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RESUMO 

Efeito dos processos de irradiação e germinação nos aspectos nutricionais, 
sensoriais e microbiológicos em grãos de soja (Glycine max Merril) cultivar 

BRS216 
 

A soja (Gycine max (L.) Merril) é uma leguminosa de importante significado na 
alimentação humana devido seus potenciais efeitos benéficos à saúde. Devido ao 
crescente estímulo ao consumo de grãos de soja pela presença de diversos compostos 
bioativos, alguns processamentos tem sido estudados como forma de conhecer às 
alterações desses componetes ao longo dos processos. Diante disso, o presente 
estudo teve por objetivo estudar as alterações na composição sensorial e nutricional da 
soja cultivar BRS 216 após processos de irradiação e germinação, individualmente e 
associados. Inicialmente os grãos foram irradiados com 60Cobalto, nas doses de 0,025; 
0,075 e 0,150kGy e logo em seguida germinados nos tempos de 48 e 72 horas. Para 
realização das análises propostas, as amostras foram congeladas e liofilizadas. As 
análises químicas realizadas foram: composição centesimal e mineral, digestibilidade 
de proteína in vitro, fatores antinutricionais, fenólicos totais, clorofila, carotenóides, 
vitaminas do complexo B (B1, B2 e B6) e capacidade antioxidante (ABTS e DPPH). Os 
aspectos sensoriais foram determinados aplicando-se método de aceitação e intenção 
de compra. Os resultados indicaram reduções nos teores de taninos, ácido fítico, 
inibidores de tripsina e hemaglutinina com o processo de germinção. Em decorrência 
das reduções nos teores dos fatores antinutricionais, notou-se aumento no conteúdo de 
fósfoto (P) e na digestibilidade de proteína. Maiores teores de vitaminas do complexo B 
(B1, B2 e B6) também foram observados após 48 e 72 horas de germinação. A 
disponibilidade dos minerais Ca, Fe, Zn e Mg não apresentaram alterações satisfatórias 
com o processo de germinação, contradizendo aos resultados encontrados na 
literatura. Os teores de fenólicos totais apresentaram aumento estatisticamente 
significativo após 72horas de germinação. A capacidade antioxidante da soja 
determinada pelo método ABTS+ apresentou valores superiores ao encontrado pelo 
método de DPPH. Alta correlação foi observado entre o método DPPH e o teor de 
fenólicos. Foi observado também aumento progressivo e significativo nos teores de 
clorofila e carotenóides durante a germinação dos grãos, o que evidencia, após 
realização do teste de Pearson, correlação alta e positiva entre a síntese desses 
componentes e processo germinativo. O processo de germinação resultou também no 
aumento estatisticamente significativo nos teores de umidade, pequenas alterações, 
porém estatisticamente semelhante ao grão controle nos teores de lipídeos e proteínas 
e diminuições nos teores de cinzas e carboidratos. Para todas as análises químicas 
realizadas, o processo de irradiação nas diferentes doses utilizadas não influenciou nas 
concentrações dos compostos analisados. Em relação à análise sensorial, foi 
observada maior rejeição nas sojas germinadas há 72 horas quando comparados ao 
tempo de 48 horas. Mesmo assim, apresentou rejeição inferior a 50%, o que pode ser 
utilizado na produção de brotos, como forma de complemento nutricional na dieta 
alimentar. Portanto conclui-se que as sojas germinadas, contribuem uma dieta de alta 
qualidade devendo ser estimulado o aumento do seu consumo na dieta brasileira. 
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ABSTRACT 

Effect of irradiation and germination processes in the nutritional, sensory and 
microbiological in soybeans (Glycine max Merrill) cultivra BRS216 

 
 

Soybean (Gycine max (L.) Merrill) is an important legume for human diets due its 
potential health benefits. Because of the increasing stimulus to soybean consumption, 
mainly due to its several bioactive compounds, some processing methods have been 
studied as a way to know changes that occur in these compounds during the processes. 
Thus, this study aimed to analyze changes in the sensory and nutritional composition of 
soybean cultivar BRS 216 after irradiation and germination processes, isolated and 
associated. Initially, the grains were irradiated with Cobalt 60 at doses of 0.025, 0.075 
and 0.150 kGy and afterwards, they were germinated at 48 and 72 hours. The samples 
were frozen and lyophilized to perform the proposed analyses. Chemical analyses were 
conducted on mineral and chemical composition, in vitro protein digestibility, anti-
nutritional factors, total phenolics, chlorophyll, carotenoids, vitamins B (B1, B2 and B6) 
and antioxidant capacity (ABTS and DPPH). The sensory aspects were determined by 
applying the method of acceptance and purchase intent. The results showed reductions 
in levels of tannins, phytic acid, trypsin inhibitors and hemagglutinin with the germination 
process.  As a result of reductions in levels of anti-nutritional factors, it was observed an 
increase in the phosphorus content (P) and protein digestibility. Higher contents of 
vitamins B (B1, B2 and B6) were also observed after 48 and 72 hours of germination. The 
availability of the minerals Ca, Fe, Zn and Mg showed no satisfactory changes to the 
germination process, contradicting the findings in the literature. The contents of phenolic 
compounds showed a statistically significant increase after 72 hours of germination. The 
antioxidant capacity of soybean determined by the ABTS+ method presented higher 
values than in the DPPH method. High correlation was observed between the DPPH 
method and phenolic content. It was also observed a significant and progressive 
increase in contents of chlorophyll and carotenoids during the grain germination, which 
suggests high positive correlation between the synthesis of these components and the 
germination process, after running the Pearson test. The germination process also 
resulted in a statistically significant increase in moisture content, small changes, 
however statistically similar to the control grain in contents of lipids and proteins and 
decreases in contents of ash and carbohydrates. In all the chemical analyses, the 
irradiation process at different doses did not influence the concentrations of the 
compounds analyzed. As for the sensory analysis, rejection of soybeans germinated for 
72 hours was greater when compared to 48 hours. Still, this rejection was 50% lower, 
which can be used in the production of sprouts, as a means of nutritional supplement in 
the diet. Therefore, it is concluded that the germinated soybean contribute to a high 
quality diet and its consumption in the Brazilian diet should be encouraged.    
  
 
Keywords: BRS 216; Germination process; Irradiation process; Composition; 

Antinutritional factors; Antioxidant vitamins; Sensory analysis 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O interesse e a busca do consumidor por alimentos mais saudáveis 

proporcionam rápido crescimento no segmento da indústria de alimentos que visa 

contribuir para o alcance de uma dieta de melhor qualidade. Assim, estudos sobre as 

características nutricionais e nutracêuticas da soja têm promovido o seu consumo via 

incorporação na dieta alimentar da população brasileira (CHIARELLO et al., 2006), 

propiciando aos produtos desta leguminosa, papel importante nessa nova geração de 

“alimentos funcionais”. Este crescente interesse aos produtos de soja surgiu em outubro 

de 1999 quando o U.S.Food and Drug Administration aprovou alegações de saúde nos 

rótulos de alimentos indicando que uma dieta diária de no mínimo 25 gramas de 

proteína de soja, pode reduzir o risco de doenças crônicas não degenerativas, quando 

associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis (ESTADOS UNIDOS, 

2002).   

A soja, no Brasil, possui grande importância econômica (SILVA et al., 2006). Na 

safra de 2009/2010, o país foi o segundo maior produtor mundial do grão, com 68,7 

milhões de toneladas, o que corresponde a 27% da safra mundial (EMBRAPA, 2010). 

Mas, apesar da sua alta produtividade e dos seus referidos benefícios à saúde, seus 

produtos ainda sofrem restrições por parte dos consumidores ocidentais. As razões 

para esse baixo consumo são atribuídas ao seu sabor e odor característico denominado 

beany flavor, à indução de flatulência gerada por oligossacarídeos e aos seus 

componentes antinutricionais. Por este motivo, vários processamentos (moagem, 

cozimento, extrusão, extração com solventes, germinação, dentre outros) (MORAIS et 

al., 2000; VASCONCELOS et al., 2001) são realizados, como alternativa para eliminar 

essas desvantagens associadas ao grão.  

O processo de germinação proporciona à soja, melhoria na qualidade nutricional 

através da prevenção da oxidação lipídica, diminuição dos fatores antinutricionais, tais 

como inibidores de tripsina, lectina e ácido fítico e provoca a hidrólise de 

oligossacarídeos do tipo estaquiose e rafinose (ZHU et al., 2005). Com isso, a 

biodisponibilidade de nutrientes e a palatibilidade da soja são aperfeiçoados com esse 

processo (BAU et al., 1997; BAU et al., 2000).  
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Entretanto, em muitos casos, o uso de apenas um único método não é capaz de 

obter alterações nutricionais desejáveis, sendo necessário à associação de dois ou 

mais métodos (ABU-TARBOUSH, 1998; GHAVIDEL et al., 2007; SIDDHURAJU; 

MAKKAR;BECKER, 2002).  

Deste modo, outra técnica é a aplicação de radiação ionizante. O 

processamento por radiação ionizante é considerado um método seguro e eficiente 

para alguns alimentos, podendo reduzir o risco de infecção alimentar e dependendo da 

quantidade de dose aplicada, preservar com o mínimo de impacto o valor nutricional 

(ABU-TARBOUSH, 1998). Este processo tem se mostrado eficiente tanto na redução de 

oligossacarídeos, inibidores de tripsina e quimiotripsina (BYUN; KANG; MORI, 1996), 

quanto no aumento da atividade antioxidante dos compostos fenólicos presentes na 

soja (VARYAR; LIMAYE; SHARMA, 2004). Por outro lado, pode induzir a formação de 

radicais livres e desencadear uma série de reações químicas que podem afetar a fração 

lipídica da soja que é susceptível à oxidação (ZEB; TAUFIQ, 2004).  

Muitos pesquisadores estudam somente o efeito de cada processamento 

(germinação e radiação ionizante) sobre a qualidade nutricional da soja, sendo 

escassas informações relativas à associação de tais processos.  Assim posto, a 

pesquisa almejou apresentar contribuição ao conhecimento sobre os benefícios da soja 

irradiada e germinada, visando melhor qualidade nutricional, sensorial e microbiológica 

para a alimentação humana, através do uso de baixas doses de radiação e da obtenção 

de grãos germinados de fácil aplicação. Além disso, em decorrência da preocupação 

constante na rotina das pessoas quanto ao consumo de alimentos saudáveis, o 

trabalho também buscou enfatizar a importância da qualidade de vida e da saúde por 

meio da incorporação de alimentos à base de soja nos hábitos alimentares diários das 

pessoas. Apesar de grande parte da população ter conhecimento das características 

funcionais da soja e as razões de sua utilização, muitos não o incluem em sua 

alimentação diária. Um dos fatores que tem limitado a sua aceitabilidade é a ausência 

de produtos à base de soja com qualidade no mercado e que não apresente sabor 

amargo característico.  

 Assim, a única maneira de disponibilizar ao consumidor produtos com as 

qualidades citadas acima, é através do desenvolvimento de novas tecnologias, voltadas 
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à priorização dos aspectos nutricionais e sensoriais, garantindo que os nutrientes não 

se percam no processamento e, em complemento aos anseios do atual consumidor que 

seja de fácil aplicação. Além disso, com o desenvolvimento de novos produtos à base 

de soja sua versatilidade aumentará e, conseqüentemente sua utilização e aceitação na 

alimentação humana. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Soja 

Originada da China desde 3000 anos antes de Cristo, caracterizando-se por 

uma das culturas mais antigas do mundo. Foi levada para a Europa e, posteriormente, 

para a América, no século XVII. Porém, somente em 1930 foram desenvolvidas novas 

variedades da planta, que, a partir daí, passou a ser cultivada comercialmente nos 

Estados Unidos. No Brasil, a soja (Figura 1), foi introduzida no Rio Grande do Sul, em 

1914, quando era utilizada apenas como forragem. A partir da década de 70 passou a 

ter importância comercial e ganhou popularidade como fonte de óleo e proteína para 

alimentação humana e animal (ALMEIDA, 1985). 

 

    

Figura 1 - Classificação científica da soja 

 

 A soja pode ser considerada um alimento completo, pois, constituem uma 

rica fonte de proteínas e óleo com teores médios de 38% e 19%, respectivamente, 

carboidratos, lipídios e resíduos, além de vitaminas e sais minerais (AMARAL, 2006). 

Sua composição química, com base em 100 g de amostra seca, constitui-se de 40 g de 
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proteínas, 30 g de glicídios, 20 g de lipídeos, 226 mg de cálcio, 546 mg de fósforo e 8,8 

mg de ferro (WOLF; COWAN, 1975; SGARBIERI et al., 1981). 

 Dos glicídios totais, 4 a 5% são sacarose, 1 a 2% rafinose, e 3,5 a 4,5% 

estaquiose. Embora todos os açúcares sejam fermentados por microrganismos, os 

oligossacarídeos rafinose e estaquiose têm importante papel bifidogênico, ainda que 

não sejam digeridos pelos seres humanos e outros animais monogástricos. Estes 

açúcares são responsáveis pelo fenômeno da flatulência nos seres humanos e em 

animais, e quando presentes nas rações acarretam perda da eficiência alimentar 

(MORAES, 2002). 

 Contêm menos que 1% de amido, 5% de cinzas e 4,5% de fibra bruta. 

Mais da metade da fibra bruta existente na soja é considerada como fibra alimentar, 

cujo desempenho fisiológico é necessário para melhor aproveitamento dos nutrientes 

pelos seres humanos. A importância da fibra alimentar na dieta tem recebido muita 

atenção em diversas partes do mundo. Embora o papel desempenhado pelas fibras na 

redução de incidência de câncer de cólon e de doenças cardíacas não esteja bem 

elucidado, os benefícios potenciais para a saúde gerados pelo aumento do teor de 

fibras na dieta não devem ser desprezados. A casca da soja contém por volta de 87% 

de fibra bruta, sendo formada por celulose, hemicelulose, lignina e ácidos urônicos 

(ERICKSON, 1995). 

 Os benefícios à saúde que os produtos de soja oferecem têm sido bem 

documentados. Várias evidências mostraram que o consumo de grãos de soja como 

parte de uma dieta saudável auxilia na prevenção de certos tipos de cânceres, reduzir o 

risco de osteoporose, ter papel benéfico nas doenças crônicas renais, reduzir o 

colesterol no plasma, atividade anti-arteriosclerótica e redução do risco de doenças 

coronárias (LEE et al., 2005). 

 

2.2 Produção Mundial da soja                  

 Atualmente, o Brasil vem contando com crescente produção no seu 

campo agrícola, tanto em qualidade quanto em diversidade e quantidades de produto 

(MISSÃO, 2006). É de grande conhecimento que nos últimos anos a produção de soja 

no Brasil tem assumido importância significativa, uma vez que o país possui 
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características climáticas favoráveis a cultura e diversificação de variedades por meio 

do programa de melhoramento genético desenvolvido pela EMBRAPA (EMBRAPA, 

2009).  

 Na balança comercial brasileira de exportação de commodities, conforme 

dados da Secretaria de Comércio Exterior-SECEX, a soja é o produto que mais tem se 

destacado pelo seu crescimento expressivo nos últimos anos (MISSÃO, 2006).   

 Segundo relatório da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

espera-se no ano safra 2009/2010, uma produção de 68,71 milhões de toneladas de 

soja. Este resultado é 20,2% superior, ou 11,54 milhões acima do obtido na safra 

anterior, que foi de 57,17 milhões de toneladas (CONAB, 2010). Desse modo, o Brasil 

ocupa segunda posição mundial na produção desta commodity, ficando atrás somente 

dos Estados Unidos (FAO, 2009). Por deter a segunda posição mundial, o Brasil 

fomenta um mercado que esta em plena expansão e demanda, devido ao crescimento 

global da população, as novas técnicas de consumo deste produto e ao aumento da 

área destinada ao seu cultivo (MISSÃO, 2006). 

 Outros grandes produtores mundiais são Argentina, China, Índia, Paraguai 

e Canadá. Na tabela 1, observa-se a evolução da produção de soja entre os países 

líderes nos últimos anos. 

 

Tabela 1 - Maiores produtores mundiais de soja (em milhões de toneladas) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1° EUA 75,05 78,67 75,01 66,77 85,01 83,36 83,51 72,86 80,53 91,41

2° Brasil 32,73 39,06 42,77 51,91 49,55 51,18 52,47 57,85 59,83 57,34

3° Argentina 20,13 26,88 30 34,82 31,58 38,29 40,54 47,48 46,23 30,99

4° China 15,41 15,4 16,5 15,39 17,4 16,35 15,5 12,72 15,54 14,98

5° Índia 5,27 5,96 4,65 7,82 6,88 8,27 8,86 10,97 9,91 10,05

6°Paraguai 2,98 3,51 3,3 4,2 3,58 3,99 3,8 6 6,31 3,85

7° Canada 2,7 1,63 2,33 2,27 3,04 3,15 3,46 2,69 3,34 3,5

Anos
País

 

     Fonte: FAO (2009) 

 

 

 

 



 28 

2.3 Soja cultivar BRS 216 

 De acordo com os seus diferentes usos, os cultivares de soja podem ser 

classificados em dois grupos: soja tipo grão (convencional) e soja tipo alimento (para 

consumo humano) (LIU, 1999).  

 Os cultivares de soja convencional são usualmente direcionados para 

atender as indústrias processadoras de farelo e óleo, não apresentando características 

químicas, físicas e sensoriais adequadas para produção de alimentos. A soja para 

consumo humano é empregada para a elaboração de diversos alimentos como os 

tradicionais fermentados (misô, tempeh e natto), os tradicionais não-fermentados (tofu, 

kinako ou farinha torrada), extrato solúvel, broto de soja e os obtidos a partir da farinha 

de soja desengordurada (concentrados e isolados protéicos e a proteína texturizada) 

(LIU, 1999). 

 Em 1986, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-

SOJA) desenvolveu por meio de seu programa de melhoramento genético o cultivar 

BRS 216 que enfoca as tendências de consumo do mercado e estimula o consumo 

interno do grão (EMBRAPA-SOJA, 2001).  Este cultivar, desenvolvido para o mercado 

externo, principalmente ao mercado japonês, possui grãos reduzidos (massa de 100 

grãos igual a 10 gramas), sabor tradicional, com alta concentração de proteínas (em 

torno de 43%) e isoflavonas. Por apresentar essas características, o cultivar BRS 216 é 

adequado para o processamento de “natto”, alimento fermentado japonês e, de brotos 

de soja (EMBRAPA-SOJA, 2001).  

 

2.4 Germinação  

O termo germinação tem sido conceituado de diferentes maneiras, em função do 

campo de investigação. Segundo Labouriau (1983), do ponto de vista botânico, a 

germinação é um processo biológico constituído pela retomada do crescimento do eixo 

embrionário, com conseqüente rompimento do tegumento pela raiz primária. Para os 

tecnologistas de sementes, no entanto, a germinação é reconhecida como sendo a 

produção de uma plântula normal como resultado da intensificação do metabolismo da 

semente e desenvolvimento das partes do embrião (BRASIL, 1992).  
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 Em síntese, tendo-se uma semente viável em repouso metabólico, 

resultante de quiescência ou dormência, uma vez satisfeitos os requisitos de condições 

externas (temperatura desejável, fornecimento adequado de água, luminosidade, 

composição de gases na atmosfera, entre outros) e internas (intrínseca do grão, como 

dormência, inibidores e promotores de germinação), ocorrerá o crescimento do eixo 

embrionário, ou seja, a germinação (KOLLER; HADAS, 1982; SANGRONIS; 

MACHADO, 2007). 

 A absorção de água na semente é o primeiro evento do processo de 

germinação. A água é o principal agente estimulador e controlador, pois promove a 

reidratação dos tecidos com conseqüente amolecimento do tegumento, o aumento da 

respiração e de outras atividades metabólicas, que culminam com o fornecimento de 

energia e de nutrientes necessários e o crescimento do eixo embrionário (VILLELA, 

1998). O tegumento estando permeável às trocas gasosas (O2/CO2) proporciona 

aumento da atividade respiratória e de todos os outros eventos metabólicos 

necessários a retomada do crescimento do eixo embrionário (FERREIRA & 

BORGHETTI, 2004). 

 

2.4.1 Metabolismo e Fases do Processo Germinativo  

 A germinação é um processo que envolve tanto reações catabólicas, 

como a degradação de substâncias de reserva, quanto reações anabólicas na produção 

de novas células e organelas do embrião (METIVIER, 1979). 

 A semente madura e seca, em estado de quiescência, caracteriza-se pelo 

baixíssimo nível de atividades metabólicas. O processo de germinação consiste 

fundamentalmente de eventos que podem ser sumarizados como: reidratação, em que 

ocorre a embebição de água pelas células do embrião e endosperma; formação e 

liberação de enzimas, com a reativação das organelas celulares e macromoléculas e 

metabolismo das substâncias de reserva, com geração de energia metabólica através 

do sistema citocromo, levando, ao crescimento e divisão da célula (MEREDITH; 

POMERANZ, 1985; POPINIGIS, 1985). 

 Carvalho e Nakagawa (1988), descreveram detalhadamente as três fases 

do processo germinativo das sementes, em função do teor de umidade: 
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Fase I: é de forma geral muito rápida (em uma ou duas horas a semente a completaria), 

atingindo teor de umidade oscilando entre 25-30% para as sementes de cereais e 

leguminosas. Fisiologicamente, esta fase caracteriza-se por acentuado aumento na 

intensidade respiratória (resulta na produção de grandes quantidades de energia, a 

qual, em boa parte, vai ser utilizada em uma série de reações bioquímicas), 

principalmente a partir de 14-16% de umidade (AHRENS; PESKE, 1994). 

Bioquimicamente, caracterizam-se pelo início da degradação das substâncias de 

reserva (carboidratos, proteínas e lipídios) que deverão nutrir o crescimento do eixo 

embrionário até o ponto em que a plântula resultante tenha desenvolvido o sistema 

radicular capaz de retirar do solo os nutrientes que a planta necessita. Além destas, os 

fosfatos, embora em quantidades relativamente pequenas, são de vital importância, 

pela sua participação na composição das moléculas armazenadoras de energia. O 

transporte dessas substâncias exige que elas estejam desdobradas em substâncias de 

menor tamanho molecular. 

 Esta fase, também chamada de hidratação ou embebição é um processo 

físico, que varia com a espécie, permeabilidade do tegumento, disponibilidade hídrica, 

temperatura, pressão hidrostática, área de contato semente/água, forças 

intermoleculares, composição química (HADAS, 1982).  

Fase II: tem início ao atingirem-se valores de umidade entre 25-30%, em que estaria 

ocorrendo transporte ativo das substâncias desdobradas na fase anterior, do tecido de 

reserva para o meristemático. Nesta fase, embora recebendo algum nutriente, o eixo 

embrionário ainda não consegue crescer e a semente praticamente pára de absorver 

água. A duração desta fase é de 8 a 10 vezes mais longa que a primeira, e a 

intensidade respiratória da semente também aumenta de maneira muito lenta. 

Fase III: subitamente, a partir de um teor de umidade que varia de 35 a 40%, a semente 

volta a absorver água e respira intensamente. Deste ponto em diante tem início o 

crescimento visível do eixo embrionário, e inicia-se a fase 3 da germinação. Ao nível 

bioquímico, o que a caracteriza é que as substâncias desdobradas na fase 1 e 

transportadas na fase 2 são organizadas em substâncias complexas, para formar o 

citoplasma, o protoplasma e as paredes celulares, o que permite o crescimento do eixo 

embrionário (brotamento). O início de uma nova fase não inibe a ocorrência da anterior, 
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de modo que, quando a fase 3 se inicia, a semente em germinação apresenta 

simultaneamente as três fases. 

 

2.4.2 Germinação dos Grãos de Soja 

 A germinação de sementes envolve uma drástica intensificação de 

processos metabólicos que, dentre outras ações, atuam sobre os nutrientes 

armazenados nas sementes durante o processo de maturação. Células que 

inicialmente sintetizavam amido insolúvel, proteínas, e lipídios, durante o 

desenvolvimento da semente passam a hidrolisar estes compostos. Durante o 

desenvolvimento da semente, ocorre o armazenamento de minerais nos tecidos, 

entretanto durante a germinação, compostos armazenados são hidrolisados e 

translocados para os tecidos meristemáticos do embrião que gradualmente se 

desenvolve em uma plântula. Esta inversão da ativação e translocação envolvem 

desativação de enzimas e transformação dos drenos em fontes (MARENCO; LOPES, 

2007). Porém os efeitos da germinação sobre a composição química, aspectos 

nutricionais e características sensoriais, variam com as espécies, cultivares vegetais e 

as condições de germinação das sementes. (BOOKWALTER et al., 1971; SENA, 1978).  

 Estudos com sementes de três cultivares de soja, germinadas por três 

dias, mostraram que os teores de proteínas alcançaram valores máximos após 48 horas 

do início da germinação, sendo observado que a germinação, além de ter induzido ao 

aumento do conteúdo protéico, causou redução do nível de atividade específica da 

lipoxigenase-1 (BORDINGNON et al., 1995), responsável pelo sabor indesejável na 

soja.  

 Apesar da soja apresentar elevado valor nutritivo, que é determinado por 

sua composição protéica (LIENER, 1981), apresenta também em sua composição 

química, compostos denominados antinutricionais (ácido fítico, inibidor de tripsina, 

taninos condensados, lectina, saponinas e outros) que podem interferir na 

disponibilidade de nutrientes. Assim para melhorar a qualidade nutricional dessa 

leguminosa e utilizá-la como alimento, é necessário que estes constituintes 

indesejáveis, anteriormente citados, sejam removidos ou inativados. A criação de 

cultivares através de modificações genéticas que contém reduzida quantidade ou 
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ausência desses fatores antinutricionais seria uma alternativa, porém requerem estudos 

prolongados sobre a natureza química e bioquímica desses compostos, bem como as 

conseqüências agronômicas de rendimento da colheita, tolerância ao solo, necessidade 

de luz e água e resistência a pragas (SATHE; SALUNKHE, 1984). Outras formas de 

redução desses componentes indesejáveis podem ser realizadas através de meios 

físicos e químicos (incluem os procedimentos de moagem, cozimento, extrusão e 

extração com solventes) e a germinação das sementes (RIBEIRO et al., 1999). 

 Durante o processo de germinação o conteúdo de fitatos (ácido fítico 

combinado com cátions) é reduzido, sendo observado aumento da biodisponibilidade 

de minerais e vitaminas, principalmente vitamina C (LOURES, 2007). Essa diminuição 

ocorre, pois durante o processo de germinação, as enzimas existentes na semente, 

entre elas a fitase, são rapidamente ativadas por simples hidratação. Com a ativação da 

fitase, o ácido fítico é hidrolisado, liberando H3PO4, Mg2+, Ca2+ e inositol. 

Conseqüentemente, durante a germinação ocorrem reduções nos teores de ácido fítico, 

o qual possivelmente aumentará a biodisponibilidade de minerais (RIBEIRO et al., 

1999). 

 Estudo realizado por Shimelis et al. (2007), que analisaram os efeitos da 

hidratação, autoclave, germinação, cozimento e suas combinações sobre a 

redução/eliminação de fatores antinutricionais, produtores de flatulência e à melhoria da 

digestibilidade das proteínas in vitro em feijões, observaram que as quantidades de 

saponinas, inibidores de tripsina e hemaglutininas, diminuíram drasticamente durante o 

processo de aquecimento, devido à sensibilidade ao calor. Os processos de hidratação 

e germinação foram menos eficazes na redução dos inibidores de tripsina, saponinas, 

hemaglutininas em comparação com o processo de cozimento. O processo de 

germinação apresentou redução nas quantidades de rafinose, estaquiose, ácido fítico e 

taninos, devido à atividade metabólica presente. A combinação da germinação seguida 

por cozimento produziu o resultado mais promissor neste estudo. Assim, em muitos 

casos, o uso de apenas um único método não é capaz de obter alterações nutricionais 

desejáveis, como a remoção ou inativação de fatores antinutricionais presentes no 

grão, sendo necessário à associação de dois ou mais métodos (GHAVIDEL et al., 2007; 

SIDDHURAJU; MAKKAR;BECKER, 2002; ABU-TARBOUSH, 1998). 
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 Ene-Obong (1995) verificou os níveis de antinutricionais nos cultivares da 

África yambean (Sphenostylis stenocarpa), feijão guandu (Cajanus cajan) e feijão de 

corda (Vigna unguiculata) na Nigéria. Concluiu que os antinutricionais (tripsina, fitato e 

tanino) podem ser eliminados ou reduzidos durante maceração, descascamento, 

fermentação e germinação, lembrando que o problema da digestibilidade da proteína 

vegetal tem sido questionado sobre os efeitos de vários fatores como fitatos, taninos, 

lectinas entre outros. 

 Na tabela 2, estão resumidos estudos de soja germinada com diferentes 

metodologias. 
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Tabela 2 - Germinação da soja: pré-tratamento, hidratação, germinação e secagem, segundo diferentes autores 

 

Pré-

tratamento

Hidratação 

sementes

Temperatura 

de 

germinação

Tempo de 

germinação

Umidade 

Relativa
Luminosidade

Secagem 

(T°C/Duração)
Observações Referências

Lavagem H2O 8 horas 25°C
8 horas e 2, 3, 4, 5, 

6, 7 dias

1) Ausência de Luz                                  

2)Lâmpada 

incandescente de 

100W

Liofilização Shi et al. 2010

H2O destilada      

5 horas
Não controlada

0, 12, 24, 36, 48, 

60, 72 e 120 horas

Não 

controlada
Luz natural 70°C

Germinação em placa de petri 

com 4 camadas de papéis 

filtro. Aspersão de H2O 

destilada 4/5 vezes ao dia

Yuang et al. 2009

NaCl 0,7%
6 horas T°C 

ambiente
25° C 96 horas

1)Escuro                                 

2) 12 h de luz natural                                

3) 24 h de luz natural

Liofilização Aspersão de H2O destilada
Martín-Cabrejas et al. 

2008

24 horas     

27°C ± 2°C
25°C ± 2°C 0, 48 e 96 horas

coberto com tela de 

algodão

60°C por 24 

horas
Em algodão Jyothi et al. 2007

25 e 35°C
0, 24, 48, 72, 96, 

120 e 144 horas
100% Ausência e luz Liofilização Realizado em Germinador Kumar et al. 2006

Lavagem 3 

vezes 

T°C ambiente 

por 12 horas
40°C

Até o comprimento 

do hipocotilédone 

de 0,5; 2,5 e 

6,5mm

100% Liofilização Realizado em Germinador Zhu et al. 2005
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2.5 Fatores Antinutricionais da Soja 

 A importância comercial e nutricional da soja para alimentação humana e 

animal é bem conhecida. Porém, junto com proteína e óleo alguns componentes 

indesejáveis também são encontrados nos grãos. Fatores antinutricionais como 

inibidores de tripsina, ácido fítico, oligossacarídeos de rafinose e taninos condensados 

estão presentes em leguminosas, inclusive na soja, o que contribui com a diminuição do 

valor nutricional das suas proteínas e a disponibilidade dos nutrientes (LIENER, 1994; 

RAMIREZ-CARDENAS et al., 2008). 

 Dentre os fatores encontrados nos grãos de soja, estão:  

 

2.5.1 Ácido fítico 

 O ácido fítico ou inositol 1,2,3,4,5,6 hexafosfato (C6H18O24P6) encontra-se 

amplamente distribuído nos vegetais. Em cereais e leguminosas o teor de ácido fítico 

pode variar de 1 a 3%, e constitui a principal forma de armazenamento de fósforo, 

correspondendo de 60 a 90% do P total (GRAF, 1983; REDDY et al., 1989). A soja e 

seus derivados contêm de 1 a 1,5% de ácido fítico que podem ser quelados com metais 

di e trivalentes, tais como Ca, Cu, Zn, Fe, Mg, Mn e Mo (RACKIS, 1974; FINNEY, 1978; 

BAU; DEBRSY, 1989) e interagir com proteínas e vitaminas (CHANG, 1977). Na forma 

aniônica pode ligar-se a minerais, proteínas e amido no trato digestivo, diminuindo a 

biodisponibilidade destes em legumes e cereais. Assim, o fitato é considerado um fator 

antinutricional. Por outro lado, pode agir como antioxidante reduzindo a peroxidação de 

membranas e a formação de radicais livres e podendo atuar como anticarcinogênico, 

fornecendo proteção contra câncer do colo. Devido a estes aspectos, o interesse em 

manipular o teor de ácido fítico em grãos tem crescido em todo mundo (GRAF et al., 

1987; THOMPSON; ZHANG, 1991). 

 Nos processos de armazenamento, fermentação, germinação, 

processamento e digestão das sementes, o ácido fítico pode ser desfosforilado, 

produzindo compostos como pentafosfatos (IP5), tetrafosfatos (IP4), trifosfatos (IP3) e, 

provavelmente, o inositol difosfato (IP2), e o efeito negativo na biodisponibilidade de 

minerais está associado ao IP5 e IP6 (hexafosfato) (BONETT et al., 2007). Esta 

diminuição no conteúdo de ácido fítico é devido à ativação da fitase intrínseca. Esta 
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enzima catalisa a hidrólise, in vivo, de fitato produzindo inositol e ácido fosfórico, está 

presente em muitas leguminosas e é particularmente ativa em sementes germinantes 

(STANLEY; AGUILERA, 1985). Porém, esta enzima é termolábil, sendo observado que 

processamento térmico (por exemplo, extrusão) aumenta a insolubilidade do complexo 

mineral-ácido fítico devido à inativação de fitase endógena (RICKARD; THOMPSON, 

1997). 

 Na faixa normal de pH encontrada nos alimentos os seis grupos fosfatos 

estão carregados negativamente, fazendo que o ácido fítico seja altamente reativo com 

outras partículas carregadas positivamente como minerais e proteínas. Esta interação é 

pH dependente. Os íons minerais podem se ligar com um ou mais grupos fosfatos e 

com uma ou mais moléculas de ácido fítico, formando complexos de variada 

solubilidade e estabilidade (RAMÍREZ-CÁRDENAS, 2006). As proteínas carregadas 

positivamente a um pH abaixo de seu ponto isoelétrico, podem ligar diretamente o ácido 

fítico através de atrações eletrostáticas. A um pH intermédio acima do ponto isoelétrico, 

a ligação entre ácido fítico e proteínas é mediada por cátions multivalentes como cálcio 

desde que ambas partículas estejam carregadas negativamente (RICKARD; 

THOMPSON, 1997). Tais complexos proteína-mineral-fitato podem ter uma resistência 

diferente para a proteólise que a proteína só ou os complexos proteína-fitato ou 

proteína-mineral (SATHE, 2002). Em pH elevado o complexo ácido fítico-cátion-proteína 

pode se dissociar com preciptação do ácido fítico como cátion-ácido fítico (RICKARD; 

THOMPSON, 1997). 

 A baixa qualidade das proteínas poderia também ser provocada pela 

presença de fitatos que se ligam às proteínas diminuindo a suscetibilidade à proteólise 

(SATHE, 2002). Considerando que enzimas digestivas também são proteínas, os fitatos 

podem afetar potencialmente em forma adversa a atividade enzimática por ligação 

direta com as enzimas, o que provoca inativação enzimática ou pela precipitação das 

enzimas. Em qualquer situação, a redução ou perda de enzimas digestivas 

(proteolíticas e amilolíticas) pode provocar diminuição da quantidade de enzimas 

disponíveis para digestão de proteínas e amido (RAMIREZ-CÁRDENAS, 2006). 

 



 37 

           

Figura 2 - Interação ácido fítico com minerais (A), proteínas (B), e amido (C) (RICKARD; 

THOMPSON, 1997) 

 

2.5.2 Inibidor de Tripsina 

 Os inibidores de proteases são substâncias de natureza protéica que 

interferem na atividade de sistemas enzimáticos do trato digestivo inibindo proteases, 

que são enzimas que hidrolisam as ligações peptídicas como primeiro passo para a 

assimilação das proteínas. Esta inibição se traduz, in vivo, numa redução da digestão 

protéica e, consequentemente, da assimilação de proteínas (PARTEARROYO et al., 

1995). Os inibidores de proteases concentram-se nas sementes e apresentam baixa 

qualidade nutricional, por causa da sua composição aminoacídica peculiar e dos teores 

reduzidos de metionina, glicina, valina, fenilalanina e triptofano (CHIARADIA; GOMES, 

1997). 

 A presença dos inibidores no organismo de animais impede a ação de 

enzimas responsáveis pela digestão das proteínas, o que provoca hiperestimulação de 
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enzima pelo hormônio colecistoquinina (CCK), levando a hipertrofia e hiperplasia do 

pâncreas. As enzimas digestivas secretadas são eliminadas pelas fezes, o que 

representa perda endógeno considerável de aminoácidos sulfurados, que já são 

deficientes na soja. Essa deficiência prejudica o crescimento de animais (LIENER, 

1994). 

 Na soja encontram-se dois grupos principais de inibidores de proteases: o 

inibidor de tripsina Kunitz (KTI) e o inibidor de tripsina e quimotripsina Bowman-Birk 

(BBI) (STAHLHUT; HYMOWITZ, 1983). Esses representam cerca de 6 % das proteínas 

totais do grão desta leguminosa, estando localizados junto às principais proteínas de 

armazenamento no corpo protéico do cotilédone (BARBOSA, 1997; MIURA et al., 

2005). Esses inibidores, quando ativos, reduzem a digestibilidade e a biodisponibilidade 

da proteína de soja (BARBOSA, 1997; PEACE; SARWAR; TOCHBURN, 1992). 

 Grala et al. (1999), afirmaram que a atividade do inibidor de tripsina da 

soja tem efeito negativo sobre a digestão da proteína e sobre a perda de nitrogênio 

endógeno no íleo terminal, o que resulta em redução no coeficiente de digestibilidade 

aparente dos aminoácidos. 

 

2.5.3 Taninos 

 Taninos é um termo químico usado para descrever uma ampla classe de 

compostos que inclui todos os polifenóis em planta que têm um peso molecular superior 

a 500 (WELCH et al., 2000). Embora os taninos sejam quimicamente um grupo 

diversificado e não bem definido, eles são normalmente divididos em taninos 

hidrolisáveis e taninos condensados (MANGAN, 1988). Os taninos hidrolisáveis são 

facilmente hidrolisados, química ou enzimaticamente, e podem ser quebrados em 

açúcares, ácidos carboxílicos e compostos fenólicos simples (SAVELKOUL et al., 

1992), além do mais, contém um núcleo central de glicose ou um álcool poliídrico, 

esterificado com ácido gálico ou elágico; já os taninos condensados são os mais 

difundidos e típicos entre taninos de plantas e consistem de oligômero dos “flavan-3-

ols” (catequina) ou flavan-3,4-diols (leucoantocianidinas) e resíduos flavonóides que 

produzem tipicamente antocianidinas (cianidina e pelargonidina) na degradação ácido 

(MANGAN, 1988; CARMONA et al., 1996; SOARES, 2002; RAMIREZ-CÁRDENAS, 
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2006).Os taninos condensados são os compostos fenólicos predominantes em 

sementes de leguminosas, sendo encontrados em ervilhas, lentilhas, soja e feijões 

(AMAROWICZ et al., 2004). 

