMGR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima 

que as DCNT sejam responsáveis por 61% das mortes ocorridas no mundo. No 

Brasil há um comportamento semelhante, em 2002 o Sistema Único de Saúde 

gastou 69% do orçamento com o tratamento destas doenças e em 2009 foram a 

principais causas de óbito (WHO, 2008; Brasil, 2002; 2009). 

A dieta possui um papel determinante na prevenção e no 

desenvolvimento dessas doenças. A alimentação é considerada um dos fatores 

modificáveis mais importantes para o risco de agravos; 80 % dos casos de 

doenças coronarianas poderiam ser evitados com alterações nos hábitos 

alimentares, nos níveis de atividade física e no uso de produtos derivados do 

tabaco (WHO, 2003; 2008).   

 

1.1. ABSORÇÃO E SÍNTESE DE COLESTEROL 

O intestino e o fígado possuem um papel importante no controle do 

metabolismo lipídico (COHN et al., 2010). O colesterol presente no lúmen 

intestinal deriva de muitas fontes, incluindo dieta, bile, secreção intestinal e 

descamação epitelial (VAN DER WULP et al., 2013). No intestino delgado, os 

lipídeos da dieta são hidrolisados e solubilizados por sais biliares em agregados 

macromoleculares (compostos por sais biliares, ácidos graxos, monoglicerídeos, 



16 

 

fosfolipídios e colesterol) e conduzidos até as membranas dos enterócitos 

(GOODMAN, 2010). 

Agregados macromoleculares estão envolvidos com a absorção de 

lipídeos: vesículas unilamelares e micelas mistas. As primeiras são partículas 

com centenas de angstroms de diâmetro, pobres em ácidos biliares, contendo 

fosfolipídeos, ácidos graxos, monoglicerídeos e colesterol. As segundas são 

muito mais ricas em ácidos biliares, são partículas menores com diâmetros 

inferiores a 100 Å e compostas principalmente de ácidos biliares e colesterol com 

menores quantidades de fosfolipídeos que as vesículas (WOOLLETT et al., 

2006).  

As micelas possuem característica anfipática: são solúveis em água e 

capazes de facilitar o transporte intraluminal, facilitando a absorção de lipídeos 

através da borda em escova das células intestinais (MARRINK e MARK, 2002). 

Existe uma concentração para formação de micelas, que é chamada de 

concentração micelar crítica (CMC), propriedade intrínseca e característica de 

um surfactante. A formação micelar depende das concentrações de ácidos 

biliares presentes no meio. Quando as concentrações de ácidos biliares 

excedem a CMC, somente este formam as micelas. Concentrações de ácidos 

biliares abaixo da CMC resultam num equilíbrio favorável para a formação de 

vesículas (WOOLLETT et al., 2006). Substâncias derivadas de alimentos como 

peptídeos e fitoesteróis, podem perturbar este equilíbrio e resultar na 

insolubilização do colesterol nas micelas, que irá afetar a absorção celular, sendo 

de grande interesse nas intervenções de redução de colesterol (KIRANA et al., 

2005) 
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Derivados lipídicos do conteúdo micelar, em pH levemente ácido, tornam-

se protonados e permeiam a membrana ou se agregam à ela temporariamente. 

O colesterol é absorvido por transportadores NPC1 L1 (Niemann - Pick 

C1 - like1) e ABC A1 (ATP-binding cassete), o efluxo é feito por transportadores 

ABC G5 e ABC G8 (GOODMAN, 2010). A redução da expressão gênica ou 

inibição destes transportadores podem inibir a absorção do colesterol e diminuir 

o efluxo hepático e intestinal, que resulta em alterações no metabolismo lipídico. 

Os LXR (liver X receptors) também estão envolvidos na biossíntese 

lipídica e no metabolismo do colesterol. A ativação global desses receptores 

desencadeia efeitos como aumento dos níveis de HDL-c (lipoproteína de alta 

densidade), hipertrigliceridemia, esteatose hepática, aumento da excreção de 

colesterol na bile e redução na eficiência da absorção intestinal. Após a absorção 

intestinal, as enzimas ACAT 1 e ACAT 2 (acilCoA: colesterol aciltransferase) 

catalisam a esterificação de colesterol intracelular para ser incorporado a 

apolipoproteínas e quilomícrons (IQBAL e HUSSAIN, 2009). 

A síntese endógena de colesterol consiste em outra etapa de controle do 

metabolismo. A enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG CoA) redutase 

ou HMGR catalisa a conversão de HMG CoA a mevalonato, cujo passo é 

determinante não somente na síntese de colesterol mas, como também na de 

isoprenoides não esteróides (GOLDSTEIN e BROWN, 1990; JO e DEBOSE-

BOYD, 2010). O excesso de colesterol é desviado para a produção de ácidos 

biliares, lipoproteínas e hormônios (GOLDSTEIN e BROWN, 1990; IKONEN, 

2008). Muitas drogas hipolipidemiantes atuam sobre a etapa limitante da síntese 

de colesterol, bloqueando a atividade da enzima HMGR. 



18 

 

 

1.3. COLESTEROL E DIETA 

Diversos estudos avaliam a interferência da dieta nas alterações dos 

níveis plasmáticos de colesterol total e suas frações. Entretanto, poucos estudos 

sobre o metabolismo do colesterol ressaltam o fato de que menos de um terço 

do colesterol presente no lúmen intestinal provém da dieta, e dois terços a três 

quartos correspondem à origem endógena (WILSON e RUDEL, 1994). 

Alimentos que contém fitoesteróis e seus correspondentes saturados, 

como o estanol, reduzem a absorção do colesterol e, portanto, reduzem os níveis 

plasmáticos de LDL-c (lipoproteína de baixa densidade) (JESCH e CARR, 2006). 

Alguns estudos, por meio de um sistema de soluções de bile in vitro, 

demonstraram que o sitosterol reduz a solubilização micelar de colesterol, com 

consequente diminuição da sua absorção.  

FROTA et al. (2008) compararam o efeito hipocolesterolemizante do grão 

do feijão caupi e do seu isolado proteico em hamsters. Verificaram que o feijão 

integral e sua proteína promoveram uma redução de 49 e 20 %, 

respectivamente, nos níveis séricos de colesterol total quando comparados ao 

controle. Esse resultado mostra a importante contribuição da proteína vegetal no 

controle da hipercolesterolemia. 

 

 

1.4. PEPTÍDEOS BIOATIVOS 

Peptídeos biologicamente ativos são peptídeos derivados de alimentos 

que exercem em humanos efeitos fisiológicos, semelhantes a hormônios. São 
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encontrados em vegetais, ovos, leite, peixes e em carne bovina (ERDMANN et 

al., 2008).  

Há três maneiras de peptídeos serem liberados no trato digestório: pela 

ação enzimática do processo digestivo, pela digestão microbiana intestinal e 

durante o processamento de alimentos, como a fermentação (MÖLLER et al., 

2008). Esses hidrolisados proteicos contêm mais de 50 % de peptídeos, com 

resíduos de 2-50 aminoácidos por molécula (ERDMANN et al., 2008). Os 

peptídeos podem exibir diversas atividades, dependendo da sua sequência de 

aminoácidos. Eles podem atuar de forma imunomodulatória, antimicrobiana, 

antioxidante, antitrombótica, opióide, anti-hipertensiva e hipocolesterolêmica 

(HARTMANN e MEISEL, 2007). 

As proteínas do leite, como as do soro e as caseínas, exercem diversos 

efeitos fisiológicos, atuam como antioxidante, antimicrobiano, imunomodulatório, 

anticarcinogênico, e, além disso, são precursoras de alguns outros peptídeos 

bioativos (SEVERIN e XIA, 2005). 

Alguns estudos têm demonstrado o efeito hipocolesterolemizante do 

isolado proteico de soja ligada a fosfolipídeos, em humanos (HORI et al., 2001). 

Os peptídeos IAEK, VPDPR e IAVP têm comprovada ação 

hipocolesterolemizante, já que o primeiro inibe a absorção do colesterol, o 

segundo inibe a absorção de gorduras em animais com dieta rica em lipídeos e 

o terceiro atua como inibidor da HMG-CoA redutase, enzima envolvida no 

processo de síntese de colesterol (NAGAOKA et al., 2001; DZIUBA et al., 2003; 

TAKENAKA et al., 2003; PAK et al., 2005a e 2005b). 

BORODIN et al. (2009), por meio de um estudo cross-over, demonstraram 

que a ingestão de 30 g de isolado proteico de soja, durante 2 meses, foi capaz 
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de reduzir o colesterol total, triglicerídeos e a fração LDL-c, e também, aumentou 

a fração HDL-c de Russos hipercolesterolêmicos. O estudo foi conduzido em 28 

indivíduos com idade média de 50 anos. 