 Dentre os fatores antinutricionais, são os que mais contribuem para a 

baixa digestibilidade da soja em humanos e animais, e isto pode ser explicado pela 

formação de complexos entre os polifenóis e as proteínas, os quais são insolúveis e de 

baixa digestibilidade, tornando a proteína parcialmente indisponível, ou pela inibição de 

enzimas digestivas e pelo aumento do nitrogênio fecal (CHIARADIA; GOMES, 1997; 

SILVA; SILVA, 1999; SATHE, 2002; BONETT et al., 2007). Os compostos fenólicos 

podem também inibir a biodisponibilidade de certos minerais como o zinco (SHAHIDI, 

1995). 

 

2.5.4 Lectinas 

 As lectinas são proteínas não pertencentes ao sistema imunológico 

capazes de reconhecer sítios específicos em moléculas e ligar-se reversivelmente a 

carboidratos, por meio de ligações de hidrogênio e interações iônicas, hidrofóbicas e de 

Van der Waals, sem alterar a estrutura covalente das ligações glicosídicas dos sítios 

(KOCOUREK; HOREJSI, 1983 citados por KÓRDÁS et al., 2000; AOYAMA et al., 

2001). Por esse motivo, podem ser caracterizados e detectados por sua habilidade em 

aglutinar eritrócitos, em certos casos com alta especificidade (LIS; SHARON, 1973; 

ASKAR, 1986), sendo, portanto, conhecidas também como hemaglutininas ou 

aglutininas (LIS et al., 1970). Além dessas propriedades, as lectinas podem promover 

estimulação mitogênica de linfócitos e aglutinação de células cancerosas (LIS & 

SHARON, 1973; LIENER, 1981). 

 As lectinas de plantas, principalmente de leguminosas, são as mais 

estudadas, sendo-lhes atribuídas diversas funções biológicas fundamentais por estarem 

presentes em diversos tecidos e órgãos da planta. Entre essas funções podem ser 

citadas ativação de enzimas em sementes de soja (AOYAMA et al., 2001), constituição 

de parte das proteínas de reserva de sementes (VODKIN et al., 1983; CHRISPEELS; 

RAIKHEL, 1991), proteção contra predadores e patógenos (CHRISPEELS; RAIKHEL, 
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1991; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2004) e reconhecimento celular para a formação 

simbiótica Rhizobium-leguminosa (HIRSCH, 1999). 

 São acumuladas nos vacúolos das proteínas das sementes de 

armazenamento e nos cotilédones e são degradados durante a germinação das 

sementes (PUSZTAI, 1991; ORF et al., 1979). Apresentam várias propriedades 

antinutricionais, como também propriedades anticancerígenas (VASCONEZ-COSTA, 

2004; GONZÁLES DE MEJÍA; PRISECARU, 2005). Em estudos de casos em humanos, 

são utilizadas como agentes terapêuticos, ligando-se preferencialmente às membranas 

celulares de câncer ou seus receptores, causando citotoxicidade provocando câncer na 

célula por aglutinação e/ou agregação como pode ser observada na Figura 3 

(GONZÁLEZ DE MEJÍA; PRISECARU, 2005). Algumas lectinas dietéticas podem 

causar efeito quimiopreventivo no câncer de mama em humanos, inibindo o 

crescimento e proliferação celular in vitro (VALENTINER et al., 2003). 

A atividade hemaglutinante é, normalmente, medida pela técnica de 

diluição em série, no qual o ponto final é determinado visualmente ou 

espectofotometricamente. A atividade é expressa como sendo a menor concentração 

de lectina (maior diluição) necessária para aglutinar células vermelhas do sangue de 

animais (LIU, 1997). Pusztai; Grant e Palmer (1975), concluíram que a toxicidade das 

lectinas está diretamente relacionada com o titulo hemaglutinante da mesma.  
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Figura 3 - Organização oligomérica de diferentes lectinas que se ligam a manose 

Estrelas ( ) monossacarídeo obrigatório, (1) Lathyrus ochrus dímero, (2) 

Con A tetrâmero, (3) Galanthus nivalis tetrâmero, (4) Heltuba (Helianthus 

tuberosus) octâmero (5) Jacalin tetrâmero. 

Fonte: Gonzáles de Mejía e Prisecaru (2005) 
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2.6 Digestibilidade de Proteína 
 
 A porcentagem de digestibilidade indica a quantidade de proteínas que 

foram hidrolisadas pelas enzimas digestivas e absorvidas pelo organismo, sendo, 

portanto, um dos fatores principais que afetam a eficiência da utilização protéica da 

dieta (BRESSANI; ELIAS, 1974). 

 Nas leguminosas, a digestibilidade das proteínas é relativamente baixa 

devido às características estruturais de suas proteínas e a presença de fatores 

antinutricionais (CHANG; HARROLD, 1988; DURANTI; GUIS, 1997). Essa baixa 

digestibilidade é multicausal, que engloba a ação de fatores ligados à casca 

(principalmente taninos), aos cotilédones (fitatos e inibidores de protease) e ao 

processamento e armazenamento (BRESSANI, 1993; CRUZ et al., 2003; MENDONÇA 

et al., 2003; MESQUITA et al., 2007). 

 Apesar de esses compostos serem benéficos a saúde, a soja crua 

apresenta quantidades satisfatórias desses fatores antinutricionais, especialmente 

inibidores de tripsina, que podem influenciar em 25% para a redução da digestibilidade 

de suas proteínas (BONETT et al., 2007; CARVALHO et al., 2002). A porção 

antinutricional das leguminosas, quando consumidas cruas ou processadas 

inadequadamente, pode provocar efeitos fisiológicos adversos ao homem ou reduzir a 

biodisponibilidade de determinados nutrientes (LIENER, 1994). 

 Um melhor conhecimento das causas da baixa digestibilidade das 

proteínas das leguminosas pode contribuir significativamente para sua melhor utilização 

(MESQUITA et al., 2007). Acredita-se poder haver, com a retirada da casca, aumento 

da propriedade de digestão das proteínas da soja pela eliminação de alguns fatores 

antinutricionais, como os taninos. O isolamento das frações protéicas poderia permitir a 

verificação do grau de influência de complexantes de proteínas na sua digestibilidade 

(FROTA et al., 2008). Assim, alguns métodos são utilizados para melhorar a qualidade 

nutricional do grão, dentre eles, o descascamento, a maceração, o cozimento, e a 

germinação (RAMAKRISHNA et al., 2006; SHIMELIS et al., 2007; RAMIREZ-

CARDENÁS et al., 2008). 

 Características protéicas e sua mobilização durante a germinação de 

sementes têm sido extensivamente estudadas em algumas espécies (AHMED et al., 
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1995; ALVAREZ; GUERRA, 1985; CHANG; HARROLD, 1988; DURANTI; GIUS, 1997; 

NEVES; LOURENÇO, 2001; SATHE et al., 1983), indicando uma hidrólise lenta, cujo 

mecanismo de degradação é resultado da ação enzimática. 

 Entre as diferentes técnicas utilizadas para avaliar a qualidade nutritional 

das proteínas, os métodos in vitro são os frequentemente utilizados para prever a 

utilização digestiva das proteínas em diferentes alimentos e compostos nutricionais 

(CARBONARO et al., 1995; ROZAN et al., 1997). Essas técnicas de medidas de 

digestibilidade in vitro se baseiam em digerir a amostra com enzimas proteolíticas em 

condições padronizadas. A diferença básica entre os métodos é a quantidade e 

natureza das enzimas, a combinação de enzimas utilizadas e a medida final que se 

realiza para quantificar a digestibilidade (HERNÁNDEZ et al., 1996).  

 

2.7 Capacidade Antioxidante 

 Os organismos vivos interagem com o meio ambiente visando manter 

ambiente interno que favoreça a sobrevivência, o crescimento e a reprodução.  Embora 

indispensável para a vida, o oxigênio molecular (O2) obtido da atmosfera pode causar 

danos ao organismo, já que o metabolismo celular promove a formação de radicais 

livres (BARROS et al., 2008; KITZBERGER, 2005). Essas espécies reativas formadas 

intracelularrmente a partir do oxigênio (ROS) ameaçam a integridade celular por meio 

da oxidação de biomoléculas, e podem comprometer processos biológicos importantes 

(AUGUSTO, 2006). 

 Os danos oxidativos de biomoléculas podem levar à inativação enzimática, 

mutuação, ruptura de membrana, ao aumento na aterogenicidade de lipoproteínas 

plasmáticas de baixa densidade e à morte celular. Estes efeitos tóxicos do oxigênio têm 

sido associados ao envelhecimento e ao desenvolvimento de doenças crônicas, 

inflamatórias e degenerativas (HALLIWELL, 1999).  

 O crescente interesse na relação alimentação e saúde, destacando-se o 

consumo de compostos antioxidantes naturalmente presentes nos alimentos ou mesmo 

sintéticos é um dos mecanismos de defesa contra os radicais livres, que podem ser 

empregados nas indústrias de alimentos, cosméticos, bebidas e também na medicina 

(DOROSHOW, 1983; HALLIWELL et al., 1995; WEIJL et al., 1997). 
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 Uma ampla definição de antioxidantes é “qualquer substância que, 

presente em baixas concentrações, quando comparada a um substrato oxidável, atrasa 

ou inibe a oxidação desse substrato de maneira eficaz” (AUST et al., 2001; 

HALDELMAN, 2001; SIES; STAHL, 1995). Os principais mecanismos de ação de 

compostos antioxidantes incluem captadores de radicais e supressores de estados 

excitados; sistemas catalíticos que neutralizam ou eliminam ROS e a ligação de íons 

metálicos a proteínas, o que os torna indisponíveis para a produção de espécies 

oxidantes (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). 

 Os antioxidantes exógenos, oriundos da adoção de uma dieta saudável 

(composto de todos os nutrientes essenciais para o bom desempenho orgânico), que 

inclui alimentos basicamente de origem vegetal, podem ser extremamente benéficos 

tendo papel crucial na minimização dos danos causados pelo excesso de radicais livres 

(DRÔGE, 2002). 

 Estes podem ser divididos em duas classes, sendo a primeira formada por 

aqueles com atividade enzimática, onde estão os compostos capazes de bloquear a 

iniciação da oxidação, ou seja, as enzimas que removem as espécies reativas ao 

oxigênio. Na segunda classe, estão os antioxidantes que não apresentam atividade 

enzimática, ou seja, são moléculas que interagem com as espécies na forma de 

radicais e são consumidas durante a reação. Nesta classificação incluem-se os 

antioxidantes naturais e sintéticos, como os compostos fenólicos (MOREIRA; MANCINI-

FILHO, 2004). 

 Tendo em vista os indícios de efeitos tóxicos que podem ocorrer com o 

consumo de antioxidantes sintéticos é importante pesquisar produtos naturais com 

atividades antioxidantes, os quais permitirão substituir os sintéticos ou fazer 

associações entre ele, com o intuito de diminuir a quantidade dos mesmos nos 

alimentos. Os compostos fenólicos de origem vegetal podem ser boa alternativa, pois 

eles agem como aceptores de radicais livres interrompendo a reação em cadeia 

provocada por estes, além de atuarem nos processos oxidativos catalisados por metais 

in vitro, como in vivo (WILLIAMSON; FAULKNER; PLUMB, 1998). A maioria das 

substâncias fenólicas pode ser classificada em dois grupos principais: os ácidos 

carboxílicos fenólicos e os flavonóides (CATANEO et al., 2008).  
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 Diversas técnicas têm sido utilizadas para determinar a atividade 

antioxidante in vitro, de forma a permitir rápida seleção de substâncias e/ou misturas 

potencialmente interessante, na prevenção de doenças crônico-degenerativas (ALVES 

et al., 2010). Dentre esses métodos destacam-se aqueles baseados na captura do 

radical peroxila (ORAC, TRAP), no poder de redução do metal (FRAP, CUPRAC), na 

captura do radical hidroxila (método de desorribose), na captura do radical orgânico 

(ABTS, DPPH) e na quantificação dos produtos formados durante a peroxidação de 

lipídeos (TBARS, oxidação do LDL, co-oxidação do caroteno) (RUFINO et al., 2007). 

 Um dos métodos mais utilizados atualmente para avaliar a atividade 

antioxidante utiliza o radical DPPH• (1,1-difenil-2-picrilidrazil). O extrato é adicionado a 

uma solução metanólica deste radical, e a redução do DPPH• pode ser acompanhada 

através do decréscimo da absorbância a 515 nm. Quando o DPPH• é reduzido por um 

antioxidante ou por radicais, a absorbância diminui (BRAND-WILLIANS et al., 1995). Os 

resultados podem ser expressos em porcentagem da redução da capacidade 

antioxidante ou como EC50 (concentração para inibir em 50% a absorbância inicial do 

radical DPPH•) (KITZBERGUER et. al., 2007). 

 Outro método bastante utilizado é através da captura do radical ABTS 

(2,2’ – azinobis (3 – etilbenzotiazolina – 6 – ácido sulfônico)) que baseia-se na inibição 

do cátion ABTS por meio dos antioxidantes presentes na amostra. Como no método do 

DPPH, pode ser verificada a perda de coloração e consequentemente o decréscimo da 

absorbância a 734 nm. Uma curva padrão é feita com Trolox, um análogo solúvel da 

vitamina E, usado como antioxidante de referência. Os resultados são expressos em 

mM equivalente de Trolox em 1 grama ou 100 gramas de amostra (GOMES, 2009; 

RUFINO et al., 2007). 

 

2.8 Compostos Fenólicos 

 Quimicamente os compostos fenólicos são definidos como substâncias 

que possuem, no mínimo, um anel aromático, em que pelo menos um hidrogênio é 

substituído por um grupo hidroxila (LEE et al., 2005). A maioria é encontrada sob a 

forma de ésteres ou de heterosídeos, e não na forma livre na natureza (SIMÕES et al., 

2000). Possuem estrutura variável e com isso, são multifuncionais. Existem cerca de 
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cinco mil fenóis, dentre eles, destacam-se os flavonóides, ácidos fenólicos, fenóis 

simples, cumarinas, taninos, ligninas e tocoferóis (ANGELO; JORGE, 2007; SHAHIDI; 

NACZKI, 1995). 

 Os compostos fenólicos são gerados como metabólitos secundários nas 

plantas e nos fungos e sendo um dos maiores grupos de componentes dietéticos não 

essenciais, têm suas pesquisas justificadas por estarem associados â inibição de 

doenças crônico-degenerativas como aterosclerose e câncer (DECKER, 1997; 

SCHUBERT; LANSKY; NEEMAN, 1999). A bioatividade dos fenólicos pode estar 

relacionada com o potencial antioxidante destes compostos, aos quais são atribuídas 

características como quelar metais, inibir a lipozigenase e sequestrar radicais livres 

(DECKER, 1997). Porém, os compostos fenólicos podem também promover reação 

oxidativa in vitro, agindo como pró-oxidantes, ao atuarem sobre metais, reduzindo-os e 

aumentando a formação de radicais livres e peróxidos (SCHUBERT; LANSKY; 

NEEMAN, 1999). 

 Os compostos fenólicos possuem moléculas que interagem com os 

radicais livres e são consumidos durante a reação. Essas moléculas podem ser simples 

ou com alto grau de polimerização, e se apresentam livres ou ligadas a açúcares e 

proteínas (ANGELO; JORGE, 2007). 

 Uma dieta rica em antioxidantes associada aos mecanismos de defesa 

endógenos (catalase, peroxidase, metaloproteínas e superóxido dismutase) pode ser 

eficiente no combate de processos oxidativos naturais do organismo, que ocorrem 

devido às formas de oxigênio extremamente reativas denominadas “substâncias 

reativas oxigenadas” ou ROS, as quais englobam os radicais livres. (DEGÁSPARI; 

WASZCZYNSKYJ, 2004). 

 

2.9 Clorofila e Carotenóides 

 As clorofilas são os pigmentos naturais mais abundantes presentes nas 

plantas e ocorrem nos cloroplastos das folhas e em outros tecidos vegetais. Estudos em 

grande variedade de plantas caracterizaram que os pigmentos clorofilianos são os 

mesmos. As diferenças aparentes na cor do vegetal são devidas à presença e 
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distribuição variável de outros pigmentos associados, como os carotenóides, os quais 

sempre acompanham as clorofilas (VON ELBE, 2000). 

Quimicamente, a clorofila não é uma molécula isolada, mas, compreende 

uma família de substâncias semelhantes entre si, designadas de clorofila a, b, c e d. 

Estruturalmente são moléculas complexas, pertencentes à classe das porfirinas, 

formadas por 4 anéis pirrólicos e um quinto anel isocrílico, localizado ao lado do terceiro 

anel pirrólico. Os anéis estão ligados entre si por pontes metilênicas e a molécula 

contém um átomo de magnésio no seu interior, coordenado aos anéis. No quarto anel 

pirrólico, o ácido propiônico ali existente é esterificado por um álcool acíclico de cadeia 

longa, geralmente o fitol, conferindo à clorofila um caráter hidrofóbico (GROSS, 1991; 

RUDIGER; SCHOCH, 1988). 

 Os pigmentos fotossintéticos presentes e a sua abundância variam de 

acordo com a espécie. A clorofila a (Chl a) está presente em todos os organismos que 

realizam fotossíntese oxigênica. As bactérias fotossintetizantes são desprovidas de 

clorofila a e possuem em seu lugar a bacterioclorofila como pigmento fotossintético. A 

Chl a é o pigmento utilizado para realizar a fotoquímica (o primeiro estágio do processo 

fotossintético), enquanto que os demais pigmentos auxiliam na absorção de luz e na 

transferência da energia radiante para os centros de reação, sendo assim chamados de 

pigmentos acessórios. Os principais pigmentos acessórios também incluem os 

carotenóides e outros tipos de clorofilas: Chl b, presente em vegetais superiores, algas 

verdes e algumas bactérias; Chl c, em feofitas e diatomáceas; e Chl d, em algas 

vermelhas (TAIZ; ZIEGER, 2004). 

 Os carotenóides são tetraterpenóides de 40 carbonos unidos por unidades 

opostas no centro da molécula (FRASER, 2004; RODRIGUES-AMAYA, 1999). 

Ciclização, hidrogenação, desidrogenação, migração de duplas ligações, encurtamento 

ou alongamento da cadeia, rearranjo, isomerização, introdução de funções com 

oxigênio ou a combinação destes processos resultam na diversidade de estruturas dos 

carotenóides (RODRIGUES-AMAYA, 1999). A cadeia poliênica pode ter de 3 a 15 

duplas ligações conjugadas e o comprimento do cromóforo determina o espectro de 

absorção e a cor da molécula. Todas são baseadas em 7 diferentes grupos terminais, 
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dos quais somente 4 (β, ε, κ e ψ) são encontradas em carotenóides de vegetais 

superiores (FRASER, 2004). 

 São uma classe de pigmentos de ocorrência natural, de cores amarela, 

alaranjada e vermelha. O nome do grupo é devido ao fato dos carotenóides 

constituírem o principal pigmento da cenoura (Daucus carota),um dos principais 

alimentos em que se observou esta classe de pigmentos (BAUERNFEIND, 1972; 

GOODWIN, 1986; KLAUI; BAUERNFEIND, 1981; LATSCHA,1990; NYS, 2000). 

 Os carotenóides encontrados na dieta humana são principalmente 

derivados de plantas, onde os carotenóides estão localizados em raízes, folhas, brotos, 

sementes e frutos. Cerca de 600 pigmentos carotenóides foram isolados e identificados 

nos reinos animal e vegetal e a cada ano este número aumenta com a descoberta de 

novos pigmentos (BAUERNFEIND, 1972). 

 Universalmente presentes em tecidos vegetais fotossintéticos, os 

carotenóides também podem ser encontrados em tecidos não fotossintéticos de plantas 

superiores, como frutas, pétalas de flores, pólen, raízes, entre outras partes, bem como 

em tecidos animais. Neste caso, eles aparecem como conseqüência da deposição em 

tecidos-alvos, uma vez que os animais são incapazes de sintetizar seus próprios 

carotenóides, dependendo totalmente da ingestão na dieta para seu suprimento de 

pigmentos carotenóides (AWANG et al., 1992; BAUERNFEIND, 1972; BOSMA et al., 

2003; GOUVEIA et al., 1996; HENCKEN, 1992; HUDON, 1994; KLAUI; 

BAUERNFEIND, 1981; LATSCHA, 1990; LIUFA et al., 1997; MARUSICH; 

BAUERNFEIND, 1981; NYS, 2000; PONSANO et al., 2002; PONSANO et al., 2004; 

WILLIAMS, 1992). 

 Além de sua variedade e beleza, os pigmentos carotenóides executam 

funções muito variadas na vida de vários organismos. No reino vegetal, por exemplo, os 

carotenóides têm importância na fotossíntese ao partilhar com a clorofila uma função 

chave no metabolismo de energia dos vegetais superiores. Esses pigmentos são 

considerados condutores de energia, pois absorvem a luz como um tipo de antena, 

tornam-se excitados e transferem esta energia capturada para centros de reação, onde 

a energia da luz é convertida em energia elétrica e, então, em energia química, na 
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forma de trifosfato de adenosina (ATP), substância necessária para a síntese de uma 

variedade de compostos (LATSCHA, 1990). 

 No reino animal, várias interações intra e interespecíficas e modelos de 

comportamento são fortemente influenciadas pela cor, que atua como sinal, por 

exemplo, como atrativo, advertência ou como camuflagem, em comunicações entre 

ampla variedade de 16 organismos. À parte destas funções sinalizadoras, os 

carotenóides também realizam ampla extensão de tarefas puramente fisiológicas, 

atuando como precursores da vitamina A e participando do desenvolvimento e 

maturação gonadal, da fertilização, da gestação, da viabilidade e crescimento, 

particularmente de peixes e crustáceos e no processo reprodutivo de grande variedade 

de classes e espécies animais, como por exemplo, aves, bovinos, eqüinos e suínos 

(AMAYA, 1985; BHOSALE; BERNSTEIN, 2005; BOSMA, et al., 2003; GOODWIN, 

1986; HENCKEN, 1992; KLAUI; BAUERNFEIND, 1981; LATSCHA, 1990; MARUSICH; 

BAUERNFEIND, 1981; PEREZ-VENDRELL et al., 2001). 

 

2.10 Vitaminas do complexo B 

    A soja contém tanto vitaminas hidrossolúveis quanto lipossolúveis. A 

tiamina, riboflavina, a niacina, o ácido pantotênico (vitamina do complexo B) e o ácido 

fólico são as vitaminas hidrossolúveis presentes na soja. Já as vitaminas lipossolúveis 

biodisponíveis encontradas na soja são as vitaminas A e E (LIU, 1997). 

    As vitaminas têm atenção especial, em razão da sua grande importância 

no organismo humano. Quando as proteínas da soja são ingeridas em quantidades 

equivalentes à metade das necessidades diárias, o grão consumido proverá também 

vitaminas na proporção de 30 a 50% da Ingestão Diária Recomendada (IDR), sendo as 

principais a tiamina, a riboflavina e a niacina (PEARSON, 1983). 

 As vitaminas hidrossolúveis constituem um grupo de compostos 

estruturalmente e funcionalmente independentes que compartilham uma característica 

comum de serem essenciais para a saúde e bem-estar. Dentre as vitaminas 

hidrossolúveis inclui as vitaminas do complexo B, que engloba tiamina (B1), riboflavina 

(B2) e vitamina B6. 
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   A vitamina B1, ou tiamina, é formada por dois núcleos, um pirimidínico e 

outro tiazólico, unidos por um grupo metileno (Figura 4). Devido à presença de um 

nitrogêncio quartenário em sua molécula, esta se comporta como base forte e encontra-

se completamente ionizada nos intervalos de pH habitualmente encontrados nos 

alimentos (FENNEMA, 1993). Quimicamente, a estrutura é denominada de 3-(4-amino-

2-metilpirimidina-5-metil)-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol (TANPHAICHITR, 1999) e 

apresenta um peso molecular de 265,36g.mol-1. 

 Trata-se de uma vitamina termolábel que se degrada facilmente em meio 

alcalino. Entretanto, sua estabilidade aumenta com a diminuição do pH. A degração 

pelo calor depende da quantidade de oxigênio, pH, tempo de atuação e natureza dos 

eletrólitos da solução (FERREIRA, 1983). 

             

Figura 4 - Estrutura química da tiamina (B1) 

 

O homem necessita ingerir, diariamente, quantidades de tiamina que 

reponham a fração gasta pelo processo metabólico, mantendo, assim, as 

concentrações sanguíneas, dos órgãos e a excretada na urina. Por ser essencial no 

metabolismo dos carboidratos e aminoácidos de cadeia ramificada, a tiamina é 

expressa em miligramas por dia. 

 Segundo a DRI (Ingestão Alimentar de Referência), crianças de 1 a 3 anos 

de idade devem ingerir 0,5mg/dia, homens de 14 a 70 anos ou mais, 1,2 mg/dia, e 

mulheres da mesma faixa etária, 1,1mg/dia. Mulheres em período de gestação e 

lactação devem ingerir 0,3mg/dia a mais (AMAYA-FARFAN et al., 2001). 

 A riboflavina, 7,8-dimetil-10-ribitil-isoaloxazina, é uma vitamina 

hidrossolúvel pertencente ao complexo vitamínico B2, apresenta coloração amarela e é 
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fluorescente (POWERS, 2003). Na natureza, a vitamina B2 pode ser encontrada na 

forma livre (riboflavina) ou fosforilada, como coenzima, nas formas de flavina 

mononucleotídeo (FMN) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD). A conversão da 

riboflavina em coenzima ocorre no citoplasma celular da maioria dos tecidos, mas, 

particularmente, no intestino delgado, fígado, coração e rins. A reação de fosforilação é 

catalisada pela flavoquinase. Esta converte a riboflavina livre em FMN e é dependente 

do ATP. Esta reação pode ocorrer durante a absorção através da mucosa intestinal. A 

conversão da FMN em FAD é realizada pela FAD-sintase. Diversas fosfatases podem 

catalisas a forma FAD em FMN e FMN em riboflavina livre (BRODY, 1983; 

McCORMICK, 1999). 

 Atualmente, a dose recomendada de ingestão de riboflavina varia desde 

0,4 mg (na infância) a 1,3 mg/dia para adultos sendo que, para mulheres grávidas, 

recomenda-se uma dose suplementar de 0,3 mg/dia durante a gestação e 0,5 mg/dia 

durante o período de lactação, já que estudos mostram que durante o terceiro trimestre 

de gestação há uma queda progressiva nos níveis de riboflavina (WHO, 1974; EC 

SCIENTIFIC COMMITTEE FOR FOOD REPORT, 1993). 

 A vitamina B6 apresenta seis formas variantes (piridoxina, piridoxal, 

piridoxamina, piridoxina 5'-fosfato, piridoxal 5'-fosfato, piridoxamina 5'-fosfato), participa 

de aproximadamente 100 reações enzimáticas, ligadas ao metabolismo de aminoácidos 

e glicogênio, e síntese e catabolismo de neurotransmissores (CKAYTON, 2006). Essas 

seis formas de vitamina B6 diferem apenas do grupo funcional ligado ao anel Em 

relação às fontes dietéticas das vitaminas, a vitamina B6 oferece como principais fontes 

as aves, soja e farelo de trigo (SHILS et al., 2003). 

 A piridoxina é encontrada em alimentos obtidos de animais (RIZZOLO, 1992). 

Todos os três compostos podem servir como precursores da coenzima biologicamente 

ativa, o piridoxal-fosfato. O piridoxal-fosfato funciona como coenzima para grande 

número de enzimas, particularmente aquelas que catalisam reações envolvendo 

aminoácidos. A vitamina B6 está envolvida como cofator em percursos que incluem o 

metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas (VILLAVICENCIO et al., 2000). 

 A vitamina B6 funciona como coenzima de reações de transaminação, 

descarboxilação e racemização de aminoácidos. O requerimento de vitamina B6 por 
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animais está positivamente relacionada com a ingestão de proteínas e aminoácidos. A 

deficiência de vitamina B6 é raramente vista em animais, pois a maioria das dietas já é 

adequada (VILLAVICENCIO et al., 2000). 

 

2.11 Irradiação de Alimentos 

 O processo de irradiação compreende a exposição de alimentos, já pré-embalados 

ou a granel (sem embalagem), a uma quantidade minuciosamente controlada de 

radiação ionizante, por um tempo prefixado com objetivos determinados (GRUPO 

CONSULTIVO INTERNACIONAL SOBRE IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS, 1990). É um 

tratamento coadjuvante que tem mostrado ser eficiente na diminuição de contagens 

microbianas, mantendo a qualidade físico-química, nutricional e sensorial dos alimentos 

(SANTOS, 2008). 

 As irradiações ionizantes utilizadas em alimentos devem ter energia 

inferior ao limiar das reações nucleares que poderiam induzir radioatividade no material 

irradiado. No caso de radiações gama, que apresentam elevado poder de penetração 

nos tecidos de forma homogênea, não existe aumento significativo de temperatura 

durante o processamento. A dose média absorvida por um alimento submetido ao 

processo de irradiação não deve exceder 10 kGy, com a finalidade de assegurar a 

inocuidade do alimento irradiado, sob o ponto de vista toxicológico, nutricional e 

microbiológico, conforme especifica a legislação brasileira. Este processo pode impedir 

a divisão das células vivas, tais como bactérias e células de organismos superiores, ao 

alterar suas estruturas moleculares (SIQUEIRA, 2001; MOREHOUSE, 2002; 

VERRUMA-BERNARDI; SPOTO, 2003; ROSA, 2004). 

 Assim como outras técnicas de processamento utilizadas para alimentos, 

a radiação induz certas alterações que podem modificar a composição química e 

consequentemente o valor nutritivo dos alimentos. A natureza e extensão destas 

mudanças dependem da composição do alimento, especialmente do conteúdo de água, 

da dose de radiação, temperatura e a presença ou ausência de oxigênio utilizado no 

processo (KILCAST, 1994; WIENDL, 1984). 

 Proteínas, carboidratos e lipídeos podem ser afetados pelo uso da 

radiação. A radiação gama induz mudanças nas propriedades físico-químicas das 
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proteínas, dependendo de sua natureza e da dosagem da radiação (NISIZAWA, 1988). 

Transformações químicas de aminoácidos, tais como, quebra de ligações peptídicas, 

dissulfídicas, pontes de hidrogênio, bem como ligações cruzadas das cadeias protéicas 

podem acontecer, influenciando a estrutura terciária das proteínas e suas propriedades 

físico-químicas (CIÉSLA; ROOS; GLUSZEWSKI, 2000). Nos carboidratos, o uso da 

irradiação, pode provocar a quebra em unidades menores (KILCAST, 1994). 

 Nos micronutrientes, especialmente as vitaminas, efeitos da irradiação 

gama, com doses de até 10kGy nos conteúdos de tiamina e vitamina B6 foram 

investigados em duas variedades de feijões, Carioca (Phaseolus vulgaris) e Macaçar 

(Vigna unguiculata (L.) Walp). O conteúdo de tiamina diminuiu nos feijões Carioca 

tratados com doses acima de 2,5 kGy e não foi alterado nos feijões Macaçar 

independente da dose aplicada. O conteúdo de vitamina B6 diminuiu com o aumento da 

dose de radiação para ambas as variedades estudadas (VILLAVICENCIO et al., 2000). 

 A irradiação em alimentos de origem vegetal também pode ser efetivo na 

redução de oligossacarídeos que causam flatulência e também dos inibidores de 

quimiotripsina e tripsina, possivelmente devido à reações de desnaturação e agregação 

(IYER et al., 1980; RAO; VAKIL, 1983). Outros fatores antinutricionais como inibidores 

da α-amilase, lectinas e ácido fítico também são reduzidos pelo uso da irradiação 

(SIDDHURAJU; MAKKAR; BECKER, 2002). 

 A degradação dos inibidores de protease expostos à radiação gama é 

diretamente proporcional à dose de irradiação. Em grãos de soja o nível de inativação 

dos inibidores de tripsina aumentam linearmente com as doses de irradiação (41,8, 

56,3, 62,7 e 72,5 % de redução da atividade inibitória com doses de radiação de 5, 15, 

30 e 60 kGy, respectivamente) (FARAG, 1998). O autor sugere que a efetiva 

desativação desse fator antinutricional presente na soja pode ser obtido com doses de 

irradiação superiores a 60 kGy. 

 Segundo El-Niely (2007) o processo de radiação melhora a qualidade 

nutricional do grão, devido à diminuição da concentração do inibidor de tripsina e 

hemaglutinina, melhorando, com isso a digestibilidade protéica 

 Há um desentendimento por parte dos consumidores, que acreditam que 

alimentos processados irradiados possuem menor conteúdo de nutrientes bioativos, 
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devido a degradação radiolítica, o que resultaria em baixo valor nutritivo. Porém o 

tratamento com radiação causa aumento na disponibilidade de isoflavonas livres, 

resultando em maior biodisponibilidade desses compostos fenólicos antioxidantes. 

Portanto, além de reduzir a flora microbiana e prevenir a infestação por insetos, o 

processo de radiação em soja também aumenta a qualidade nutricional dessa 

leguminosa aumentando os níveis de antioxidantes (VARIYAR; LIMAYE, SHARMA, 

2004). 

 

2.12 Efeito das baixas doses de irradiação na germinação 

 A variação do crescimento das plantas em função da dose está 

relacionada a muitos fatores que incluem a espécie de planta, o estágio em que os 

tecidos das plantas foram irradiados e as condições ambientais em que foram feitas as 

irradiações (ZAKA et al., 2004). A radiação interage com a água e cria grande número 

de radicais com curta meias-vidas, dos quais os óxidos e peróxidos são normalmente 

os elementos finais. Óxidos e peróxidos atuam na matéria biológica provocando 

alterações, dentre as quais podemos destacar: iniciam a síntese de proteínas 

(PUNTARULO et al., 1988; MOON, 1985) e modificam o funcionamento da membrana. 

Baseando-se nestes conceitos e na literatura existente, conclui-se que este fenômeno 

pode ocorrer em qualquer espécie de planta ou cultivar e que a resposta ao estímulo de 

crescimento é detectada imediatamente após a irradiação (na germinação) 

(SHEPPARD et al., 1990). 

 Marcos Filho (1972) constatou em sementes de feijoeiro (Phaseolus 

vulgaris L.) cultivar goiano precoce, os efeitos das radiações de: 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 e 6,4 

Krad (1 rad equivale a 0,01 Gy), na germinação e vigor das sementes, durante nove 

épocas após o tratamento, e quanto a produção, em testes de campo, em duas épocas 

no chamado período das águas. Constatou que as dosagens de 0,4 krad 0,8 krad e 1,6 

krad foram as mais fovoráveis pois não prejudicaram a conservação das sementes e a 

produção das plantas, contribuindo também para o controle da infestação do caruncho 

{Acaníhoscelides obtectus Say) (BOVI, 2000). 
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2.13 Análise sensorial 

 Os testes sensoriais são importantes por ser uma medida 

multidimensional integrada que possuem importantes vantagens, como serem capazes 

de identificar a presença ou ausência de diferenças perceptíveis, definem 

características sensoriais importantes de um produto, e serem capazes de detectar 

partuclariedades dificilmente detectadas por outros procedimentos analíticos e ainda 

avaliarem se um produto é aceito pelo consumidor (MUNOZ; CIVILLE; CARR, 1992). 

 Os métodos sensoriais é uma ferramenta moderna utilizadas para 

identificar as características ou propriedades de interesse na qualidade sensorial do 

alimento. Os testes mais comuns são os de preferência-aceitação, os discriminativos e 

os descritivos (JACKSON, 1985). 

 O teste de preferência, também denominado subjetivo ou afetivo, é um 

valioso e necessário componente de toda a Análise Sensorial, que utiliza o consumidor 

como instrumento de medida e, a partir da correta aplicação, é possível transformar 

dados subjetivos em objetivos, obtendo informações importantes sobre o grau com que 

as pessoas gostam ou não de um determinado produto (DUTSCOSKY, 2007; STONE; 

SIDEL, 1993). Neste teste, a escala hedônica de nove pontos é a mais amplamente 

utilizada para estudos de preferência com adultos, devido à confiabilidade dos 

resultados e À fácil compreensão da ficha pelos consumidores (DUTCOSKY, 2007). 
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3 EFEITO DA GERMINAÇÃO E IRRADIAÇÃO NOS FATORES ANTINUTRICIONAIS 

DA SOJA (Glycine max MERRIL) CULTIVAR BRS216 

 

Resumo 

Dada a importância econômica da soja no mundo e dos seus potenciais benefícios à 
saúde, possíveis métodos de processamentos devem ser propostos e pesquisados a 
fim de melhorar a qualidade nutricional da soja e conseqüentemente aumentar sua 
versatilidade e utilização na alimentação humana. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar os efeitos dos diferentes tempos de germinação (0, 48 e 72 horas) e doses de 
radiação (0; 0,025kGy; 0,075kGy e 0,150kGy), individualmente e associados, sobre os 
fatores antinutricionais (taninos condensados, inibidores de tripsina, ácido fítico e 
hemaglutinina), digestibilidade de proteína e teor de fósforo em soja BRS216. Os 
resultados mostraram reduções nos teores de taninos, ácido fítico, inibidores de tripsina 
e hemaglutinina e aumento no conteúdo de fósforo e na digestibilidade da proteína 
após germinação de 48 e 72 horas. Além disso, à irradiação não promoveu alterações 
significativas na qualidade nutricional da soja. Isso pode ser devido às baixas doses 
utilizadas, pois o propósito foi de utilizar a irradiação como estímulo para o crescimento 
do grão e não como forma de processamento. Assim, a combinação da irradiação 
seguida pelo processo de germinação, não resultou em maiores alterações na 
qualidade nutricional do grão quando realizados isoladamente.   