NAGAOKA et al. (2010) avaliaram a interferência do peptídeo derivado da 

proteína de soja VAWWMY na solubilização micelar do colesterol in vitro.  Neste 

estudo foi verificada uma diminuição da solubilização quando comparada a de 

isolados proteicos, por ligação entre o peptídeo e os sais de bile. 

TIRONI e AÑÓN (2010) analisaram a atividade antioxidante de proteínas 

e, peptídeos em grãos de Amaranthus manteggazuanus. Este estudo mostrou a 

presença de peptídeos antioxidantes no isolado proteico, e nas frações: 

albumina, globulina e glutelina, tendo nesta maior atividade. Assim, verifica-se 

que apesar de o leite e a soja serem os alimentos mais estudados com relação 

a seus peptídeos bioativos, o amaranto também tem se mostrado fonte de 

peptídeos benéficos ao organismo. 

 

1.5. AMARANTO 

O amaranto é um pseudocereal, originário da América Central e México, 

que pertence à classe das dicotiledôneas e à família das amarantáceas, possui 

características tanto de cereais quanto de leguminosas. Há mais de 60 espécies 

no gênero Amaranthus, a maioria com origem no continente americano. O 

grande número de variedades é refletido na grande quantidades de 

denominações do vegetal: amaranto (espanhol e português); kiwicha, achita, 

coyo, achis, qamaya (Peru); coimi, millmi e inca pachaqui o grano inca (Bolívia); 

sangorache, ataco, quinua de castilla (Equador); millmi (Argentina); alegría, 

huanthi (México); rejgira, ramdana, eeerai (Índia); een, choy, yin choy, in-tsai, 
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hsien tsai, xian ca (China) (ROBERTSON, 1981; MUJICA-SÁNCHEZ et al., 1997; 

RASTOGI e SHUKLA, 2013). 

Este grão ainda é pouco consumido no Brasil, mesmo havendo esforços 

de pesquisadores para introduzí-lo em nossa cultura. Pesquisas realizadas pela 

EMBRAPA – Cerrados, avaliaram diversas espécies de amaranto, e a que 

melhor se adaptou quanto ao solo e ao clima do cerrado, foi o Amaranthus 

cruentus L., que originou a variedade BRS Alegria (FERREIRA et al., 2007). 

Este grão desperta grande interesse entre os pesquisadores, devido às 

características nutricionais e funcionais que ele apresenta, além do uso potencial 

em indústrias alimentícias. Ao final da década de 80 o Conselho Nacional de 

Pesquisas dos Estados Unidos da América considerou o amaranto como um dos 

mais promissores alimentos do milênio (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1989) 

A composição do grão de amaranto varia em 48-62% de amido, 14,5-15 % 

de proteínas, 4,8-8,1 % de gorduras e 2-3,5 % de fibra. Sua proteína é de boa 

qualidade biológica embora alguns trabalhos mostrem a existência de 

aminoácidos limitantes. Os resultados sobre aminoácidos são controversos, 

alguns autores demonstraram que a leucina é o aminoácido limitante, outros 

demonstraram ser a treonina  (FERREIRA e ARÊAS, 2004; TOMOSKOZI et al., 

2009; BRESSANI  et al., 1989). O grão de amaranto apresenta majoritariamente, 

globulinas e albuminas, e em menor ou nenhuma quantidade, proteínas de 

estoque (prolaminas e glutelinas). As albuminas são proteínas globulares 

citoplasmáticas de baixo peso molecular, que desempenham diversas funções 

em humanos. As globulinas são compostas de globulina 11S, globulina-P e uma 

pequena parte de globulina 7S. A globulina 11S possui uma estrutura quaternária 
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dodecamérica, com subunidades ácidas e básicas ligadas por pontes 

dissulfídicas.  A globulina-P é composta por molécula unitária, com massa 

molecular e composição polipeptídica similar a 11S, porém tendem a se 

polimerizar e contém mais subunidades monoméricas de 56 kDa. As glutelinas 

também possuem características moleculares semelhantes (SEGURA-NIETO 

et al, 1992; KONISHI et al, 1991; MARTÍNEZ et al, 1997; AVANZA e AÑÓN, 

2007). A baixa quantidade de glutelina torna o consumo do grão indicado para 

portadores de doença celíaca (ALVAREZ-JUBETE et al., 2009). A doença 

celíaca é caracterizada pela má absorção de nutrientes resultante de uma 

inflamação intestinal após a ingestão de gliadinas e glutelinas, proteínas 

encontaradas em grande quantidade no trigo, centeio, cevada e aveia (FARREL 

e KELLY, 2002). 

O conteúdo de vitaminas e minerais também é considerável. Cálcio, 

fósforo e ferro estão presentes em quantidades similares aos cereais.  

Quantidades de fatores anti-nutricionais como fitatos são insignificantes. Este 

pseudocereal possui compostos antioxidantes, como tocotrienóis, tocoferóis, 

flavonoides e outros compostos fenólicos (BECKER et al., 1981; LORENZ e 

WRIGHT, 1984; BRESSANI e LIGORRIA, 1994; CZERWINSKI et al., 2004; 

AMAYA-FARFAN et al., 2005; PASKO et al., 2008). 

 

 

1.5.1. Potencial hipocolesterolemizante do amaranto 

PLATE e ARÊAS (2002) verificaram que o amaranto extrusado reduziu em 50 % 

os níveis de colesterol total em coelhos hipercolesterolemizados. CHAVÉZ- 

JÁUREGUI et al. (2010) avaliaram o efeito hipocolesterolemizante de snacks de 
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amaranto em  22 pacientes com hipercolesterolemia moderada do InCor 

(Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo). Neste estudo foram 

utilizados 50 g de snack de amaranto (cerca de 7 g de proteína/dia) e 50 g de 

snack de milho (placebo) durante dois meses. Porém, não se observou efeito 

significativo na redução de colesterol, LDL-c e triglicérides, quando comparado 

ao placebo. A quantidade de amaranto utilizada não foi suficiente para que suas 

proteínas demonstrassem algum benefício na redução do colesterol. MAIER et 

al. (2000) verificaram que o colesterol total plasmático diminuiu 4,5 % após 28 

dias de intervenção dietética em humanos que consumiram 50 g de proteína de 

amaranto por dia. 

MENDONÇA et al. (2009) estudaram o efeito da proteína do amaranto, na 

diminuição dos níveis de colesterol, em hamsters hipercolesterolêmicos, os 

quais sofreram essa indução por dieta rica em caseína. Foi fornecido 30% de 

proteína na dieta, a qual era composta de 20% de caseína e 10% de isolado 

proteico de amaranto. Foi observado que houve uma diminuição de 48% do 

colesterol total plasmático no grupo que recebeu somente o isolado proteico. 

Mesmo quando a proteína do amaranto era adicionada de caseína, a intervenção 

acarretou numa redução de 27 % do colesterol total. Para as frações não HDL-c 

essa redução foi de 57 e 39 %, respectivamente. Isso mostra o marcante efeito 

hipocolesterolêmico da proteína, mesmo na presença de um agente 

hipercolesterolemizante.  

Os mecanismos de redução de colesterol sérico pela ingestão de isolado 

proteico de amaranto ainda não estão totalmente elucidados. Uma das vias de 

redução de colesterol pode ser a inibição da solubilização micelar do colesterol, 

uma vez que SOARES (2008) encontrou o peptídeo IAEK no isolado proteico do 
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grão de Amaranthus cruentus, quando submetido à digestão in vitro. Este 

peptídeo está descrito na literatura como hipocolesterolemizante por inibir a 

absorção do colesterol em células Caco-2, poder ligante em ácidos biliares e 

como ativador da enzima 7 α-hidroxilase (HOWARD e UDENIGWE, 2013; 

NAGAOKA et al., 2001).  

MARTIROSYAN et al. (2007) avaliaram o efeito do óleo de amaranto em 

pacientes portadores de doenças do coração e em hipertensos obesos. Dentre 

os parâmetros verificados, o óleo foi eficiente em reduzir os níveis de colesterol 

sanguíneo. CASTRO et al. (2013) estudaram o efeito do óleo do amaranto e do 

esqualeno em hamsters submetidos a dieta hipercolesterolemiante. Este 

trabalho mostrou que a fração lipídica do A. cuentus não reduz os níveis de 

colesterol plasmático, bem como os de triglicerídeos. Entretanto, aumentou a 

excreção de ácidos biliares nas fezes, evidenciando uma possível diminuição da 

solubilidade de colesterol nas micelas. 

Outra hipótese para explicar o efeito hipocolesterolemizante destas 

proteínas vegetais é a inibição da atividade enzimática HMGR, pois há peptídeos 

relacionados com esta inibição, por exemplo, LPYPR e LPYP encontrados na 

fração glicinina da soja (HOWARD e UDENIGWE, 2013). 

 

1.5.2. Produtos alimentícios contendo amaranto 

As proteínas do amaranto podem ser incluídas na alimentação por meio 

de farinhas, concentrados proteicos ou isolados (GUZMÁN-MALDONADO e 

PAREDES-LÓPEZ, 1994; AVANZA e AÑÓN, 2007). 

O amaranto extrusado também possui alto valor biológico. FERREIRA e 

ARÊAS (2004) compararam a qualidade biológica da proteína do amaranto cru, 
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torrado e extrusado (em porcentagens de umidades distintas) em ratos. 

Observaram que o grupo que consumiu o amaranto extrusado apresentou 

maiores índices de razão de eficácia proteica, em relação ao grupo controle de 

caseína e aos outros dois. 

GAMEL et al. (2004) comparam o valor proteico da semente crua e 

estourada (como pipoca) de duas espécies de amaranto (A. caudatus e A. 

cruentus). Observaram que, depois de estouradas, há uma diminuição de 

aminoácidos, 9 e 13 %, respectivamente, e entre os aminoácidos a perda maior 

foi de tirosina, seguido de fenilalanina e metionina. A digestibilidade in vitro foi 

ligeiramente maior para as amostras estouradas, enquanto que in vivo não houve 

diferença. 

Para se obter maior variedade de produtos com o grão de amaranto, o 

processamento térmico torna-se essencial na utilização tanto pela Indústria de 

Alimentos, na elaboração de produtos ou ingredientes a base de amaranto, como 

no nível doméstico. Ao se preparar o grão das várias formas preconizadas, é 

imprescindível a avaliação de como este processamento afeta as propriedades 

hipocolesterolêmicas da proteína do amaranto. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Foi demonstrado que o amaranto pode apresentar efeitos fisiológicos 

importantes como ação antioxidante e, principalmente, hipocolesterolemizante, 

provavelmente devido à presença de peptídeos bioativos, além disso, possui alto 

valor nutricional.  

A literatura sobre os benefícios do grão em humanos é muito escassa, 

porém há grande diversidade de estudos realizados em animais e in vitro 

demonstrando o potencial benéfico deste alimento. 

No entanto ainda não está elucidado os mecanismos pelos quais a 

proteína do amaranto exerce seu efeito hipocolesterolemizante, e como a 

diferença na composição de aminoácidos pode contribuir com este efeito. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Verificar a ação, in vitro, de hidrolisados proteicos provenientes do grão 

de amaranto cru e processados, na solubilização micelar do colesterol e inibição 

da atividade da enzima HMGR. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obter as formas extrusadas e tostadas do grão de amaranto. 

 Isolar a proteína do amaranto integral e destes produtos 

processados. 

 Avaliar a composição de aminoácidos da farinha integral e 

processada. 

 Promover a hidrólise in vitro do isolado proteico da farinha de 

amaranto integral e dos produtos processados. 

 Avaliar o perfil eletroforético da fração proteica das farinhas e dos 

isolados antes e após hidrólise. 

 Avaliar o perfil cromatográfico dos hidrolisados proteicos de baixo 

peso molecular. 

 Avaliar o efeito destes hidrolisados na capacidade de solubilização 

micelar do colesterol. 

 Avaliar o efeito dos hidrolisados ultrafiltrados sobre a atividade da 

HMGR. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. AMOSTRA 

O grão de amaranto (Amaranthus cruentus L. BRS-Alegria) foi obtido da 

EMBRAPA – Cerrados (Planaltina-DF), por meio da empresa Celeiro Com. Ind. 

Ltda ME em novembro de 2010. Após o recebimento, as sujidades dos grãos 

foram separadas manualmente.  

Os grãos foram moídos em triturador modelo M20 da marca IKA®-

WERKE e a farinha foi tamisada em peneira interna média de 0,45 mm. O 

produto foi armazenado até 4 ºC para utilização. 

 

4.1.1. Tostagem 

O processo de tostagem foi realizado de acordo com o método de 

BRESSANI et al. (1987) com modificações. A farinha do grão foi tostada em uma 

chapa aquecida a 120 °C, durante 1 minuto. 

 

4.1.2. Extrusão 

A farinha do grão foi submetida à extrusora de laboratório (Miotto Ltda., 

São Bernardo do Campo-SP, Brasil) de parafuso único com razão 

comprimento/diâmetro (L/D) de 20:1, razão de compressão 3:1 e com velocidade 

de rotação do parafuso fixada a 200 rpm. A extrusão foi conduzida a 150 °C 

(zona 2), sendo 60 °C na área de alimentação (zona 1) e 130 °C na área de saída 

(zona 3), orifício de saída fixado em 3 mm. A umidade da farinha integral de 
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amaranto foi ajustada a 27 % (base seca), pois este foi o teor observado para o 

melhor valor proteico biológico (FERREIRA e ARÊAS, 2004). Após adição de 

água, a farinha foi homogeneizada manualmente e estocada em sacos plásticos 

lacrados sob refrigeração, por 12 horas, para equilíbrio da umidade desejada.  

 

Figura 1. Extrusora de laboratório ELM20-MIOTTO. 

 

4.2. COMPOSIÇÃO DAS FARINHAS DO GRÃO DE AMARANTO 

4.2.1. Composição centesimal das farinhas do grão de amaranto 

Após estes processos, tanto o amaranto cru quanto os processados foram 

moídos como já descrito, para obtenção das farinhas para análise.  
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O teor de umidade foi analisado por secagem a 105 °C, o teor de cinzas 

por calcinação a 550 °C e o de lipídeos por extração em extrator Soxhlet com 

éter de petróleo; o conteúdo de nitrogênio das amostras foi analisado pelo 

método micro-Kjeldahl, métodos descritos pela AOAC (2010). O valor dos 

carboidratos totais foi determinado por diferença. Para o cálculo do teor de 

proteínas foi utilizado como fator de conversão de nitrogênio: 5,85 para as 

farinhas e 6,12 para os isolados proteicos; valores descritos previamente de 

acordo com o cálculo da soma da massa de aminoácidos (mg) obtidos por 

cromatografia de troca iônica dividido pelo teor de nitrogênio (mg) da amostra 

(SOSULSKI e IMAFIDON, 1990; MENDONÇA et al., 2009). 

 

4.2.2. Perfil de aminoácidos 

A análise de aminoácidos totais e triptofano foram realizadas pelo 

laboratório CBO Análises, localizado em Campinas – São Paulo. 

A preparação das farinhas foi realizada de acordo com o método proposto 

por WHITE et al. (1986). Esta análise ocorreu em etapas, iniciando-se pela 

hidrólise para liberação de aminoácidos até a separação dos derivados de 

feniltiocarbamil, os quais foram detectados por absorbância em UV, em 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).  

Para a hidrólise foram pesados 0,2 g de proteína de cada tipo de farinha 

(cru, tostada e extrusada) e norleucina – utilizado como padrão interno – a razão 

amostra/padrão é aproximadamente 15:1. A seguir foram adicionados 100 mL 

de HCl 6 mol/L contendo 0,1 % de fenol, a mistura foi refluxada por 20 h a 110 °C. 

Após resfriamento, completou-se o volume para 200 mL e a solução foi filtrada 

em fibra de vidro. 
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Para a remoção de proteínas de alto peso molecular e lipídeos, a amostra 

foi eluída em cartucho C18 Sep-pak, 1 mL de amostra foi adicionado a 2 mL de 

solução 0,1 % (v/v) de ácido trifluoracético (TFA) em água deionizada e metanol 

(70:30 v/v), foi coletado os últimos 2 mL. O HCl foi removido de 20 µL da fração 

coletada por vácuo a temperatura ambiente, a derivatização foi iniciada pela 

adição de 20 µL de solução contendo etanol 95 % v/v, água, trietilamina, 

fenilisotiocianato na proporção em volume de 7:1:1:1, resultando nos derivados 

de feniltiocarbamil. 

Os derivados foram separados por HPLC em coluna de fase reversa 

Nova-Pak C18, de 3,9 x 150 mm, com forno de coluna a 38 °C. A fase móvel 

consistiu em dois eluentes. O eluente A era formado por 940 mL de acetato de 

sódio 0,14 mol/L, pH 6,4, contendo 0,05 % de trietilamina e 60 mL de acetonitrilia 

grau HPLC. O eluente B era formado de 60 % de acetonitrila grau HPLC e 40 % 

de água deionizada (v/v). O gradiente linear de eluição utilizado foi de 0-100 % 

de B. 