 

Palavras-chave: Processo de germinação; Doses de radiação; Antinutricionais; Soja 
BRS216 

 

Abstract 

Given the economic importance of soybean in the world and its potential health benefits, 
possible methods of processing should be proposed and investigated to improve its 
nutritional quality, thus enhancing its versatility and use in diets. The purpose of this 
study was to evaluate the effects of different germination times (0, 48 and 72 hours) and 
irradiation doses (0, 0.025 kGy, 0.075 kGy and 0.150 kGy), isolated and associated, on 
the anti-nutritional factors (tannins, trypsin inhibitors, phytic acid and haemagglutinin), 
protein digestibility and phosphorus content in soybean BRS216. The results showed 
reductions in levels of tannins, phytic acid, trypsin inhibitors and hemagglutinin, and an 
increased content of phosphorus and protein digestibility after germination of 48 and 72 
hours. Moreover, irradiation did not cause significant changes in the nutritional quality of 
soybeans. This may be due to the low doses applied, because the purpose was to use 
irradiation as a stimulus for the bean growth and not as a processing method. Thus, the 
use of irradiation followed by the germination process did not result in major changes in 
the nutritional quality of the soybean when performed alone. 
Keywords: Germination process; Doses of radiation; Antinutrictional; Soybean BRS216 
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3.1 Introdução 

 O crescente interesse pela soja como fonte alimentar ocorreu após 

constatação científica de suas importantes propriedades funcionais (CHIARELLO et al., 

2006; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE OS BENEFÍCIOS DA SOJA PARA A SAÚDE 

HUMANA, 2001) aliado a busca do consumidor por alimentos mais saudáveis 

(PAUCAR-MENACHO, 2009).  

 Apesar da elevada produção do grão de soja no mundo (produção de 

259,7 milhões de toneladas na safra 2009/2010 (EMBRAPA, 2011) e dos seus referidos 

benefícios a saúde, seu consumo (grãos ou subproduto) no Brasil ainda é escasso, 

devido a fatores como sabor amargo, presença de compostos antinutricionais 

(inibidores de tripsina, lectinas, ácido fítico entre outros), e baixa digestibilidade (LIU, 

1997). Mas, esta situação está mudando face ao melhoramento genético voltado às 

tendências de mercado e a disponibilidade de tecnologias que favorecem a melhora 

das qualidades nutricionais e sensoriais do grão (SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE OS 

BENEFÍCIOS DA SOJA PARA A SAÚDE HUMANA, 2001).   

 Apesar das vantagens observadas nos grãos de soja, apresentam 

também características indesejáveis que limitam sua aceitabilidade ou seu valor 

nutricional. Por este motivo, vários métodos de processamento de alimentos, como 

germinação, radiação ionizante, maceração, fermentação e tratamento térmico têm sido 

realizados como alternativa para alterar características não desejáveis associadas aos 

grãos (VASCONCELOS et al., 2001; MORAIS et al., 2000) e o conteúdo neutracêuticos 

dos alimentos (KWAK et al., 2007). 

 O processo de germinação tem sido proposto como uma tecnologia 

simples e eficaz na melhora da qualidade nutricional da soja (FERNANDEZ-OROZCO 

et al., 2008; LÓPEZ-AMORÓS et al., 2006; FRIAS et al., 2005). Além disso, o 

desenvolvimento de produtos a base de soja germinada, é outro modo de aumentar as 

opções de utilização e aceitação do grão na alimentação humana (BAU et al., 1997).  

 Durante a germinação as reservas dos grãos são degradados e utilizados 

para respiração e síntese de novas estruturas celulares, causando conseqüentemente 

alterações significativas nas características químicas, nutricionais e sensoriais (LÓPEZ-

AMORÓS et al., 2006).  
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 O processamento por radiação ionizante é considerado um método seguro 

e eficiente para reduzir o risco de infecção alimentar (SOUZA, 2006) e para preservar o 

valor nutricional dos alimentos (ABU-TARBOUSH, 1998). Este processo tem se 

mostrado eficiente tanto na redução dos fatores antinutricionais (BYUN; KANG; MORI, 

1996), quanto no aumento da atividade antioxidante dos compostos fenólicos presentes 

na soja (VARYAR; LIMAYE; SHARMA, 2004). No entanto, poucos pesquisadores tem 

se dedicado ao estudo dos fenômenos que ocorrem quando, baixas doses de radiação 

promovem efeitos estimulantes na germinação dos grãos. O aumento na germinação 

das sementes é um dos efeitos benéficos mais conhecidos quando submetidos a baixas 

doses de radiação (BROWN, 1988).  

 Muitos pesquisadores observaram que os métodos quando aplicados de 

forma isolada, não são capazes de remover todos os fatores indesejáveis presentes no 

grão, havendo a necessidade da associação de dois ou mais métodos. Informações 

relativas ao efeito da combinação dos métodos de germinação e radiação ionizante 

ainda são escassos (GHAVIDEL et al., 2007; SIDDHURAJU; MAKKAR; BECKER, 2002; 

ABU-TARBOUSH, 1998).  

 Entretanto, face à importância desta leguminosa como “alimento funcional” 

aliada à sua disponibilidade no Brasil, é evidente a necessidade de disponibilizar ao 

consumidor produtos com qualidade no mercado, priorizando os aspectos nutricionais e 

sensorias da soja. Assim posto, a pesquisa teve por objetivo investigar os efeitos dos 

diferentes tempos de germinação (tempos: 0, 48 e 72 horas) e doses de radiação 

(doses: 0; 0,025kGy; 0,075kGy e 0,150kGy), individualmente e associados, sobre as 

características nutricionais, dentre eles, os fatores antinutricionais, digestibilidade de 

proteína e teor de fósforo, da soja cultivar BRS216. 

 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Matéria-prima 

 Para a realização do experimento utilizou-se soja cultivar BRS 216, 

doados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- SOJA), 

Londrina-PR.  
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3.2.2 Irradiação 

 Os grãos de soja foram irradiados no Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/USP), com raios gama, provenientes do Cobalto60 em irradiador 

comercial para alimentos, do tipo Gammacell, nas doses de 0; 0,025; 0,075 e 0,150kGy, 

com taxa de dose de 0,456kGy h-1 e posteriormente foram germinados. A quantidade 

da dose absorvida durante a irradiação foi medida através de dosímetro polimetil-

metacrilato (PMMA – Red perspex). A leitura foi realizada em espectrofotômetro, e a 

dose de radiação absorvida foi relatada quantitativamente no intervalo de 530 nm. Para 

analisar os grãos somente irradiados, as amostras foram trituradas em moinho de facas 

e peneiradas em malha de 30 mesh com a finalidade de obtenção da farinha. Essa 

farinha foi armazenada em saco de polietileno, fechado e mantida em temperatura de 

refrigeração (4°C). 

 

3.2.3 Germinação 

Para a higienização os grãos de soja sofreram imersão em 300 mL de 

hipoclorito de sódio a 1% (v/v) por 20 min. Lavagem com água deionizada, hidratação 

dos grãos em 300 mL de água deionizada por 8h à temperatura ambiente, ao final foi 

retirado o excesso de água. Após a hidratação os grãos foram mantidos em laboratório 

com temperatura e luminosidade ambiente. A germinação ocorreu durante os meses de 

novembro de 2009 até maio de 2010 com a temperatura variando na faixa entre 30°C a 

18,5°C (temperatura média de 24,2°C) e a umidade relativa do ar média de 77,3%. A 

cada 8h as sementes foram umedecidas e agitadas levemente. As amostras foram 

recolhidas para análises após 48h e 72h de germinação e congeladas a -80°C durante 

um dia e posteriormente foram liofilizadas e trituradas em moinho de facas e peneiradas 

em malha de 30 mesh para a realização das análises. Quando armazenada, foi 

colocada em saco de polietileno, fechado e mantida em temperatura de refrigeração 

(4°C).  

 

3.2.4 Tratamentos 

Após os processos de irradiação e germinação, foram realizados os 

tratamentos: 
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3.2.5 Taninos condensados 

O conteúdo de taninos condensados das amostras foi determinado 

pelo método do butanol ácido segundo Porter; Hrstich e Chan (1986) com modificações 

sugeridas por Hagerman (1978).  Inicialmente, pesou-se 0,6g dos grãos somente 

irradiados e controle e 1,2g para os demais tratamentos. Adicionou-se 10 mL de 

metanol para extração, cobrindo com papel alumínio.  Agitou-se por 20 minutos, e a 

seguir foi centrifugado por 20 minutos a 4000rpm. Foi acertado em balão 10 mL do 

sobrenadante, para que a seguir ser adicionado 1 mL do extrato com 5 mL da mistura 

valina 1:1 em tubo de ensaio. Foram cobertos novamente com papel alumínio, agitando 

por 20 minutos à 30° C em banho Maria. As leituras das absorbâncias foram realizadas 

à 500nm em espectrofotômetro. Os resultados foram expressos em mg de catequina g-1 

de amostra. 

 

3.2.6 Ácido Fítico 

O teor total de ácido fítico nas amostras foi determinado segundo o 

método descrito por Grynspan e Cheryan (1989), onde as amostras são digeridas em 

10 mL de solução de HCl 0,65 N 1 h com agitação casual, posteriormente centrifugada 

T1 – Grão Controle 
T7 – Grão germinado 48 horas e 

Irradiado 0,075kGy 

T2 – Grão Irradiado 0,025kGy 
T8 – Grão germinado 48 horas e 

Irradiado 0,150kGy 

T3 – Grão Irradiado 0,075kGy 
T9 – Grão germinado 72 horas 

 

T4 – Grão Irradiado 0,150kGy 
T10 – Grão germinado 72 horas e 

Irradiado 0,025kGy 

T5 – Grão germinado 48 horas 
T11 – Grão germinado 72 horas e 

Irradiado 0,075kGy 

T6 – Grão germinado 48 horas e 

Irradiado 0,025Kgy 

T12 – Grão germinado 72 horas e 

Irradiado 0,150kGy 
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a 300 rpm por 10 min. Na seqüência, foi pipetado 2 mL do sobrenadante que foi diluído 

em água destilada em balão volumétrico de 25 mL.  Pipetou-se 10 mL da solução do 

balão para bureta previamente preparada fazendo com que a solução eluísse através 

de resina a velocidade de 1 gota por segundo, posteriormente o eluído foi descartado. 

Em seguida foi pipetado 15 mL de solução de NaCl 0,1 M para a bureta, sendo o eluído 

descartado também.  Pipetou-se 15 mL de solução de NaCl 0,7 M recolhendo o eluído 

em Becker limpo onde foi pipetado 5 mL em tubos de ensaio adicionados de 1 mL de 

reagente de Wade com agitação vigorosa. Após 15 minutos foi realizada a leitura da 

absorbância a 500 nm em espectrofotômetro Beckman modelo DU 640, obtendo-se 

assim o teor de ácido fítico a partir da construção de curva padrão. Os resultados foram 

expressos em mg de ácido fítico g-1 de amostra. 

 

3.2.7 Inibidor de tripsina 

A atividade inibitória de tripsina foi determinada de acordo com Kakade 

et al., (1969), usando-se benzoil-DL-arginina--nitroanilida (BAPA) como substrato,  0,2 

a 1,0 mL dos extratos protéicos foram pipetados e o volume final ajustado para 0,1 mL 

com tampão Tris 50 mM, pH 8,2, contendo CaCl2 20 mM. A cada tubo, previamente 

acondicionado em banho-maria a 37º C, foi adicionado 1,0 mL da solução de tripsina 

(0,05 mg mL-1  de HCl 0,01 N) e, após 5 min., 7,0 mL de BAPA (0,3 m  mL-1 de tampão 

Tris 50mM, pH 8,2, contendo CaCl2  20 mM), previamente aquecido a 37º C. A reação 

foi interrompida após 10 min pela adição de 1,0 mL de ácido acético 30% e a 

absorbância foi lida a 410 nm, contra os brancos. Os resultados foram expressos como 

UTI.g-1 de proteína e mg g-1. 

 

3.2.8 Lectina 

Empregou-se o método que se baseia na sensibilidade à aglutinação 

das hemácias tripsinizadas de boi, quando na presença de hemaglutinina (LIENER, 

1955). As amostras de sangue foram convenientemente tratadas com anticoagulantes e 

solução tampão fosfato pH 7,0. A tripsinização das hemáceas foi feita, adicionando-se 

20 mg de tripsina Difco (1:250) em 10 mL de solução salina tamponada (2:1 p/v) e 

mantendo a mistura à 37°C por 1 hora. Após esse período, repetiu-se a operação de 
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lavagem e feita a ressuspensão das hemáceas a 1% (v/v) com solução tampão e então 

realizada a reação de aglutinação, colocando-se 50 microlitros de solução tampão 

salina em placas mais 50 microlitros de amostra, fazendo-se diluição seriada 

seqüencial. As placas foram incubadas por 1 hora a 37°C e posteriormente foi feita a 

leitura, definindo o título hemaglutinante como sendo a maior diluição capaz de 

promover aglutinação (+) nas condições do ensaio, ajustando a concentração inicial do 

extrato em 1 mg de proteína por mL (MANCINI FILHO, 1982).  

 

3.2.9 Mineral Fósforo 

O mineral fósforo foi determinado pelo método descrito por Sarruge e 

Haag (1974). Foi utilizado o ácido nítrico para a digestão nitro-perclórica das amostras a 

50°C por 10 a 15 minutos, a 100°C até digerir todo o material e atingir a temperatura de 

150°C. Após resfriamento e diluição do material com água desmineralizada, foi 

realizada a leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 420nm. 

 

3.2.10 Digestibilidade de proteína in vitro 

A digestibilidade in vitro foi determinada segundo metodologia descrita 

por Akeson e Stahman (1964), a qual se baseia na hidrólise enzimática das proteínas 

com pepsina e pancreatina, seguida da determinação do nitrogênio não precipitável 

com ácido pícrico. A amostra foi solução de pepsina na concentração de 3 mg mL-1 em 

HCL 0,1 N e deixada a 37°C por 3 horas. Posteriormente, foi neutralizada com NaOH 

0,1 N, sendo então adicionada a solução de pancreatina na concentração de 0,4% em 

tampão fosfato 0,1 M à pH 8,0, ficando a mistura incubada durante 24 horas sob 

agitação à 37°C. Foram retirados 2 mL da mistura, na qual foi acrescentados 8 mL de 

ácido pícrico a 1%. Após uma noite, foram centrifugadas a 4.000 rpm por 30 minutos. 

Do sobrenadante foi determinado o nitrogênio através do método Microkjeldahl. 

 

3.2.11 Análise dos dados 

O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado com três 

repetições por tratamento para todas as análises químicas, sendo os resultados 

expressos em média±desvio-padrão. Foi realizada análise de variância pelo teste F e a 
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comparação das médias obtidas nos diferentes tratamentos segundo teste de Tukey ao 

nível de significância de 5% (p<0,05) através do programa Software Statistical Analysis 

System (SAS) (SAS, 1998). Fez-se também a correlação de Pearson, entre todas as 

variáveis estudadas com o processo de germinação e irradiação. A construção dos 

gráficos e tabelas foi feita pelo programa Excel (MICROSOFT OFFICE EXCEL, 2007).  

 

3.3 Resultados e Discussão 

 Na Figura 5 estão apresentados os teores de taninos da soja BRS216 

após serem submetidos às diferentes doses de radiação e tempos de germinação. 

  

Figura 5 - Teores médios de taninos condensados (mg catequina g-1 soja) em base 
seca, para as sojas que sofreram os processos de irradiação e germinação, 
isolados e combinados e o grão controle  

 

 Conforme dados apresentados na Figura 5, verifica-se redução total, com 

correlação alta e negativa (r=-0,94), nos teores de taninos após processo germinativo. 

Em se pensando no consumo dos grãos de soja, esse resultado demonstra que a 

aplicação da germinação torna-se relevante, já que esse fator antinutricional tem a 

capacidade de interagir com outros nutrientes formando complexos insolúveis e com 

isso reduzindo a digestibilidade e biodisponibilidade de proteínas, minerais e outros 

nutrientes (CANNIATTI-BRAZACA, 1994). No entanto, apesar de presentes na soja, a 

Teor de Taninos (mg g
-1

) 

Doses de Radiação 

Germinação 

(horas) 
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quantidade de taninos nesse grão não é suficiente para provocar efeito antinutricional 

(LIENER, 1994). 

 Em contrapartida, o impacto da irradiação no conteúdo de taninos na soja 

não foi significativo a 5% de probabilidade quando comparado à amostra controle. Uma 

explicação para tal fato seria a utilização de baixas doses (0,025kGy; 0,075kGy e 

0,150kGy) como forma de estímulo para o brotamento dos grãos, e não como 

tratamento para redução desse composto fenólico.  Resultados comprovando a redução 

de taninos após irradiação utilizando doses maiores, foram observados por Brigide 

(2002), Mechi et al. (2005) e Villavicencio et al. (2000) com doses variando entre 2 a 

10kGy. 

 Os resultados encontrados para soja controle (Figura 5), foram superiores 

aos teores observados por Yamada et al. (2003), Biscaro (2009) e Toledo (2006) que 

encontraram 0,055; 0,04 e 0,24-0,32mg g-1 de amostra de diferentes variedades de 

grãos de soja. A diferença se deve a diferentes modos de cultivo, cultivares e condições 

climáticas.  

 Na germinação, tem-se observado a redução dos fatores antinutricionais 

em diferentes tipos de grãos. Chopra e Sankhala (2004) investigaram a influência da 

hidratação e germinação de dois tipos de feijões ricos em taninos (Dolichos biflorus e 

Phaseolus aconitifolius), sobre a disponibilidade de ferro in vitro. A redução nos teores 

de taninos ocorreram com a hidratação dos grãos durante 8 e 16 horas, porém a 

degradação foi acentuada após 24 horas do processo germinativo. A disponibilidade de 

ferro in vitro aumentou significativamente após imersão e germinação da leguminosa 

estudada.   

 Sangronis e Machado (2007) observaram reduções nos conteúdos de 

taninos de 36,2%, 19% e 14,3% para o feijão branco, feijão preto e feijão guandu 

respectivamente, após 5 dias de germinação. Os mesmos afirmaram que antes do 

processo de germinação os grãos foram hidratados com água destilada, e após serem 

drenados, a água de maceração exibia coloração escura. Reddy et al. (1985) relataram 

que a hidratação dos grãos durante a noite, seguido por germinação (48 horas), reduziu 

em 50% os teores de taninos de ampla variedade de leguminosas estudadas. 

 Ghavidel et al. (2007), encontraram redução média de 18,46% após 48 
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horas de germinação e 46,91% com a retirada da casca após germinação de quatro 

diferentes tipos de leguminosas, indicando que os taninos encontram-se na casca dos 

grãos, estando responsáveis pela coloração dos mesmos.  

 Resultados diferentes ao presente estudo foram observados por Oloyo 

(2004). Ao quantificar teor de taninos em leguminosa foi observado redução de 81,86% 

até segundo dia de germinação, porém, após esse período foi verificado aumento 

gradual no conteúdo de taninos, atingindo em torno de 92% no quinto dia do processo 

germinativo. Ahmed et al. (2006), encontraram aumento de 51,5% no conteúdo de 

taninos após 36 horas de germinação e redução de 85,71% após 18 horas de 

hidratação e remoção da casca. Segundo o autor este aumento no conteúdo de tanino 

durante processo germinativo deve-se à solubilização de taninos insolúveis que pode 

ter causado migração dos taninos do tegumento ao núcleo da semente. 

 Contudo os resultados obtidos conferem ao processamento de 

germinação utilizado eficácia na redução deste componente capaz de inferir no valor 

nutritivo desta leguminosa.  

 Os resultados obtidos dos teores de ácido fítico e fósforo e suas correlações com 

teor de fósforo, estão apresentados na Tabela 3 e 4. 
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Tabela 3 - Teores de ácido fítico (mg g-1 soja) em base seca, para os tratamentos que 
sofreram os processos de irradiação e germinação, isolados e combinados, 
bem como ocontrole (média±desvio padrão) 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

Teor de Ácido 

Fítico (mg g-1)

Teor de 

Fósforo (g kg-1)

0 0 17,45 ± 0,31a,b 6,03 ± 0,2d

0 48 14,25 ± 0,3 c,d 16,26 ± 0,4c

0 72 13,67 ± 0,1 c,d 19,71 ± 1,7a,b

0,025 0 19,16 ± 1,1a 6,05 ± 0,2d

0,025 48 14,38 ± 0,6c,d 16,40 ± 0,8c

0,025 72 13,40 ± 0,2c,d 18,97 ± 0,9a,b

0,075 0 18,67 ± 0,8a,b 6,03 ± 0,2d

0,075 48 15,02 ± 0,7 c 16,05 ± 0,4c

0,075 72 12,84 ± 0,4d 20,68 ± 0,5a

0,15 0 17,32 ± 0,3b 6,03 ± 0,4d

0,15 48 14,48 ± 0,2c,d 19,26 ± 0,3a,b

0,15 72 12,84 ± 0,9d 17,95 ± 1,3b,c

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística 

significativa (p< 0,05), n=3  

 

Tabela 4 - Coeficiente de Correlação de Pearson e respectivas probabilidades 
estatísticas entre ácido fítico e teor de fósforo, disponibilidade de Ferro, 
Cálcio e Zinco durante processo de germinação 

        

X Y Coeficiente de Correlação P

Ácido Fítico Teor de Fósforo -0,92 <0,0001

Ácido Fítico Biodisponibilidade Fe -0,38 0,0188

Ácido Fítico Biodisponibilidade Ca 0,44 0,0068

Ácido Fítico Biodisponibilidade Zn 0,54 0,0006  

 

Observando a tabela 3, nota-se que as amostras apresentaram reduções nos 

teores de ácido fítico à medida que o período de germinação foi aumentando. Ao final 

de 48 e 72 horas de germinação, houve decréscimo no teor desta variável de 9,58 e 

18,51%, respectivamente. As amostras irradiadas, não apresentaram diferença 

estatística em relação ao grão controle. Menores teores de fitato foram observados nos 



 84 

tratamentos com soja germinada há 72 horas, porém não foram estatisticamente 

significativos pelo teste de Tukey a 5% dos tratamentos submetidos à geminação 

durante 48 horas.  

Reduções no conteúdo de ácido fítico, como efeito do processo de germinação, 

tem sido relatado em diversos grãos de leguminosas. Ribeiro et al. (1999) encontraram 

resultados similares à este estudo, tanto no teor de fitato no grão de soja controle 

quanto nas reduções deste nutriente após germinação. Nos cultivares, BR-13 e Paraná, 

foram encontrados teores de 13,03 e 16,71 mg.g-1 no grão controle com reduções de 

6,44% e 9,45% nas amostras germinadas durante 48h e 15,96% e 9,45% após 72 

horas, respectivamente. 

Martinez et al. (2011) encontraram teor de ácido fítico de 13,68mg g-1 em 

amostras de grãos de soja controle. Redução de 6,65% foi observado após 48 horas de 

germinação, não sendo estatisticamente semelhante.  

Estudo realizado por Vidal-Valverde et al. (2002) encontraram redução gradativa 

na estrutura molecular do ácido fítico (IP6 - IP5 - IP4 - IP3) após 2, 4 e 6 dias de 

germinação. Redução máxima de 88,5% foi encontrada após hidrólise de IP6 à IP3, não 

apresentando diferença estatística para as condições de germinação estudadas 

(ausência ou presença de luminosidade).  

Durante o processo germinativo, as enzimas existentes na semente, entre elas 

as fitases e fosfatase ácidas, são ativadas já durante maceração dos grãos, e 20 a 70% 

do ácido fítico presente na semente (DESHPANDE, 1985; REDDY et al., 1982) é 

hidrolisado liberando H3PO4, Mg2+, Ca2+ e inositol (LABOURIAU, 1983).O inositol 

hexafosfato (IP6) é parcialmente desfosforilado para produzir compostos 

estruturalmente menores, como pentafosfato (IP5), tetrafosfato (IP4), trisfosfato (IP3), 

difosfato (IP2) e monosfosfato (IP1),por ação da fitase endógena (SILVA et al., 1999; 

DOMINGUEZ et al., 2002) e assim, requeridos no processo germinativo, como fonte de 

energia celular, auxiliando no crescimento e desenvolvimento do grão (DÍAZ-BATALHA 

et al., 2006; VIDAL-VALVERDE et al., 2002).  A função biológica da enzima fitase em 

sementes esta relacionada com a liberação do fósforo inorgânico e orgânico a partir do 

fitato hidrolisado e na disponibilidade de cálcio, proteína, magnésio e lipídeo (KUMAR et 

al., 2010). Desta forma, a desfosforilação do fitato torna-se pré-requisito para melhoria 
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do valor nutricional do grão, favorecendo o aumento de nutrientes que estavam 

complexados à molécula do ácido fítico (SANDBERG et al., 1999; SHIMELIS et al., 

2007). 

 Considerando a interação entre teor de Fósforo (P) e ácido fítico (Tabela 

4), observa-se correlação alta e negativa (-0,9), ou seja, inversamente proporcional, 

com nível de significância menor que 0,0001. Levando em conta que, durante o 

desenvolvimento do grão, os teores de ácido fítico reduziram e teores de fósforo 

aumentaram em torno de 10 – 14% pode-se propor que o fitato foi hidrolisado e 

conseqüentemente o micronutriente fósforo foi liberado, reduzindo-se assim, os efeitos 

indesejáveis deste constituinte.   

 Tem-se observado que o efeito da germinação nos teores de fósforo em 

leguminosas difere de uma espécie para outra. Azeke et al. (2011) observaram redução 

de ácido fítico de 18 – 45% e aumento nos teores de fósforo de 1-3% após 3 dias de 

germinação em diferentes tipos de leguminosas. Mubarak et al. (2005) relataram 

aumento de 4% em fósforo após 3 dias de germinação de feijão Mungo, enquanto 

Hahm et al, (2009) verificaram aumento de 6% após 3 dias de germinação em grãos de 

gergelim.  

Diversos autores (REDDY, 2002; SHIMELIS et al., 2007; VIDAL-VALVERDE et 

al., 2002) indicam que embora o teor de ácido fítico diminua durante processo 

germinativo, o aumento da atividade dessas enzimas dependerá das condições da 

germinação estudadas, entre elas, variações ambientais (luminosidade, temperatura, 

umidade relativa), localização de cultivo, tipos de solo, aplicação de fertilizantes, tipo e 

cultivar do grão analisado), bem como o  tipo e tempo de maceração realizado anterior 

ao processo de germinação. Assim, com esta grande variação nos teores de ácido 

fítico, conclui-se que as condições de germinação os quais os grãos são submetidos, 

têm papel fundamental na composição do produto final. 

Tajoddin et al. (2011) observaram reduções de 13-40% no teor de ácido fítico 

após 12 horas de hidratação de grãos de feijão Mungo de diferentes cultivares. 

Sucessivas reduções no conteúdo de fitato foram observadas com o aumento no tempo 

de germinação (24 horas e 48 horas). Este mesmo efeito foi observado por Shimelis et 

al. (2007)  após 12 horas de hidratação em água destilada para três variedades de 
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feijão. Segundo Mandal et al. (1970) a perda de ácido fítico durante hidratação dos 

grãos, ocorre devido às características hidrossolúveis deste nutriente, que pode ocorrer 

lixiviação na água de maceração por meio de gradiente de concentração bem como o 

aumento da atividade das enzimas fitase e fosfatase ácida durante este 

processamento. No presente estudo, não foi quantificado o teor de fitato após 

hidratação dos grãos, porém deve-se levar em consideração que o processo de 

maceração foi somente de 8 horas, tempo este diferente ao utilizado nos estudos 

citados anteriormente. 

 Khattak et al. (2007) estudando o efeito do tempo de germinação (0, 24, 

48, 72 e 96 horas) e tipos de luminosidade no teor de ácido fítico em grão de bico, 

observaram diminuição significativa durante 48 horas, para as amostras submetidas aos 

diferentes tipos de luminosidade (fluorescência, amarelo, azul, verde e vermelho), 

alcançando valores máximos após 120 horas, porém com valores ainda menores do 

que a amostra controle. Maiores concentrações de ácido fítico foram observadas nas 

amostras germinadas com ausência de luz.  

 Prazeres et al. (2004) observaram que durante a germinação de grãos de 

soja ocorre aumento na atividade das enzimas fosfatase com conseqüentes reduções 

no conteúdo de fosfato inorgânico e  ácido fítico a partir do 2° dia de germinação.  

 Ayet et al. (1997) ao estudarem as condições de germinação nos aspectos 

antinutricionais da lentilha, verificaram que durante os três primeiros dias de 

germinação as quantidades de fosfato inositol total não diminuíram. A redução superior 

a 70% somente ocorreu após o sexto dia do processo germinativo.  

 Sattar, Neelofar e Athar (1990) observaram que os valores de ácido fítico 

diminuíram com o aumento do período de germinação (24-120 horas) e doses de 

irradiação (0,05-0,20kGy). A redução máxima de fitato ocorreu na amostra germinada e 

irradiada a 0,20 kGy. Segundo DeBoland et al. (1975) esta redução provavelmente 

ocorre devido a degradação química do fitato à inositol fosfatase pela ação dos radicais 

livres produzidos pela irradiação. 

 Também tem sido relatado, a habilidade do ácido fítico em formar quelatos 

com metais di e trivalentes, como Ca2+, Zn2+, Fe3+, formando compostos insolúveis, que 
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resultam na redução da biodisponibilidade desses minerais da dieta (DAVIDSSON et 

al., 2001; HURREL et al., 2003; BOHN et al., 2008). 

 O fitato, encontrado em grãos integrais em maiores proporções que em 

outros alimentos vegetais, tem sido responsabilizado pela ineficiente absorção de 

minerais como o cálcio, em estudos feitos com animais experimentais e humanos. 

Heaney et al. (1991) ao estudarem a absorção de 45Ca marcado proveniente de soja 

com altos (2445mg) e baixos (352mg) teores de fitato em 16 mulheres normais, 

observaram que quinze dessas mulheres apresentaram menor absorção de cálcio após 

ingestão de dieta com alto teor de fitato. 

 Quanto à interação fitato: zinco, Zhou et al. (1992) avaliaram o efeito 

inibitório do ácido fítico em produtos de soja sobre a biodisponibilidade de zinco em 

ratos e encontraram correlação linear negativa (p<0,05) entre a percentagem de ácido 

fítico na farinha de soja e a concentração de zinco na tíbia de ratos. 

 No presente estudo, foi observado que a interação, ácido fítico x 

disponibilidade de cálcio e ácido fítico x disponibilidade de zinco apresentaram 

correlação positiva (Tabela 4) com nível de significância de 0,0068 e 0,0006, 

respectivamente. Isso significa que o processo de germinação apresentou reduções 

substanciais para todas as variáveis analisadas.  Em contrapartida, correlação negativa 

(p = 0,0188) foi observado entre fitato e disponibilidade de ferro. 

 Ghavidel et al. (2007) confirmaram através de análise estatística 

correlação significativa (p<0,05) e negativa entre disponibilidade de Fe e teor de ácido 

fítico em  diferentes tipos de leguminosas germinadas por 24 horas. Os mesmos 

também encontraram aumento na disponibilidade de Ca após germinação como 

resultado simultâneo na redução de ácido fítico, fibra dietética e taninos. Resultados 

semelhantes foram reportados por Ghanem; Hussein (1999) e Kamchan et al. (2004). 

 Embora o interesse nutricional na ação do fitato tenha sido 

primordialmente enfatizado em seu efeito adverso na absorção de minerais, ocasionado 

pela formação de quelatos com íons metálicos como o cálcio, ferro e zinco (SILVA et 

al., 1999) e na formação de ligações com proteínas e amido, ocasionando a redução da 

digestibilidade desses compostos (DÍAZ-BATALHA et al., 2006), essas interações 

moleculares tornam-se também benéfico à saúde humana. A interação do ácido fítico 
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com proteínas e minerais divalentes resulta em baixo índice glicêmico e reduzem a 

participação do ferro na oxidação do metal mediando efeitos relacionados com o baixo 

diabetes, na prevenção de doenças cardiovasculares, cálculos renais (hipercalcinúria) e 

risco de câncer de cólon (JENAB et al., 2002).  

 O efeito do ácido fítico como fator antinutricional ou composto bioativo não 

é dependente do ácido fítico ou de sua fonte, mas sim, da diversidade da dieta (DIAZ-

BATALHA et al., 2006). Há fortes evidências de que o ácido fítico pode conduzir à 

deficiência crônica e severa de minerais em populações que se alimentam basicamente 

de cereais e leguminosas (LIU et al., 2005; LESTIENNE et al., 2005; KAMCHAN et al., 

2002; DUHAN et al., 2002). Weaver & Kannan (2002) defendem que a preocupação 

deve incluir grupos populacionais mais vulneráveis (crianças e gestantes, por exemplo), 

nos quais é comum a ingestão inadequada de Ca, Fe, Zn e Mg.  

 No entanto, o consumo de uma alimentação diversificada em que a 

ingestão de micronutrientes e sua biodisponibilidade sejam elevadas, o ácido fítico pode 

afetar positivamente no organismo humano (DÍAZ-BATALHA et al., 2006). Embora os 

dados sobre fitato e prevenção de câncer e cálculos renais ainda sejam limitados, 

muitos autores sugerem uma nova visão da ação do ácido fítico na saúde humana.  

 A atividade inibitória de tripsina foram quantificadas nas amostras e 

correlacionadas com os processos de germinação e irradiação e estas estão 

apresentadas na Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 - Unidade de tripsina inibida (UTI), expressa por mg de amostra encontrada 
nos grãos submetidos à irradiação e germinação, isolados e combinados e o 
grão controle (média±desvio padrão) 

 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)
UTI mg-1 Amostra

0 0 21,23 ± 0,5a

0 48 14,3 ± 0,9b

0 72 13,26 ± 0,3b

0,025 0 18,35 ± 0,3a

0,025 48 13,01 ± 1,3b

0,025 72 14,19 ± 0,2b

0,075 0 18,70 ± 0,4a

0,075 48 14,01 ± 0,9b

0,075 72 14,93 ± 0,7b

0,15 0 18,44 ± 0,2a

0,15 48 14,70 ± 0,8b

0,15 72 14,21 ± 1,0b

Letras diferentes nas colunas indica diferença 

estatística significativa (p≤0,05), n=3.
 

Tabela 6 - Coeficiente de Correlação de Pearson entre o teor de inibidor de tripsina e as 
variáveis, germinação e irradiação 

            

Variáveis Coeficiente de Correlação (R2)

Inibidor de tripsina (após germinação) -0,9879

Inibidor de tripsina (após irradiação) -0,3592  
 

 É possível verificar na tabela 5 que a amostra controle (grão cru) e as 

amostras submetidas somente ao processo de irradiação, não diferiram ao nível de 5% 

de probabilidade no teor de inibidor de tripsina. Além disso, essas amostras 

apresentaram maior atividade inibitória de tripsina que os grãos submetidos ao 

processo de germinação. O conteúdo de inibidor de tripsina encontrado para soja 

controle, está abaixo dos valores observados por Toledo et al. (2007), com variações de 

42,60 a 71,64 UTI mg-1 de amostra em cinco cultivares de soja, e similar ao encontrado 
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por Biscaro (2009) e Miura et al. (2005). A atividade inibitória de tripsina apresentou 

resposta altamente significativa e inversamente proporcional em relação ao processo 

de germinação, mostrando que este tratamento foi efetivo para a inativação deste 

composto antinutricional. Para visualizar esses resultados com maior clareza, pode-se 

observar, a partir da tabela 6, correlação alta e negativa (-0,97) entre os teores de 

tripsina e processo germinativo. Reduções de aproximadamente 49% e 60% foram 

encontradas após 48 e 72 horas de germinação, respectivamente. Resultados 

semelhantes foram encontrados no trabalho de Kumar et al. (2006) que observaram 

redução progressiva na atividade inibitória de tripsina a medida que a germinação 

prosseguiu a 144 horas para ambas variáveis, genótipos de soja e temperaturas, 

utilizadas no processo germinativo. A hidratação dos grãos durante 24 horas promoveu 

redução média de 7,11% e 12,9% nas temperaturas de 25°C e 35°C, respectivamente. 

Nas 48 e 72 horas do processo germinativo, foi observado diminuição média de 17,5%, 

23,6% a 25°C e 30,45%, 40,4% a 35°C, respectivamente. Paucar-Menacho et al. (2010) 

também observaram reduções nos teores de inibidor de tripsina em soja de 60,62% e 

65,35% após 42 e 72 horas a 25°C.  

 Sangronis e Machado (2007) observaram reduções de 52,5%, 25,6% e 

19,2% na atividade inibitória de tripsina para feijão branco, feijão preto e feijão guandu 

respectivamente, após 5 dias de germinação com ausência de luz e temperatura 

controlada de 25 ± 2°C. 

  Murugkar et al. (2009) encontraram redução máxima de 69,2% e 74% 

após  48 e 72 horas de germinação em 4 diferentes variedades de soja. Redução média 

de 7% foi observado após 4 horas de hidratação dos grãos. A diminuição dos inibidores 

de tripsina antes da germinação pode estar atribuído a lixiviação das frações solúveis 

durante processo de hidratação dos grãos. Outra hipótese pode estar associada a 

atividade proteolítica das enzimas, que normalmente são ativadas durante germinação 

(CHAUHAN; CHAUHAN, 2007). Além disso, por ser um processo catabólico que utiliza 

as reservas de substâncias presentes nos cotilédones para o desenvolvimento e 

crescimento do embrião (SANGRONIS; MACHADO, 2007) há possibilidade dos 

inibidores de tripsina ser utilizados como fonte de energia durante os primeiros estágios 

de germinação dos grãos (BURBANO et al., 1999). 



 91 

 Resultados contraditórios em relação à variação nos teores de inibidores 

de proteases durante este processo foram relatados por Ribeiro, Ida e Oliveira (1999), 

que observaram aumento na atividade inibitória de tripsina de 22,05% e 17,10% nos 

cultivares de soja BR-13 e Paraná após 72 horas e Oloyo (2004),  que encontrou 

aumento de 25,3 e 53,2% na atividade inibitória de tripsina após 48 e 72 horas de 

germinação. Segundo o autor, este aumento pode estar atribuído a síntese de 

compostos fenólicos durante o processo de germinação.  

  Quando consideramos o efeito da irradiação sobre a atividade inibitória de 

tripsina em grão de soja, não pode-se verificar alteração. Estudos utilizando doses de 

radiação maiores do que as utilizadas no presente estudo, também observaram 

reduções no conteúdo deste antuinutriente. Dixit et al. (2011) ao estudarem o efeito da 

radiação gama (0,5kGy, 2,0kGy e 5,0 kGy) em três genótipos de soja observaram  

reduções médias de 17,90%, 37,30% e 56,12% nos teores de inibidor de tripsina com o 

aumento das doses de radiação utilizadas. Farag (1998) apresentou resultados 

semelhantes ao estudo anterior, com reduções de 42% na dose de radiação 5,0kGy. El-

Morsi et al. (1992) observaram que a irradiação em doses de 1 e 2 kGy, acompanhado 

de germinação, causou a inativação de 6% a 10% no total de inibidor de tripsina em 

feijão fava (Vicia faba L.), respectivamente.  