O tempo total de análise foi de 25 minutos com detector de UV em 

comprimento de onda 254 nm. As áreas dos picos foram comparadas às da 

mistura padrão de aminoácidos Pierce (Amino Acid Standard H). Os valores de 

triptofano foram determinados por espectrofotometria com leitura a 590 nm por 

meio do método descrito por SPIES (1967), utilizando hidrólise enzimática com 

pronase a 40 °C por 24 h, já que a hidrólise ácida destrói este aminoácido. 

 

4.3. ISOLAMENTO DA PROTEÍNA DE AMARANTO 

O isolamento foi realizado pelo princípio de precipitação isoelétrica 

segundo MARTÍNEZ e AÑÓN (1996), com modificações. As amostras moídas 
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foram desengorduradas com hexano na proporção 1:4, sob agitação durante 

4 horas.  Após 24 horas de secagem em temperatura ambiente; foi adicionada 

água destilada na farinha desengordurada na proporção 1:10, exceto para 

amostra do amaranto extrusado, no qual foi estabelecida a proporção 1:15. O pH 

foi elevado a 9 com NaOH 1 mol/L. A mistura foi agitada por 5 horas a 

temperatura ambiente e permaneceu em repouso por 12 horas a 4 ºC. 

Posteriormente a mistura de pH 9 foi filtrada e centrifugada a 9000 x g por 20 min 

a 4 ºC. O precipitado constituído majoritariamente de carboidratos foi descartado. 

Após novo ajuste do pH do sobrenadante a 4,5 com HCl 1 mol/L, o 

homogenato permaneceu por 12 horas a 4 ºC. Uma nova centrifugação a 

9000 x g foi realizada e o precipitado foi congelado. Posteriormente, o isolado 

proteico (IP) congelado foi liofilizado, como descrito a seguir.  
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Figura 2. Fluxograma de isolamento proteico da farinha desengordurada 

do grão de amaranto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. HIDRÓLISE IN VITRO 

As amostras foram hidrolisadas de acordo com as técnicas de MEGIAS et 

al. (2009), com modificações descritas a seguir.  

A hidrólise foi dividida em duas partes a fim de simular a digestão humana. 

A primeira consiste em simular a digestão gástrica, na qual foi utilizada a pepsina 

 
1 parte de amostra: 10  ou 15 partes de água 

Adicionar NaOH 1 N para elevar o pH a 9 

Agitar por 5 horas em temperatura ambiente 

Filtrar o sobrenadante 

Centrifugar a 9000g à 4ºC por 20 min 

Adicionar HCl 1 N para baixar o pH para 4,5 

Descarte do precipitado 

Manter por 12h sob refrigeração  à 4°C 

Precipitado 

Manter sob refrigeração à 4°C durante 12h 

Centrifugar a 9000g à 4ºC por 20 min 

Descarte do sobrenadante 

liofilizar Congelar 
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na proporção 1:1000 (enzima/substrato). Primeiramente, as amostras (IP de 

amaranto cru, tostado e extrusado) foram pesadas e a massa ajustada para 

800 mg de proteína. Nestes tubos foram adicionados 40 mL de tampão NaCl 

30 mM em pH 2, e a este homogenato foi adicionado pepsina dissolvida em 

NaCl, houve ajuste de volume para 45 mL A solução foi mantida a 37 °C por 2 

horas. Posteriormente, para simular a digestão intestinal, o pH foi ajustado a 7 

com NaOH 5 M. Após, foi adicionada pancreatina (proporção 1:1000 

enzima/substrato) dissolvida em água destilada. Após homogeneização, os 

tubos foram incubados a 37 °C durante 1 hora. Ao término, elevou-se a 

temperatura para 80 °C durante 20 minutos. Os volumes foram ajustados com 

água destilada para centrifugação e coleta do sobrenadante. 

Os hidrolisados foram submetidos à diálise, por 24 horas com trocas de 

água destilada a cada 6 horas, a fim de minimizar possíveis interferências devido 

à quantidade de sal.  

Parte dos produtos da digestão foi separada por membrana hidrofílica que 

permite permeação de moléculas de até 3000 Da. Para isso os hidrolisados 

foram centrifugados a 7500 x g por 40 minutos a 4 °C. A fim de verificar possíveis 

perdas na diálise e conhecer as concentrações proteicas dos hidrolisados com 

massa menor que 3000 Da, foi realizada análise de proteínas (LOWRY et al., 

1951). 

Os hidrolisados apresentaram as seguintes concentrações: 11,4 mg/mL, 

8,9 mg/mL e 9,46 mg/mL em equivalente de albumina para o IPHc, IPHe e IPHt, 

respectivamente; e 3,86 mg/mL, 3,39 mg/mL e 6,28 mg/mL em equivalente de 

albumina do IPH com massa menor que 3 kDa nas respectivas amostras (a 
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concentração foi calibrada pela equação: y = 0,0989x - 0,0549; R2 = 0,9937. 

Onde, y é dado em absorbância e x em µg/mL). 

 

4.4.1. Grau de hidrólise 

De acordo com o método de BÜCHMANN (1979) e ADLER-NISSEN 

(1986) foram feitos testes com ácido tricloroacético (TCA) para avaliar o grau de 

hidrólise das enzimas a cada hora em contato com a amostra para padronizar o 

método. Uma alíquota de 2 mL de cada hidrolisado da amostra do isolado 

proteico de amaranto tostado foi adicionada em TCA 10 % e após 15 minutos 

em repouso, as amostras foram centrifugadas a 10000 x g por 15 min. O teor 

proteico do sobrenadante foi determinado pelo método de Kjeldahl 

(AOAC, 2010).  

As proteínas solúveis em TCA dos hidrolisados, foram relacionadas de 

forma percentual às quantidades totais de proteína presente no isolado proteico. 

Para determinar o grau de hidrólise, utilizou-se a seguinte equação: 

 totalproteína

)Ipe(Hp100
GH


  

(1) 

Sendo: 

GH = grau de hidrólise (%); 

Hp = hidrolisado proteico; 

Ipe = isolado proteico (branco) + enzima (branco). 

Depois de variados testes foi escolhido o grau de hidrólise de 22,27%. 

Valores elevados de grau de hidrólise não são desejados, pois, resulta em 
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aminoácidos livres, devido a uma quebra completa da cadeia proteica. Valores 

baixos indica uma quebra insuficiente resultando em pequenas quantidades de 

peptídeos (XIA et al., 2012). 

 

4.5. ELETROFORESE SDS-PAGE 

O perfil eletroforético visou à comparação do peso molecular da farinha 

do grão integral, do isolado proteico do grão cru, tostado e extrusado, bem como 

os hidrolisados e do padrão de eletroforese Kaleidoscope™ (Bio Rad 161 0375). 

A eletroforese foi realizada de acordo com o método descrito por 

(LAEMMLI, 1970), em condições redutoras e não redutoras. O gel concentrador 

contendo 4 % m/v de acrilamida em tampão TRIS-HCl em pH 6,8 foi preparado 

sobre o gel de análise com 10 % m/v de acrilamida em tampão TRIS-HCl em pH 

8,8. O equipamento utilizado para eletroforese é do tipo vertical da Amersham 

Bioscienses (Uppsala, Suécia). O modelo Hoefer mini VE formou um gel de 

dimensões 8 cm x 9 cm x 1 mm. Em cada poço foram adicionadas 0,05 mg de 

proteína. A amperagem foi fixada em 20 mA para cada gel. Ao término da corrida, 

os géis foram corados com solução de Azul Comassie R Brilhante 0,025 % em 

metanol 40 % e ácido acético 7 %. 

Os géis foram analisados pelo software UltraQuant 6.0 (Ultralum – 

Estados Unidos) para serem determinados os pesos moleculares das frações 

proteicas por comparação aos padrões de 10 proteínas recombinantes de 10 a 

250 kDa por similaridade entre as amostras e densidade óptica das bandas. 
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4.6. PERFIS DOS HIDROLISADOS EM CROMATOGRAFIA 

LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (HPLC) 

Para o controle positivo da presença de peptídeos, os hidrolisados 

oriundos dos dispositivos de ultra filtração tiveram suas ligações peptídicas 

detectadas a 220 nm com auxílio de um cromatógrafo líquido (Shimadzu – 

Japão) com controlador LC10AT, bomba DGU-14A acoplada a injetor manual 

Rheodyne e detector UV/vis com arranjo de diodos SPD-M10A VP. O software 

utilizado foi o Class VP. 