 A grande variação na redução de inibidor de tripsina em soja, quando 

submetidos à irradiação, pode ser devido aos níves de umidade ou às diferentes 

variedades de soja (DIXIT et al., 2011). Hafez et al. (1985) verificaram que a redução da 

atividade de tripsina inibida foi maior nos grãos irradiados contendo teores de umidade, 

acima de 15%. Segundo esses autores, a maior umidade dos grãos intensifica o efeito 

da irradiação gama devido à radiólise. Os radicais hidroxil formados durante o processo 

de irradiação podem interagir estruturalmente com os inibidores de tripsina promovendo 

sua redução e/ou inativação. Siddhurajul, Makkar e Beccker (2002) sugeriram que a 

inativação dos inibidores de tripsina de grãos irradiados pode ser atribuída à destruição 

dos grupos dissulfeto presentes em seu sítio alvo. 

 No presente estudo a irradiação foi realizada antes do processo 

germinativo, portanto a umidade dos grãos, segundo amostra controle, apresentou valor 

de 9,14%. Isso pode justificar a pouca redução deste fator antinutricional após doses 



 92 

baixas de radiação gama. Provavelmente, se os grãos fossem irradiados após 

germinação, com umidade em torno de 60 a 68%, esta redução poderia ser muito maior 

do que os valores aqui apresentados.   

 Os resultados obtidos da Unidade Hemaglutinante (UH) dos 12 

tratamentos analisados, estão apresentados na Tabela7. 

 

Tabela 7 - Unidade Hemaglutinante (UH), expressa por mg de amostra encontrada nos 
grãos submetidos à irradiação e germinação, isolados e combinados e o 
grão controle (média±desvio padrão) 

  

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

Unidade 

Hemaglutinant.

mg-1 amostra

0 0 0,8a

0 48 0,16c

0 72 0,1d

0,025 0 0,8a

0,025 48 0,4b

0,025 72 0,1d

0,075 0 0,8a

0,075 48 0,2c

0,075 72 0,1d

0,15 0 0,8a

0,15 48 0,2c

0,15 72 0,1d

Letras diferentes nas colunas indica diferença 

estatística significativa (p≤0,05), n=3.

 
 A tabela 7 mostra os resultados obtidos da atividade hemaglutinante 

determinada em grãos de soja irradiados e germinados. De acordo com os resultados 

apresentados, extratos de soja controle e somente irradiados apresentaram  reações de 

hemaglutinação positivas até titulo de aglutinação 1/16, o que era esperado pois doses 

baixas de radiação não são suficientes para inativar as lectinas.  Em contrapartida, 

extratos de soja germinados mostraram reações para todas as diluições, o que 

comprova a facilidade de inativacao das lectinas pelo processo germinativo. Os 
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resultados foram expressos em número de unidades hemaglutinantes (UH), que é 

calculado a partir do inverso do título de maior aglutinação que ainda apresentou 

aglutinação visível.  

 Chen et al. (1977) observaram redução de 84-100% na atividade 

hemaglutinante de oito variedades de grãos de ervilha e feijão durante 4 dias de 

germinação. Entretanto, Palmer; Mcintosh e Puszati (1973) demonstraram que 8 dias 

de germinação, não conseguiu remover essa toxicidade.  

 El-Adawy (2002) verificou redução de 77% na atividade hemaglutinante de 

grão de bico após tres dias de germinação na ausência de luz. El-Beltagy  (1996) 

relatou a atividade hemaglutinante de sementes de feijões diminui cerca de 84,4% após 

tres 72 horas de germinação. 

 Esses dados demonstram que os valores encontrados (Tabela 7) são 

satisfatórios, porém, a ausência na literatura com este tipo de produto impedem maiores 

considerações e analogias, no entanto, a comparação foi realizada em virtude de serem 

todas leguminosas.  

 Atualmente, os constituintes antinutricionais, entre eles as lectinas, os 

compostos fenólicos, inibidores de tripsina e ácido fítico podem reduzir a taxa 

sanguínea de colesterol, triglicérides e glicose, podendo reduzir também os riscos de 

câncer. Propõe que a interação dos antinutrientes com outros nutrientes da dieta vem 

demonstrando evidências benéficas inegáveis a ponto de requerer reavaliação do 

próprio termo “antinutricional” (THOMPSON, 1993). 

 A digestibilidade in vitro das proteínas da soja BRS216 foi avaliada e os 

resultados obtidos foram correlacionados com as alterações ocorridas com os fatores 

antinutricionais sob influência dos processos de germinação e irradiação. 

 Nas tabelas 8 e 9 estão as porcentagens de digestibilidade de proteína e 

suas correlações com fatores antinutricionais. 

 

 

 

 



 94 

Tabela 8 - Digestibilidade de proteína, expressa em porcentagem, encontrada nos 
grãos submetidos à irradiação e germinação, isolados e combinados e o 
grão controle 

    

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)
%Digestibilidade Proteína

0 0 57,12 ± 0,67a

0 48 83,55 ± 1,56b

0 72 83,76 ± 0,35b

0,025 0 64,30 ± 3,23a

0,025 48 83,04 ± 3,19b

0,025 72 84,81 ± 1,99b

0,075 0 63,84 ± 4,32a

0,075 48 84,62 ± 4,66b

0,075 72 84,17 ± 1,25b

0,15 0 60,20 ± 0,69a

0,15 48 84,80 ± 2,68b

0,15 72 84,53 ± 2,00b

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística 

significativa (p≤0,05), n=3.

 
Tabela 9 - Coeficiente de correlação de Pearson e respectivas probabilidades 

estatísticas entre digestibilidade de proteína e fatores antinutricionais 

       

X Y Coeficiente de Correlação P

Digestibilidade de Proteína Ácido fítico -0,85615 <0,0001

Digestibilidade de Proteína Taninos condensados -0,49325 0,002

Digestibilidade de Proteína Inibidor de tripsina -0,93111 <0,0001

Digestibilidade de Proteína Hemaglutinina -0,94082 <0,0001  
 
 Os valores de digestibilidade das amostras em estudos evidenciam 

variação de 57,11 a 84,80%. Não foi observada diferença estatística quando 

comparado grão somente irradiado ao grão controle (grão cru). Com relação ao 

processo germinativo, as médias para ambos os tempos (48 e 72 horas), foram 

significativamente maiores (p<0.05) que as médias dos grãos, controle e somente 

irradiados. Correlação alta e positiva (0,94) foi observado entre processo de 

germinação e digestibilidade protéica in vitro. Esse resultado demonstra que houve 
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melhora na qualidade nutricional da soja, indicando os efeitos positivos da germinação 

sobre a digestibilidade de proteína da soja estudada. Esse aumento foi de 

aproximadamente 46, 4% após 48 e 72 horas. 

 Os resultados de digestibilidade protéica do grão controle estão 

condizentes com os apresentados por Carvalho et al. (2002) que encontraram valores 

variando de 47 a 59% em cinco diferentes cultivares de soja. Barcelos et al. (1999) 

verificaram teor da ordem de 64,6%, valor este similar ao encontrado no presente 

estudo. Resultados superiores foram relatados por Toledo et al. (2007) com média de 

86,7%; Biscaro (2009) valor médio de 93,21% e Felix (2005) com 92,57% da 

digestibilidade protéica em diferentes cultivares de grãos de soja cru. 

 O efeito da germinação e irradiação na qualidade das proteínas em 

leguminosas tem sido relatado por diversos pesquisadores. Ghavidel et al. (2007) 

observaram efeito altamente significativo e indiretamente proporcional entre germinação 

(24 horas) e digestibilidade protéica de lentilhas e grão de bico. Também foi observado 

que as amostras nas quais as cascas eram retiradas após germinação apresentaram 

em média aumento de 5,9% em sua digestibilidade quando comparado aos grãos 

germinados, os quais as cascas também eram analisadas. Correlações significativas e 

negativas foram observadas na interação entre digestibilidade protéica com ácido fítico, 

taninos e fibra dietética total.   

 A absorção de água pelo embrião e tecidos de reserva, causa geralmente 

o intumescimento do grão e, como resultado, o rompimento dos tecidos já amolecidos 

do tegumento da semente (TOLEDO; MARCOS FILHO, 1977). Essa primeira fase do 

processo germinativo caracterizado pela rápida absorção de água resulta na retirada da 

casca para que o grão possa germinar. Dessa forma, no presente estudo, as cascas 

foram retiradas naturalmente dos grãos como resultado do processo de germinação, 

não sendo utilizados para as análises propostas. Estando os polifenóis, dentre eles, 

taninos, localizados em maior quantidade no tegumento do grão (EJIGUI et al., 2005), 

essa perda de casca pode ter ocasionado a diminuição desses compostos. Pelo 

rompimento dos tecidos pode causar remoção nos compostos antinutricionais e 

conseqüentemente o aumento da digestibilidade protéica no grão germinado. 
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 Sant`Ana et al. (2010) ao estudarem o efeito da casca de grãos de soja e 

feijão sobre a digestibilidade protéica, observaram aumento de 15,16% e 25,98%, 

respectivamente, após sua retirada. Segundo os autores, a maior diferença encontrada 

na digestibilidade do feijão pode ser explicada pela alta concentração de taninos na 

casca do mesmo, o que não acontece em grandes quantidades na soja. Deve-se levar 

em consideração que as características de cada cultivar são peculiares para cada 

variedade, como a cor que influencia a presença dos taninos na casca do grão e exerce 

reconhecido efeito sobre a baixa digestibilidade das proteínas (BEJARANO-LUJÁN; 

COSTA, 2004) pode variar de uma variedade para outra. 

 Shimelis et al. (2007) ao estudarem três variedades de feijão também 

observaram aumento significativo na digestibilidade da proteína após os tratamentos 

analisados: hidratação, cozimento em autoclave e germinação. Segundo os autores, os 

resultados da digestibilidade in vitro podem estar atribuídos não somente a 

remoção/redução de fatores antinutricionais, mas também a desintegração estrutural da 

proteína, em pequenos fragmentos facilitando a ação proteolítica das enzimas 

digestivas.  

 Savelkoul et al. (1992) relataram que a germinação de grãos de soja eleva 

a digestibilidade in vitro de suas proteínas, como resultado da diminuição no teor de 

lectinas, inibidores de tripsina e taninos e/ou a maior susceptibilidade das proteínas à 

hidrólise enzimática. No presente estudo, reduções nos fatores antinutricionais foram 

observados após processo de germinação, com correlação altamente negativa entre 

atividade inibitória de tripsina, atividade hemaglutinante, teor de ácido fítico e taninos 

com a porcentagem de digestibilidade protéica (Tabela 9). Esse resultado demonstra 

que com a redução desses fatores antinutricionais conseqüentemente houve melhora 

na qualidade protéica da soja estudada. Menor correlação, porém estatisticamente 

significativo foi observado entre taninos condensados e digestibilidade de proteína. 

Bressani et al. (1982) têm relatado que o efeito dos taninos em leguminosas na 

digestibilidade protéica das mesmas é relativamente pequeno, pois somente 

influenciam 7% da digestibilidade verdadeira das proteínas, enquanto outros fatores 

como inibidor de tripsina pode influenciar 25% da digestibilidade das proteínas.  
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 Estudos têm demonstrado que a digestão de proteínas de leguminosas é 

limitada devido à formação de complexos fitato-proteína insolúvel e menos sujeitos à 

digestão proteolítica (RAVINDRAN et al., 1995). Além disso, a remoção parcial de 

fatores antinutricionais, como ácido fítico e taninos, aumenta à susceptibilidade da 

proteína ao ataque enzimático com conseqüente melhora na digestibilidade após 

irradiação (REHMAN; SHAH, 2001). Assim como no presente estudo, Chitra et al. 

(1995) também encontraram correlação alta e negativa entre porcentagem de 

digestibilidade de proteína in vitro e teor de ácido fítico em grão de bico. 

 El-Niely (2007) ao estudar o efeito da irradiação sobre os fatores 

antinutricionais e a digestibilidade protéica de diversas leguminosas, observou que o 

processo de irradiação nas doses 5, 7,5 e 10kGy reduz significativamente os teores de 

ácido fítico e taninos com conseqüente aumento em sua digestibilidade.   

 Como a digestibilidade de proteínas de soja é muito influenciada pela 

quantidade de inibidores de tripsina (VASCONCELOS et al., 2001), diferenças nos 

valores de digestibilidade encontrados em diferentes experimentos podem ocorrer 

devido a variações da quantidade e dos tipos de inibidores presentes em diferentes 

linhagens de soja (TAN-WILSON et al., 1987; ARMOUR et al., 1998) e os diferentes 

processamentos empregados para a inativação desses fatores antinutricionais 

(PERILLA et al., 1997; FARAG, 1998; MONTEIRO et al., 2003). 

 Nenê, Valul e Streenivasan (1993) também observaram aumento na 

digestibilidade in vitro das proteínas de grãos de feijão irradiado. Os autores atribuem 

esse aumento à degradação das proteínas em pequenos fragmentos, mais susceptíveis 

a ação de enzimas ou à parcial destruição dos inibidores de tripsina. Devido às baixas 

doses utilizadas no presente estudo, nenhum efeito positivo deste tratamento em 

relação à digestibilidade protéica da soja foi observado. 

 Desta forma, vários procedimentos e tratamentos têm sido adotados nos 

grãos como forma de inativação dos fatores antinutricionais e nas mudanças estruturais 

das proteínas. 

 A razão para este estudo sobre digestibilidade de grãos de soja é a 

aparente melhoria na utilização da proteína desta oleaginosa quando submetidas aos 

processos de irradiação e germinação, porém, as informações sobre digestibilidade de 
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grãos de soja são escassas, ainda que o interesse por este grão venha crescendo 

devido ao conteúdo de proteína e benefícios à saúde.  

 Desta forma, o efeito da germinação na redução dos principais 

antinutricionais e na melhora da digestibilidade protéica, resulta em melhor qualidade 

nutricional da soja. Estas melhorias geradas pelo processo germinativo pode levar ao 

aumento do seu consumo e sua versatilidade sendo alternativa para as proteínas 

animais. 

3.4  Conclusão 

 A partir dos dados  encontrados, conclui-se que a germinação tem 

significativa influência nas concentrações de compostos antinutricionais, fósforo e na 

digestibilidade protéica de grãos de soja.  

 O processo de irradiação não promoveu alteração nutricional dos grãos de 

soja, porém pode ser efetivo na preservação dos mesmos ou apresentar efeito 

estimulante para o desenvolvimento das sementes. 
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4 VITAMINAS DO COMPLEXO B, TEOR E DISPONIBILIDADE DE MINERAIS EM 

GRÃOS DE SOJA (Glycine max Merril) CULTIVAR BRS216 GERMINADOS E 

IRRADIADOS 

 

Resumo 

O grão de soja germinado é nutricionalmente superior aos seus respectivos grãos, 
apresenta, altos níveis de nutrientes e menores quantidades de antinutrientes. O 
presente trabalho teve como proposta determinar os teores de vitaminas do complexo B 
e minerais bem como medir a disponibilidade de Ca, Mg, Zn e Fe em soja irradiadas 
nas doses de 0,025kGy; 0,075kGy e 0,150kGy e posteriormente germinadas por 48 e 
72 horas. A influência da germinação e sua interação com a maioria dos minerais 
analisados em soja foram significativas. Maiores teores de vitaminas do complexo B 
(B1, B2 e B6) foram observados após 48 e 72 horas de germinação, não havendo 
influência do processo de irradiação no conteúdo desses micronutrientes. A 
disponibilidade dos minerais Ca, Fe, Zn e Mg não apresentando alterações satisfatórias 
com o processo de germinação, resultados estes contraditórios à literatura. Esse 
comportamento ocorreu, provavelmente, devido ao curto tempo de germinação utilizado 
no presente estudo. Para a maioria dos minerais analisados, seus teores elevaram 
após processo de germinação com exceção somente dos minerais cobre e ferro. Assim, 
conclui-se que a germinação promoveu alterações satisfatórias na composição do grão, 
oferecendo melhor qualidade nutricional principlamente em termos vitamínicos para a 
saúde humana. 
 

Palavras-chave: Vitaminas B1, B2 e B6; Processo de germinação; Processo de 
irradiação; Análise mineral.  

 

Abstract 

The germinated bean is nutritionally superior to the control grain, as it presents high 
levels of nutrients and lower amounts of anti-nutrients. This study was designed to 
determine the levels of vitamins B and minerals as well as to measure the availability of 
Ca, Mg, Zn and Fe in irradiated soybean at doses of 0.025 kGy, 0.075 kGy and 0.150 
kGy and then, germinated for 48 and 72 hours. The influence of germination and its 
interaction with most of the minerals analyzed in soybeans were significant. Higher 
contents of vitamins B (B1, B2 and B6) were observed after 48 and 72 hours of 
germination, without any influence of the irradiation process on the content of these 
micronutrients. The availability of Ca, Fe, Zn and Mg did not show satisfactory changes 
to the process of germination, contradicting results in the literature. This behavior was 
probably due to short germination time used in this study. The contents of most of the 
minerals analyzed increased after the germination process with the exception of copper 
and iron minerals. Therefore, it is concluded that satisfactory germination promoted 
changes in the soybean composition, providing better nutritional quality, mainly in terms 
of vitamins, for human health.  
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Keywords: B1, B2 e B6 vitamins; Germination process; Irradiation process; Minerals 

analysis. 
 

4.1 Introdução 

 As leguminosas são fontes alimentares de importância para diversas 

culturas ao redor do mundo e o alimento básico principal dos estratos sociais 

economicamente menos favorecidos, que tem limitação em obter proteínas a partir de 

carnes, porque representam uma das principais fontes de energia e proteína na dieta 

(MESSINA, 1999).  

 Diversos estudos caracterizam as leguminosas como sendo ricas em 

proteínas, fibras, compostos bioativos (como, isoflavonóides), minerais (potássio, 

fósforo, sódio, ferro, magnésio, zinco e cálcio) e vitaminas do grupo B, como Tiamina 

(B1), Riboflavina (B2) e piridoxal, piridoxamina e piridoxina (B6) (BEEBE et al., 2000; 

KOEHLER et al., 1987; SATHE et al., 1984; MEINERS et al., 1976a; MEINERS et al., 

1976b; MESSINA, 1999) que são essenciais à nutrição humana, pois atuam no controle 

e diminuição de risco de doenças crônicas não transmissíveis (ACHOURI et al., 2005). 

Embora pertençam à mesma família botânica, Leguminosae, a concentração desses 

nutrientes está sujeita a variações de acordo com a espécie (GRUSAK, 2002). Por outro 

lado, apresenta compostos com características antinutricionais, como ácido fítico, 

inibidores de tripsina, lectinas, polifenóis e oligossacarídeos que podem interferir 

negativamente na biodisponibilidade de minerais (CARBONARO, 1997; ESTEVES; 

MONTEIRO, 2001; MANDARINO, 2008; URBANO et al., 2003)  

 A soja (Glycine Max Merril), em particular, é uma leguminosa de grande 

interesse na economia mundial e de importante significado na alimentação humana, em 

decorrência de suas propriedades nutricionais e funcionais.  

 Os efeitos benéficos dessa leguminosa na saúde têm levado os 

consumidores à procura por produtos de soja na tentativa de incluir alimentos 

saudáveis, com intuito de promover a saúde (MONTEIRO; MARTINO, 2006).   

 De acordo com seus diferentes usos, os cultivares de soja podem ser 

classificados em dois grupos: soja tipo grão e soja tipo ingrediente (LIU, 1999). Existe 

grande diversidade de cultivares de soja (Glycine Max), porém é escassa a informação 
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sobre a composição nutricional e mineral dessas separadamente nas tabelas de 

composição dos alimentos disponíveis. Essa falta de informação detalhada dificulta o 

levantamento sobre ingestão de nutrientes nos inquéritos alimentares ou a 

recomendação de consumo de um determinado cultivar cuja concentração nutricional 

seja superior. Além disso, para se considerar um alimento como sendo fonte de algum 

nutriente é preciso avaliar a quantidade do nutriente presente na porção alimentar 

usualmente consumida e o fator biodisponibilidade (COZZOLINO, 1997).  

 O termo biodisponibilidade ou disponibilidade biológica tem sido 

extensamente usado na área de alimentos e nutrição. Sua origem conceitual, 

entretanto, provém da farmacologia experimental, visando estabelecer a proporção em 

que determinada droga intacta alcança a circulação e a razão na qual isso ocorre 

(COZZOLINO, 1997). Define-se, assim biodisponibilidade como a proporção do 

nutriente nos alimentos  que é efetivamente absorvida e utilizada (BARRUETO-

GONZÁLEZ, 2007). Tal conceito engloba o processo de assimilação, transporte e 

conversão de um nutriente para suas formas biologicamente ativas (GERMANO; 

CANNIATTI-BRAZACA, 2002). 

 Para Van Dokkum (1992) diversos fatores podem favorecer ou não a 

utilização destes nutrientes pelo organismo, como: a forma química do mineral e como 

este é submetido aos processos digestivos e metabólicos no organismo; a presença de 

complexantes que podem interagir favorável ou desfavoravelmente na disponibilidade 

do nutriente em questão; o status individual de minerais e a demanda metabólica. Além 

disso, Sandberg (2002) afirma que a presença de ácido fítico, polifenóis e fibra 

alimentar nas leguminosas exercem efeitos antagônicos na absorção de alguns 

minerais como cálcio, ferro e zinco.  

 Da mesma forma, a ciência da nutrição tem atentado para pesquisar a 

melhor forma de processamento da soja visando aumentar o aproveitamento de 

nutrientes, compostos bioativos e inativar fatores antinutricionais (CARVALHO, 2009). 

Estes métodos de processamento de alimentos, que podem ser realizados tanto em 

escala industrial quanto caseira, parecem ser promissores para combater algumas 

deficiências nutricionais (GIBSON et al., 2000). Estudos demonstram que o tratamento 

térmico, a germinação, a fermentação, e a hidrólise química ou enzimática, promovem 
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alterações nos compostos químicos, alterando os isômeros das isoflavonas, hidrolisam 

as proteínas, reduzem os fatores antinutricionais (MOLTENI et al., 1995; ZHU et al., 

2005) e conseqüentemente aumentam a biodisponibilidade dos minerais. Nestares et 

al. (2003) sugerem que os procedimentos de preparo doméstico podem influenciar, 

tanto de maneira positiva como negativa, a taxa de absorção de cálcio, fósforo e 

magnésio de feijões e também em grão-de-bico, previamente macerados e cozidos. 

 Desta forma, o processo de germinação tem sido identificado como uma 

tecnologia simples e eficaz para melhorar a qualidade nutricional da soja (BAU et al., 

1997). Este processo geralmente é precedido pela hidratação dos grãos em água. 

Alguns dos materiais de reserva das sementes são degradados e utilizados, em parte, 

para a respiração e, em parte, para a síntese de novos constituintes celulares para o 

desenvolvimento do embrião durante germinação, provocando alterações importantes 

nas características bioquímica, nutricional e sensorial dos grãos (JYOTI; REDDY, 1981; 

SUBBULAKSHMI et al., 1976; VIDAL-VALVERDE et al., 1992).  

 Atualmente, verifica-se preocupação com a qualidade nutricional e 

sensorial do alimento, principalmente quanto aos teores de proteínas, vitaminas, 

minerais, redução das substâncias antinutricionais, aspecto físico de dureza, tempo de 

cocção, além da aparência e outros fatores que possam afetar as características do 

alimento. Por outro lado, a composição nutricional de um alimento não reflete 

necessariamente a verdadeira utilização destes nutrientes pelo organismo. Fatores 

extrínsecos e intrínsecos devem ser considerados como possíveis interferentes 

(COELHO; DOMENE, 2004). 

 Com esta finalidade, o presente trabalho teve como proposta o estudo dos 

teores de vitaminas do complexo B e minerais bem como a disponibilidade de Ca, Mg, 

Zn e Fe em soja germinadas a 48 e 72 horas e irradiadas nas doses de 0,025kGy; 

0,075kGy e 0,150kGy. 

 

4.2 Material e Métodos 

4.2.1 Matéria-prima 

Para a realização do experimento utilizou-se soja cultivar BRS216, doados pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- SOJA), Londrina-PR.  
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4.2.2 Irradiação 

 Os grãos de soja foram irradiados no Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/USP), com raios gama, provenientes do Cobalto60 em irradiador 

comercial para alimentos, do tipo Gammacell, nas doses de 0; 0,025; 0,075 e 0,150kGy, 

com taxa de dose de 0,456kGy h-1 e posteriormente foram germinados. A quantidade 

da dose absorvida durante a irradiação foi medida através de dosímetro polimetil-

metacrilato (PMMA – Red perspex). A leitura foi realizada em espectrofotômetro, e a 

dose de radiação absorvida foi relatada quantitativamente no intervalo de 530 nm. Para 

analisar os grãos somente irradiados, as amostras foram trituradas em moinho de facas 

e peneiradas em malha de 30 mesh com a finalidade de obtenção da farinha. Essa 

farinha foi armazenada em saco de polietileno, fechado e mantida em temperatura de 

refrigeração (4°C). 

 

4.2.3 Germinação 

 Para a higienização os grãos de soja sofreram imersão em 300 mL de 

hipoclorito de sódio a 1% (v/v) por 20 min. Lavagem com água deionizada, hidratação 

dos grãos em 300 mL de água deionizada por 8h à temperatura ambiente, ao final foi 

retirado o excesso de água. Após a hidratação os grãos foram mantidos em laboratório 

com temperatura e luminosidade ambiente. A germinação ocorreu durante os meses de 

novembro de 2009 até maio de 2010 com a temperatura variando na faixa entre 30°C a 

18,5°C (temperatura média de 24,2°C) e a umidade relativa do ar média de 77,3%. A 

cada 8h as sementes foram umedecidas e agitadas levemente. As amostras foram 

recolhidas para análises após 48h e 72h de germinação e congeladas a -80°C durante 

um dia, com a finalidade de parar a atividade metabólica e posteriormente foram 

liofilizadas e trituradas em moinho de facas e peneiradas em malha de 30 mesh para a 

realização das análises. Após o preparo até ser utilizada, a farinha foi armazenada em 

saco de polietileno, fechado e mantida em temperatura de refrigeração (4°C).  

 

4.2.4  Tratamentos 
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 Após os processos de irradiação e germinação, foram realizados os 

tratamentos: T1- Tratamento 1: Grão controle (não foi realizado nenhum processo); T2- 

Tratamento 2: Grão germinado a 48 horas; T3- Tratamento 3: Grão germinado a 72 

horas; T4- Tratamento 4: Grão irradiado a 0,025kGy; T5- Tratamento 5: Grão irradiado a 

0,075 kGy; T6- Tratamento 6: Grão irradiado a 0,150 kGy; T7- Tratamento 7: Grão 

irradiado a 0,025 kGy e germinado a 48 horas; T8- Tratamento 8- Grão irradiado a 

0,075 kGy e germinado a 48 horas; T9- Tratamento 9: Grão irradiado a 0,150 kGy e 

germinado a 48 horas; T10- Tratamento 10: Grão irradiado a 0,025 kGy e germinado a 

72 horas; T11- Tratamento 11: Grão irradiado a 0,075 kGy e germinado a 72 horas; 

T12- Tratamento 12: Grão irradiado a 0,150 kGy e germinado a 72 horas., 

 

4.2.5 Teor de Minerais 

 Os minerais foram determinados pelo método descrito por Sarruge & Haag 

(1974), sendo utilizada a digestão com ácido nítrico a 50° por 10 a 15 minutos, a 100° 

até digerir todo o material e atingir a temperatura de 150°C. Após resfriamento e 

diluição do material com água desmineralizada procedeu-se a leitura em 

espectrofotômetro de absorção atômica modelo PERKIM-ELMER 360. Utilizaram-se os 

seguintes comprimentos de ondas: 422,7 nm para cálcio; 324 nm para cobre; 248,3 nm 

para o ferro, 285,2 nm para magnésio; 279,5 nm para manganês e 213,9 nm para 

zinco. O potássio e o fósforo foram determinados em espectrofotômetro colorimétrico 

com comprimento de onda de 420 nm.  

 

4.2.6 Ácido Fítico 

 O teor total de ácido fítico nas amostras foi determinado segundo o 

método descrito por Grynspan e Cheryan (1989), onde as amostras são digeridas em 

10 mL de solução de HCl 0,65 N 1 h com agitação casual, posteriormente centrifugada 

a 300 rpm por 10 min. Na seqüência, foi pipetado 2 mL do sobrenadante que foi diluído 

em água destilada em balão volumétrico de 25 mL.  Pipetou-se 10 mL da solução do 

balão para bureta previamente preparada fazendo com que a solução eluísse através 

de resina a velocidade de 1 gota por segundo, posteriormente o eluído foi descartado. 

Em seguida foi pipetado 15 mL de solução de NaCl 0,1 M para a bureta, sendo o eluído 
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descartado também.  Pipetou-se 15 mL de solução de NaCl 0,7 M recolhendo o eluído 

em Becker limpo onde foi pipetado 5 mL em tubos de ensaio adicionados de 1 mL de 

reagente de Wade com agitação vigorosa. Após 15 minutos foi realizada a leitura da 

absorbância a 500 nm em espectrofotômetro Beckman modelo DU 640, obtendo-se 

assim o teor de ácido fítico a partir da construção de curva padrão. Os resultados foram 

expressos em mg de ácido fítico g-1 de amostra. 

 

4.2.7 Disponibilidade de Ferro, Cálcio, Magnésio e Zinco 

 A análise de diálise de ferro foi realizada segundo o método proposto por 

Whittaker et al. (1989). As amostras foram homogeneizadas em água deionizada e 

adicionadas de HCl 6 N até que o pH atingisse valor 2, em seguida, adicionou HCl 0,01 

N até completar o volume de 100mL. A digestão foi realizada adicionando-se HCl-

Pepsina com incubação a 37°C e agitação a 200rpm por 2 horas. A acidez titulável foi 

realizada pela adição da solução de pancreatina-bile seguida de titulação com KOH 0,5 

N até pH 7,5. A partir do volume de KOH titulável, foi feita a diluição de mesmo volume 

de NaHCO3 0,5N.  

 A diálise foi realizada sendo colocado o digerido em “sacos de diálise” 

acrescentando-se três vezes o volume de NaHCO3 0,5N de modo que o digerido 

ficasse submerso. Os frascos foram cobertos e agitados durante 30min a 37ºC. Foi 

adicionada suspensão de bile pancreatina, com incubação por mais 2 horas. O 

conteúdo dialisável foi completado a 25 mL, com água deionizada. Em seguida, foram 

pipetados 5 mL do dialisado para o tubo de centrifuga com adição de solução 

precipitante de proteínas. Adicionou-se-á solução cromogênica ao sobrenadante. Após 

10 minutos, foi realizada a leitura a 533 nm em espectrofotômetro Beckman modelo DU 

640. A quantidade de ferro dialisado foi obtida por meio de curva padrão previamente 

preparada. Os resultados foram expressos em porcentagem.     

 

4.2.8 Vitaminas B1, B2 e B6 

    A extração das vitaminas B1 B2 e B6 foi realizada em uma mesma etapa, 

conforme descrito por Moreshi (2006), porém com algumas modificações. As amostras 

que sofreram o processo de germinação foram primeiramente liofilizadas e o conteúdo 
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de matéria seca foi determinado gravimetricamente por secagem a 105°C. Em seguida, 

dissolveram-se 5 gramas de amostra em 50 mL de ácido clorídrico 0,1N, através de 

autoclave (30 min/121°C). Após a hidrólise ácida o pH foi ajustado em 4,6 com acetato 

de sódio 2,5M. Posteriormente, foi adicionado 1 mL da solução de diástase (20g da 

enzima em 40 mL de água mili-Q), 1mL da solução diástase (20g da enzima em 40 mL 

de água milliq), 1 mL da solução de β-glucosidase (2,9 mg da enzima em 38 mL de 

água milliq) e 1mL da solução de fosfatase (6,1 mg da enzima em 36 mL de água 

milliq), ao extrato e levou ao banho-maria durante 18 horas a 42°C. Logo após, o 

extrato foi filtrado através de papel filtro e o filtrado foi transferido para balões de 50 mL 

o qual foi co mpletado o volume com água milliq quando necessário. 

 O método de análise cromatográfico da vitamina B1 foi baseado no procedimento 

de Moreshi (2006). As condições cromatográficas utilizadas foram: fase móvel: tampão 

fosfato pH 7,2 e dimetilformamida (85:15); fluxo: 1,2mL min-1; volume de injeção: 20µl; 

coluna: C18 de fase reversa RP-18 esférica 5 μm/250 x 4,6 mm com pré-coluna 5 

μm/10x4,6 mm Lichrospher; detecção por fluorescência: Ex 368 nm; Em 440 nm. 

 Para preparo da solução padrão de vitamina B1, uma massa de 50,0 mg de 

mononitrato de tiamina foi transferida com água milliq e 5 mL de ácido clorídrico 1 M 

para balão volumétrico âmbar de 100 mL e completou-se o volume com água milique. A 

partir da solução acima, pipetou-se 10 mL e transferiu para um balão âmbar de 100 mL 

e completou o volume com água milliq (“Solução Padrão”). 

 Para a reação de conversão da tiamina em tiocromo, foram adicionados 

aproximadamente 2 mL da solução padrão e 3 mL da solução de ferricianeto de 

potássio, em um balão volumétrico âmbar de 10 mL. O volume total foi agitado em 

agitador de tubos e colocado em repouso por 2 min para que ocorresse a reação. Após 

este tempo, foram adicionados 450 μL de ácido ortofosfórico 85%. A solução foi então 

resfriada e o volume final foi completado com água deionizada, obtendo uma solução 

final na concentração de 10µg de mononitrato de tiamina /ml. A curva padrão utilizada 

apresentava as seguintes concentrações, em ng/mL: 25, 50, 100, 200 e 500. Estas 

soluções foram injetadas no cromatógrafo imediatamente após o preparo. 

 O método de análise da vitamina B2 foi baseado no procedimento descrito por 

Presoto & Almeida-Muradian (2005) com modificação na composição da fase móvel. As 
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condições cromatográficas utilizadas foram: fase móvel: tampão fosfato pH 7,2 e 

dimetilformamida (82:18); fluxo: 1,5 mL min-1; volume de injeção: 20 μL; coluna: C18 de 

fase reversa RP-18 esférica 5 μm/250x 4,6 mm com pré-coluna 5 μm / 10x4,6 mm 

Lichrospher; detecção por fluorescência: Ex 450 nm; Em 530 nm. 

 Para preparo da solução padrão de vitamina B2, foi pesada uma massa de 25,0 

mg de riboflavina, levada à fervura branda (85 a 90°C), sob agitação, com 70 mL de 

água milique e 0,6 mL de ácido acético glacial grau HPLC até total dissolução, 

transferida quantitativamente para um balão volumétrico âmbar de 100 mL com água 

milique, obtendo uma solução de 250 µl mL-1. A fim de se obter uma solução final de 

concentração 5 μg de riboflavina mL-1, pipetou 2 ml da solução 250 µl ml-1 em um balão 

volumético âmbar de 100 mL e completou com água milliq . A solução padrão 

concentrada foi diluída a fim de se obter uma curva padrão com as seguintes 

concentrações, em ng mL-1: 25, 50, 125, 250 e 500. 

 O procedimento de análise da vitamina B6 foi baseado no descrito por Presoto & 

Almeida-Muradian (2005). As condições cromatográficas utilizadas foram: fase móvel: 

tampão fosfato pH 2,5 e metanol (98:2); fluxo da bomba: 0,6 mL min-1; volume de 

injeção: 20µl, coluna: C18 de fase reversa Superspher 100 RP-18 endcapped 5 μm/ 250 

x 4,6 mm com précoluna 5 μm/10x4,6 mm Lichrospher 100 RP-18; detecção por 

fluorescência: Ex 296 nm; Em 390 nm. 

 Para preparo da solução padrão de vitamina B6, as formas cloridrato de piridoxina, 

cloridrato de piridoxal e dicloridrato de piridoxamina (30 mg cada) foram diluídas 

separadamente em água milique e depois foi completado em um balão volumétrico 

âmbar de 100 mL, obtendo uma solução de 300µg mL-1. Para obter uma solução final 

de concentração 3 μg mL-1, foi pipetado 1 mL de cada solução (piridoxamina, piridoxal e 

piridoxina) e completado em um balão volumétrico de 100 mL com água milliq. A curva 

padrão utilizada apresentava as seguintes concentrações, em ng mL-1, contendo as três 

formas da vitamina B6, uma vez que os três vitâmeros da vitamina B6 foram analisados 

simultaneamente: 37,5; 75; 150; 375 e 750. 

 

4.2.9 Análise dos dados 
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 O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado com três 

repetições por tratamento para todas as análises químicas, sendo os resultados 

expressos em média±desvio-padrão. Foi realizada análise de variância pelo teste F e a 

comparação das médias obtidas nos diferentes tratamentos segundo teste de Tukey ao 

nível de significância de 5% (p<0,05) através do programa Software Statistical Analysis 

System (SAS) (SAS, 1998). Fez-se também a correlação de Pearson, entre todas as 

variáveis estudadas com o processo de germinação e irradiação. A construção dos 

gráficos e tabelas foi feita pelo programa Excel (MICROSOFT OFFICE EXCEL, 2007). 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 Na tabela 10 e 11 estão apresentados os teores médios de Ca, Mg, Fe, 

Zn, Cu, P, K, Na, Mn, S quantificados após irradiação e germinação dos grãos de soja 

BRS216. Na Tabela 12 estão expostas suas correlações com os processos citados 

anteriormente.  

 



 119 

 
Tabela 10 - Valores médios expressos em base seca (média ± desvio padrão) de macroelementos para os grãos de soja 

que sofreram os processos de irradiação e germinação, isolados e combinados, e o grão controle 
 

Fósforo (g kg-1) Potássio (g kg-1) Cálcio (g kg-1) Magnésio (g kg-1) Enxofre (g kg-1) Sódio(g kg-1)

0 0 6,03 ± 0,18d 19,65 ± 2,43b 1,45 ± 0,03d 2,24 ± 0,06c 3,30 ± 0,07d 2,81 ± 0,00c

0 48 16,26 ± 0,39c 50,04 ± 2,46a 3,88 ± 0,21a 6,03 ± 0,27a,b 7,48 ± 0,86c 8,09 ± 0,35b

0 72 19,71 ± 1,77a,b 43,18± 10,34a 3,43 ± 0,47a,b,c 6,65 ± 0,95a,b 10,20 ± 0,93a,b 11,92 ± 2,11a

0,025 0 6,05 ± 0,22d 20,67 ± 0,71b 1,36 ± 0,03d 2,21 ± 0,00c 2,78 ± 0,62d 3,20 ± 0,16c

0,025 48 16,40 ± 0,85c 52,30 ± 0,42a 3,86 ± 0,22a,b 6,40 ± 0,16a,b 7,89 ± 1,64b,c 8,16 ± 0,41b

0,025 72 18,97 ± 0,92a,b 49,57 ±2,06a 3,06 ± 0,55b,c 6,29 ± 0,39a,b 10,66 ± 0,11a 13,20 ± 0,09a

0,075 0 6,03 ± 0,17d 20,33 ± 0,71b 1,38 ± 0,06d 2,20 ± 0,11c 2,93 ± 0,61d 3,28 ± 0,16c

0,075 48 16,05 ± 0,43c 46,81 ± 3,14a 3,57 ± 0,20a,b,c 5,65 ± 0,40b 8,03 ± 1,11b,c 7,77 ± 0,38b

0,075 72 20,68 ± 0,51a 53,19 ± 0,88a 3,39 ± 0,31a,b,c 7,08 ±0,17a 10,73 ± 0,30a 13,74 ± 0,00a

0,15 0 6,03 ± 0,43d 20,19 ± 1,65b 1,25± 0,03d 2,17± 0,17c 3,11 ± 0,23d 3,01 ± 0,17c

0,15 48 19,26 ± 0,33a,b 46,85 ± 1,55a 2,81 ± 0,33c 6,42 ± 0,40a,b 8,92 ± 1,62a,b,c 12,78 ± 0,67a

0,15 72 17,95 ± 1,35b,c 51,91 ± 2,59a 2,96 ± 0,17c 6,89 ± 0,43a 10,69 ± 0,32a 12,24 ± 0,10a

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.

Germinação 

(horas)

Irradiação 

(kGy)

MACROELEMENTOS (g kg-1)
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Tabela 11 - Valores médios expressos em base seca (média ± desvio padrão) de microelementos para os grãos de soja 

que sofreram os processos de irradiação e germinação, isolados e combinados, e o grão controle 
 

Cobre (mg kg-1) Ferro (mg kg-1) Manganês (mg kg-1) Zinco (mg kg-1)

0 0 68,02 ± 0,83a 805,27 ± 66,57a 31,92 ± 0,40b 72,93 ± 27,01c,d

0 48 47,46 ± 1,03b,c 303,71 ± 94,38b 70,62 ± 1,94a 157,45 ± 2,10a

0 72 34,27 ± 4,59d,e 185,77 ± 24,63b,c 68,64 ± 9,71a 98,65 ± 12,09b,c

0,025 0 29,61 ± 3,76e 134,11 ± 6,56c 25,27 ±0,23b 56,54 ± 10,77d

0,025 48 49,85 ± 4,93b 249,91 ± 13,24b,c 70,07 ± 2,47a 156,51 ± 7,22a

0,025 72 34,82 ± 1,45d,e 185,05 ± 2,04b,c 68,65 ± 1,45a 94,73 ± 0,39b,c

0,075 0 36,92 ± 1,38d,e 215,73 ±66,91b,c 27,26 ± 0,25b 55,48 ± 0,99d

0,075 48 40,63 ± 1,78c,d 212,01 ± 11,06b,c 67,42 ± 2,74a 141,63 ± 1,89a

0,075 72 34,82 ± 0,91d,e 232,97 ± 52,90b,c 71,84 ± 1,08a 106,66 ± 10,57b

0,15 0 32,55 ± 3,11e 154,61 ± 20,60c 26,25 ± 2,21b 54,90 ± 5,02d

0,15 48 34,72 ± 2,51d,e 167,25 ± 28,47c 68,91 ± 8,23a 87,89 ± 1,52b,c

0,15 72 31,12 ± 0,83e 162,72 ± 1,35c 69,30 ± 1,46a 93,63 ± 0,63b,c

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

MICROELEMENTOS (mg kg-1)

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.
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Tabela 12 - Coeficiente de Correlação de Pearson entre os tratamentos (germinação 
e irradiação) e os minerais analisados 

Minerais Germinação Irradiação

P 0,996 -0,3779

K 0,9492 0,2078

Ca 0,8884 -0,9122

Mg 0,9794 -0,9601

Enxofre 0,9976 -0,039

Na 0,99515 0,21014

Cu -0,9979 -0,5825

Fe -0,9882 -0,61545

Mn 0,9476 -0,522

Zn 0,4719 -0,6864
 

 
 

Tabela 13 - Teor de Fósforo Total (teor de Ácido fítico + teor de Fósforo) e 
porcentagem de Fósforo Fítico e Fósforo livre dos 12 tratamentos 
estudados 

 
 

Irradiação (kGy)
Germinação 

(horas)

Fósforo Total 

(g.kg-1)
% P Fítico % Fósforo livre

0 0 23,48d 74,31a 25,68e

0 48 30,51c 46,7bc 53,29cd

0 72 33,38ab 41,03de 58,96ab

0,025 0 25,21d 75,97a 23,99e

0,025 48 30,78bc 46,71bc 53,28cd

0,025 72 32,37abc 41,39de 58,6ab

0,075 0 24,7d 75,58a 24,41e

0,075 48 31,07abc 48,34b 51,65d

0,075 72 33,52ab 38,3e 61,69a

0,15 0 23,35d 74,17a 25,82e

0,15 48 33,74a 42,91cd 57,08bc

0,15 72 30,79bc 41,72de 58,29ab

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.
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No processo de germinação, o embrião requer minerais como K, Mg, Ca e 

P, para a síntese de ATP, co-enzimas e ácidos nucléicos antes do início da absorção 

pelas raízes. Estes minerais são armazenados na forma de sais, que se acumulam na 

semente durante a maturação. O fósforo é estocado na forma de hexofosfato de fitina, 

sendo abundante em sementes de soja. A enzima fitase começa a atuar durante a 

germinação, liberando minerais (METIVIER, 1979). Também ocorre considerável 

translocação de elementos minerais individuais durante a germinação (LORENZ, 1980; 

CHAVAN; KADAN, 1989). Desta forma, as amostras submetidas a este tratamento 

poderiam apresentar tendência neste sentido, mas como expostos na Tabela 10 e 11, 

alguns minerais apresentaram aumento em seus conteúdos. Deve-se levar em 

consideração que este aumento pode ser devido à perda de matéria seca ocorrida 

durante a germinação, onde os nutrientes são convertidos em energia ou estar 

relacionada às poeiras depositadas nas bandejas de germinação, já que este processo 

foi realizado em recipiente aberto, ou seja, sem proteção a deposição de partículas 

existentes no ambiente.  

 Para o mineral fósforo, verificou-se que este significativo aumento foi 

diretamente proporcional com a evolução do processo germinativo, apresentando 

correlação alta e positiva (r= 0,9960) entre essas duas variáveis (Tabela 12). Em 

contrapartida, a irradiação não apresentou influência no referido mineral, já que não 

diferiram estatisticamente, ao nível de 5%, da amostra controle e por apresentar baixa 

correlação (-0,3779) entre Fósforo e Irradiação. 

  No perfil mineral de leguminosas publicado na Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2006), a soja 

possui teor médio de 539mg de fósforo em 100 gramas de farinha crua. No presente 

estudo, a soja controle obteve teor de 603mg de fósforo em 100 gramas de amostra, 

valor este superior ao encontrado na tabela TACO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

CAMPINAS, 2006) e inferior aos 638mg 100g-1 reportados por Destro et al. (2002), que 

analisaram 72 genótipos de soja para alimentação humana cultivadas na região de 

Londrina-PR.  Com o processo germinativo, os teores de P se elevaram para 1626 mg e 

1971 mg em 100gramas de soja BRS216 após 48 e 72 horas, respectivamente. 
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 Assim, levando em consideração as recomendações diárias de P, para 

pessoas de 9-18 anos (1250mg dia-1) e pessoas acima de 19 anos, (700mg dia-1) para 

ambos os sexos, verifica-se que 100 gramas de soja germinada a 48 e 72 horas são 

capazes de alcançar as recomendações segundo DRI (2004). 

 Este mesmo efeito do processo de germinação sobre os grãos (Tabela 10) 

foi encontrado por Oloyo (2004), que estudando o teor de minerais em grãos e brotos 

de Cajanus cajan durante cinco dias, verificou que a germinação aumentou 

significativamente os conteúdos de cálcio, magnésio e fósforo no quarto dia do 

processo germinativo. Resultado contraditório foi observado por Kaushik et al. (2010) 

que observaram diminuições gradativas no conteúdo de P em soja com a evolução do 

processo de germinação, alcançando redução de 15,93% após o terceiro dia do 

processo. Segundo o autor, o P em grãos de soja ocorre principalmente na forma de 

fitato inositol-hexafosfato e esta diminuição pode estar atribuída ao aumento da 

atividade da enzima fitase durante a germinação, resultando em fósforo livres 

parcialmente hidrossolúveis derivados do fitato. Assim, minerais solúveis em água, 

muitas vezes se perdem durante processo de maceração ou até mesmo nas lavagens 

dos grãos ocorridas durante o processo de germinação. 

 Abdullah & Baldwin (1984), estudando o conteúdo de minerais e vitaminas 

em grãos e brotos de soja e feijão mungo germinado por três dias verificaram que os 

níveis de fósforo em grãos de soja cru, 710 mg 100g-1, foram maiores do que os teores 

observados na Tabela 101, porém quando analisado o broto de soja, em média, 772mg 

100g-1, esse valor foi muito inferior ao encontrado na soja aqui estudada. Esse aumento 

foi de 8,7% no estudo citado e aproximadamente 3 vezes o valor incial (amostra 

controle) no presente estudo.  

 Em grãos, este mineral está armazenado, principalmente, na forma de 

ácido fítico (fitato, mio-inositol hexafosfato, InsP6), que contribui com 50 a 70% do total 

de fósforo presente no grão (HEGEMAN et al., 2001). Durante a germinação o fitato é 

hidrolisado pela atividade da enzima fitase, liberando fosfato inorgânico e mio-inositol 

para o crescimento do embrião. Conseqüentemente, durante a germinação ocorrem 

reduções nos teores de ácido fítico, o qual possivelmente aumentará a 

biodisponibilidade dos minerais.  
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 Assim, considerando o teor de P total e de ácido fítico encontrado no 

presente estudo, pode-se fazer uma relação entre os teores de P total, P fítico e P livre 

durante germinação dos grãos de soja (Tabela 13). No tempo e irradiação zero, tem-se 

que 74,31% do P total encontram-se sob a forma de ácido fítico. Ao término de 48 

horas e 72 horas, estes valores diminuíram para 46,7% e 41,03% P fítico, 

respectivamente. As amostras somente irradiadas nas doses 0,025, 0,075 e 0,150 kGy 

apresentaram valores de P fítico de 75,97%, 75,58% e 74,17%, respectivamente, não 

diferindo ao nível de 5% de probabilidade da amostra controle. Com reduções de P 

fítico durante processo de germinação nos tempos de 48 e 72 horas, verificou-se 

aumento nas porcentagens de P livre. Segundo Ribeiro et al. (1999), o aumento no 

conteúdo de P livre pode ser explicado devido ao aumento da disponibilidade de P 

atribuído à hidrólise do ácido fítico durante processo de germinação. 

 Azeke et al. (2011) observaram redução de ácido fítico de 18 – 45% e 

aumento nos teores de fósforo de 1-3% após 3 dias de germinação em diferentes tipos 

de leguminosas. Segundo os autores, este aumento é decorrente da perda de matéria 

seca devido ao metabolismo do grão. Neste caso, alguns compostos são degradados 

para fornecimento de energia requerida durante o processo de germinação (EL-

ADAWY, 2002; BAU et al., 1997). Mubarak et al. (2005) relataram aumento de 4% em 

fósforo após 3 dias de germinação de feijão mungo com redução de 30,5% nos teores 

de ácido fítico. Para esses autores este aumento foi devido à translocação do fosfato 

durante o metabolismo ocorrido na germinação.  

 Em relação ao mineral K, é possível verificar que as amostras submetidas 

à germinação foram estatisticamente maiores (p<0,05) que os demais tratamentos 

analisados, revelando correlação alta e positiva (0,9492) entre essas duas variáveis. 

Confirma também que a irradiação, independente das doses utilizadas, por não diferir 

ao nível de 5% de probabilidade da amostra controle, não apresentou efeito sobre o 

conteúdo deste mineral (Tabelas 10 e 12).  

 O teor encontrado para a soja controle (1625 mg 100g-1 ou 19,65mg g-1) 

no presente estudo está de acordo com Shi et al. (2010) porém inferior ao apresentado 

na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 1922mg 100g-1 (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2006), na tabela U.S.Department of Agriculture (USDA, 
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2001), 1797mg 100g-1 e no estudo realizado por Zhou et al. (2009), com teor de 16,15 g 

kg-1.  

 Considerando o teor médio de K de todas as amostras germinadas em 48 

e 72 horas, 4900mg 100g-1 e 4946 mg 100g-1, respectivamente, verificou que a 

germinação aumentou o conteúdo, em torno de 2,5 vezes seu valor inicial (controle). 

Resultado contraditório foi observado na tabela internacional USDA (2001), que 

relataram teor de 484mg 100g-1 para “feijão-soja, semente madura, broto cru”. Assim 

como Shi et al. (2010) que encontraram reduções nos teores do referido mineral de 

5,39% e 7,35% após 48 e 72 horas de germinação, Kaushik et al. (2010) também 

observaram declínios progressivos na quantidade de K de 11% no primeiro dia, 16% no 

terceiro dia e 19% no quinto dia do processo germinativo. Estudos feitos com Vigna 

radiata, mostraram que os teores de K diminuíram no primeiro dia de germinação 

(11,825µg g-1 a 11,370 µg g-1) e, em seguida, tiveram seus valores aumentados no 

terceiro dia (11,960µg g-1 no terceiro dia) e quinto dia (13,305µg g-1 no quinto dia) (LEE; 

KURANANITHY, 1990). Resultado contraditório aos estudos anteriormente citados, foi 

observado por Plaza et al. (2003) que observaram aumentos de 5 vezes nos teores de 

K em soja germinada por 96 horas quando comparado ao seu valor inicial (amostra 

controle). 

 Segundo DRI (Dietary Reference Intake, 2004) a recomendação de 

ingestão diária de potássio para um adulto é de 4700mg. Assim, os resultados mostram 

que 100 gramas de todas as amostras germinadas em 48 e 72 horas, são capazes de 

fornecer as necessidades diárias desse mineral.  

 Devido à presença de ácido fítico nos grãos em geral na forma de fitato 

como sais de potássio-magnésio, o que possivelmente reduzirá a disponibilidade de 

minerais, tenha-se a impressão que, com a hidrólise do fitato no processo de 

germinação esses minerais aumentassem. A verdade é que esses minerais estariam 

mais prontamente disponíveis. No caso do presente estudo, a determinação de 

minerais não foi por método de disponibilidade e sim por análise do teor de minerais, o 

qual quantifica os minerais tanto quelados como prontamente disponíveis. 

 Para o mineral Ca (Tabela 10) também foi observado aumento nos teores 

após germinação em ambos os tempo, porém quando analisados separadamente 
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observou-se maiores conteúdos deste mineral no tempo de 48 horas, seguido de 

pequena redução após 72 horas de germinação. Correlação alta e positiva (0,8884) foi 

encontrada, após teste de correlação de Pearson, entre tempo de germinação e teor de 

cálcio (Tabela 12). Em relação às amostras somente irradiadas, nota-se que apesar de 

não diferirem estatisticamente da amostra controle, também apresentaram correlação 

alta e negativa (-0,9122) entre as doses de radiação utilizadas e conteúdo do referido 

mineral (Tabela 12).  

 A amostra controle apresentou teor de 145 mg de Ca em 100 gramas de 

amostra; valor este inferior ao encontrado pela Tabela TACO (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2006) e USDA (2001), 206 mg 100 g-1 e 277 mg 100g-1, 

respectivamente, e aos 280mg de Ca em 100 gramas de soja reportados por Dave et 

al. (2008). Com a germinação esse valor aumentou cerca de 2,4 e 2,2 vezes após 48 e 

72 horas, respectivamente.  

 As recomendações nutricionais para Ca variam conforme faixa etária e as 

condições clínicas dos indivíduos. Em geral, são de 1200 mg dia-1 para indivíduos 

acima de 51 anos e de 1000 mg dia-1 para indivíduos adultos entre 19 a 50 anos (DRI, 

2004). Desta forma, conclui-se que em cada 100 gramas de soja germinada a 48 e 72 

horas são capazes de suprir cerca de 29,5 e 26,7% as necessidades diárias na faixa 

etária acima de 51 anos e cerca de 35% e 32% para indivíduos entre 19 – 50 anos, 

respectivamente. 

 Em relação ao efeito da germinação nos teores de Ca, tem se observado 

aumento no conteúdo deste mineral após este processo. Sangronis e Machado (2007) 

observaram que a germinação aumentou 8,4% o conteúdo de Ca em feijão branco, 5% 

em feijão preto e 17,2% para o feijão guandu. Trugo et al. (2000) também relataram 

aumento de 7,1% nos níveis de Ca para Phaseolus vulgaris L. Dave et al. (2008) 

relataram aumento na concentração de Ca de 14% e 28,5% após hidratação e 

germinação de grãos de soja, respectivamente.  A germinação em grão de soja também 

elevou o conteúdo de Ca em 2,5% no primeiro dia, 5% no segundo dia e 4% no quarto 

dia (KAUSHIK et al., 2010). 

 Em estudo conduzidos com grãos da espécie L. albus cv Multolupa, também foi 

verificado aumento de 2,02 mg de cálcio g-1 no grão e 2,32 mg de cálcio g-1 no broto 
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(DONANGELO et al., 1995). Os mesmos autores observaram em soja o aumento dos 

valores de Ca de 2,50 mg de cálcio g-1 para o grão e 2,80 mg de cálcio g-1 para o broto. 

 O Mg teve seus teores elevados após germinação dos grãos, não havendo 

alterações quando submetidos somente ao processo de irradiação (Tabela 10). 

Observando a tabela 12, verifica-se correlação alta e positiva para os teores de 

minerais e processo germinativo. No entanto, apesar das amostras somente irradiadas 

serem estatisticamente semelhante à amostra controle, quando realizado teste de 

correlação de Pearson, verificou-se interação altamente negativa entre essas variáveis. 

Isso nos mostra que embora não apresentem diferença estatística, os teores de Mg 

reduziram em ordem crescente: 1,4% para as amostras irradiadas a 0,025kGy; 1,78% a 

0,075kGy e 3,12% a 0,150kGy. 

 Considerando o teor médio de Mg nas amostras germinadas a 48 e 72 horas, 

verificou-se aumento de aproximadamente 3 vezes, o seu conteúdo inicial (controle). 

Em termos de recomendações diárias (DRI, 2004), os resultados mostram que 100 

gramas de amostra germinada, em ambos os tempos, são capazes de suprir cerca de 2 

vezes e 1,5 vezes as necessidades recomendadas para mulheres e homens, 

respectivamente.    

 A concentração média de Mg em grão de soja apresentado na tabela USDA, 

(2001) foi de 250mg 100g-1 com redução em seu teor para 72 mg em 100g de broto de 

soja, porém não foi informado o período da germinação utilizado. No presente estudo, 

as amostras controle apresentaram 224 mg de Mg em 100 gramas de amostra; valor 

este similar ao encontrado na tabela acima, como também similar ao valor reportado na 

tabela TACO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2006) (242mg 100g-1) e ao 

observado por Fachman et al. (2000) (220mg 100 g-1 de soja, base seca) e superior ao 

relatado por Dave et al. (2008). Quando analisado o grão germinado, verifica-se 

resultado contraditório à tabela USDA (2001). Neste caso, o Mg teve seus teores 

elevados após a germinação dos grãos.  

 Sangronis e Machado (2007) observaram que a germinação com feijão branco 

por 5 dias (P. vulgaris), reduziu consideravelmente o teor de Mg em 23,7%. Kumar et al. 

(1978) também verificaram perdas de magnésio para P. aureus, V. sinensis e C. 

arietinum. Os mesmos atribuíram essa perda à lixiviação que ocorre durante o processo 



 128 

germinativo. Urbano et al. (2005) ao estudarem o efeito das sementes de ervilha 

germinadas em 2, 4 e 6 dias na ausência e presença de luz, também verificaram 

redução no teor de Mg. Este mineral foi perdido durante hidratação dos grãos, e com a 

evolução do processo de germinação essa redução foi atenuada. Esse decréscimo foi 

de 5,5% entre grão cru e hidratação; 16,5% entre a hidratação e o segundo dia da 

germinação; 5,5% entre o segundo e o quarto dia e 4,65% entre o quarto e o sexto dia 

do processo germinativo. As perdas de Mg antecedentes à germinação são decorrentes 

da alta solubilidade deste cátion em água, provocando sua perda na forma  livre e/ou 

complexados aos ácidos fítico ou compostos fenólicos (LÓPEZ-AMORÓS, 2000; 

VIDAL-VALVERDE et al., 2002). Desta forma, Urbano et al. (2005) concluíram que 

embora durante os 6 dias de germinação ocorra redução continua nos teores de Mg, 

essas perdas foram em ordem decrescentes, o que sugere que a quantidade deste 

mineral solúvel passível de lixiviação, diminui com os períodos crescentes da 

germinação. 

 Resultados contraditórios aos trabalhos citados anteriormente foi 

reportado por Akinlosotu et al. (1991). Os autores observaram que a germinação nas 

primeiras 96 horas aumentou consideravelmente os teores de P, Zn e Mg. Reduções 

nos teores de Ca e Fe foram observados após esse período. No caso do mineral Mg, 

foram encontrados os seguintes valores: aumento de 3,08% nas primeiras 24 horas; 

redução de 3,3% entre os tempos de 24 e 48 horas; posterior aumento de 2,20% entre 

48 e 72 horas e aumento de 1,62% entre os períodos de 72 horas e 96 horas. Segundo 

os autores, o aumento no teor de Mg está relacionado ao aumento da atividade da 

enzima fitase durante a germinação. Com a diminuição do ácido fítico, 

conseqüentemente aumenta a biodisponibilidade de Cu, Mg, Mn e Zn na dieta. Os 

decréscimos observados em Ca e Fe, bem como no mineral K, pode ser decorrente da 

lixiviação durante ou após hidratação dos grãos. Esse mesmo efeito foi também 

observado por Plaza et al. (2003) que reportaram aumento de aproximadamente 16,5% 

nos teores do referido mineral após 96 horas de germinação na ausência de 

luminosidade. Deve-se levar em consideração, que as variações nos teores de minerais 

em grãos germinados, até então observados, são dependentes das condições os quais 

as sementes são submetidas no processo germinativo, bem como o tipo e variedade 
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das leguminosas estudadas (PLAZA et al., 2003). Dave et al. (2008) também relataram 

aumento de 23% e 69% nos teores de Mg após hidratação e germinação de grãos de 

soja.  

 Com a evolução do processo de germinação, verifica-se na tabela 10 que 

os teores de S aumentam consideravelmente.  Em contrapartida o processo de 

irradiação não apresentou influência estatisticamente significativa sobre o conteúdo 

deste mineral. 

 Quanto ao elemento Na, nota-se que após germinação de 48 e 72 horas, 

seus teores aumentaram em 3 vezes e 4,5 vezes, respectivamente, em relação ao valor 

inicial (controle) (Tabela 10). O processo de irradiação, para todas as doses utilizadas, 

não mostrou efeito significativo sobre este mineral, pois estatisticamente não diferiu ao 

nível de 5% de probabilidade da amostra controle. 

 Para o mineral Cu (Tabela 11) foi observado reduções em seus teores para 

todos os tratamentos, os quais diferiram estatisticamente da amostra controle. 

Resultado contraditório foi encontrado por Kaushik, Satya e Naik (2010) com aumento 

nos conteúdos durante o progresso da germinação em um período de 5 dias. 

 Quanto ao elemento Fe (Tabela 11), verifica-se que ambos os tratamentos 

apresentaram efeito estatisticamente significativo quando comparados à amostra 

controle. Foi observado redução de 62,4% e 77,0% para as amostras germinadas a 48 

e 72 horas. Para a irradiação essa diminuição foi de 83,35%, 73,29% e 81,00% para 

doses 0,025; 0,075 e 0,150kGy, respectivamente. Quando observada a tabela 12, pode 

ser constatada alta correlação negativa para as amostras germinadas. Apesar da 

irradiação ter apresentado maior redução no conteúdo desse mineral quando 

comparado à germinação, conclui-se que esta menor correlação foi por não ter 

apresentado diminuição crescente com o aumento das doses utilizadas (0,025; 0,075 e 

0,150kGy).   

 Vale ressaltar que os teores de Fe encontrado no presente estudo foram 

superiores aos observados por Paucar-Menacho (2009); Kaushik et al. (2010); Plaza et 

al. (2003) e Fachmann et al. (2000). A análise de Pearson apontou correlação alta e 

negativa (-0,9882) entre germinação e Fe.  
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 As recomendações diárias de ferro são de 11 mg dia-1 para homens e 18mg dia-1 

para mulheres (NRC, 2001). Os resultados encontrados mostram que 100 gramas de 

amostra estudada são capazes de suprir de 90% a 250%, as quantidades necessárias 

de ferro ao organismo humano.  

 Reduções nos teores de Fe também foram observados por Trugo et al. (2000) 

em torno de 42,6% quando comparados aos feijões não germinados. Sangronis e 

Machado (2007) observaram diminuições no conteúdo de ferro de 78,3%, 42,6% e 

82,6% para feijão branco, feijão preto e feijão guandu, respectivamente, após o quinto 

dia de germinação. No presente estudo, esta diminuição variou de 62,26% a 83,36%, 

considerando a maior e menor redução das amostras analisadas.  

 Kaushik, Satya e Naik (2010) estudando o efeito da germinação no conteúdo 

mineral da soja, observaram redução de 6% no teor de Fe após primeiro dia de 

germinação. No segundo dia do processo verificou-se aumento em torno de 6% deste 

mineral. Somente a partir do terceiro dia, os teores de ferro foram reduzidos com 

progresso do processo germinativo.  

 Resultados contraditórios foram observados por Shi et al. (2010) que reportaram 

aumento nos teores de Fe após germinação de soja de 48 e 72 horas. Esse aumento 

foi de 4,52 e 6,3% na ausência de luminosidade e na presença de luz foi encontrado 

aumento de 15% após 48 horas e redução de 2,05% entre 48 e 72 horas do processo 

germinativo, ou seja, aumento de 11% quando comparado à amostra controle.  

 Nos valores encontrados para os teores de Mn, verifica-se que somente a 

germinação difere em nível de 5% de probabilidade da amostra controle, não havendo 

alterações em seus conteúdos quando submetidos à irradiação. O processo de 

germinação aumentou consideravelmente o conteúdo deste mineral, para ambos os 

tempos analisados, não havendo diferença estatística entre eles. Resultados similares 

foram encontrados por Kaushik, Satya e Naik (2010).  

 As recomendações diárias deste mineral, para adultos são de 1,6 a 2,3 mg dia-1 

(NRC, 2001). Portanto, todos os tratamentos (incluindo amostra controle), são capazes 

de suprir tais necessidades, pois os valores encontrados estão acima da faixa 

requerida.  
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 Para o mineral Zn, a análise de variância apontou diferenças estatísticas 

significativas somente para os tratamentos: germinada 48 horas, germinada 48 horas 

irradiada nas doses 0,025 e 0,075kGy e germinada 72 horas irradiada 0,075kGy. Para 

essas amostras foi observado aumento de 115%, 114%, 94% e 46%, respectivamente. 

Os tratamentos, com exceção das amostras somente irradiadas, apesar de 

apresentarem aumento no conteúdo de Zn, não diferiram ao nível de 5% de 

probabilidade da amostra controle.  

 A concentração média para Zn apresentado na tabela USDA (2001) foi de 4,89 

mg 100 g-1 de semente madura, crua de soja. Já nas tabelas nacionais, os teores de Zn 

foram pouco menores, 4,5 mg 100 g-1 de farinha de soja. Comparando estes valores 

com os resultados apresentados na Tabela 11, verifica-se que as concentrações de Zn 

em soja BRS 216 foram maiores do que os apresentados anteriormente, valor este de 

7,29 mg.100g-1 de amostra.  

 Dave et al. (2008) relataram aumento de 11,5 e 14 vezes o valor inicial de Zn em 

soja após processo de hidratação durante 24 horas e germinação por 48- 72 horas. 

Kaushik et al. (2010) encontraram grandes variações nos teores de Zn em soja. Foi 

observado aumento de 7% no segundo dia, com redução de 6,3% no terceiro dia e 

acréscimo de 10,5% no quarto dia do processo germinativo. 

 Efeito contraditório em relação aos grãos de soja germinados foi observado por 

Shi, Nam e Ma (2010) com redução de 11,6% e 14,7% após 48 e 72 horas do processo 

germinativo. Lestienne et al. (2005) ao estudarem o processo de hidratação de grãos de 

soja durante 24 horas relataram reduções de 3,84% e 15,7% nos teores de Zn e Fe. 

Segundo os autores, o efeito da lixiviação no meio de imersão, sobre o mineral zinco foi 

inferior ao encontrado para Fe. Este fenômeno pode ser decorrente da localização 

desses minerais nos grãos e suas relações com os nutrientes presentes nos mesmos.  

 As recomendações diárias para zinco são de aproximadamente, 10 mg dia-1 para 

uma pessoa adulta (NRC, 2001). Assim, convertendo os resultados em mg 100g-1 de 

amostra, verificou-se que os tratamentos que diferiram estatisticamente da amostra 

controle são capazes de suprir cerca de 150% das necessidades diárias do organismo 

humano. Os tratamentos de soja germinada 72 horas; irradiada 0,025, 0,075 e 

0,150kGy; germinada 72 horas e irradiada nas doses 0,025 e 0,150kGy e germinada 48 
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horas e irradiada 0,150kGy suprem aproximadamente 54% a 94% das necessidades de 

Zn.  

  Têm-se observado, que as diferenças nas concentrações de um determinado 

nutriente são plausíveis de acontecer principalmente nos alimentos de origem vegetal, 

mesmo pertencendo à mesma espécie e família botânica. Isso pode ocorrer devido às 

suas próprias características genéticas, sistema de nutrição das plantas e métodos 

analíticos aplicados. 

 No entanto, observa-se que o tratamento de germinação é capaz de suprir 

grande parte das necessidades diárias de minerais da alimentação, demonstrando que 

a soja, além de ser fonte de proteína possui em sua composição uma série de outros 

nutrientes importantes para compor uma alimentação equilibrada. Contudo, Miller 

(1996) afirma que o perfil mineral bem como a concentração de cada elemento 

presente no alimento não é necessariamente indicadores seguros do valor nutritivo 

deste, como fonte do nutriente em questão. Por este motivo, na tabela 14, estão 

apresentados os valores de biodisponibilidade in vitro de Ferro, Cálcio, Zinco e 

Magnésio.  

Tabela 14 - Porcentagem de disponibilidade in vitro de Ca, Fe, Zn e Mg (média ± desvio 
padrão) para os grãos de soja que sofreram os processos de irradiação e 
germinação, isolados e combinados, e o grão controle 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)
%Calcio % Ferro % Zinco % Magnésio

0 0 0,14 ± 0,03a 0,01 ± 0,004a 0,17 ± 0,04ab 0,16 ± 0,02a

0 48 0,047 ± 0,004abc 0,29 ± 0,09a 0,14 ± 0,003b 0,03 ± 0,01b

0 72 0,04 ± 0,008c 0,17 ± 0,07a 0,17 ± 0,008ab 0,03 ± 0,007b

0,025 0 0,09 ± 0,02abc 0,10 ± 0,03a 0,20 ± 0,08ab 0,17 ± 0,03a

0,025 48 0,098 ± 0,03abc 0,11 ± 0,03a 0,14 ± 0,008b 0,04 ± 0,01b

0,025 72 0,08 ± 0,02abc 0,11 ± 0,01a 0,17 ± 0,03ab 0,03 ± 0,01b

0,075 0 0,09 ± 0,004abc 0,07 ± 0,04a 0,26 ± 0,04a 0,16 ± 0,03a

0,075 48 0,068 ± 0,01bc 0,13 ± 0,04a 0,16 ± 0,006ab 0,04 ± 0,003b

0,075 72 0,078 ± 0,02abc 0,19 ± 0,10a 0,16 ± 0,03ab 0,03 ± 0,01b

0,15 0 0,107 ± 0,02ab 0,08 ± 0,02a 0,22 ± 0,08ab 0,16 ± 0,004a

0,15 48 0,07 ± 0,01abc 0,3 ± 0,006a 0,21 ± 0,006ab 0,03 ± 0,01b

0,15 72 0,089 ± 0,007abc 0,19 ± 0,07a 0,18 ± 0,03ab 0,02 ± 0,01b

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.   
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  De acordo com os resultados apresentados na Tabela 13, não foi possível 

observar diferenças significativas entre as amostras submetidas à germinação e a 

amostra controle para a disponibilidade dos minerais Ca e Zn, com exceção da amostra 

germinada a 48 horas/irradiada 0,075kGy e germinada por 72 horas que diferiram ao 

nível de 5% de probabilidade da amostra controle para o mineral Ca.  

 Como uma alternativa para estudos com humanos e animais, que são difíceis, 

caro e limitado, a disponibilidade de minerais ou elementos traços tem sido estimadas 

por meio de analises in vitro. Os métodos in vitro são geralmente baseados na 

simulação da digestão gastrointestinal, a qual estima a proporção dos nutrientes 

absorvidos no trato digestivo, através da medição da fração solúvel ou da fração 

dialisável na membrana (SEBASTIÁ et al., 2001). Assim, os métodos in vitro por serem 

alternativas mais rápidas, de menor custo e mais simples, foi optado para a realização 

da biodisponibilidade dos minerais no presente estudo. No entanto, estes métodos 

avaliam somente eventos pré-absortivos. Embora este método não possa reproduzir 

completamente as condições de testes in vivo, os seus resultados servem como um 

screening de interações, que podem ocorrer entre componentes da dieta no lúmen 

intestinal e estudos de biodisponibilidade de minerais com humanos (LUTEN et al., 

1996). 

 Para o mineral Mg, foi observado que nas amostras somente irradiadas e 

controle o elemento estava mais disponível quando comparados às amostras 

submetidas à germinação. As amostras germinadas, apesar de diferirem 

estatisticamente do controle, não apresentaram diferenças entre os tempos analisados 

(48 e 72 horas). 

 Em estudo realizado por Ghavidel et al. (2007) foi observado reduções nos 

teores de Ca, porém com aumento de 57,32%, 69%, 58,7 % e 70,4% na 

biodisponibilidade do mineral em grão-de-bico, feijão mungo, caupi e lentilha, 

respectivamente quando comparados às amostras controle. A partir da análise de 

coeficiente de correlação, os autores observaram interação significativa (p< 0,05) e 

negativa entre disponibilidade de Ca e ácido fítico, taninos e fibra dietética total.  

 Kamchan et al. (2004) ao estudarem a biodisponibilidade in vitro de Ca em 

vegetais, leguminosas e grãos e a presença de alguns fatores que inibem a absorção 
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deste mineral, observaram alta biodisponibilidade de Ca (20,3%) em broto de soja com 

menores teores de fibra dietética, fitato e oxalato quando comparados as amostras com 

médio ou baixa biodisponibilidade do referido mineral.   

 De acordo com Martinez-Domínguez et al. (2002), a estrutura do ácido 

fítico faz dele um excelente agente quelante, apresentando grande afinidade por todos 

os elementos traço polivalentes e minerais como Cu2+, Co2+, Mn2+, Zn2+, Fe3+/Fe2+, Mg2+ 

e Ca2+. Também estes autores afirmam que a maior parte dos estudos realizados sobre 

interações entre fitatos e minerais apontam a existência de uma relação inversa entre a 

absorção destes micronutrientes e a presença de ácido fítico. Há grandes diferenças no 

comportamento individual de cada elemento mineral e os efeitos adversos do ácido 

fítico na biodisponibilidade de minerais depende de grande número de fatores, como: 

concentração de fitatos e força de união com diferentes cátions; condições de 

processamento do alimento (especialmente pH); tipo de ácido fítico (adicionado ou 

endógeno) e a concentração de minerais no alimento; se o ácido fítico é ingerido na 

mesma refeição que a fonte mineral ou em refeições separadas; a concentração de 

proteínas da dieta e conseqüentemente a presença de proteínas, peptídios ou 

aminoácidos no intestino que possam interferir na formação do complexo ácido fítico-

mineral; a presença de outros agentes como fibra alimentar, ácido oxálico, ácido 

ascórbico, ácido cítrico ou taninos que possam competir com o ácido fítico na união 

com minerais, a presença de fitases de origem intestinal, bacteriana ou alimentar, assim 

como a inibição desta enzima e a adaptação metabólica do indivíduo a altos níveis de 

ácido fítico. 

 Juntando estes dados, os índices sugerem que a disponibilidade de Ca, 

Mg e Zn não foram afetados pelos fitatos presentes no grão. Verificou-se correlação 

positiva de 0,44; 0,54 e 0,89, respectivamente entre disponibilidade de minerais e o 

composto antinutricional. No entanto, era esperado o aumento na disponibilidade 

desses minerais já que a germinação promoveu reduções nos fatores antinutricionais, 

dentre eles, taninos, lectinas e ácido fítico. Provavelmente essa alteração não foi 

suficiente para promover o aumento da disponibilidade dos minerais analisados, neste 

caso, seria necessário o aumento no tempo do processo germinativo (acima de 72 

horas) para a obtenção do resultado desejado.  
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 Ghavidel et al. (2007) também observaram que na germinação a porcentagem de 

biodisponibilidade de Fe aumentou significativamente para 64,6%; 67,8%;75,8% e 

81,3% em grão-de-bico, feijão mungo, caupi e lentilha, respectivamente quando 

comparados às amostras controle. A presença de taninos e ácido fítico no tegumento 

das sementes como inibidores demonstraram efeito redutor na absorção de Fe. A 

análise estatística confirmou que a porcentagem da biodisponibilidade de Fe 

apresentou correlação significativa (p<0,05) e negativa com o ácido fítico, taninos e teor 

de fibra dietética total.  