A separação cromatográfica foi realizada em coluna de fase reversa C18 

Atlantis de 250 x 0,46 mm e partículas de 5 µm (Waters - Irlanda). Foram 

injetados 20 µL de hidrolisados proteicos de amaranto cru, tostado e extrusado 

com massa molecular menor que 3 kDa nas concentrações de: 3,86 mg/mL, 

6,28 mg/mL e 3,39 mg/mL. A fase móvel utilizada foi: solvente A: 0,045 % de 

TFA em água milli Q; solvente B: 0,036 % de TFA em acetonitrila. As amostras 

foram eluídas em gradiente linear de 5 a 95 % de tampão B em 55 minutos, mais 

5 minutos para voltar a concentração inicial e 10 minutos para estabilização da 

coluna totalizando 70 minutos de corrida. O fluxo foi isocrático, em 1 mL/min. O 

gradiente selecionado foi baseado na polaridade e solubilidade dos diferentes 

peptídeos (SWERGOLD e RUBIN, 1983; VIJAYALAKSHMI, et al.1986). 

 

4.7. EFEITO DO HIDROLISADO PROTEICO NA SOLUBILIDADE 

MICELAR DE COLESTEROL 

Este método foi realizado como descrito por ZHANG et al. (2012) e JESH 

e CARR (2006) o qual consiste em elaborar uma solução micelar contendo 

concentrações finais de 0,5 mmol/L de colesterol, 2,4 mmol/L de fosfatidilcolina, 
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1 mmol/L de ácido linoleico, 132 mmol/L de NaCl, 15 mmol/L de fosfato de sódio 

monobásico e 6,6 mmol/L de taurocolato de sódio (pH 7,4).  

As suspensões foram sonicadas em banho de gelo no ultrassom (marca 

Elma; modelo Transsonic digital S) por 15 minutos a 100 % de potência (140 W), 

seguido de incubação a 37 °C por 30 minutos.  

Em seguida, foram adicionados 10 mg/mL de hidrolisado proteico de 

amaranto cru, tostado e extrusado em tubos distintos. Para avaliar o efeito do 

hidrolisado de baixo peso molecular, foram adicionados em outros tubos 

3 mg/mL de hidrolisado proteico de amaranto cru e referente aos vários tipos de 

processamento. As concentrações correspondem ao peso molecular maior e 

menor que 3 kDa, respectivamente. A solução final contendo a solução micelar 

e os hidrolisados foi sonicada por 1 minuto e incubada a 37 °C por 1 hora.  

Após incubação, as soluções foram centrifugadas a 1000 x g por 

10 minutos a fim de separar o colesterol insolúvel. O sobrenadante de cada 

amostra, inclusive do controle (micela de colesterol sem hidrolisado) foram 

filtrados por uma membrana de 0,22 µm. A membrana possui a finalidade de 

reter micelas mistas maiores que 220 Å. Deste filtrado foi coletado uma alíquota 

de 100 µL e diluído em 900 µL de água miliQ.  

A concentração de colesterol do filtrado, incluído nas micelas mistas 

pequenas, foi analisado por kit de determinação de colesterol Amplex® Red 

Cholesterol Assay. Para leitura foi utilizado o equipamento Spectra Max M5 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA), com detecção por fluorescência em 

590 nm (emissão) e 555 nm (excitação). As concentrações de colesterol foram 

calibradas de acordo com a equação: y = 856,49x - 952,4 (R2=0,9932), (y é dado 

em emissão e x em µg/mL).  
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Para a avaliação do efeito inibidor dos hidrolisados na solubilidade do 

colesterol foi utilizada a equação:  

  
Cm

100Cmh-Cm
Is


  

(2) 

Sendo:  

Is: inibição de solubilidade micelar de colesterol (%); 

Cm: concentração de colesterol lida no meio com micelas; e  

Cmh: concentração de colesterol lida no meio com micelas. 

 

4.8. EFEITO DO HIDROLISADO PROTEICO SOBRE A ATIVIDADE 

DA ENZIMA HMGR 

Para avaliar a inibição da atividade da enzima HMGR (hidroxi-3-metil-

glutaril-CoA redutase ou HMG-CoA redutase) foi utilizado um kit da Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Como controle positivo, foi utilizada a droga de 

referência pravastatina (250 nM), uma vez que inibe o efeito catalítico da enzima 

HMGR. 

O ensaio baseia-se na leitura espectrofotométrica do decréscimo da 

absorbância a 340 nm, representando a oxidação do NADPH pela subunidade 

catalítica de HMGR, na presença do substrato HMG-CoA, de acordo com a 

reação abaixo: 

HMG-CoA + 2NADPH + 2H+     HMGR      mevalonato + 2NADP+ + CoA-SH 

Alíquotas contendo 4 µL de NADPH (concentração final de 400µM) e 

12 µL de substrato HMG-CoA (concentração final de 0,3 mg/mL) foram pipetadas 
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em placas de 96 poços em tampão (pH 7,4). As análises foram iniciadas 

(tempo 0), após a adição de 2 µL da HMGR (0,50 - 0,70 mg/mL de proteína) em 

um volume final de 0,2 mL por poço. A mistura foi incubada a 37 °C na ausência 

de inibidores (controle), na presença de 1 µL de pravastatina e, para testar a 

ação dos hidrolisados foram utilizadas as concentrações de 1mg/mL, 0,5mg/mL 

e 0,1mg/mL de proteína de cada amostra, o que equivale a 10, 5 e 1 µg, 

respectivamente no volume pipetado de 10 µL. O volume de cada poço foi 

completado a 200 µL com tampão Tris-HCl a pH 7,4. A placa foi agitada durante 

10 s. 

As quantidades de NADPH consumidas foram monitoradas a 37 °C no 

período de 0 a 600 s, tendo leitura da absorbância a cada 20 s. Utilizou-se o 

equipamento Mam5 SpectraMax (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). Os 

resultados foram expressos µmol de NADPH oxidado/min/mg em equivalente de 

albumina ou em porcentagem, baseando-se no controle negativo (droga ou 

peptídeos ausentes). 

Para a avaliação do efeito inibidor dos hidrolisados na solubilidade do 

colesterol foi utilizada a equação: 

55,03,0006,044,12

2,0 
min

 -  
min

EA mg
noxidado/mi NADPH

branco

abs

amostra

abs










 

  

(3) 

Sendo, Unidades: NADPH oxidado/min 

Levando em consideração a reação na ausência de inibidores 

(Unidades/mgatividade), os resultados foram expressos como % de inibição da 
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atividade da enzima na presença do medicamento ou dos hidrolisados 

(Unidades/mgamostra). 

100

mg

Unidades

mg

Unidades

mg

Unidades

CI

atividade

amostraatividade














  

(4) 

Sendo,  

CI: capacidade de inibição e Unidades: NADPH oxidado/min 

 

4.9.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises foram realizadas em triplicata, os resultados obtidos foram 

expressos em médias e desvios-padrão; para comparar três ou mais amostras 

foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA). Quando esta análise revelou 

diferença com significância estatística (p ≤ 0,05), utilizou-se o teste de Tukey de 

comparação múltipla. Foi utilizado o programa Excel® e o software Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS Data Editor versão 13.0 para Windows. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS FARINHAS DO GRÃO DE 

AMARANTO 

A caracterização das farinhas do grão cru e processado, quanto à 

quantidade de umidade, cinzas e macronutrientes estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1. Composição centesimal das farinhas do grão de amaranto em 
base seca*. Valores expressos em g/100g de alimento. 

 

 

O teor de lipídeos encontrado para a farinha de amaranto cru corroboram 

com os resultados obtidos por YÁNEZ et al. (1994) que ao avaliar a composição 

centesimal de duas amostras da espécie A. cruentus (procedente do Chile) 

encontrou 6,6% e 7,3% para lipídeos, em base seca. O teor de lipídeos da farinha 

de amaranto extrusado também está de acordo com a literatura, MENDOZA e 

BRESSANI (1997) encontraram valores semelhantes no A. cruentus, oriundo da 

Guatemala e também observaram que a extrusão melhora a qualidade proteica. 

 Umidade Cinzas* Proteína* Lipídeos* Carboidratos 

totais* 

Cru 
9,3±0,4 3,5±0,02 15,8±0,17 7,2±0,07 73,5 

Extrusado 
10,5±0,14 4,7±0,02 24,7±0,17 6,8±0,003 63,8 

Tostado 
8,2±0,15 3,3±0,05 22,6±0,68 6,2±0,02 67,9 
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O aumento na porcentagem de proteínas do amaranto extrusado e 

tostado, e a diminuição de lipídeos podem ser atribuídos a diferença de umidade 

nestas farinhas. Infere-se que ao secar o amaranto cru, houve uma evaporação 

parcial do conteúdo de água no grão.  

 

5.2. PERFIL DE AMINOÁCIDOS DAS FARINHAS CRU E 

PROCESSADO 

Abaixo estão apresentados os teores de aminoácidos referentes às 

farinhas, crua e processadas. 