 Hemalatha et al, (2007) relataram que a biodisponibilidade de Zn em grão de 

bico não foi afetada durante germinação por 24 e 48 horas. Reduções na 

biodisponibilidade de Zn foram observados em grãos de capim-pé-de-galinha (30 e 

38%, respectivamente) e feijão verde (38 e 44%, respectivamente). Por outro lado, a 

germinação dos grãos apresentou aumento na biodisponibilidade de Fe em 38 e 62% 

(feijão verde), 37 e 39% (grão-de-bico), respectivamente. Os mesmos reportaram que o 

teor de fitato não foi afetado durante processo de germinação, enquanto taninos 

reduziram significativamente após os tempos analisados. Esta redução foi de 43 e 74% 

para feijão verde, 44 e 50% para grãos de capim-pé-de-galinha e 47% e 52% para 

grão-de-bico, respectivamente, após 24 e 48 horas de germinação.  Para os autores, a 

redução na biodisponibilidade de Zn pode ser atribuída, mais ao efeito da hidratação do 

que da germinação. No estudo, a água que foi utilizada para a hidratação dos grãos 

não foi descartada. Assim, os grãos germinados utilizados para análise não foram 

destituídos dos fitatos solúvel que provavelmente foram lixiviados durante processo de 

maceração.  

 Chopra e Sankhala (2004) analisaram a influência da hidratação e germinação 

de Dolichos biflorus e Phaseolus aconitifolius, que são ricos em fitato e taninos, sobre a 

disponibilidade de Fe in vitro. A hidratação dessas leguminosas por 8 e 16 horas, 

reduziu os níveis de taninos e fitatos, porem a degradação desses antinutricionais 

somente foi acentuada após 24 horas de germinação. A disponibilidade in vitro de ferro 

aumentou significativamente após hidratação bem como após germinação dessas 

leguminosas. 
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Luo et al. (2009) ao investigarem os efeitos dos processamentos (hidratação, 

germinação e fermentação) sobre a disponibilidade de Fe in vitro e nos teores de ácido 

fítico em feijão fava observaram reduções significativas nos conteúdos de fitato após 

hidratação (tempos: 4, 8, 12 e 24 horas) e germinação (tempos: 24, 48, 72, 96 e 120 

horas) com a evolução dos processos. No entanto, somente foi observado aumento na 

biodisponibilidade de ferro após 24 horas de hidratação e 120 horas de germinação.  

Martinez et al. (2011) não encontraram melhora na disponibilidade de Fe em 

soja germinada por 48 horas. Os autores atribuíram a essa ausência de melhora na 

disponibilidade devido à pequena redução embora não significativa, nos teores de ácido 

fítico e também ao pequeno tempo de germinação utilizado.  

 Davidsson et al. (1994) observaram que a biodisponibilidade de Fe aumenta com 

a remoção de fitato, ou aumento no teor de ácido ascórbico em fórmulas infantis a base 

de soja. 

 Estudos sobre a diálise de minerais em leguminosas são escassos e 

normalmente difíceis de comparar porque são realizados por diferentes metodologias, 

em diferentes minerais (Ca, Fe, Zn, entre outros), diferentes leguminosas (feijão, grão 

de bico, lentilhas, ervilhas e soja) e os mais diversos tratamentos utilizados (cozimento, 

germinação, irradiação, extrusão, autoclave, entre outros). 

 Considerando que a dieta da população brasileira tem se mostrado muitas vezes 

inadequada em relação ao consumo de minerais, uma melhor compreensão da 

absorção, biodisponibilidade e dos fatores que podem influenciá-los, além de como 

otimizar o consumo desse nutriente por meio de fontes alimentares e melhor forma de 

suplementação, é importante para desenvolver estratégias que possibilitem a maior 

ingestão desses micronutrientes (PEREIRA et al., 2009). 

 Em grãos de soja são também importantes as vitaminas hidrossolúveis. O teor 

de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2) e vitamina B6, representada pelos 

vitâmeros piridoxamina, piridoxal e piridoxina, no grão controle, irradiado e/ou 

germinado estão expostos na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Teor de Vitaminas B1, B2, B6 e seus respectivos vitâmeros (Piridoxamina, Piridoxal, Piridoxina) para os grãos 
de soja que sofreram os processos de irradiação e germinação, isolados e combinados, e o grão controle 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

Tiamina                               

(mg 100g-1)

Riboflavina                        

(mg 100 g-1)

Piridoxina                                

(mg 100g-1)

Piridoxal                        

(mg 100g-1)

Piridoxamina                     

(mg 100g-1)

Vitamina B6Total                 

(mg 100g-1)

0 0 0,22 ± 0,002ef 0,41± 0,008e 0,11 ± 0,007cd 0,09 ± 0,002a 0,12 ± 0,007c 0,33 ± 0,01de

0 48 0,42 ± 0,009a 0,68 ± 0,02b 0,14 ± 0,003ab 0,07 ± 0,004abcd 0,18 ± 0,006ab 0,4 ± 0,008c

0 72 0,25 ± 0,01de 0,52 ± 0,002d 0,15 ± 0,01a 0,07 ± 0,0002d 0,21 ± 0,006a 0,44 ± 0,01ab

0,025 0 0,17 ± 0,003g 0,43 ± 0,01e 0,11 ± 0,002cd 0,08 ± 0,001abc 0,13 ± 0,012c 0,33 ± 0,01de

0,025 48 0,32 ± 0,01c 0,63 ± 0,0006c 0,13 ± 0,003bcd 0,07 ± 0,001abcd 0,14 ± 0,003bc 0,35 ± 0,002de

0,025 72 0,23 ± 0,006def 0,74 ± 0,01a 0,14 ± 0,009ab 0,06 ± 0,01d 0,20 ± 0,03a 0,45 ± 0,009a

0,075 0 0,23 ± 0,004def 0,41 ± 0,02e 0,11 ± 0,003cd 0,08 ± 0,002ab 0,12 ± 0,005c 0,32 ± 0,008e

0,075 48 0,22± 0,009f 0,61 ± 0,01c 0,13 ± 0,002bc 0,07 ± 0,002abcd 0,15 ± 0,002bc 0,35 ± 0,006d

0,075 72 0,35 ± 0,01b 0,68 ± 0,01b 0,14 ± 0,009ab 0,07 ± 0,002cd 0,21 ± 0,013a 0,41 ± 0,003bc

0,15 0 0,21 ± 0,0003f 0,39 ± 0,01e 0,12 ± 0,005bcd 0,09 ± 0,002a 0,12 ± 0,002c 0,33 ± 0,008de

0,15 48 0,34 ± 0,004bc 0,60 ± 0,02c 0,13 ± 0,005bcd 0,08 ± 0,005abcd 0,15 ± 0,002bc 0,35 ± 0,005d

0,15 72 0,26 ± 0,007d 0,76 ± 0,02a 0,15 ± 0,007a 0,07 ± 0,003bcd 0,21 ± 0,006a 0,44 ± 0,003a

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.
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 De acordo com os dados apresentados na Tabela 15, verifica-se que os teores 

de tiamina, riboflavina e vitamina B6 total elevaram com a germinação. Com a evolução 

do processo germinativo foi verificado que os teores de Vitamina B2 e B6 aumentaram 

em média de 54% e 63% (B2), 9% e 32% (B6), após os tempos de 48 e 72 horas 

respectivamente.  

 Independente das doses de radiação utilizadas, não foi observado diferenças 

significativas quando comparados à amostra controle. Somente a dose de 0,025kGy 

observada na coluna de Vitamina B1 diferiu estatisticamente da controle, porém como 

as maiores doses utilizadas, 0,075 e 0,150kGy não apresentaram efeito no conteúdo de 

tiamina, conclui-se que esta redução, de aproximadamente 23%, não foi decorrente do 

processo de irradiação.  

 Observou-se também que embora o processo de irradiação não apresente efeito 

sobre as vitaminas estudadas, ocorreram diferenças estatisticamente significativas no 

teor de riboflavina principalmente nas amostras após 72 horas de germinação. 

 Plaza et al. (2003) encontraram aumento de 4 vezes, 11,5 vezes e 2,65 vezes 

em broto de soja após 96 horas quando comparado ao grão controle, para vitamina B1, 

B2 e B6, respectivamente. Na literatura foi observado que o conteúdo de tiamina em 

brotos foi ligeiramente maior, ou praticamente inalterado ou significativamente menor do 

que nos grãos crus. 

 O termo genérico vitamina B6 é usado para designar todos os compostos 

derivados 3-hidroxi-2metilpiridina (SNELL, 1986), sendo os três vitâmeros, a piridoxina 

(PN), o piridoxal (PL) e a piridoxamina (PM). As três formas são igualmente eficazes na 

nutrição e a maior parte da vitamina B6 nos alimentos está na forma de piridoxal e 

piridoxamina (VILLAVICENCIO, 1998). 

 Assim, quanto aos vitâmeros da vitamina B6 verifica-se que a piridoxamina 

obteve maiores teores (Tabela 15) seguida de piridoxina e piridoxal. Piridoxina e 

piridoxamina tiveram seus teores elevados após germinação. Por outro lado, piridoxal 

apresentou redução, porém somente as amostras submetidas à germinação por 72 

horas diferiram estatisticamente do controle. 

 Sierra et al. (1999) observaram que a germinação em grãos de ervilha por 2, 4 e 

6 dias a 20°C e com lavagens diárias aumento de 2, 3 e 4 vezes, respectivamente, o 
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conteúdo total de Vitamina B6. Em relação aos seus vitâmeros, notou-se que em 

ervilhas cruas a piridoxina foi a mais predominante seguida de piridoxamina e piridoxal. 

O conteúdo de piridoxal aumentou cerca de 7,5 vezes nas sementes germinadas após 

6 dias.  Também foi encontrada redução crescente no teor de tiamina. Já os teores de 

riboflavina apresentaram aumento significativo (22%, 75% e 97% nos tempos de 2, 4 e 

6 dias, respectivamente) nas mesmas condições de germinação oferecidas.  

 Aslam et al. (2008) ao estudarem as condições in vitro (controladas) e ex vitro 

em grãos de bico germinados por 3, 5, 7, 9 e 11 dias observaram aumento linear nos 

teores de vitamina B1 com a evolução da germinação, porém após o 11° dia do 

processo germinativo seus conteúdos começaram a reduzir. As vitaminas B6 não foram 

detectadas até o terceiro dia do processo, no entanto, após esse período os grãos 

submetidos às condições in vitro mostraram aumento progressivo até os 9 dias da 

germinação. Os autores observaram que os teores de vitaminas do complexo B foram 

diretamente influenciados pelos períodos e condições de germinação estudada. 

Relataram que os teores de vitamina B1 e B2 foram elevados sob condições ambientais 

naturais e em contrapartida, a vitamina B6 aumentou consideravelmente sob condições 

in vitro. Para os autores, estas variações nos teores de vitaminas podem ser 

decorrentes da intensidade de luz, que conseqüentemente regula as vias metabólicas 

de um determinado tipo de vitamina.  

 El-Adawy (2002) encontrou aumento de 16,15% e 3,57% nos teores de 

riboflavina e piridoxina, respectivamente, e diminuição de 37,5% no conteúdo de 

tiamina após 3 dias de germinação de grão de bico na ausência de luminosidade. 

 Vidal-Valverde et al. (2002) relataram reduções  variando entre 2-8% nos teores 

de vitamina B1 em feijão e lentilha. Em contrapartida o conteúdo de vitamina B2 

aumentou progressivamente durante a germinação (2, 4, 6 dias).  

 Abdullah e Baldew (1984) observaram aumento acentuado nos teores de 

tiamina, riboflavina e niacina após 3 dias de germinação em gaze úmida e lavagem 3 

vezes ao dia, em soja e feijão. Prodanov et al. (1997) concluíram que o conteúdo de 

tiamina e riboflavina em lentilhas e feijões dependiam da freqüência de lavagem dos 

grãos, presença de luminosidade e tempo de germinação.  
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4.4 Conclusão 

 

 Pelo exposto, conclui-se que durante a germinação houve alterações em relação 

ao conteúdo mineral do grão, promovendo aumento nos teores de grande parte dos 

minerais analisados assim como de vitaminas B1, B2 e B6. Os resultados referentes à 

disponibilidade de Ca, Fe, Zn e Mg, não apresentaram melhora com o processo de  

germinação devido às grandes variações na composição química dos grãos, às 

diferentes condições de germinação, às diversas metodologias analíticas empregadas e 

as diferentes variedade dos grãos até então estudados.   

 O processo de germinação provocou mudanças significativas na composição 

nutricional da soja e embora alguns desses aumentos sejam considerados aparentes, a 

soja germinada possui características nutricionais diferenciadas e qualidade superior 

em relação à soja controle, podendo oferecer mais nutrientes tanto em termos minerais, 

quanto vitamínicos para o organismo humano.  
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5 IMPACTO DA IRRADIAÇÃO E GERMINAÇÃO SOBRE OS COMPOSTOS 

ANTIOXIDANTES E A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA SOJA (Glycine max Merril) 

BRS216 

 
Resumo 
O consumo de soja tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, devido à suas 
propriedades funcionais com a presença de diversos compostos bioativos que, em 
determinadas concentrações, trazem benefícios para a saúde dos consumidores. O 
objetivo deste trabalho foi estudar a influências dos parâmetros tempo do processo de 
germinação e doses de radiação gama sobre a cultivar de soja BRS216, desenvolvida 
pela EMBRAPA, nos compostos fenólicos totais, clorofila, carotenóides e capacidade 
antioxidante de soja germinada e/ou irradiada. Os grãos foram irradiados com 
Cobalto60, nas doses 0, 0,025; 0,075 e 0,15 kGy para estimular a germinação. Após o 
tratamento de irradiação ocorreu à germinação que foi realizada em temperatura e 
luminosidade ambiente durante 48 e 72 horas. Em seguida, as amostras foram 
congeladas e liofilizadas e realizadas as análises de fenólicos totais, clorofila, 
carotenóides e a capacidade antioxidante determinado por DPPH e ABTS. Os 
resultados revelam que o processo de irradiação nas diferentes doses utilizadas não 
influenciou nas concentrações dos compostos analisados.  Os teores de fenólicos totais 
apresentaram aumento estatisticamente significativo após 72horas de germinação. A 
capacidade antioxidante da soja determinada pelo método ABTS+ apresentou valores 
superiores ao encontrado pelo método de DPPH, porém quando realizado teste de 
correlação de Pearson, alta correlação foi observado entre o método DPPH e o teor de 
fenólicos. Foi observado também aumento considerável, progressivo e significativo nos 
teores de clorofila e carotenóides durante a germinação dos grãos, o que evidencia, 
após realização do teste de coeficiente de Pearson, correlação alta e positiva entre a 
síntese desses componentes e processo germinativo. Contudo conclui-se que o 
consumo de soja germinada durante 72 horas associados aos mecanismos de defesa 
endógenos pode ser eficiente no combate de processos oxidativos naturais do 
organismo, que ocorrem devido às formas de oxigênio reativas denominadas 
“substâncias reativas oxigenadas” ou ROS, as quais englobam os radicais livres. 
 
Palavras-chave: Soja BRS216; Tempo de germinação; Dose de radiação; 

Antioxidantes; Atividade antioxidante 
 
Abstract 
Soy consumption has increased considerably in recent years due to its functional 
properties, as it has several bioactive compounds that, at certain concentrations, benefit 
human health. The objective of this work was to study the effects of time of the 
germination process and gamma radiation on the soybean cultivar BRS216 developed 
by EMBRAPA, in terms of total phenolic compounds, chlorophyll, carotenoids and 
antioxidant capacity of germinated and/or irradiated soybean. The grains were irradiated 
with Cobalt60 at doses 0, 0.025, 0.075 and 0.15 kGy to stimulate germination. After the 
irradiation treatment, germination occurred at room temperature and light for 48 and 72 
hours. Then, the samples were frozen and lyophilized and analyses were carried out of 
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phenolic compounds, chlorophyll, carotenoids and antioxidant capacity determined by 
DPPH and ABTS. The results show that the irradiation process at different doses did not 
influence the concentrations of the compounds analyzed. The contents of phenolic 
compounds showed a statistically significant increase after 72 hours of germination. The 
antioxidant capacity of soybean determined by the ABTS+ method presented  higher 
values than in the DPPH method, but when the Pearson correlation test was performed, 
a high correlation was observed between the DPPH method and phenolic content. A 
considerable, progressive and significant increase was also observed in contents of 
chlorophyll and carotenoids during the grain germination, which shows, after running the 
Pearson correlation test, a high positive correlation between the synthesis of these 
components and the germination process. Therefore, it was concluded that consumption 
of soybean germinated for 72 hours associated with the endogenous defense 
mechanisms can be effective in combating the natural oxidation processes of the body 
that occur due to oxygen reactive forms called “reactive oxygen substances” or ROS, 
which include the free radicals. 
Keywords: Soybean BRS 216; Time of germination; Dose of radiation; Antioxidants; 

Antioxidant activity. 
 
 
5.1 Introdução 

 Os seres humanos estão expostos a uma série de agentes oxidantes que 

podem causar danos oxidativos a biomoléculas (lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos) 

e estar envolvidos com a etiologia de várias patologias, incluindo doenças crônicas não 

transmissíveis (ZULUETA et al., 2006; HUANG; PRIOR, 2005). Assim, presume-se que 

a ingestão de antioxidantes capazes de neutralizar os radicais livres possa ter papel 

importante na prevenção de doenças (HARBORNE et al., 2000; FRITZ et al., 2003). A 

possibilidade de prevenir e/ou combater doenças por meio da dieta tem atraído a 

atenção, tanto na comunidade científica como das indústrias alimentícias, com o 

objetivo comum de desenvolver os atualmente conhecidos como “alimentos funcionais” 

ou alimentos ricos em um ou mais compostos bioativos que apresentam efeitos 

positivos na saúde humana (CASTILLO et al., 2000; KIKUZAKI et al., 2002; BARBOSA 

et al., 2006). 

 Deste modo, a mídia, nos últimos anos vem divulgando alimentos com 

alegação de saúde, dentre os quais, destaca-se a soja. O interesse por essa 

leguminosa como alimento tem aumentado em proporção considerável, devido 

evidências quanto ao seu potencial efeito na prevenção de doenças cardiovasculares, 

câncer, osteoporose e sintomas da menopausa (GENOVESE; HASSIMOTTO; LAJOLO, 



 151 

2005). Suas características químicas e nutricionais a qualificam como alimento 

funcional, pois além de possuir proteína de alta qualidade, (HASLER, 1998), possuem 

compostos fitoquímicos e neutracêuticos, como isoflavonas, tocoferóis, fitoesteróis, 

saponinas, lunasina e compostos fenólicos que estão implicados na remoção de ROS 

(espécies reativas de oxigênio), quelação de íons metais e ativação de enzimas 

antioxidantes (SAKAC et al., 2000; TRIPATHI; MISRA, 2005). Concomitante as suas 

excelentes fontes de compostos bioativos e sua atividade antioxidante, a soja vem 

ganhando interesse no setor industrial, por desenvolver ingredientes para uso em 

alimentos funcionais e outras aplicações (LIN; LAI, 2006). 

 Baseado nas evidências da soja em ajudar a prevenir os riscos de 

doenças cardíacas, o FDA (Food and Drug Administration) aprovou a indicação no 

rótulo de que os produtos à base de soja trazem benefícios à saúde. Para isso, tais 

produtos necessitam apresentar teor de 6,25 g de proteína de soja por porção 

consumida, além de conter baixos teores de gordura saturada e colesterol. Esse valor 

equivale a ¼ (representando quatro refeições diárias) dos 25 g de proteína de soja 

considerados necessários para se promover à diminuição dos níveis de lipídios no 

sangue e ajudar a prevenir doenças cardíacas (ESTADOS UNIDOS, 2002). 

 Por definição, antioxidante é qualquer substância que, mesmo presente em baixas 

concentrações quando comparada ao substrato oxidável atrasa ou inibe a oxidação 

desse substrato de maneira eficaz (SITES; STAHL, 1995). Os antioxidantes exógenos 

estão naturalmente presentes nos alimentos e abrangem número relativamente grande 

de substâncias, as quais estão relacionadas a três grandes grupos: as vitaminas, os 

fenólicos e os carotenóides (SEIFFRIED et al., 2007; RICE-EVANS; MILLER; 

PAGANGA, 1997). Estes podem ser fisicamente classificados por sua solubilidade em: 

hidrofílicos, tais como ácido ascórbico e a maioria dos polifenóis, e lipofílicos, os quais 

incluem os carotenóides. Diferentemente dos hidrofílicos, que são excretados na urina, 

os antioxidantes lipofílicos se acumulam no corpo, penetram na membrana celular 

lipoprotéica mais facilmente e alcançam alto grau de biodisponibilidade (HALLIWELL, 

1996). 

 Atualmente, está amplamente aceita a idéia de que a atividade antioxidante em 

soja está relacionada com seu alto teor de compostos fenólicos. Esses, sendo um dos 
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maiores grupos de componentes dietéticos não essenciais, têm suas pesquisas 

justificadas pela inibição de doenças crônico-degenerativas. A bioatividade dos 

fenólicos pode estar relacionada com o seu potencial efeito antioxidante, os quais são 

atribuídos as características como quelar metais, inibir a lipoxigenase e seqüestrar 

radicais (SCHUBERT; LANSKY; NEEMAN, 1999; ANGELO; JORGE, 2007). Outro 

nutriente reconhecido por apresentar propriedade antioxidante, são os carotenóides. Os 

carotenóides são pigmentos naturais que possuem um papel muito importante na 

fisiologia dos vegetais; conferindo-lhes cor e participando da fotossíntese, 

conjuntamente com a clorofila. Muitos dos carotenóides presentes nos vegetais 

apresentam atividade de pró-vitamina A e atividade antioxidante (RODRIGUEZ-AMAYA 

e KIMURA, 2004). 

 No entanto, para melhorar a qualidade nutricional da soja e utilizá-la como 

alimento, há necessidade de remover alguns constituintes. Desta forma, alguns 

processamentos como moagem, hidratação, cozimento, fermentação, extração com 

solventes e germinação (RACKIS et al., 1979; BRESSANI, 1983; ABDULLAH et al., 

1984; MOSTAFA; RAHMA, 1987; BELEIA et al., 1990) tem sido propostos como 

alternativa para melhorar essas qualidades nutricionais da soja (MOSTAFA; RAHMA, 

1987) 

 Durante a germinação, ou seja, desenvolvimento do grão, alguns 

nutrientes de reserva são degradados e utilizados para a respiração e síntese de novos 

constituintes, causando alterações significativas nas características bioquímicas, 

nutricionais e sensoriais. Sabe-se que o processo de germinação geralmente melhora a 

qualidade nutricional não só pela redução dos compostos antinutricionais, mas também 

pelo aumento dos teores de aminoácidos, carboidratos, fibra alimentar e compostos 

bioativos (DANISOVA et al., 1995; URBANO et al., 1995; AYET et al., 1997; VIDAL-

VALVERDE et al., 2002; VIDAL-VALVERDE et al., 2003). Conseqüentemente estes 

compostos, aumentam a funcionalidade e a capacidade antioxidante dos grãos 

(LÓPEZ-AMORÓS et al., 2006; FRIAS et al., 2002; VIDAL-VALVERDE et al., 2002). 

 Deste modo, o desenvolvimento de métodos analíticos para a 

determinação da atividade antioxidante ou a quantificação de antioxidantes específicos 

em alimentos, tem sido justificado pela relevância comercial e farmacológica destes 
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aditivos com características extremamente importantes. Todavia, muitos métodos foram 

desenvolvidos e aplicados para determinar a capacidade antioxidante, que podem ser 

baseados no poder de redução do metal (FRAP -  ferric reducing antioxidant power), na 

captura do radical orgânico (DPPH - 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl e ABTS - 3-ethyl-

benzothiazoline-6-sulfonic acid)  na captura do radical peroxila  (ORAC - Oxygen radical 

absorption capacity) (BRAND-WILLIAMS et al., 1995; KIM et al., 2002; OUT et al., 2002; 

RE et al., 1999; RUFINO et al., 2007; THAIPONG et al., 2006; VAN DEN BERG et al., 

2001) e na quantificação dos produtos formados durante a peroxidação de lipídeos 

(TBARS, oxidação do LDL; co-oxidação do caroteno) (RUFINO et al., 2007). Dentre 

esses, os métodos colorimétricos mais utilizados são o DPPH (1,1-difenil-2-

picrilhidrazila) e o ABTS (sal de amônio do ácido 2,2-azinobis (3-etilbenzenotiazolina-6-

sulfonico) (WOJDYOLO; OSYMIANSKI; CZMERYS, 2007). Ambos são caracterizados 

por sua excelente reprodutibilidade sob condições estabelecidas, porém podem mostrar 

diferenças significantes em suas respostas antioxidantes (KUSKOSKI et al., 2005). 

 A maioria dos métodos de determinação empregam o mesmo princípio: 

um composto radical sintético com coloração é gerado e a habilidade das amostras 

biológicas (antioxidantes) em neutralizar os radicas é monitorado por espectrofotômetro; 

com a aplicação de um padrão apropriado para quantificar a capacidade antioxidante, 

exemplo: capacidade antioxidante por equivalente de TROLOX (TEAC) ou capacidade 

antioxidante por equivalente de vitamina C (VCEAC) (FLOEGEL et al., 2011). O método 

ABTS é baseado através do monitoramento do decaimento do radical ABTS, produzido 

pela reação de oxidação do 2,2-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico - ABTS), 

causada pela adição de uma amostra contendo compostos antioxidantes (CAMPOS; 

LISSI, 1997). Por outro lado, o método do DPPH baseia-se na reação entre o 

antioxidante com o reagente DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil), que converte-se em sua 

forma reduzida (1,1-difenil-2-picrilhidrazina). Nesta reação, a solução metanólica de 

DPPH, inicialmente de coloração violeta, torna-se amarelada e o grau de 

descoloramento indica a habilidade do antioxidante em sequestrar o radical livre 

(ABDILLE et al., 2005). 

 Estes métodos para a determinação da capacidade antioxidante por 

serem numerosos e estão sujeitos a interferências, além de se basearem em 
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fundamentos diversos. Dessa forma, atualmente preconiza-se a utilização de duas ou 

mais técnicas, já que nenhum ensaio usado isoladamente para determinar a atividade 

antioxidante irá refletir exatamente a “capacidade antioxidante total”de uma amostra 

(HUANG et al., 2005; PRIOR et al., 2005). 

 Além do processo de germinação, a irradiação também tem sido bastante 

estudada para verificar as alterações que este pode ocasionar no conteúdo de 

fitoquímicos em grãos de soja. Sabe-se que a irradiação gama tem sido vista como o 

melhor método para eliminar microorganismos patogênicos, prevenindo a deterioração 

e principalmente, não comprometendo as propriedades nutricionais e qualidade 

sensoriais dos alimentos (WHO, 1999). A utilização de baixas doses de radiação em 

alimentos é conhecido por aumentar a sua brotação e não na diminuição dos 

compostos indesejáveis presentes no grão (ZAKA et al., 2004). Isto ocorre, pois a 

radiação interage com a água presente no alimento e cria grande número de radicais 

com curta meias-vidas, dos quais os óxidos e peróxidos são normalmente os elementos 

finais. Óxidos e peróxidos atuam na matéria biológica provocando alterações, dentre as 

quais podemos destacar: iniciam a síntese de proteínas (PUNTARULO et al., 1988; 

MOON, 1985) e modificam o funcionamento da membrana. Este aumento no processo 

germinativo pode ser influenciado por fatores que incluem a espécie da planta, o 

estágio em que os tecidos das plantas foram irradiados e as condições ambientais em 

que ocorreu a irradiação (ZAKA et al., 2004). 

 Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o teor de 

fenólicos totais, carotenóides, clorofila e capacidade antioxidantes de grãos de soja 

germinados (48 e 72 horas) e irradiados (0,025; 0,075 e 0,150kGy) isolados e 

combinados. 

 

5.2 Material e Métodos 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. 

 

 



 155 

5.2.1 Matéria-prima 

 A matéria-prima utilizada para a realização do experimento foi soja 

BRS216, desenvolvido pela EMBRAPA, Londrina, PR. 

 

5.2.2 Irradiação 

 Os grãos foram irradiados no CENA (Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura), utilizando raios gama, provenientes do Cobalto60, comercial, do tipo 

Gammacell, nas doses de 0; 0,025; 0,075 e 0,150 kGy com taxa de dose de 0,456 kGy 

h-1 e posteriormente foram germinados. A quantidade da dose absorvida durante a 

irradiação foi medida através de dosímetro polimetilmetacrilato (PMMA – Red perspex). 

A leitura foi realizada em espectrofotômetro, e a dose de radiação absorvida foi relatada 

quantitativamente no intervalo de 530 nm. Para analisar os grãos somente irradiados, 

as amostras foram trituradas em moinho de facas e peneiradas em malha de 30 mesh 

com a finalidade de obtenção da farinha. Essa farinha foi armazenada em saco de 

polietileno, fechado e mantida em temperatura de refrigeração (4°C). 

 

5.2.3 Germinação 

 Para a germinação os grãos de soja sofreram imersão em 300mL de 

hipoclorito de sódio a 1% (v/v) por 20 min. Lavagem com água deionizada, hidratação 

dos grãos em 300mL de água deionizada por 8h à temperatura ambiente e ao final foi 

retirado o excesso de água. Após a hidratação os grãos foram mantidos no laboratório 

com temperatura e luminosidade ambiente. A germinação ocorreu durante os meses de 

novembro de 2009 até maio de 2010 com a temperatura variando na faixa entre 30°C a 

18,5°C (temperatura média de 24,2°C) e a umidade relativa do ar média de 77,3%. A 

cada 8h as sementes eram umedecidas e agitadas levemente. As amostras foram 

recolhidas para análises após 48h e 72h de germinação. As amostras foram 

congeladas a -80° C durante um dia e posteriormente foram liofilizadas e trituradas em 

moinho de facas e peneiradas em malha de 30 mesh para a realização das análises. 

Após ser obtida, a farinha foi armazenada em saco de polietileno, fechado e mantida 

em temperatura de refrigeração (4°C). 
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5.2.4 Tratamentos 

 Após os processos de irradiação e germinação, foram realizados os 

tratamentos:  

T1- Grão controle 
T5- Gão germinado 48 

horas 

T9- Grão germinado 72 

horas 

T2- Grão irradiado 

0,025kGy 

T6- Grão germinado 

48 horas e irradiado 

0,025kGy 

T10- Gão germinado 

72 horas e irradiado 

0,025kGy 

T3- Grão irradiao 

0,075kGy 

T7- Grão germinado 

48 horas e irradiado 

0,075kGy 

T11- Grão germinado 

72 horas e irradiado 

0,075kGY 

T4- Grão irradiado 

0,150kGy 

T8- Grão germinado 

48 horas e irradiado 

0,150kGy 

T12- grão germinado 

72 horas e irradiado 

0,150kGY 

 

Em seguida, os grãos de soja que foram germinados foram congelados para 

posterior liofilização. Após esta etapa, todas as amostras foram moídas em moinho até 

a obtenção de farelo. 

  

5.2.5 Fenólicos Totais 

 O conteúdo total de fenólicos foi determinado por Despahnde e Cheryan 

(1987) utilizando o reagente de Folin Ciocaulteau, Carbonato de sódio anidro e 

catequina adicionadas de 2 mL de água destilada e 0,25 mL do reagente Folin-

Ciocalteau. Após 3 minutos à temperatura ambiente, foram adicionados 0,25 mL de 

solução saturada de carbonato de sódio. Os tubos foram levados para o banho-maria a 

37°C por 30 minutos para desenvolver coloração. Solução de catequina foi utilizada 

como padrão. As leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro. 

 

5.2.6 Clorofila e Carotenóides Totais 

 A clorofila e os carotenóides totais foram avaliados de acordo com a 

metodologia de Lichtenthaler (1987), pesando-se aproximadamente 2 gramas da 
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amostra fresca triturada e acrescentando-se 8 mL de acetona a 80%. A seguir, a 

mistura foi centrifugada em 5000 rpma por 3 a 4 minutos. A leitura do sobrenadante 

realizou-se em espectrofotômetro a 663 nm (clorofila a), 646 nm (clorofila b) e 470 nm 

(carotenóides). Os dados foram calculados em µg ml-1 para cada amostra. 

 Os teores de clorofila e carotenóides foram calculados pelas seguintes 

equações:  

Clorofila a (Ca) = 12,25 x A663 – 2,79 x A646 

 Clorofila b (Cb) = 21,50 x A646 – 5,10 x A663 

 Clorofila total (Ct) = 7,15 x A663 + 18,71 x A646 

 Carotenóides (C) = [1000 x A470 – (1,82 x Ca + 85,02 x Cb)]/198 

Onde:  

A663, A646 e A470 = leitura no espectrofotômetro nos comprimentos de onda indicados 

Ca = teor de clorofila a 

Cb = teor de clorofila b 

 

5.2.7 Atividade Antioxidante 

5.2.7.1 Método DPPH 

  A capacidade antioxidante dos extratos da soja foi medida segundo 

método proposto por Brand-William; Cuvelier e Berset (1995), que se baseia na redução 

da absorbância a 517nm do radical DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil), por antioxidantes. 

  A solução de DPPH foi preparada de forma a apresentar absorbância em 

517nm. Dependendo da amostra (maior poder antioxidante ou menor) pesou-se 0,8 

gramas em Becker e dilui em 10 mL de metanol. Agitar em mesa agitadora por 15 

minutos, e a seguir transferir em tubo de centrífuga. Centrifugar por 10 minutos a 2000 

rpm. Pipeta-se 500μl do sobrenadante em tubo de ensaio com 3 mL de etanol e 300μL 

da solução DPPH. A reação foi mantida a temperatura ambiente por 15 minutos, no 

escuro. As leituras das absorbâncias forão realizadas em 517nm em espectrofotômetro. 

A absorbância das amostras (Am) correlacionada à absorbância do controle (Ac) resulta 

na porcentagem de seqüestro de radicais livres (%SRL) que pode ser expressa pela 

seguinte fórmula. (SINGH; MURTH; JAYAPRAKASHA, 2002). 
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5.2.7.2 Método ABTS 

 O padrão TEAC descrito por Berg et al. (1999) e Re et al. (1999) que usa 

a determinação dos valores de TEAC com algumas modificações, será utilizado.  A 

TEAC será calculada em relação a solução de Trolox (Arts et al, 2004). A solução 

estoque de Trolox será diluída em 5 pontos (2,5 μM (1:799); 5 μM (1:399); 10 μM 

(1:199); 15 μM (1:132)) e a curva padrão será preparada. 

 

5.2.8 Análise dos dados 

  O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado com três 

repetições por tratamento para todas as análises químicas, sendo os resultados 

expressos em média±desvio-padrão. Foi realizada análise de variância pelo teste F e a 

comparação das médias obtidas nos diferentes tratamentos segundo teste de Tukey ao 

nível de significância de 5% (p<0,05) através do programa Software Statistical Analysis 

System (SAS) (SAS, 1998). Fez-se também a correlação de Pearson, entre todas as 

variáveis estudadas com o processo de germinação e irradiação. A construção dos 

gráficos e tabelas foi feita pelo programa Excel (MICROSOFT OFFICE EXCEL, 2007). 

 

5.3 Resultados e Discussão 

 A tabela 16 apresenta os valores de compostos fenólicos totais (mg g-1 em 

base seca) em grãos de soja submetidos à germinação e/ou irradiação e a amostra 

controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/#bib6
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Tabela 16 - Médias obtidas referentes aos teores de compostos fenólicos totais (mg g-1 
soja) em base seca, para os grãos de soja que sofreram os processos de 
irradiação e germinação, isolados e combinados, e o grão controle 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

Teor Fenólicos Totais                         

(mg g-1 amostra)

0 0 2,29 ± 0,04c

0 48 2,70 ± 0,2abc

0 72 3,14 ± 0,01ab

0,025 0 2,56 ± 0,21c

0,025 48 2,69 ± 0,1abc

0,025 72 3,16 ± 0,07a

0,075 0 2,63 ± 0,28c

0,075 48 2,67 ± 0,15bc

0,075 72 3,17 ± 0,02a

0,15 0 2,57 ± 0,3c

0,15 48 2,68 ± 0,07bc

0,15 72 3,17 ± 0,06a

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística 

significativa (p≤0,05), n=3.
 

 Conforme dados apresentados na Tabela 16, aumento estatisticamente 

significativo no conteúdo de fenólicos totais foi observado somente após 72 horas de 

germinação quando relacionado à amostra controle. Vale ressaltar, que apesar de ter 

observado tendência no aumento do teor de fenólicos com a evolução do processo 

germinativo, os grãos de soja submetidos à germinação por 48 horas não diferiram ao 

nível de 5% de probabilidade das amostras irradiadas, controle, germinadas por 72 

horas e germinadas por72horas/irradiada a 0,025kGy. 

 Convertendo os resultados da amostra controle (Tabela 16) em base 

fresca, ou seja, aproximadamente 218 mg de fenólicos em 100 gramas de soja, verifica-

se que os teores reportados por Genovese et al. (2005) estão muito próximo do valor 

aqui apresentado. Estes autores ao estudarem 14 variedades de soja brasileira e dentre 

elas a cultivar BRS216, desenvolvidas pela EMBRAPA, encontraram que a quantidade 

de fenólicos totais das amostras analisadas variou de 143 a 225 mg por 100 gramas de 

amostra fresca. Em especial, a soja BRS216, apresentou teor de 213mg de fenólicos 
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totais em 100 gramas de amostra analisada. Por outro lado, este resultado (Tabela 16) 

diverge dos valores encontrados por Biscaro (2009) e Toledo et al. (2007), que 

relataram teor de 599mg 100g-1 e variações de 508 a 593mg 100g-1 de amostra fresca, 

respectivamente, em diferentes cultivares de soja. As concentrações de fenólicos totais 

expressas em base fresca podem ser influenciadas por alterações no conteúdo de 

umidade durante o processo de hidratação e germinação dos grãos, que poderá 

apresentar efeito de diluição sobre a síntese de compostos fenólicos. No entanto, 

quando os resultados são expressos em base seca, a umidade é eliminada e nenhum 

efeito de diluição é observado, o que explica o fato de, no presente estudo, as 

concentrações estarem todas expressas em base seca. Barbosa et al. (2006) ao 

quantificarem o teor de fenólicos totais em grãos de soja, encontraram que em 100 

gramas de amostra em base seca continham 200 mg de fenólicos totais, valor este 

próximo ao encontrado no presente estudo, 229 mg 100 g-1. Amarowicz, Troszynska, 

Barylko-Pikielna e Shahidi (2004), Fernandez-Orozco, Zielinski e Piskula (2003), 

Madhujith, Naczk e Shahidi (2004), e Zielinski (2003) relataram valores de compostos 

fenólicos totais variando de 190 a 570mg 100g-1 de amostra seca para diferentes 

leguminosas cruas, entre elas a soja. 

 O efeito da germinação sobre os compostos fenólicos, observado na 

Tabela 15, está de acordo com o estudo realizado por Cevallos-Casals & Cisneros-

Zevallos (2010), que relataram durante fase de crescimento para a maioria dos grãos 

analisados, dentre eles a soja, que em média 59,7% dos fenólicos totais encontrados 

nos brotos (sete dias de germinação) foram sintetizados após hidratação dos grãos. Os 

mesmos autores também observaram que a fase de hidratação dos grãos, por 17 

horas, mostrou-se ser um período ativo para a síntese de fenólicos. No entanto, esse 

aumento é justificável porque a síntese de fenólicos é necessária para a lignificação, ou 

seja, para o desenvolvimento e estrutura de todos os tecidos das plantas (RANDHIR; 

SHETTY, 2005), e como proteção contra fatores ambientais (CEVALLOS-CASALS; 

CISNEROS-ZAVALLOS, 2010). 

 Xu et al. (2009) ao quantificarem o teor de compostos fenólicos em aveia 

nos diferentes tempos de maceração (hidratação; 8h, 16h e 24 horas) e germinação 

(12, 24, 36 e 48 horas), observaram aumento gradual no conteúdo de fenólicos livres e 
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diminuições gradativas nos fenólicos ligados aos polissacarídeos das paredes 

celulares. Conseqüentemente, a somatória dos compostos fenólicos livres e ligados, 

mostraram aumento de 6,8% para 59% nos teores de fenólicos totais durante o final do 

processo de maceração até 48 horas de germinação, respectivamente. Para 

Kaukovirta-Norja, Wilhelmsson e Poutanem (2004) a germinação e hidratação podem 

produzir enzimas que rompem as paredes celulares liberando os fenólicos 

anteriormente ligados e resultando em aumento dos compostos fenólicos totais. Desta 

forma, conclui-se que o aumento dos fenólicos livres está associado à liberação dos 

fenólicos ligados durante os processos analisados. 

 Trosznska, Wolejszo e Narolewska (2006) relataram efeito da germinação 

altamente significativo sobre os teores de fenólicos em feijão mungo (Vigma radiata L.). 

O conteúdo de fenólicos aumentou proporcionalmente com a evolução do processo, 

atingido acréscimo de 49% e 56% após 48 e 72horas. Efeito similar foi encontrado por 

Zielinsk (2003) o qual relatou que a germinação de Glycine max cv. mazovia causou 

aumento no teor de compostos fenólicos de 2,6 mg de catequina g-1 de amostra para 

3,1 mg de catequina g-1 de amostra após 7 dias de germinação e por Dikshit & Ghadle 

(2003), que atribuiram a esse aumento à decomposição dos complexos polifenóis 

levando ao aumento na eficiência da extração dos compostos fenólicos totais em grãos 

de soja germinados. Contudo, o aumento no conteudo de fenólicos tem mostrado papel 

potencialmente importante durante a germinação de sementes, bem como o reforço no 

valor nutracêutico das sementes por este processo (CEVALLOS-CASALS et al., 2010). 

 Em contraste, Randhir, Lin e Shetty (2004) verificaram que a germinação 

causou diminuição nos compostos fenólicos totais em grãos de Vigna radiata (feijão-

mungo). Para Mwikya et al. (2001) a diminuição da quantidade do composto fenólico 

das leguminosas germinadas em curto prazo foi atribuída às perdas de compostos de 

pigmentação no tegumento, quando as sementes são embebidas e germinadas. Já o 

aumento deste composto está atribuído ao metabolismo bioquímico durante a 

germinação de sementes, que pode produzir metabólitos secundários, tais como 

antocianinas, flavonóides agliconas ou liberação de glicosídeos conjugados dos 

tegumentos e cotilédones devido à ativação enzimática (MWIKYA et al., 2001). 
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 Baseando-se nos trabalhos citados, o aumento nos teores de fenólicos 

durante germinação foram superiores ao observado no presente estudo, o qual atingiu 

aumento de aproximadamente 18% e 37% após os períodos de 48 e 72 horas. Porém 

as diversidades das variações ocorridas nos compostos fenólicos durante germinação 

não são apenas dependentes do tipo e/ou cultivar dos grãos, mas também das 

condições de germinação pelos quais os grãos são submetidos, como presença ou 

ausência de luminosidade, tempo de germinação, temperatuda e umidade relativa 

(LÓPEZ-AMORÓS et al., 2006). Além disso, a discrepância nos resultados pode ser 

também atribuída ao emprego de diferentes métodos de extração e estimativa de 

compostos fenólicos (por exemplo, tempo de extração, diferentes proporções 

metanol/água para a extração), usando diferentes cultivares de soja (por exemplo: 

diferenças genéticas) e o uso de diferentes padrões de compostos fenólicos para 

reportar a concentração (MACHADO et al., 2008). 

 Diferentemente do resultado encontrado  (Tabela 16), Fernando-Orozco et 

al. (2008), observaram pequena redução , porém estatisticamente semelhantes,  nos 

teores de fenólicos de Glycine max cv. jutro após 2 e 3 dias de germinação. Por outro 

lado, os mesmos observaram que a variedade de soja Glycine max cv merit, 

apresentaram comportamento divergente em relação à outra variedade estudada e 

anteriormente citada. Com a germinação, seus teores elevaram, porém foram 

estatisticamente diferente da amostra controle somente após o quarto dia do processo 

germinativo, atingindo aumento de 17% no 6° dia. É interessante relatar, que os autores 

encontraram valor médio de aproximadamente 30% superior ao teor reportado no 

presente estudo para a soja cru, com aumento de 3% e 4% após o segundo e terceiro 

dia do processo germinativo, respectivamente (3,06 e 3,10 mg g-1 de amostra seca).  

Desta forma, nota-se que os compostos fenólicos após germinação apresentaram 

aumento inferior quando comparado à tabela 1, porém quando analisados os teores em 

mg g-1 de amostra, verifica-se que no estudo realizado por Fernando-Orozco et al. 

(2008), esses teores foram13% superior ao encontrado pelo presente estudo para sojas 

submetidas à germinação por 48 horas e 1,27% inferior às sojas germinadas a 72 

horas. 
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 Independente das doses de radiação utilizadas (0,025kGy; 0,075kGy e 

0,150kGy – Tabela 16) observou-se que as alterações ocorridas no conteúdo de 

fenólicos totais após esse processo não diferiram estatisticamente da amostra controle. 

Comportamento diferente, porém em doses maiores do que utilizados no presente 

estudo, foi encontrado por Dixit et al. (2010) o qual analisou três genótipos indianos de 

soja, Kalitur (coloração preto), Hara (cor verde) e NRC37 (cor amarelo), irradiados nas 

doses de 0,5; 2,0 e 5,0 kGy. Os autores relataram aumento de 17%, 14% e 13% 

quando irradiados a 0,5kGy para o genótipo Kalitur, NRC37 e Hara, respectivamente. 

Na dose de 2kGy, o máximo aumento foi encontrado no genótipo Hara (38%), NRC37 

(28%) e Kalitur (20%). No entanto, os três genótipos mostraram diminuições no 

conteúdo de fenólicos na dose mais alta, 5kGy. Variyar, Limaye e Sharma (2004) 

sugeriram que a irradiação induz à quebra de glicosídeos, resultando na liberação de 

compostos fenólicos livres, dentre eles isoflavonas, flavonóides e outros, que por sua 

vez têm suas quantidades aumentadas com a radiação, principalmente com doses 

maiores de 1kGy. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Villavicencio et al. (2000), 

Oigiangbe e Onigbinde (1996) e Pinn et al. (1993) que não observaram efeito da 

irradiação na concentração de composto fenólico para os feijões da variedade carioca e 

macaçar. 

 Assim, considerando a importância sob ponto de vista nutricional dos 

compostos fenólicos, é de grande valia seu aumento durante processo germinação, 

uma vez que têm sido associados à potencialização de efeitos promotores à saúde 

humana.  

 A tabela 17 mostra os valores encontrados para a atividade antioxidante 

da soja BRS216, com os métodos DPPH (equivalentes em µl de trolox por grama de 

amostra) e ABTS (equivalentes em µmol por grama de amostra). 
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Tabela 17 - Atividade antioxidante (μMol Trolox g-1) determinada pelos métodos DPPH 
e ABTS de extratos metanólicos de soja que sofreram os processos de 
irradiação e germinação, isolados e combinados e a soja controle (base 
fresca, média ± desvio padrão) 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

ABTS                                                                   

µm de TROLOX g-1 amostra

DPPH                                                 

µm de TROLOX g-1 amostra

0 0 4,66 ± 0,27c 0,62 ± 0,008c

0 48 6,07 ± 0,47b
0,64 ± 0,05c

0 72 7,06 ± 0,34ab
0,81 ± 0,01ab

0,025 0 4,69 ± 0,67c
0,62 ± 0,019c

0,025 48 6,72 ± 0,19ab
0,63 ± 0,04c

0,025 72 6,50 ± 0,42b
0,80 ± 0,05ab

0,075 0 3,67 ± 0,36c
0,64 ± 0,015c

0,075 48 5,98 ± 0,75b
0,64 ± 0,03c

0,075 72 7,77 ± 0,03a
0,75 ± 0,04b

0,15 0 4,21 ± 0,2c
0,62 ± 0,03c

0,15 48 6,30 ± 0,42b
0,65 ± 0,007c

0,15 72 6,33 ± 0,10b
0,88 ± 0,001a

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.
 

  

   A capacidade antioxidante da soja determinada pelo método ABTS+ 

apresentou valores superiores ao encontrado pelo método de DPPH· (Tabela 17) . Esta 

discrepância nos resultados podem ser devido às características e ao mecanismo de 

ação dos compostos bioativos e a metodologia utilizada para avaliar a sua propriedade 

antioxidante (MELO et al., 2006). No entanto, para ambos os métodos houve aumento 

na atividade antioxidante da soja após processo de germinação, não encontrando 

alterações estatisticamente significantivas quando submetidos às doses de radiação. 

Ao realizar teste de coeficiente de Pearson, o qual mede o grau de correlação entre 

duas variáveis, notou-se correlação alta e positiva entre a atividade atioxidante, 

determinado pelos método ABTS e DPPH e processo germinativo (r= 0,99 e 0,78, 

respectivamente).  Por outro lado, a irradição apresentou pequena interação negativa 

com este componente (r= -0,72 e -0,46, para os métodos ABTS e DPPH, 

respectivamente). 
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    Ao avaliar à capacidade sequestrante do DPPH·, verificou-se que o 

aumento da atividade antioxidante durante germinação somente  foi considerado 

estatisticamente significativo (p<0,05) após 72 horas do processo germinativo. Em 

contraste, no método de ABTS+ para ambos os tempos, 48 e 72 horas, foram 

estatisticamente diferente da amostra controle, porém semelhantes entre si, revelando 

tendência aparente no aumento da atividade antioxidante das sojas germinadas com a 

evolução do processo.  

 As alterações ocorridas durante germinação, nos teores de fenólicos 

totais, carotenóides, isoflavonas, vitaminas e outros compostos com características 

antioxidantes refletem no poder redutor da amostra analisada (LIN & LAI, 2006). Estas 

modificações podem ser atribuídas ao metabolismo bioquimico das sementes durante o  

processo germinativo, produzindo alguns metabólitos secundários de plantas, tais como 

antocianinas e flavonóides ou a liberação de agliconas a partir dos glicosídeos 

conjugados pela ativação enzimática (RANDHIR; LIN; SHETTY, 2004). Deste modo, foi 

observado no presente estudo, aumento progressivo nos teores de fenólicos totais 

(Tabela 16) e carotenóides (Tabela 18) com a evolução do processo de germinação. Os 

aumentos nos compostos antioxidantes consequentemente refletem no maior poder 

redutor das amostras germinadas nos tempos de 48 e 72horas.   

 Barbosa et al. (2006) estudando os teores de isoflavonas e capacidade 

antioxidante da soja e produtos derivados encontraram que o grão cru apresenta 

atividade antioxidante de 3,7 µmol equivalentes de Trolox por grama de amostra. Este 

valor é inferior ao encontrado no presente estudo, que foi de 4,66µmol equivalentes de 

Trolox.g-1 amostra. Porém vale ressaltar que a metodologia utilizada por Barbosa et al., 

(2006) fundamenta-se na descoloração (oxidação) do β-caroteno induzida pelos 

produtos de degradação oxidativa do ácido linoléico, diferindo das metodologias aqui 

utilizadas, DPPH· e ABTS+. 

 Efeito do processo de germinação na atividade antioxidante de 

leguminosas, foram reportados por Fernandez-Orozco et al. (2008) que observaram que 

os grãos de soja cultivar Glycine max cv.jutro e Glycine max cv. merit apresentaram 

valores iniciais de 3,2 e 2,9 µmol trolo g-1 de amostra base seca com signiftivo aumento 

(p< 0,05) de 28% e 70% após 4 e 6 dias de germinação, respectivamente pelo método 
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PRTC (Peroxil radical trapping capacity). Método este específico para determinação de 

radicais peroxil, que estão implicados na oxidação do ácido graxo. Os mesmo autores 

também avaliaram valores de TEAC os quais encontraram teores iniciais de 37,3 e 63 

µmol de trolox por g de amostra seca com aumento de 8-11% após 4 dias e 10-14%  

após 6 dias para Glycine max cv.jutro e Glycine max cv. merit, respectivamente. López-

Amorós, Hernández e Estrella (2006) também reportaram aumento na capacidade 

antioxidante, pelo método de DPPH, em ervilha, feijão e lentilha após 4 e 6 dias do 

processo germinativo. Para os mesmos, tempo de germinação e luminosidade são 

fatores que podem influenciar nesta capacidade. Os resultados sugerem que 

juntamente com os compostos fenólicos as leguminosas contêm outros compostos 

bioativos em diferentes concentrações que também afetam a atividade antioxidante dos 

grãos (PRODANOV et al., 1998; ATIENZA et al., 1999). Estes podem exercer efeito 

sinérgico entre si e com compostos fenólicos, o que justifica as possíveis disparidade na 

atividade antioxidantes das diferentes leguminosas (LÓPEZ-AMORÓS; HERNÁNDEZ; 

ESTRELLA, 2006).  

 Lin e Lai (2006) observaram que o método DPPH obteve boa 

repetibilidade para determinar a atividade antioxidante de sete diferentes variedades de 

soja.  Assim como observado na Tabela 16, os mesmos autores também relataram que 

alguns desses cultivares apresentaram aumento significativo na capacidade 

antioxidante  após 1 e 4 dias de germinação.   

 A dificil comparação dos resultados de atividade antioxidante de diferentes 

autores é devido a utilização de protocolos que variam na concentração inicial do 

radical (22,5-250µM), tempo de reação (5-60min), solvente e pH reacional, que afetam 

o resultado obtido e por consequência tornam dificil essa comparação válida entre os 

resultados (SHARMA et al., 2009). 

  Atualmente, esta amplamente aceita a idéia de que a atividade antioxidante em 

alimentos está relacionada com a presença do alto teor de compostos fenólicos totais. 

No presente estudo foi encontrada alta correlação, acima de 0,7 entre a atividade 

antioxidante avaliada pelo método DPPH (nível de significância menor que 0,0001) e o 

teor de fenólicos totais, o que demonstra a importância dos compostos fenólicos como 

agentes antioxidantes e com potencial na redução do risco de desenvovlimento de 
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doenças crônicas. Para o método ABTS, essa correlação foi de 0,59 com nível de 

significância de 0,0001. Nesse sentido, é possível inferir que os compostos fenólicos 

têm grande importância no comportamento antioxidante de amostras germinadas de 

soja e contribuem significativamente para a capaxidade antioxidante total.Verificou-se  

que os maiores teores de compostos fenólicos na amostras germinadas a 72 horas, 

proporcionaram maiores capacidade antioxidante, seguido das amostras submetidas à 

germinação por 48 horas.   

 Genovese, Hassimoto e Lajolo (2005) estudando 14 variedades de soja da 

EMBRAPA, observaram variação na atividade antioxidante de 184 a 239mg equivalente 

de catequina por 100 gramas de soja entre as amostras. Além disso, ao contrário do 

presente estudo, verificaram que não existia correlação entre o conteúdo de fenólicos 

totais das amostras e sua atividade antioxidante, porém eles concluíram que essa falta 

de correlação por ter ocorrido pela metodologia utilizada para avaliar a atividade 

antioxidante, que se baseava na habilidade das amostras em inibir a descoloração do 

B-caroteno, causada pela geração de radicais livres durante a peroxidação do ácido 

linolênico.  

 Concordando com os resultados aqui encontrados, Barbosa et al. (2006) 

também encontraram alta correlação, acima de 0,7, entre a atividade antioxidante 

avaliada pelos métodos DPPH e sistema co-oxidação do β–caroteno/ácido linoléico e o 

teor de flavonóides e fenólicos totais em grãos de soja e produtos derivados.  

 A tabela 18 apresenta os valores de clorofila total e carotenóides em grãos 

de soja BRS 216 submetidos ao processo de irradiação e/ou germinação e a amostra 

controle. 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

Tabela 18 - Teores de clorofila total e carotenóides (µg g-1 de amostra) (base fresca, 
média±desvio padrão), para soja BRS216 que sofreram os processos de 
irradiação e germinação, isolados e combinados e o grão controle 

       

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)

Clorofila            

(µg g-1)

Carotenóides 

(µg g-1)

0 0 0,59 ± 0,03e 6,98 ± 0,46gh

0 48 1,05 ± 0,06d 8,44 ± 0,32def

0 72 1,93 ± 0,01ab 18,81 ± 0,12a

0,025 0 0,88 ± 0,26de 6,71 ± 0,74h

0,025 48 0,96 ± 0,02d 8,63 ± 0,78def

0,025 72 1,58 ± 0,04bc 16,03 ± 0,21bc

0,075 0 0,77 ± 0,22de 8,26 ± 0,72ef g

0,075 48 0,97 ± 0,09d 9,31 ± 0,26de

0,075 72 1,46 ± 0,07c 14,82 ± 0,13c

0,15 0 0,88 ± 0,12de 7,63 ± 0,25f gh

0,15 48 1,01 ± 0,05d 9,72 ± 0,14d

0,15 72 1,99 ± 0,15a 16,96 ± 0,71b

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística 

significativa (p≤0,05), n=3.  

 É importante ressaltar que a análise de clorofila por pigmentos por 

espectrofotometria fornece dados relativos ao conteúdo total de pigmentos 

esverdeados, incluindo clorofila a, clorofila b e seus derivados, como feofitinas e 

feoforbídeos, e não diferencia individualmente entre os seus componentes, uma vez 

que seus espectros e máximos de absorbância são muito parecidos (BORRMAN, 

2009).  Assim, a tabela 18 revela que os teores de clorofila total variaram entre 0,59 a 

1,99 µg g-1 de amostra. Mostrou-se também aumento considerável, progressivo e 

significativo nos teores de clorofila durante a germinação dos grãos, o que evidencia, 

após realização do teste de coeficiente de Pearson, correlação alta e positiva (r=0,93) 

entre a síntese de clorofila e processo germinativo. Por outro lado, as amostras 

submetidas somente ao processo de irradiação, não diferiram ao nível de 5% de 

probabilidade da amostra controle, porém foram também estatisticamente semelhantes 

a todas as amostras germinadas por 48 horas. Isso leva a concluir que houve pequena 

síntese no conteúdo de clorofilas nos grãos irradiados, porém esse aumento não foi 
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suficiente para ser estatisticamente significante. Os resultados relacionados ao efeito da 

germinação sobre os conteúdos de clorofila estão em concordância com os reportados 

por Padmaja et al. (1990) que verificaram aumento no teor deste composto até o quarto 

dia de germinação permanecendo constante no quinto dia do processo germinativo de 

grãos de feijão mungo.  

 Apesar de encontrar diversos estudos envolvendo teores de clorofila nos 

grãos, os resultados são de difícil comparação devido á escassa literatura referente à 

germinação caseira de soja para consumo humano e as supostas influências que este 

processo pode ocasionar no teor de clorofilas. Neste caso, foram encontrados artigos 

relacionando teor de clorofila à parametros agronômicos, e não especificamente, ao 

processo de germinação. Assim, são necessárias mais pesquisas à respeito desse 

assunto, visto a precariedade de estudos nesta área.  

 Além disso, existem poucos trabalhos científicos que correlacionam a 

ingestão de clorofila com algum efeito benéfico sobre a saúde humana. Desde então, 

os estudos publicados atribuem a este componente, a atividades antioxidante, 

antimutagênica e anticarcinogênica, mas até o momento não existem provas 

concludentes de que a clorofila ou seus derivados realmente estejam envolvidos com a 

inibição ou retardo de doenças crônico-degenerativas (BOTTING et al., 1999; LAI et al., 

1980; YEN et al., 2001). Isso porque, infelizmente, os trabalhos que relatam efeitos 

benéficos à saúde humana trazidos pela ingestão de principalmente vegetais foram 

realizados com extratos vegetais e não com a clorofila isolada e a escassez de 

investigações mais aprofundadas com a clorofila em si deve ser atribuída, ao menos 

parcialmente à reduzida estabilidade química dessa substância (LANFER-MARQUEZ, 

2003). 

 Quanto ao teor de carotenóides totais em soja BRS216 verificou-se que, 

assim como observado para o composto clorofila , a germinação promoveu o aumento 

de aproximadamente 20% e 170% após 48 e 72horas do processo. De modo geral, as 

amostras germinadas, em ambos os tempos, diferiram estatisticamente entre si e da 

amostra controle. Em contrapartida, a irradiação não apresentou efeito significativo 

neste composto, já que não foi evidenciada diferença estatística quando comparados à 

soja controle. Somente a amostra irradiada na dose de 0,075kGy apresentou efeito 
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contraditório às outras doses de radiação utilizadas, porém conclui-se que a ausência 

de alterações no teor de clorofila em dose maior, ou seja 0,150kGy, leva a acreditar que 

pode ter ocorrida erros analíticos durante a determinação de carotenóides. Para 

visualizar esses resultados com maior clareza foi realizado teste de coeficiente de 

Pearson, que encontrou correlação alta e positiva entre  teor de carotenóides e 

processo de germinação (r=0,82) e correlação baixa e positiva entre irradiação e 

carotenóides (r=0,60).  

 Khattak, Zeb e Bibi (2008) ao estudarem o impacto do tempo de 

germinação (0, 24, 48, 72 e 96 horas) e tipo de iluminação (preto, fluorescente, 

amarelo, verde, azul e vermelho) sobre o conteúdo de β-caroteno em grão-de-bico 

irradiado a 3 Krad, verificaram aumento significativo com o progresso do processo 

germinativo. Maior conteúdo de β-caroteno foi observado para os brotos germinados 

sob luminosidade amarelo durante 72 horas e menores teores para os grupos de 

amostras submetidas à luz azul após 120 horas de germinação. O grupo de brotos 

irradiados, obtiveram conteúdos mais elevados de β-caroteno durante todo o período de 

germinação analisado.  

 Há numerosos estudos com carotenóides, porém a ausência de trabalhos 

empregando o efeito da germinação no conteúdo de carotenóides em leguminosas 

levou a optar por utilizar artigos empregando trigo germinado e broto de brócolis.   

 Concordando com os resultados aqui encontrados, Yang; Basu; Ooraikul 

(2001) também relataram aumento progressivo na concentração de β-caroteno em 

trigos germinados na ausência de luz e condições de germinação controladas durante 

um período de 9 dias. 

  Waje et al (2009) ao avaliarem os efeitos das diferentes doses de radiação 

sobre a germinação de sementes de brócolis na composição de carotenóides e 

clorofila, verificaram que os teores desses compostos aumentaram durante a 

germinação, e conseqüentemente contribuíram para a coloração verde e amarelo 

observado nos brotos. Inicialmente o conteúdo de carotenóides foi afetado pela 

irradiação das sementes, mas no último dia do processo germinativo (11°dia), o teor de 

carotenóides em brotos irradiados a 1 e 3kGy não diferiram estatisticamente dos brotos 

controle. Todavia, as sementes tratadas com 5kGy apresentaram teor de carotenóides 
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inferior do que sementes não irradiadas. Quanto ao teor de clorofila em broto de 

brócolis, os mesmos não encontraram significativo efeito da irradiação na dose de 1kGy 

no conteúdo deste composto. Somente foi notado considerável diminuição no teor de 

clorofila com doses de 3 e 5kGy. Para sementes de alfafa Fan et al. (2003) verificaram 

que a irradiação não afetou o conteúdo de clorofila nos brotos. 

  Com isso, esses dados demonstram que os valores encontrados neste 

trabalho correspondente ao processo de germinação são bastante satisfatórios sobre 

os teores deste composto, porém a ausência de literatura com este tipo de alimento 

impede maiores considerações e analogias. 

 

5.4 Conclusão 

 A caracterização físico-química do cultivar soja BRS216 permitiu concluir 

que a germinação promoveu alterações significativas nos teores de fenólicos totais, 

clorofila e carotenóides, principalmente após 72 horas do processo. A partir desse 

aumento nos compostos antioxidantes houve também melhora na qualidade e na 

funcionalidade desta leguminosa, relativa à capacidade antioxidante da mesma.  
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6 EFEITO DAS DIFERENTES DOSES DE IRRADIAÇÃO GAMA E TEMPO DE 

GERMINAÇÃO NOS ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E SENSORIAIS DE GRÃOS 

DE SOJA (Glycine max Merril) CULTIVAR BRS 216 

 
 

Resumo 
A germinação de sementes para consumo humano é uma prática milenar 

no Oriente e, atualmente observa- se a expansão do consumo desse tipo de alimento 
no Ocidente a exemplo dos grãos do mungo-verde para a produção de brotos de feijão 
(“moyashi”), forma de consumo muito apreciada na China, no Japão e nos EUA. A 
produção dos brotos para o consumo humano, além de promover melhorias na 
qualidade nutricional e sensorial, conduz o homem ao aumento da produção de 
alimentos, paradoxalmente à constância de suas áreas.  Assim, esse trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito da radiação ionizante e do processo de germinação, 
isolados e combinados, sobre os aspectos químicos, microbiológicos e sensoriais da 
soja cultivar BRS216.  Os grãos foram irradiados com Cobalto60, nas doses 0; 0,025; 
0,075 e 0,150 kGy. Após o tratamento de irradiação ocorreu à germinação que foi 
realizada em temperatura e luminosidade ambiente durante 48 e 72 horas. Em seguida, 
as amostras foram congeladas e liofilizadas determinada a composição centesimal. 
Para a análise microbiológica e sensorial foram avaliados apenas as amostras controle, 
irradiadas nas doses 0,15kGy, germinadas no tempo de 48 e 72 horas/irradiada 
(0,15kGy) e germinada (48 e 72 horas). Na determinação da análise sensorial, foi 
aplicado o teste de aceitação, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos, 
segundo Meilgaard et al. (1999) e na prova microbiológica foi realizado o teste 
presuntivo para Salmonella e coliformes a 45°C. Os dados obtidos indicaram que o 
processo de germinação resultou no aumento dos teores de umidade em 
aproximadamente 7 vezes ao conteúdo inicial, pequenas alterações, porém 
estatisticamente semelhante ao grão controle nos teores de lipídeos e proteínas e 
diminuições nos teores de cinzas e carboidratos. Por outro lado, a irradiação não 
apresentou efeito estatisticamente significativo na composição química do grão. Em 
relação às provas microbiológicas verificaram que apenas a amostra germinada no 
tempo de 48h e irradiada na dose de 0,150kGy apresentou crescimento para coliformes 
totais. Salmonella e coliformes fecais não apresentaram crescimento nas amostras. Em 
relação à análise sensorial, foi observada baixa rejeição nas sojas germinadas, 
podendo ser utilizado na produção de brotos, como forma de complemento nutricional 
na dieta alimentar. Portanto, considerando a baixa rejeição apresentada na avaliação 
sensorial e as alterações na composição centesimal devido o processo de germinação, 
é possível sugerir que a soja, em estudo, pode ser utilizado para a produção de brotos 
alimentícios para consumo. 
 
Palavras-chave: Soja BRS 216; Processo de germinação; Radiação gama; Composição 

centesimal; Análise sensorial 
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Abstract 
The germination of seeds for human consumption is an ancient practice in the East and 
nowadays consumption of such food is on the rise in the West, for example, the green-
mung beans used in the production of bean sprouts (“moyashi”), much appreciated in 
China, Japan and the USA. The production of sprouts for human consumption, besides 
promoting improvements in nutritional quality and sensory, leads humans to increase 
food production, as opposed to the increase of planting areas. Thus, this study aimed to 
evaluate the effect of ionizing radiation and the germination process, isolated and 
associated, on the chemical, microbiological and sensory aspects of the soybean 
cultivar BRS216. The grains were irradiated with Cobalt60 at doses of 0; 0.025; 0.075 
and 0.150 kGy. After the irradiation treatment, germination occurred at ambient 
temperature and light for 48 and 72 hours. Then, the samples were frozen and 
lyophilized and the centesimal composition was determined. For the microbiological and 
sensory analyses, only the control samples were evaluated, irradiated at 0.150 kGy, 
germinated in 48 and 72 hours/irradiated 0.150kGy and germinated (48 and 72 hours). 
The acceptance test was employed during the sensory analysis, using a hedonic scale 
of nine points, according to Meilgaard et al. (1999) and in the microbiological test, the 
presumptive analysis for Salmonella and coliforms at 45°C. The data indicated that the 
germination process resulted in an increased moisture content of approximately 7 times 
of the initial content, small changes, but statistically similar to the control grain in terms 
of contents of lipids and proteins and in a decrease in the ash and carbohydrates 
contents. On the other hand, irradiation showed no statistically significant effect on the 
chemical composition of the grain. Microbiological tests showed that only the sample 
germinated at 48 hours and irradiated at a dose of 0.150 kGy grew coliforms; however, 
below acceptable levels. Salmonella and fecal coliforms in the samples showed no 
growth. The sensory analysis showed low rejection of germinated soybeans that can be 
used in the production of sprouts, as a means of nutritional supplement in the diet. 
Therefore, considering the low rejection presented in sensory evaluation and chemical 
composition due to changes in the germination process, it is suggested that the soybean 
studied can be used to produce sprouts to be included in diets. 
Keywords: Soybean BRS 216; Germination process; Gamma radiation; Composition 

and Sensorial analysis 
 
6.1 Introdução 

 As leguminosas contêm alta concentração de proteínas, polissacarídeos 

(fibra alimentar e oligossacarídeos) e micronutrientes (vitaminas, macro e micro-

elementos), que são recomendados como constituintes da alimentação diária 

(MESSINA, 1999). São também fontes de variedade de polifenóis, incluindo: fenólicos, 

flavonóides, e taninos, que são considerados antioxidantes naturais (AMAROWICZ et 

al., 2004; PRIOR; GU, 2005; TROSZYNSKA et al., 2002). Com essas características, as 

leguminosas têm desempenhado efeitos positivos na prevenção de diversas doenças 

crônico não transmissível, os quais são um dos principais problemas de saúde pública 
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nos países ocidentais (CLIFFORD; SCALBERT, 2000; HARBONE; WILLIAMS, 2000; 

MONTEIRO et al., 2004; YANG et al., 1998; TROSZYNSKA et al., 2006).   

 Devido à imagem negativa do uso de medicamentos, e incertezas 

associadas à eficiência dos suplementos, a procura por alimentos de efeito benéfico à 

saúde tem se tornado bastante popular. Desta forma, estudos sobre as características 

nutricionais e nutracêuticas da soja tem promovido o seu consumo via incorporação na 

alimentação humana (ANDERSON; RACKIS; TALLENT, 1979) e sua inclusão em vários 

tipos de alimentos (GARCIA et al., 1997). Produtos à base de soja desempenham papel 

importante na nova geração de alimentos funcionais, na prevenção de doenças do 

coração, obesidade, hipercolesterolemia, câncer, diabetes, doenças dos rins e 

osteoporose (GARCIA et al., 1997). 

 Entretanto, a presença de fatores como sabor amargo, compostos 

antinutricionais (inibidores de tripsina, hemaglutinina e ácido fítico) e fatores de 

flatulência (oligossacarídeos) representam limitação para o uso da mesma sem 

processamento prévio (ANDERSON; RACKIS, TALLENT, 1979). Estudos demonstram 

que o tratamento térmico, a germinação, a fermentação, a radiação ionizante e a 

hidrólise química ou enzimática promovem alterações nos compostos químicos e 

normalmente são realizados como alternativa para eliminar as desvantagens 

associadas aos grãos (MORAIS et al., 2000; VASCONCELOS et al., 2001). 

 Os efeitos da germinação sobre a composição química, aspectos 

nutricionais e características sensoriais, variam com as espécies, cultivares e as 

condições de germinação das sementes, como temperatura, luz, tempo de germinação, 

eentre outros fatores (CHEN et al., 1975; VILAS BOAS et al., 2002). As vantagens e 

desvantagens deste processo utilizado para o consumo humano não foram 

completamente estabelecidos para diferentes tipos de sementes, tais como 

oleaginosas, leguminosas e cereais e as suas correlações com a condição de 

germinação (BAU et al., 1997). A produção dos brotos para o consumo humano, além 

de promover melhorias na qualidade nutricional, conduz o homem ao aumento da 

produção de alimentos, paradoxalmente à constância de suas áreas (VILAS BOAS et 

al., 2002). 
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 Outra opção utilizada para a redução de compostos indesejáveis seria o processo 

de irradiação, o qual é considerado um método seguro e eficiente para reduzir o risco 

de infecção alimentar (SOUZA, 2006) e para preservar o valor nutricional dos alimentos 

(ABU-TARBOUSH, 1998). No entanto a utilização de baixas doses de radiação não é 

capaz de obter alterações desejáveis no grão e sim promover efeitos estimulantes a 

semente, ou seja, tem a capacidade de aumentar a sua brotação. Isso ocorre, pois a 

radiação interage com a água criando grande número de radicais com curtas meias-

vidas, dos quais os óxidos e peróxidos são normalmente os elementos finais. Estes 

atuam na matéria biológica provocando alterações, dentre as quais podemos destacar: 

iniciam a síntese de proteínas (PUNTARULO et al., 1988; MOON, 1985) e modificam o 

funcionamento da membrana. Baseando-se nestes conceitos e na literatura existente, 

conclui-se que este fenômeno pode ocorrer em qualquer espécie de planta ou cultivar e 

que a resposta ao estímulo de crescimento é detectada imediatamente após a 

irradiação, no processo de germinação (SHEPPARD et al., 1990). 

 Para determinar a qualidade do alimento os testes sensoriais são incluídos como 

garantia de qualidade por serem uma medida multidimensional integrada, haja vista 

possuírem importantes vantagens, tais como: serem capazes de identificar a presença 

ou ausência de diferenças perceptíveis; definirem as características sensoriais 

importantes de um produto de forma rápida e serem capazes de detectar 

particularidades que não podem ser detectadas por outros procedimentos analíticos 

(LOURES, 2007). 

 Mas, antes da realização da análise sensorial é interessante avaliar o alimento 

quanto à parte microbiológica. Conhecendo-se as características do alimento, é 

possível predizer a flora microbiana que nele poderá se multiplicar (SILVA, 2000). Daí a 

importância da análise microbiológica, pois inúmeros métodos laboratoriais podem ser 

utilizados para investigar a ausência ou presença dos microorganismos (FRANCO, 

2003). A Resolução – RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2001) estabelece os padrões microbiológicos sanitários para alimentos, não 

existindo padrões específicos para leguminosas. Esses podem ser inseridos no grupo 

de alimentos designados como: “produtos a base de soja”, cuja tolerância máxima para 
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a amostra indicativa é de 5x102 NMP.g-1 ou UFC.g-1 de coliformes a 45°C e ausência de 

Salmonella sp em 25 gramas.  

 A produção de brotos comestíveis de soja não tem grande significância no 

Brasil, porém os grãos germinados apresentam sabor agradável e suave, fato que 

motivou a realização deste trabalho, que teve como objetivo a avaliação físico química, 

análise microbiológica, para posterior avaliação sensorial e determinação da 

aceitabilidade como produto alimentício em grãos de soja BRS216 irradiados a 0,025; 

0,075 e 0,150kGy e/ou germinados a 48 e 72 horas. 

 

6.2 Material e Métodos 

 As análises da composição centesimal do grão e sensorial foram 

desenvolvidas no Laboratório de Bromatologia e as análises microbiológicas foram 

realizadas no Laboratório de Higiene e Laticínios do Departamento de Agroindústria, 

Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – 

ESALQ/USP, Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. 

 

6.2.1 Matéria-prima 

  A matéria-prima utilizada para a realização do experimento foi a soja 

BRS216, desenvolvido pela EMBRAPA, Londrina-PR. 

 

6.2.2 Irradiação 

   Os grãos foram irradiados, utilizando raios gama, provenientes do 

Cobalto60, comercial para alimentos, do tipo Gammacell, nas doses de 0; 0,025; 0,075 e 

0,150 kGy com taxa de dose de 0,456 kGy h-1 e posteriormente foram germinados. A 

quantidade da dose absorvida durante a irradiação foi medida através de dosímetro 

polimethilmetacrildo (PMMA – Red perspex). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro, e a dose de radiação absorvida foi relatada quantitativamente no 

intervalo de 530 nm. Para analisar os grãos somente irradiados, as amostras foram 

trituradas em moinho de facas e peneiradas em malha de 30 mesh com a finalidade de 

obtenção da farinha. Essa farinha foi armazenada em saco de polietileno, fechado e 

mantida em temperatura de refrigeração (4°C). 
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6.2.3 Germinação 

  Para a germinação os grãos de soja sofreram imersão em 300mL de 

hipoclorito de sódio a 1% (v/v) por 20 min. Lavagem com água deionizada, hidratação 

dos grãos em 300mL de água deionizada por 8h à temperatura ambiente e ao final foi 

retirado o excesso de água. Após a hidratação os grãos foram mantidos no laboratório 

com temperatura e luminosidade ambiente. A germinação ocorreu durante os meses de 

novembro de 2009 até maio de 2010 com a temperatura variando na faixa entre 30°C a 

18,5°C (temperatura média de 24,2°C) e a umidade relativa do ar média de 77,3%.  A 

cada 8h as sementes eram umedecidas e agitadas levemente. As amostras foram 

recolhidas para análises após 48h e 72h de germinação. As amostras foram 

congeladas a -80° C durante um dia e posteriormente foram liofilizadas e trituradas em 

moinho de facas e peneiradas em malha de 30 mesh para a realização das análises. 

Após ser elaborada, a farinha foi armazenada em saco de polietileno, fechado e 

mantida em temperatura de refrigeração (4°C). 

 

6.2.4 Tratamentos 

   A avaliação da composição centesimal da soja foi realizada com todos os 

tratamentos presentes no estudo. Já a análise sensorial e microbiológica ocorreu com 

apenas seis diferentes tratamentos, os quais são: controle; irradiada na dose 0,15kGy; 

germinada no tempo de 48 e 72 horas; germinada a 48 horas e irradiada a 0,15kGy; e 

germinada a 72 horas e irradiada a 0,15kGy.  Foram selecionados esses seis 

tratamentos pois notou-se que a irradiação não afetou a composição centesimal do 

grão. 
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6.2.5  Composição centesimal 

  Com a finalidade de caracterizar as amostras foi realizada a composição 

centesimal das mesmas.  As análises químicas de teor de umidade, proteína bruta, 

extrato etéreo e de cinzas foram realizadas de acordo com a metodologia indicada pela 

AOAC (2005). 