Figura 3. Composição de aminoácidos das farinhas do grão de amaranto. 

 

 

Poucos aminoácidos alteraram sua concentração devido ao 

processamento. Entretanto, o processo de extrusão ocasionou maior alteração 

no percentual de aminoácidos quando comparado ao amaranto cru e tostado.  
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A cisteína (C) sofreu a maior redução de 22,8 % na farinha de amaranto 

extrusada. Também houve diminuição nos valores de isoleucina (I), lisina (K), 

triptofano (W) e valina (V), nesta ordem: 2,6 % e 11,5 %; 6,5 % e 4,8 %; 5,16 e 

8,39 %, para farinha de amaranto tostado e extrusado, respectivamente, e 

8,85 % para o extrusado. Além disso, foi observado um aumento percentual de 

ácido aspártico (D) e metionina (M). Em D houve um incremento de 4,6 % e 

9,2 %, para o tostado e extrusado, respectivamente, e em M aumentou 25,8 % 

no amaranto extrusado. O conteúdo de aminoácidos hidrofóbicos é de 30 % 

aproximadamente em todas as amostras. 

Os resultados demonstrados condizem com os trabalhos de GAMEL et al. 

(2005) e TOVAR et al. (1989), que verificaram aumento de ácido aspártico no 

amaranto cozido e estourado, e redução de triptofano e lisina no grão cozido, 

estourado e tostado. Por outro lado, o processamento utilizado pelos autores 

aumentou as concentrações de valina e diminuiu metionina. A redução de ácido 

aspártico foi observada no amaranto tostado. 

Apesar das mudanças ocorridas no perfil de aminoácidos após o 

processamento, este pouco interferiu no escore analisado (Tabelas 2, 3 e 4). 

Para o cálculo, foi utilizada a recomendação de aminoácidos essenciais para 

crianças de 2 a 5 anos (FAO/WHO, 1991). 

100
ácido amino do ãorecomendaç

alimento do ácido amino
(%) ácidos amino de Escore   

(5) 
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Tabela 2. Escore de aminoácidos essenciais da farinha do grão de amaranto 

cru. 

Aminoácidos Amaranto cru g/100g FAO/WHO 1991 (g) Escore de aminoácidos 
(%) 

    

cistina + metionina 3,87 2,5 155 

fenilalanina + tirosina 8,16 6,3 130 

Histidina 2,67 1,9 141 

Isoleucina 3,38 2,8 121 

Leucina 6,26 6,6 94,9 

Lisina 5,98 5,8 103 

treonina 3,45 3,4 101 

triptofano 1,55 1,1 141 

Valina 4,29 3,5 123 

 
 
Tabela 3. Escore de aminoácidos essenciais da farinha do grão de amaranto 

tostada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aminoácidos Amaranto tostado g/100g FAO/WHO 1991 (g) Escore de aminoácidos 
(%) 

    

cistina + metionina 3,87 2,5 154 

fenilalanina + tirosina 7,95 6,3 126 

Histidina 2,7 1,9 142 

Isoleucina 3,29 2,8 117 

Leucina 6,13 6,6 92,8 

Lisina 5,59 5,8 96,4 

Treonina 3,43 3,4 100 

Triptofano 1,47 1,1 133 

Valina 4,27 3,5 122 
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Tabela 4. Escore de aminoácidos essenciais da farinha do grão de amaranto 

extrusada. 
 

 

As farinhas de amaranto possuem bom perfil de leucina (mesmo sendo 

limitante), valina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptofano, lisina e treonina, 

os quais são considerados aminoácidos essenciais.  

Comparando os valores de aminoácidos do amaranto com os obtidos por 

IQBAL et al. (2006) ao avaliar leguminosas (grão de bico, lentilha, feijão de corda 

e ervilha), foi observado que o teor de arginina, triptofano, cistina, glicina, prolina, 

serina e tirosina são maiores na farinha de amaranto cru e processada. Já 

treonina, alanina, ácido glutâmico e ácido aspártico possuem valores 

semelhantes. O teor de metionina do feijão de corda observado pelo autor é 

menor do que o visto no amaranto extrusado.  

A metionina é um aminoácido limitante em muitas leguminosas e nos 

cereais costuma ser a lisina, nestes resultados observados comparados com o 

escore, o amaranto processado apresenta como limitantes a leucina e a lisina e 

somente leucina para o grão in natura. BECKER et al. (1981) e MENDONÇA et 

Aminoácidos Amaranto extrusado g/100g FAO/WHO 1991 (g) Escore de aminoácidos 
(%) 

    

cistina + metionina 4,19 2,5 167 

fenilalanina + tirosina 7,82 6,3 124 

Histidina 2,69 1,9 141 

Isoleucina 2,99 2,8 106 

Leucina 5,99 6,6 90,7 

Lisina 5,69 5,8 98,1 

Treonina 3,45 3,4 101 

Triptofano 1,42 1,1 129 

Valina 3,91 3,5 111 
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al. (2009) em seus estudos também demonstram que a leucina pode ser um 

aminoácido limitante no amaranto grão de amaranto cru.  

 

5.3. ISOLADO PROTEICO DE AMARANTO 

O isolado proteico (IP) da farinha de amaranto cru e tostado apresentaram 

pureza de: 90,74 % e 92,55 % de proteína, respectivamente. Já o IP da farinha 

extrusada atingiu, em diversas tentativas, um máximo de 53,35 %. O rendimento 

em relação à quantidade inicial de proteína foi de 51,44 % para a amostra crua, 

20,45 % para a amostra tostada e 10,8 % para a extrusada. Não foi avaliado o 

percentual de lipídeos remanescentes devido à pequena quantidade obtida. O 

baixo rendimento é consequente de temperaturas utilizadas no processamento. 

A utilização de temperaturas elevadas pode gerar em proteínas, interações 

eletrostáticas, hidrofóbicas e ligações dissulfeto, que diminui a solubilidade em 

sais (PRUDENCIO-FERREIRA e AREAS, 1993). 

O conteúdo proteico após isolamento foi maior que o descrito por 

SALCEDO-CHÁVEZ et al. (2002) e ABUGOCH et al. (2010) os quais obtiveram, 

respectivamente, 61 % de proteína de A. cruentus, e 82 - 84 % de proteína de A. 

hypocondriacus; após o processamento. CORDERO-de-los-SANTOS et al. 

(2005) ao isolar a proteína do A. hypocondriacus obtiveram uma pureza de 

93,1 % e rendimento de 56,4 %, valor de rendimento inferior ao obtido no IP de 

farinha crua. 

A concentração de proteína do isolado proteico está de acordo com o 

trabalho de MARTÍNEZ e AÑÓN (1996) que ao avaliar a extração proteica do 
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grão de amaranto (A. hypocondriacus) em diferentes pH, obtiveram uma 

concentração de 80-90 g de proteína em 100 g de isolado proteico. 

 

5.4. PERFIL DOS ISOLADOS E HIDROLISADOS POR 

ELETROFORESE SDS-PAGE E HPLC 

A análise eletroforética das farinhas de amaranto extrusado, tostado e cru 

e seus respectivos isolados proteicos e hidrolisados estão representadas nas 

Figuras 4 e 5. 

Foi possível separar no padrão, bandas de peso molecular de 250 kDa a 

25 kDa, pesos moleculares menores não foram encontrados devido a 

compactação do gel formado. 

Figura 4. Foto do gel de eletroforese da farinha e isolado proteico de 

amaranto. 

Separação de peso molecular em kDa. Amostras: (P) padrão, (Ie) isolado proteico 
extrusado, (Fe) farinha extrusada, (It) isolado proteico tostado, (Ft) farinha tostada, (Ic) 

isolado proteico cru e (Fc) farinha crua.  
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Comparando as farinhas entre si em relação ao processamento térmico, 

pôde-se observar que houve poucas mudanças. Nas farinhas crua e tostada foi 

possível identificar frações proteicas acima de 85 kDa, mesmo sendo em 

porcentagens pequenas (total de 5-7 %), enquanto que na farinha extrusada foi 

observada a existência de frações menores que esta. 

Entretanto houve pouca modificação nas frações com densidades mais 

representativas, embora tenha havido alterações na densidade das mesmas. Na 

farinha crua as maiores contribuições referem-se aos pesos moleculares de 54; 

31 e 25 kDa (21,5; 29,9 e 22,3%, respectivamente). Na farinha tostada, em 

frações semelhantes, houve mudança nas densidades observadas: 54; 31 e 

25 kDa (10,6; 27,6 e 32,4 %, respectivamente). Já na farinha extrusada houve 

uma diminuição da densidade da fração correspondente a 25 kDa, as demais se 

assemelham com o perfil das outras farinhas. Para as frações de 55; 31; 26 e 

25 kDa, foi observada as densidades de 13,2; 29,5; 12,4 e 16,9 %, 

respectivamente. 

A albumina e globulina representam 50 % do conteúdo proteico de 

estoque do amaranto (PAREDES-LÓPEZ et al.,1988; MARTINEZ et al., 1997). 

A albumina 2 ou globulina-ρ, podem ser classificadas como polipeptídeos com 

massa molecular de 52, 54 e 56 kDa, porém também podem ser encontradas 

massas maiores que 80 e menores que 40 kDa como descrito por MARTÍNEZ et 

al. (1997). A globulina 11S ou amarantina, responsável por muitos efeitos 

bioativos, possui peptídeos de peso molecular 52, 56 e 40 kDa (ROMERO‐

ZEPEDA e PAREDES‐LOPEZ, 1995; MARTINEZ et al., 1997; TOVAR-PÉREZ 

et al., 2009). 
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Os polipeptídeos de glutelina e prolamina podem ser encontrados na 

maioria entre 20-40 kDa e 10-22 kDa, respectivamente (SEGURA-NIETO et al., 

1992).  

Ao comparar os isolados proteicos com as farinhas correspondentes e 

entre si, pôde-se notar que houve perda de algumas frações, principalmente em 

relação aos isolados derivados de processamento térmico, pois só expressaram 

frações com peso molecular abaixo de 56 kDa, por outro lado o IP de farinha 

crua exibiu frações acima de 70 kDa. MARTÍNEZ e AÑÓN (1996) ao avaliar a 

extração proteica do grão de amaranto em diferentes pH, observaram que 

extrações entre pH 8 e 11 induzem transformações estruturais na proteína, mas 

permanecem frações de albumina-2, glutelina e globulina. Essas frações 

possuem maior estabilidade térmica, e, possivelmente, também estão presentes 

nos isolados proteicos oriundos do grão processado termicamente. 

O processamento parece ter afetado nas distribuições de frações nos IP, 

principalmente no extrusado, onde aparecem somente quatro farções; em 

contrapartida no tostado aparecem seis frações. Segundo VAZ e ARÊAS (2010), 

no processo de extrusão ocorre uma rápida reorganização de macromoléculas 

desnaturadas, o que pode explicar a diferença de frações proteicas observadas. 

As frações mais contribuintes no IP de farinha crua são as proteínas de 

peso molecular: 52,7; 30,6 e 24,9 kDa, com correspondentes densidades de 

13,9; 25,9 e 30,1 %. No IP de farinha tostada são as frações de: 54,5; 31,3 e 

24,9 kDa e densidades respectivas de 11,8; 25,6 e 34,6 %. Já no IP de farinha 

extrusada, são as frações de: 42,3; 31 e 24,5 kDa e densidades de 14; 42,1 e 

31,6 %, respectivamente. Resultados sumarizados na Tabela 5. 
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Tanto nas farinhas quanto nos isolados proteicos foram encontradas as 

proteínas principais do grão de amaranto. 

 

Tabela 5. Frações* proteicas da farinha do grão de amaranto extrusada, 

tostada e crua e de seus respectivos isolados proteicos. 

 

*Separação das frações por peso molecular em kDa e densidade em porcentagem (%).  

 

Não foi possível separar e identificar frações proteicas nos hidrolisados 

oriundos do grão de amaranto cru e processado, pois o perfil eletroforéico foi 

substancialmente modificado. O método utilizado é incapaz de detectar 

polipeptídeos com massa menor que 20 kDa (Figura 5). 

 

Padrão Extrusado Tostado Cru 

    IP Farinha IP Farinha IP Farinha 

(kDa) (%) (kDa) (%) (kDa) (%) (kDa) (%) (kDa) (%) (kDa) (%) (kDa) (%) 

250 8,64 - - - - - - - - - - - - 

   - - - - - - 210 3,45 - - - - 

150 7,38 - - - - - - - - - - - - 

100 11,9 - - - - - - 95,1 4,00 - - - - 

   - - - - - - - - - - 86,5 5,43 

75 12,7 - - - - - - - - 73,1 5,87 - - 

   - - 71,5 4,64 - - 69,0 2,89 68,5 3,80 - - 

   - - 63,9 2,64 - - - - - - - - 

   55,9 12,2 54,8 13,2 54,5 11,7 54,0 10,6 - - 54,0 21,4 

50 15,5 - - - - - - - - 52,6 13,9 - - 

   - - - - - - - - 47,7 5,24 - - 

   42,3 14,0 - - 43,1 9,85 43,5 8,69 - - - - 

   - - 40,5 10,3 40,3 10,2 - - 39,2 5,42 39,8 11,8 

37 21,3 - - - - - - - - - - - - 

   - - 35,7 10,2 36,0 7,96 35,4 10,3 35,3 9,78 35,6 9,01 

   31,0 42,1 31,2 29,5 31,2 25,5 31,0 27,6 30,6 25,8 31,0 29,8 

   - - 26,0 12,4 - - - - - - - - 

25 22,4 24,4 31,6 24,7 16,9 24,9 34,5 25,1 32,4 24,9 30,1 25,0 22,3 
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Figura 5. Foto do gel de eletroforese de hidrolisado proteico de 

amaranto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separação de peso molecular em kDa. Amostras: (P) padrão, (Hc) hidrolisado proteico 
de farinha crua, (Ht) hidrolisado proteico de farinha tostada e (He)hidrolisado proteico de 
farinha extrusada. 

 

Os perfis dos hidrolisados monitorados por HPLC, podem ser observados 

nas Figuras 6, 7e 8. É possível visualizar a existência de vários picos até 

aproximadamente os 20 minutos iniciais de corrida, principalmente no IPHt, 

confirmando a existência de ligações peptídicas nos hidrolisados. Baseado no 

gradiente de eluição pode-se afirmar que o IPHc e IPHe possuem peptídeos 

polares e apolares, diferentemente do IPHt que são em sua maioria polares.  
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Figura 6. Cromatogramas a 220 nm sobrepostos de Branco, linha azul e 

Hcru, linha verde. 

Branco: enzimas pepsina e pancreatina; Hcru: hidrolisado proteico da farinha crua. 
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Figura 7. Cromatogramas a 220 nm sobrepostos de Branco, linha azul e 

Hextr, linha verde. 

Branco: enzimas pepsina e pancreatina; Hextr: hidrolisado proteico da farinha extrusada. 

 

Os cromatogramas dos hidrolisados proveniente de farinha crua e 

extrusada são semelhantes. Apresentam uma pequena quantidade de picos, 

com perfil equilibrado de peptídeos com características polares e apolares. O 

cromatograma do IPHt se apresenta bem complexo, a hidrólise parece ter 

liberado mais fragmentos peptídicos do que nas outras amostras, predominando 

o perfil polar.  



55 

 

Essa diferença entre os cromatogramas, também se deve pela falta de 

padronização nas concentrações, o IPHt tem aproximadamente o dobro da 

concentração dos demais. 

 

Figura 8. Cromatogramas a 220 nm sobrepostos de Branco, linha azul e 

Htost, linha verde. 

Branco: enzimas pepsina e pancreatina; Htost: hidrolisado proteico da farinha tostada. 
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5.5. EFEITO DO HIDROLISADO PROTEICO NA SOLUBILIDADE 

MICELAR DE COLESTEROL 

Ao avaliar o efeito do hidrolisado na solubilização micelar de colesterol, 

foi observado que houve diferença (p < 0,004) proveniente do processamento. 

O IPHc com peso molecular maior que 3 kDa, reduziu em 44,09 ± 1,5 %, 

enquanto que o IPHt e IPHe reduziram em 31,2 ± 5,9 % e 25,0 ± 4,1 %, 

respectivamente (Figura 9). Já os hidrolisados com peso molecular menor que 

3 kDa apresentaram pouca diferença (p < 0,03) em relação ao processamento. 

A redução da solubilidade micelar observada pelos IPHc e IPHe foram 

semelhantes: 37,2 ± 1,65 % e 35,5 ± 0,4 %, respectivamente. O IPHt apresentou 

a menor redução de 22,5 ± 4,6 % (Figura 10). 

 

Figura 9. Efeito do IPH do grão de amaranto sobre a solubilidade micelar 

de colesterol. 

* Representa diferença estatística entre as amostras; p ≤ 0,05.  

* 
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Figura 10. Efeito do IPH de baixo peso molecular do grão de amaranto 

sobre a solubilidade micelar de colesterol 

* Representa diferença estatística entre as amostras; p ≤ 0,05.  
.  

 

O menor efeito do IPH processado pode ser atribuído à perda de 

aminoácidos hidrofóbicos como cisteína, isoleucina, triptofano e valina. A 

mudança na composição de aminoácidos resultou numa modificação na 

formação de peptídeos, neste caso, acarretou de forma negativa na interação 

com os sais biliares e na competição com o colesterol presentes nas micelas. 

Nota-se que os peptídeos de menor peso molecular correspondem pela maior 

parte responsável por este efeito. TIENGO et al. (2011) avaliaram produtos do 

amaranto (A. cruentus) como: farinha desengordurada, concentrado proteico, 

hidrolisado proteico e resíduo alcalino sobre a capacidade de ligação a ácidos 

biliares e verificou capacidade de ligação similar para todas as amostras, em 

cb * 
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torno de 20 %.  Pode-se atribuir este valor à grande quantidade de aminoácidos 

hidrofóbicos encontrados nas amostras. CHO et al. (2007) obtiveram valores 

semelhantes para peptídeos derivados de soja. 

Peptídeos com resíduos de aminoácidos com N-terminal hidrofóbico e 

C-terminal hidrofílico, ou seja, com uma estrutura anfipática favorecem a 

associação com fosfolipídios, agindo na integridade da micela com consequente 

redução da solubilidade micelar de colesterol (HOWARD e UDENIGWE, 2013). 

Embora existam dados contundentes acerca da redução da solubilidade micelar 

do colesterol em contato com peptídeos bioativos, não se pode descartar a 

existência de outros compostos no isolado proteico, como lípides e polifenóis, 

que também são substâncias conhecidas por atuar em micelas mistas. A 

exemplo, o ácido gálico, que é capaz de reduzir a formação de micelas, em 

percentagem similar ao hidrolisado proteico de amaranto (NGAMUKOTE et al., 

2011). 

 

5.6. EFEITO DO HIDROLISADO PROTEICO SOBRE A ATIVIDADE 

DA ENZIMA HMGR 

Os hidrolisados da farinha de amaranto também foram capazes de inibir 

a atividade da enzima HMGR em diversas concentrações. O controle da 

atividade normal da enzima apresentou 0,65 ± 0,05 de µmol de NAPH oxidada 

min/mg em equivalente de albumina. O IPHc, em quantidades de 0,1 e 

0,5 mg/mL, apresentou efeito similar ao da pravastatina, diferindo do controle 

(p < 0,05), produzindo: 0,24 ± 0,03 e 0,29 ± 0,1, valor estatisticamente igual ao 

da pravastatina:0,12 ± 0,02 de µmol de NAPH oxidada min/mg em equivalente 
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de albumina.  Porém a concentração maior de IPHc não diferiu do controle, pois 

produziu 0,58 ± 0,1 de µmol de NAPH oxidada min/mg equivalente de albumina 

(Figura 11). 

Figura 11. Efeito do IPHc do grão de amaranto sobre a inibição da 

atividade enzimática da HMGR. 

* Representa diferença estatística; p≤0,05. 
 
 
 

Por outro lado o IPHt apresentou efeito similar ao da pravastatina em 

quantidade superior ao cru; em 1 mg/mL produziu 0,20 ± 0,09 em 5 mg/mL, que 

também demonstrou ter um bom efeito, produziu 0,32 ± 0,06 de µmol de NAPH 

oxidada min/mg em equivalente de albumina. Já a menor concentração, 

equivalente a pravastatina, não demonstrou efeito, pois produziu 0,51 ± 0,08 de 

µmol de NAPH oxidada min/mg em equivalente de albumina (Figura 12). 
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Figura 12. Efeito do IPHt do grão de amaranto sobre a inibição da 

atividade enzimática da HMGR. 

* Representa diferença estatística; p≤0,05.  

 

O IPHe apresentou efeito inibidor da enzima na concentração de 

0,1 mg/mL, pois produziu 0,4 ± 0,01 de µmol de NAPH oxidada min/mg em 

equivalente de albumina, porém esta concentração não teve efeito similar ao da 

pravastatina. As concentralções de IPHe  0,5 e 1 mg/mL não demonstraram 

efeito, produziram valores de NAPH oxidada similares ao controle, no qual 

correspondiam a 0,46 ± 0,16 e 0,55 ± 0,08 de µmol de NAPH oxidada min/mg 

em equivalente de albumina. A concentração intermediária de IPHe poderia 

revelar algum efeito se o desvio-padrão da análise fosse menor (Figura 13). 
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Figura 13. Efeito do IPHe do grão de amaranto sobre a inibição da 

atividade enzimática da HMGR. 

* Representa diferença estatística; p≤0,05.  

 

Os hidrolisados apresentaram satisfatória porcentagem de inibição da 

atividade enzimática. Nas quantidades de 0,1, 0,5 e 1 mg/mL, os hidrolisados 

proteicos reduziram a atividade da enzima, nas respectivas concentrações, em: 

63,7 %, 55,8 % e 21,2 % no IPHc; 27,8 %, 50,9 % e 69,1 % no IPHt; e 38,2 %, 

28,9 % e 29,3 % no IPHe (Figura 14).  

Os hidrolisados correspondentes às farinhas: crua e tostada apresentam 

um sugestivo comportamento dependente da dose utilizada. As duas amostras 

quando comparadas entre si demonstram uma linearidade inversa, sendo a 

primeira, decrescente e a segunda, crescente. Já o hidrolisado oriundo de farinha 

extrusada não demonstra este comportamento.  
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Figura 14. Porcentagem de inibição da atividade enzimática HMGR dos 

hidrolisados proteicos em diferentes concentrações. 

 

 

PAK et al. (2006) verificaram que peptídeos que contém resíduos de ácido 

glutâmico desempenham um papel chave no reconhecimento no sítio ativo da 

enzima HMGR. Observaram também que o peptídeo YVAE possui alta afinidade 

pela enzima e que a inibição ocorre de forma competitiva em relação à HMG-

CoA. Fato que pode justificar a inibição ocorrida pelos hidrolisados proteicos do 

amaranto, já que o ácido glutâmico é o maior componente presente dentre os 

aminoácidos. 

A inibição desta enzima é fundamental para a redução da 

hipercolesterolemia, pois esta ação acarreta no aumento de receptores de LDL, 

consequentemente melhora os níveis de LDL-c plasmático (HAINES et al., 

2013). 
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Não foram encontrados relatos na literatura acerca da inibição da 

atividade enzimática HMGR e proteína do grão de amaranto. Entretanto, os 

percentuais de inibição observados corroboram com os ensaios realizados com 

outros vegetais. GIL-RAMÍREZ et al. (2013) avaliaram o extrato metanólico de 

cogumelo (A. bisporus) e verificaram que numa concentração de 1 mg/µL inibem 

em média 60 % a atividade da HMGR. GHOLAMHOSEINIAN et al. (2010) 

demonstraram que diversos extratos metanólicos de vegetais inibiram em média 

40 % a atividade enzimática. Em relação aos extratos vegetais estudados por 

esses autores, o grão de amaranto possui um potencial maior em inibir a 

atividade da HMGR, pois em concentrações de 0,5 mg/mL os hidrolisados 

proteicos de amaranto cru e tostado tiveram um percentual de inibição maior que 

50%. Hipoteticamente, se fossem utilizados extratos do grão de amaranto nos 

ensaios, o percentual de inibição poderia ser mais elevado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi possível obter as formas tostadas e extrusadas do grão, bem como 

obter um isolado proteico do grão de amaranto cru com pureza entre 53 % e 

93 %. O processamento térmico altera as características estruturais da proteína, 

dependendo das condições nas quais é feito o processamento, diminui 

drasticamente o rendimento final no isolamento proteico..  

A composição centesimal do grão de amaranto cru está de acordo outros 

estudos realizados, o grão processado apresentou valores de proteína mais 

elevados, o que demonstra alteração estrutural da matéria pelo aquecimento. 

O aquecimento, mas principalmente a extrusão, alterou o perfil de 

aminoácidos existentes no grão cru, mas não comprometeu a qualidade proteica. 

A proteína do grão de amaranto hidrolisada com pepsina e pancreatina 

apresentou indícios de atividade hipocolesterolêmica. Sendo capaz de atuar 

tanto na via exógena quanto na via endógena, podendo contribuir com a inibição 

da absorção do colesterol e sua síntese de forma indireta. O processamento 

térmico diminuiu esta capacidade, mas ainda demonstra resultados favoráveis. 

Dentre os processamentos, a extrusão merece o menor destaque, embora os 

seus resultados possam ter sido influenciados pela quantidade de componentes 

no isolado proteico, como lipídeos e compostos fenólicos. 

Análises adicionais, como mapeamento de peptídeos do amaranto 

envolvidos nessas ações hipocolesterolêmicas, bem como estudos de 

biodisponibilidade e interferência na cinética enzimática são necessários para 

melhor elucidar esses mecanismos de inibição. 
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