   Para determinação do teor de matéria seca, utilizou-se o método 

gravimétrico em que as amostras são secas em estufa a 105º C, até peso constante.  

  O teor de nitrogênio total foi determinado pelo método Microkjeldahl, 

sendo o teor protéico determinado multiplicando-se o conteúdo do nitrogênio total pelo 

fator 6,25.  

  O extrato etéreo foi determinado utilizando o extrator de Sohxlet. Na 

extração foi utilizado como solvente o éter etílico à temperatura de 45-50º C em refluxo 

contínuo da amostra por 6 horas. Recuperado o éter etílico, os tubos foram retirados e 

colocados em estufa por 20 minutos a 100º C, após esfriar em dessecador e pesados, 

obter-se-á a quantidade de lipídeos por diferença do peso do tubo.  

T1 – Grão Controle 
T7 – Grão germinado 48 horas e 

Irradiado 0,075kGy 

T2 – Grão Irradiado 0,025kGy 
T8 – Grão germinado 48 horas e 

Irradiado 0,150kGy 

T3 – Grão Irradiado 0,075kGy 
T9 – Grão germinado 72 horas 

 

T4 – Grão Irradiado 0,150kGy 
T10 – Grão germinado 72 horas e 

Irradiado 0,025kGy 

T5 – Grão germinado 48 horas 
T11 – Grão germinado 72 horas e 

Irradiado 0,075kGy 

T6 – Grão germinado 48 horas e 

Irradiado 0,025Kgy 

T12 – Grão germinado 72 horas e 

Irradiado 0,150kGy 
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  A cinza foi determinada através de incineração da amostra em mufla à 

temperatura de 550-600º C por 4 horas. 

  Os carboidratos totais foram obtidos por diferença 100%- (% proteína + % 

umidade + % cinza + % extrato etéreo). 

 

6.2.6 Análise microbilógicas 

  A fim de avaliar a qualidade microbiológica do grão, foram realizadas as 

análises do teste presuntivo para Salmonella e coliformes a 45°C, as quais são 

previstas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Resolução RDC 

n°12, de 2 de janeiro de 2001. A Resolução – RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) estabelece os padrões microbiológicos sanitários 

para alimentos, não existindo padrões específicos para leguminosas. Esses podem ser 

inseridos no grupo de alimentos designados como: “produtos a base de soja”, cuja 

tolerância máxima para a amostra indicativa é de 5x102 NMP g-1 ou UFC g-1 de 

coliformes a 45°C e ausência de Salmonella sp em 25 gramas. 

 

6.2.7 Preparação das amostras 

  Para a preparação das amostras, as sojas foram cozidas em água potável 

durante 15 minutos. Após este procedimento foi pesado 25 gramas de amostras para a 

realização da análise, a qual foi retirada assepticamente e transferida para um 

homogeneizador modelo Stomacher Circulador 400, utilizado para esmagar, extrair, 

misturar, homogeneizar e preparar as amostras que serão analisadas, mantendo-as em 

suas condições originais, a fim de evitar qualquer tipo de contaminação cruzada, pois 

nenhuma parte do equipamento entra em contato direto com a amostra, que fica 

contida em sacos plásticos. Tal processo operacional é realizado por duas pás curvas. 

No início da operação, as pás esmagam a amostra e circulam os fragmentos em 

suspensão, provocando uma ação de agitação de cima para baixo. Tal ação garante 

uma maior extração de organismos (bactérias) que estão em suspensão. Após a 

homogeneização, a amostra foi transferida para 225 mL de água peptonada a 0,1%, 

previamente esterilizada.  
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6.2.8 Coliformes totais e coliformes fecais pelo método do número mais provável 

(NMP) 

  O Número Mais Provável de coliformes totais e fecais foi determinado pelo 

método clássico de fermentação da lactose, através da técnica dos tubos múltiplos de 

acordo com Silva, Junqueira e Silveira (2001) e Swanson, Petrane e Hanlin (2001).  

  Esta técnica permite a recuperação de células injuriadas através de um 

enriquecimento e compreende duas fases distintas: a fase do teste presuntivo e a fase 

do teste confirmativo, onde se determina a população de coliformes totais e fecais. 

  Para o teste presuntivo selecionou-se cinco séries de tubos de ensaio 

contendo tubos de Durham e Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), identificando-se as 

diluições de 10-1 a 10-5 e os respectivos locais, adicionando 1,0 mL da diluição 

correspondente por tubo de ensaio. As cinco séries de tubos foram incubadas a 35°C 

por 24-48 horas. Após o período de incubação, os tubos que apresentaram produção 

de gás devido à fermentação da lactose do meio foram considerados positivos no teste 

presuntivo. Os tubos que após 48 horas não apresentaram nenhuma alteração nos 

tubos Durham, foram considerados negativos. 

  Com auxílio de alça de níquel-cromo foram realizadas inoculações a partir 

dos tubos positivos do teste presutnivo para tubos contendo Caldo Verde Brilhante 

Lactose Bile (CVBLB) e tubos com caldo EC. Os tubos CVBLB foram incubados em 

estufa a 35°C/24-48 horas para teste confirmativo de coliformes totais e os tubos EC 

em banho-maria 44,5-45°C/24 horas para teste confirmativo de coliformes fecais. Após 

os respectivos períodos de incubação, verificou-se a produção de gás nos tubos de 

Durham colocados nos meios de cultivo do teste confirmativo e a partir destes tubos 

positivos (gás) foi feita a consulta à Tabela de Thomas(1942), apud Swanson; Petran e 

Hanlin (2001) para a estimativa do NMP de coliformes totais e coliformes a 45°C. 

  Os resultados obtidos foram comparados com os padrões da 

legislaçãovigente para o produto, segundo a ANVISA (BRASIL, 2001). 

 

 

 

 



 190 

6.2.9  Determinação de Salmonella ssp 

  Para as análises microbiológicas de pesquisa de Salmonella spp têm sido 

bastante utilizado métodos rápidos de detecção, com resultados obtidos no prazo de 

24-36 horas. 

  No desenvolvimento deste estudo utilizou-se o método Salmonella 1-2 

TEST, da BioControl. Trata-se de um método oficial aprovado pela AOAC (2000) 

recomendado para detecção presuntiva das espécies móveis de Salmonella em 

alimentos. 

  O princípio se baseia na observação da imobilização pelos anticorpos 

polivalentes H (flagelar contidos no meio de motilidade, com o desenvolvimento de uma 

banda visual bem definida chamada de imunobanda). 

  Foi feito pré-enriquecimento de cada amostra analisada, incubando-se 25 

gramas de soja em um erlenmeyer contendo 225 mL de Caldo Lactosado. Os frascos 

foram incubados por 18-24 horas a 35°C. Decorrido o período de incubação foi feito o 

enriquecimento seletivo, transferindo 1 mL do pré-enriquecimento para um tubo de 

ensaio  contendo 9 mL de solução Caldo tetrationato verde brilhante ativado com iodo-

iodeto, sendo incubado por 6 horas em banho-maria a 42°C. 

  Após o período de incubação do enriquecimento seletivo, procedeu-se o 

preparo dos kits 1-2 Test da seguinte forma: posicionou-se a tampa preta para cima, 

retirando-a e removeu-se o plug da câmara usando uma pinça estéril; desprezou-se o 

conteúdo deste compartimento e inoculou-se 1,5 mL da solução caldo tetrationato 

preparado separadamente; os kits foram posicionados com a tampa branca para cima 

retirando-a e cortando a ponta interna desta tampa; adicionou-se 1 gota de anticorpo, 

princípio responsável pela aglutinação e formação do gel que se forma junto da tampa 

branca. Os kits foram incubados a 35°C por 14-30 horas. Após o período de incubação 

observou-se a formação ou não de imunobanda que caracteriza a positividade do teste 

para a bactéria Salmonella. 

  Os resultados obtidos foram comparados com os padrões da legislação 

vigente para o produto conforme a ANVISA (BRASIL, 2001). 
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6.2.10  Análise sensorial 

  Após o desenvolvimento da avaliação microbiológica, foram realizados os 

testes sensoriais dos grãos de soja germinados e/ou irradiados. 

  O teste foi realizado no Laboratório de Análise Sensorial do Departamento 

de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ/USP. Foram consideradas as 

habilidades na percepção das diferenças em relação ao aroma, sabor, textura e 

aparência das amostras. Para sua determinação, aplicou-se o teste de aceitação, 

utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos (9 = gostei extremamente; 1 = 

desgostei extremamante), segundo Meilgaard et al. (1999), com equipe não treinada de 

quarenta consumidores adultos saudáveis, de 18 a 50 anos, de ambos os sexos, 

constituída por funcionários e acadêmicos da Universidade, sem vinculo de 

subordinação com os pesquisadores, onde manifestaram seu consentimento assinando 

o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme a Resolução 196/96 do 

Ministério da Saúde (DUTCOSKY, 1996). Para o recrutamento dos mesmos foram 

colocados cartazes espalhados por diversos pontos da ESALQ/USP e também foram 

abordados pelos pesquisadores para o convite em forma oral. Não foram aceitos para o 

teste provadores maiores de 60 anos ou menores de 18 anos, bem como fumantes de 

qualquer faixa etária. 

  No laboratório de análise sensorial com cabines individuais, os provadores 

receberam as amostras de soja provenientes de seis tratamentos (controle, germinada 

no tempo de 48 e 72 horas, irradiada a 0,15kGY e germinada no tempo de 48 e 72 

horas juntamente com a dose de irradiação de 0,15kGy), onde foram preparados 

(cozido) uma hora antes da realização das análises, sendo mantidos a 40°C, cobertos 

até serem servidos. Os grãos de soja foram cozidos em água fervente por tempo 

previamente determinado (em ensaios anteriores até ficarem totalmente cozidos, foram 

aproximadamente 10 minutos). 

  Depois do cozimento dos grãos de soja, cada provador recebeu 5 g de 

soja de cada tratamento, que foram servidos em copos plásticos brancos, sendo cada 

amostra codificada com números de três dígitos escolhidos de forma aleatória e 

distribuídos sobre a bancada para avaliação dos provadores. Para cada provador, foi 
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fornecida água em copos plásticos para que, após cada prova, pudessem remover 

qualquer resíduo da prova anterior, facilitando assim uma melhor avaliação. 

  As amostras foram distribuídas aleatoriamente e sofriam mudanças de 

posição para cada um dos provadores. Os provadores faziam a degustação das 

amostras uma a uma. Em seguida, anotavam sua avaliação e deixavam observações 

sempre que julgavam necessárias. O grau de satisfação para cada amostra foi 

expresso pelo emprego da escala hedônica de nove pontos, fornecida a cada provador, 

conforme Meilgaard et al. (1999). O índice de satisfação foi calculado como uma 

expressão percentual da média do grau de satisfação. 

 

6.2.11  Análise dos dados 

  O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado com três 

repetições por tratamento para todas as análises químicas, sendo os resultados 

expressos em média±desvio-padrão. Foi realizada análise de variância pelo teste F e a 

comparação das médias obtidas nos diferentes tratamentos segundo teste de Tukey ao 

nível de significância de 5% (p<0,05) através do programa Software Statistical Analysis 

System (SAS, 1998). A construção dos gráficos e tabelas foi feita pelo programa Excel 

(MICROSOFT OFFICE EXCEL, 2007). 

 

6.3 Resultados e Discussão 

 A Tabela 19 apresenta os valores médios percentuais da composição 

centesimal dos 12 tratamentos realizados na soja BRS 216, por um período de 48 e 72 

horas e irradiadas nas doses de 0,025; 0,075 e 0,150 kGy. 
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Tabela 19 - Composição centesimal (base seca, média±desvio padrão) para as sojas que sofreram os processos de 
irradiação e germinação, isolados e combinados e o grão controle 

 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)
Umidade (%) Cinzas (%) Proteína (%) Lipídeo (%)

Carboidrato 

Total (%)

0 0 9,14 ± 0,2h 5,65 ± 0,2a 40,88 ± 1,9a 19,33 ± 0,08a,b 34,14 ± 2,06a

0 48 63,52 ± 0,2e 5,55 ± 0,1a 41,34 ± 0,3a 17,75 ± 0,4b 35,36 ± 0,41a

0 72 67,90 ± 0,1a 4,77 ± 0,1c 43,84 ± 0,8a 17,37 ± 0,45b 34,02 ± 0,80a

0,025 0 9,50 ± 0,2h 5,48 ± 0,1a,b 41,96 ± 0,4a 20,38 ± 2,68a 32,17 ± 2,23a

0,025 48 64,56 ± 0,1d 5,57 ± 0,1a 42,65 ± 0,7a 17,98 ± 0,05b 33,80 ± 0,84a

0,025 72 67,32 ± 0,1b 4,83 ± 0,1c 44,37 ± 1,5a 19,04 ± 0,26a,b 31,76± 1,44a

0,075 0 9,27 ± 0,3h 5,55 ± 0,2a 41,82 ± 1,9a 20,00 ± 0,51a,b 32,61 ± 1,52a

0,075 48 61,68  ±0,1g 5,50 ± 0,2a,b 42,10 ± 1,2a 18,06 ± 0,31b 34,34 ± 1,48a

0,075 72 66,59 ± 0,02c 4,99 ± 0,1c,b 44,33 ± 1,3a 18,56 ± 0,75a,b 32,11 ± 1,63a

0,15 0 9,47 ± 0,1h 5,68 ± 0,1a 42,27 ± 2,5a 19,86 ± 0,24a,b 32,19 ± 2,73a

0,15 48 62,07 ± 0,1f 4,88 ± 0,3c 42,46 ± 1,7a 18,30 ± 0,52b 34,35 ± 2,3 a

0,15 72 64,71 ± 0,1d 4,88 ± 0,1c 43,95 ± 2,6a 18,46 ± 0,37a,b 32,71 ± 2,71a

Letras diferentes nas colunas indica diferença estatística significativa (p≤0,05), n=3.  
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 Conforme apresentado na tabela 18, a composição centesimal das 

amostras estudadas mostrou que os teores de umidade aumentaram na soja 

germinada, os lipídeos, proteínas e carboidratos sofreram poucas alterações e as 

cinzas diminuíram com a evolução do processo germinativo.  

 O percentual de umidade entre os 12 tratamentos analisados estão de 

acordo com os padrões observados na literatura (MEGAT et al., 2011; SHI et al., 2010; 

MURUGKAR; JHA, 2009; MARTINEZ et al., 2011; VILAS-BOAS et al., 2002). Para as 

amostras controle e somente irradiadas o percentual médio de umidade foi de 9,34% e 

para as amostras submetidas ao processo de germinação, o teor foi de 62,95% 

(aumento de 6,8 vezes o valor inicial) e 66,63% (aumento de 7 vezes o valor inicial) 

durante 48 horas e 72 horas, respectivamente.   

 Estes resultados estão de acordo com o estudo realizado por Shi et al. 

(2010), que encontraram aumento progressivo no percentual de umidade durante os 7 

dias de germinação de soja. Este aumento foi de 9 vezes e 10,5 vezes o valor inicial em 

amostras germinadas a 48 e 72 horas, respectivamente. Ao final do sétimo dia do 

processo germinativo esse aumento foi de 13 vezes o valor inicial (amostra controle). 

Murugkar e Jha (2009) observaram variações de 4,8 a 5,7% nos teores de umidade de 

quatro diferentes variedades de grãos de soja, com aumento médio de 10 vezes o valor 

inicial após 48 horas de germinação (variações de 56,1 a 59%). Martinez et al. (2011) 

observaram aumento de 9,5 vezes o valor inicial após 48 horas de germinação de soja.  

 Na germinação, a água é necessária para que haja a hidratação da 

semente, a fim de promover a reidratação dos tecidos, o aumento da respiração e de 

outras atividades metabólicas, que culminam com o fornecimento de energia e de 

nutrientes necessários para o crescimento da planta (VILLELA; NOVEMBRE; FILHO, 

2007). Neste caso, a absorção de água (embebição) representa o passo inicial do 

processo de germinação. O aumento no conteúdo de umidade durante este processo 

varia de acordo com a espécie, variedade, temperatura ambiente, composição química 

da semente, natureza dos tegumentos, teor de umidade da semente, quantidade de 

água disponível, entre outros fatores (TOLEDO e FILHO, 1997). 

 As sementes apresentam, para cada espécie, um mínimo necessário de 

água até atingir certo nível de hidratação para que inicie a germinação. Desta forma, a 
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semente de soja necessita absorver, no mínimo, 50% de seu peso para assegurar boa 

germinação (CARVALHO; NAKAGAWA, 1980). No presente estudo, verifica-se que o 

nível de hidratação dos grãos foram superiores ao citado por Carvalho e Nakagawa 

(1980). 

 Em relação ao conteúdo de cinzas, pode-se observar que a análise 

estatística não mostrou diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade com a 

amostra controle para os tratamentos germinado 48 horas; germinado 48 horas e 

irradiadas nas doses de 0,025 e 0,075kGy e somente irradiadas nas doses 0,025; 0,075 

e 0,150 kGy (concentração de cinzas variando de 5,48-5,68%). Em contrapartida as 

amostras: germinada 72 horas; germinada 72 horas/irradiadas nas doses de 0,025; 

0,075 e 0,150kGy e germinada a 48 horas/irradiada na dose de  0,150kGy 

(concentração de cinzas variando de 4,77-4,99%), diferiram da amostra inicial. 

 Nota-se também que apesar de algumas amostras que foram submetidas 

a germinação e/ou irradiação serem estatisticamente semelhante à controle 

apresentaram pequena redução nos teores de cinzas quando estas eram submetidas, 

principalmente, ao processo germinativo.  

 A lixiviação de resíduos sólidos durante o processo de imersão (etapa da 

germinação) (GHAVIDEL et al., 2007), e a composição da água utilizada (água 

deionizada) não só no processo de embebição dos grãos, bem como a água que as 

amostras foram lavadas durante todo o processo germinativo (MACHADO et al., 2009), 

pode ter sido um dos motivos que contribuíram para as reduções no conteúdo de 

cinzas. Pensando nisso, pode-se concluir que os menores teores de cinzas 

encontrados nas sojas germinadas há 72 horas, são resultantes do maior número de 

lavagens durante todo o processo de germinação. Concordando com os resultados 

apresentados (Tabela 19), Dikshit e Ghadle (2003), também observaram reduções nos 

teores de cinzas em soja variedade MACs-13 após 3 dias de germinação na ausência 

de luz. Essa redução foi de 5,15 e 6,62% após 48 e 72 horas do processo. No presente 

estudo, esta redução somente foi significativamente aparente após 72 horas de 

germinação, com redução de 15,5% nos conteúdos deste nutriente. 

 Diferentemente ao encontrado neste trabalho, Machado et al. (2009) 

observaram aumento nos teores de cinzas em três diferentes espécies de leguminosas. 
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Uma explicação para tal fato foi o uso de água potável, rica em sais minerais, durante 

os seis dias do processo germinativo.  

 Pelo teste de Tukey, pode-se observar que para o conteúdo de proteína, 

não houve diferença significativa entre os tratamentos estudados, porém aumento não 

significativo ocorreu, principalmente, após germinação há 72 horas (incluindo as doses 

de radiação utilizadas). Esse maior conteúdo de proteína na soja germinada era 

esperado, visto que durante este processo ocorre a síntese enzimática protéica (BAU et 

al., 1997) ou a mudança na composição que segue a degradação de outros 

constituintes (lipídeo e carboidrato) (MUBARAK, 2005; EL-ADAWY, 2002; BARCELOS; 

VILLAS BOAS; LIMA, 2002; BAU et al., 1997; RIBEIRO; IDA; OLIVEIRA, 1997).   

 Kaushik, Satya e Naik (2010) utilizando soja germinada nos tempos 24, 

48, 72, 96 e 120 horas, verificaram aumento de 14% e 16% no teor de proteína após 

segundo e terceiro dia de germinação, respectivamente. Estes resultados não são 

similares aos dados encontrados neste estudo (aumento de 1,12 e 7,2% após 48 e 72 

horas de germinação, respectivamente), porém, as escalas de aumento variam 

conforme as diferenças de cultivares da soja e as condições de germinação realizadas 

(temperatura, luminosidade, tempo de germinação e umidade) (SHI et al., 2010). Dikshit 

& Ghadle (2003) encontraram teor de 50,13% de proteína em soja controle com 

aumento pra 53,67 e 54,19% após 48 e 72 horas, respectivamente. 

 Segundo Lorenz (1980) e Chavan e Kadan (1989) tais aumentos tem sido 

atribuídos à perda de matéria seca, principalmente na forma de carboidratos, devido à 

respiração do grão ou a alteração das substâncias nitrogenadas durante a germinação, 

resultando, conseqüentemente, numa porcentagem aumentada de outros nutrientes. 

Embora o conteúdo de proteína tenda a aumentar durante a germinação, nem sempre 

isto acontece. Resultados contraditórios têm sido relatados (MURUGKAR; JHA, 2009).  

 Como pode ser observado na tabela 18, o efeito da germinação e 

irradiação sobre o conteúdo de lipídeo na soja não foi significativo a 5% de 

probabilidade quando comparados à amostra controle. Mesmo não havendo diferença 

estatística, observou-se redução médio de 6,77% e 5,06% para as todas as amostras 

germinadas há 48 e 72 horas, respectivamente.  
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 Segundo Bau et al. (1997) o teor de lipídeos deveria diminuir 

gradativamente com o progresso da germinação. Essa diminuição atribui-se à 

degradação de reservas de nutrientes, carboidratos e lipídeos, com o propósito de 

fornecer energia necessária para a síntese protéica durante o crescimento da planta. O 

aumento na taxa de respiração durante a germinação leva à liberação de energia a 

partir da decomposição de compostos carbonos. Assim as mudanças ocorridas durante 

a germinação nos nutrientes insolúveis armazenados nos cotilédones para nutrientes 

solúveis a partir da hidrólise das macromoléculas (LORENZ, 1980), leva às alterações 

aqui apresentadas. Reduções de 20 a 15% durante os sete dias de germinação de soja 

foram observados por Shi, Nam e Ma (2010). Murugkar e Jha (2009) também relataram 

degradação lipídica durante processo de germinação de quatro diferentes variedades 

de soja indianas. Essa redução foi de 1,6 -10% nas primeiras 48 horas do processo e 

3,6 -16% após 72 horas do processo. Dikshit e Ghadle (2003) reportaram diminuições 

de 3,63 e 9,73% após 2 e 3 dias de germinação de soja variedade MACS-13.  

 As sojas submetidas somente ao processo de irradiação não diferiram 

estatisticamente da amostra controle. Propriedades físico-químicas do óleo extraído de 

soja irradiados com doses de até 10 kGy foram investigadas por Byun et al. (1996), 

sendo que nenhuma alteração foi observada no conteúdo de lipídeos totais, na 

composição de ácidos graxos e no índice de peróxidos. Por outro lado, Zev e Taufiq 

(2004) verificaram que o uso de doses acima de 10 kGy, aplicadas em soja, girassol e 

palma podem afetar a qualidade físico-química de seus óleos, como aumento de ácidos 

graxos livres e índice de peróxido. 

 Os carboidratos foram calculados em base seca para que fosse possível 

fazer a comparação das diferentes amostras. Estes apresentaram oscilações nos teores 

com os tratamentos utilizados. Em ambos os tratamentos foi observado que não houve 

diferença estatisticamente significante.  No processo de germinação os carboidratos 

são os primeiros constituintes a serem oxidados, fornecendo energia ao grão para que 

ocorram suas transformações (MOSTAFA et al., 1987). No entanto, observa-se na 

tabela 1 efeito contraditório ao descrito por Mostafa et al. (1987), com aumento 

acentuado, porém não significativo em seus teores após processo germinativo nos 

tempos de 48 e 72 horas.  
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 Toledo et al. (2007) estudando a composição química de cinco diferentes 

cultivares de soja em grão submetidas a irradiação (doses: 2, 4 e 8kGy) observaram 

que nenhuma cultivar irradiada e as diferentes doses de irradiação, não alteraram 

significativamente a composição das amostras.  

 A tabela 20 apresenta os resultados obtidos na caracterização 

microbiológica das amostras de soja irradiada e germinada. 

 

Tabela 20 - Resultados das análises microbiológicas de grãos de soja que sofreram os 
processos de irradiação e germinação, isolados e combinados, e o grão de 
soja controle, com NMP/g para coliformes totais e fecais e pesquisa de 
Salmonella sp/25 g. 

Irradiação (kGy) Germinação (Horas)
Coliformes totais 

(NMP/g)

Coliformes fecais 

(NMP/g)
Salmonella sp /25g

0 0 Ausência Ausência Ausência

0,15 0 Ausência Ausência Ausência

0 48 Ausência Ausência Ausência

0,15 48 4 Ausência Ausência

0 72 Ausência Ausência Ausência

0,15 72 Ausência Ausência Ausência  
 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da 

Resolução n°12 de 02 de janeiro de 2001 estabelece ausência de Salmonela em 25 

gramas de amostra e de 5 x 102 NMP/g de coliformes a 45°C, para alimentos 

destinados ao consumo humano. A presença de coliformes em alta quantidade indica 

que o processamento foi realizado em condições de higiene insatisfatórias e que o 

consumo deve ser evitado para que não haja comprometimento da saúde, como 

observado por Guimarães et al. (2001).  

 Observando a tabela 20, notou-se que nenhuma das amostras analisadas 

apresentou crescimento de salmonela e coliformes fecais, porém em relação aos 

coliformes totais, a contagem deste microrganismo na amostra germinada a 48 horas e 

irradiado a 0,150kGy foi de 4NMP por grama de amostra. Entretanto quando 

comparado com os valores toleráveis, observa-se crescimento de coliformes totais 

abaixo do aceitável. 

  Os valores encontrados mostram que todas as amostras estavam de 

acordo com os padrões previstos pela ANVISA (BRASIL, 2001). As sojas controle, 
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germinada e irradiada, estando dentro dos padrões previstos pela legislação, puderam 

ser utilizadas nas análises sensoriais, pois estas se apresentavam microbiologicamente 

seguras para o consumo humano, não sendo veículo de microrganismos envolvidos em 

doenças de origem alimentar. 

 Os dados referentes à análise sensorial dos grãos de soja irradiado e/ou 

germinado e controle são apresentados na Tabelas 21 e Figura 6. 

Tabela 21 - Média do grau de satisfação dos provadores em relação aos grãos de soja 
que sofreram os processos de irradiação e germinação, isolados e 
combinados e o soja controle (média±desvio padrão) 

Irradiação 

(kGy)

Germinação 

(horas)
Aroma Sabor Cor Aparência

0 0 5,9 ± 1,3a 6,1 ± 1,9a 7,3 ± 1,2a 7,4 ± 1,2a,b

0,15 0 6,2 ± 1,7a 6,0 ± 1,6a 7,3 ± 1,4a 7,7 ± 1,1a

0 48 6,2 ± 1,9a 4,5 ± 2,3c 5,3 ± 2,2b,c 5,2 ± 2,3c,d

0,15 48 6,1 ± 1,5a 5,8 ± 1,6a,b 6,3 ± 1,6a,b 6,3 ± 1,7b,c

0 72 5,9 ± 1,5a 4,6 ± 2,1b,c 4,7 ± 2,1c 4,7 ± 2,2d

0,15 72 6,6 ± 1,6a 5,9 ± 1,9a,b 5,6 ± 2,0b,c 5,5 ± 2,0c,d

Valores médios de 40 provadores (9 = gostei extremamente, 1 = desgostei extremamente  

 O teste de aceitação avaliou os atributos de aroma, cor, sabor e aparência 

geral dos grãos de soja germinados e/ou irradiados em diferentes tempos de 

germinação e doses de radiação. Esse teste foi realizado para verificar a resposta 

sensorial dos consumidores, em relação aos diferentes produtos obtidos.  

 A análise de variação e teste de médias de Tukey (Tabela 21) mostrou 

que para o atributo aroma, as amostras estudadas não apresentaram diferença 

significativa entre os tratamentos, apesar da soja germinada por 72 horas associado à 

dose de 0,15 kGy, apresentou a maior média, em termos absoluto, em relação a todas 

as outras amostras analisadas, situando esses valores na escala hedônica entre “nem 

gostei, nem desgostei” até “gostei ligeiramente”. 

 O consumo de soja tem aumentado nos países ocidentais, mas esse 

alimento possui um fator limitante de acordo com a população, que é o sabor 

(TORRES-PENARANDA; REITMEIER, 2001). No campo da análise sensorial, 

provadores de grãos de soja e seus produtos têm relatado os seguintes termos: "gosto 

de feijão cru", "verde", "mato", "tinta", adstringente e amargo. Esses atributos são 
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responsáveis pela baixa aceitação dos produtos de soja por alguns consumidores, os 

quais preferem sabores brandos (TORRES-PARANANDA et al., 1998). No presente 

estudo, foi observado para o atributo sabor (Tabela 21), que somente as amostras 

germinadas a 48 e 72 horas diferiram estatisticamente da amostra controle, 

apresentando médias de aceitação inferiores quando comparado às amostras que não 

foram submetidas ao processo de germinação. Pode-se ainda observar, que as 

amostras germinadas e irradiadas apresentaram valores superiores em relação aos 

grãos submetidos somente ao processo germinativo. Deste modo podemos afirmar que 

as amostras germinadas não foram efetivamente apreciadas pelos provadores a ponto 

de obter médias equivalentes a “desgostei ligeiramente”. 

 Em relação aos atributos, cor e aparência, verificou-se que somente as 

amostras germinadas a 48horas/irradiada 0,150kGy e irradiada na dose de 0,150kGy 

foram significativamente semelhantes à amostra controle. As amostras, irradiada a 

0,150kGy e controle, foram as que apresentaram melhor aceitação por parte dos 

consumidores, situando-se no termo hedônico “gostei moderadamente”. Em 

contrapartida, os grãos de soja submetidos à 72 horas de germinação, foi a que 

apresentou menor nota quando comparado aos restantes dos tratamentos analisados.    

 A aceitação da soja germinada, principalmente no tempo de 72 horas 

sofreu restrições por parte dos julgadores, devido principalmente ao seu sabor amargo 

e aparência desagradável. Porém, apesar de algumas restrições, podemos considerar 

que essas amostras não foram totalmente rejeitadas pelos avaliadores, pois na escala 

hedônica foi classificado como “nem gostei, nem desgostei”. 

 Chen et al. (1975) utilizando-se de escala de 0-10 pontos, não observaram 

diferenças significativas de sabor e textura entre sete cultivares de ervilhas germinadas, 

exceto entre duas delas, para a característica de textura. A análise sensorial dos 

autores citados apresentou valor médio em torno de 6, sendo todas as cultivares de 

ervilha consideradas como aceitáveis. Assim, o presente estudo está de acordo com os 

reportados pelos autores citados acima. Sawyer et al. (1985) realizaram a análise 

sensorial em brotos de alfafa germinados entre 1 e 14 dias de germinação e não 

determinaram preferência estatisticamente significativa (p>0,99) entre os brotos. 
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 Da mesma forma, pensando em termos de índice de satisfação verifica-se 

que a amostra somente irradiada na dose de 0,150kGy apresentou maior preferência 

quando comparado aos outros tratamentos estudados, já que obteve praticamente 

maiores médias para os atributos analisados . Em ordem decrescente, têm-se a 

seguinte ordem: irradiado a 0,150kGy> amostra controle> germinada 48h/irradiada a 

0,150kGy> germinada 72 horas/0,150kGy> germinada 48 horas> germinada 72 horas 

Em relação aos atributos sensoriais aparência, cor e aroma, os consumidores 

apresentaram preferência para o grão de soja somente submetido ao processo de 

irradiação na dose de 0,150kGy. Citaram que a soja germinada por 48 horas e irradiado 

na dose de 0,150kGy apresentava coloração pouco esverdeada e gosto amendoado 

bem acentuado. Em contrapartida os grãos submetidos durante 72 horas de 

germinação, apresentaram coloração bastante esverdeada e gosto muito amargo. Um 

dos principais fatores responsáveis pelo esverdeamento do grão são a síntese e o 

acúmulo de clorofila, decorrentes da exposição à luz e conseqüente transformação de 

amiloplastos em cloroplastos (KRAUTLER, 2009). A exposição dos grãos à luz induz 

também a síntese e acúmulo de glicoalcolóides, especialmente α-solanina e α-

chaconina (ROCA et al., 2004). Esses glicoalcalóides, quando em concentrações 

elevadas, conferem ao grão sabor amargo. Assim, embora não tenham participação no 

esverdeamento dos grãos, o fato da síntese desses alcalóides serem, como a da 

clorofila, induzida pela luz, leva os consumidores a associar o esverdeamento ao sabor 

amargo (GANDUL-ROJA et al., 2004).   

 Além disso, segundo Lee e Lawless (1991), Bennick (2002), Leeschaeve e 

Noble (2005), Peleg et al. (1999) e Trosznska et al. (2006) em contraste com os efeitos 

benéficos dos alimentos fontes em polifenóis, o consumo desses alimentos está 

associado à sensação descrita como, adstringência e sabor amargo. Assim o aumento 

de fenólicos na dieta pode apresentar associações incompatíveis com a aceitação do 

consumidor. Isso pode justificar a baixa aceitação dos grãos submetidos à germinação 

por 72 horas, o qual apresentou maior teor de fenólicos totais quando comparados à 

amostra germinada por 48 horas.  

 Estudos na área de marketing indicam que o processo de escolha dos 

alimentos pelos consumidores baseia-se principalmente na qualidade sensorial dos 
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mesmos. Os consumidores em geral não estão interessados em consumir produtos 

funcionais, com nutrientes que causam sabor desagradável, mesmo que estes 

apresentem benefícios importantes à saúde humana (TEPPER; TRAIL, 1998; 

TUORILA; CARDELLO, 2002; LUCKOW; DELAHUNTY, 2004).  

 Nota-se que as amostras que foram submetidas em conjunto aos 

processos de germinação e irradiação apresentaram maior preferência quando 

comparados aos grãos submetidos à germinação isoladamente. Esta maior preferência 

pela amostra irradiada foi devido ao seu sabor mais adocicado em relação ao grão não 

irradiado. Isto pode ser explicado pelo processo de irradiação destruir parcialmente 

substâncias fenólicas diminuindo a percepção de amargor dos grãos (MOURA et al., 

2005). 

 

Figura 6 Representação gráfica dos valores em porcentagem da intenção de 

compra das amostras avaliadas no teste afetivo. 

 

 Quanto à intenção de compra (Figura 6), a soja irradiado na dose 0,15 

kGy foi o que  apresentou maior valor, em porcentagem, seguido da amostra controle 

(24,5%), germinada no tempo de 72 horas e irradiado a 0,15 kGy (25,92%), germinado 

no tempo de 48 horas e irradiado a 0,150kGy (11,3%), germinado 48 horas (7,5%) e 

germinado 72 horas (3,8%). Esse resultado é bastante interessante, pois analisando em 

conjunto com os resultados anteriores, temos a seguinte situação: a amostra germinada 

no tempo de 72horas e irradiado a 0,150kGy, apresentou menor índice de satisfação 

em relação à amostra controle (Tabela 21), porém quando questionados sobre a 

intenção de compra observou-se que os resultados foram divergentes e contraditórios. 

 Acredita-se que a disponibilidade de grãos germinados nos mercados e 

lojas de produtos naturais possa incrementar sua aceitabilidade e utilização como 
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produto alimentício para alimentação humana. Assim, a facilidade na obtenção destes 

brotos, podendo ser produzidos em casa sem utilização de equipamentos caros ou 

sofisticados, e as altas taxas de proteínas encontradas nas análises bioquímicas 

indicam que os mesmos podem ser utilizados na dieta diária das pessoas, como 

complemento alimentar de alto valor nutritivo.  

 

6.4 Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que:  

 As diferenças encontradas na composição centesimal da soja não tiveram 

influência dos tratamentos de irradiação. A germinação resultou no aumento dos teores 

de umidade, pequenas alterações nos teores de lipídeos, proteínas e carboidratos totais 

e diminuições no conteúdo de cinzas.  

 Pode-se constatar que as amostras germinadas a 48 horas tiveram boa 

aceitação comercial quando comparado às amostras germinadas a 72 horas, podendo 

ser utilizado na produção de brotos, como forma de complemento nutricional na dieta 

alimentar. Porém, quando comparado ao grão irradiado e controle, os grãos 

germinados apresentaram maior rejeição, o qual pode ser explicado pelo fato de ter 

sido utilizado um painel de provadores não treinados, o que normalmente não utilizam 

brotos de soja em sua dieta alimentar. 

 As provas microbiológicas realizada para a avaliação da análise sensorial 

apresentaram crescimento bacteriano para coliformes totais abaixo do permitido pela 

legislação para as amostras germinadas no tempo de 48 e 72 horas. Em relação à 

avaliação de salmonela e coliformes fecais nenhuma amostra apresentou crescimento 

destes microorganismos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A caracterização química e sensorial da soja cultivar BRS 216 permite 

concluir, que o processo de germinação promove alterações satisfatórias na 

composição nutricional do grão. Os grãos germinados há 72 horas mesmo 

apresentando maiores alterações nas características nutricionais quando comparado ao 

tempo de 48 horas, exibiram maior rejeição na opinião dos provadores quando 

realizado teste de aceitação sensorial. 

    Sendo a análise sensorial um atributo importante para a qualidade do 

alimento, de nada vale os grãos de soja germinados durante 72 horas terem qualidade 

físico-química superiores aos grãos submetidos ao processo de germinação por 48 

horas, se os mesmos não possuem respaldo perante o consumidor no que diz respeito 

aos atributos sensoriais. Desta forma, amostras germinadas no tempo de 48 horas, por 

apresentarem alterações satisfatórias nas características nutricionais e melhor 

aceitação sensorial podem ser utilizadas na dieta diária das pessoas. 

 Vale ressaltar também que as baixas doses de radiação (0,025; 0,075 e 

0,150kGy) sugeridas no presente estudo foram propostas com a finalidade de estimular 

o processo de germinação, porém essas baixas doses são extremamente dificeis de 

serem obtidas quando o irradiador utilizado possui alta taxa de dose radioativa. Os 

grãos irradiados no atual estudo apenas foi obtido devido à maior taxa de dose que o 

irradiador utilizado podia oferecer era menor que 0,456kGy h-1. Desta forma, sugiro a 

realização de novos estudos associando os tratamentos estudados (germinação e 

irradiação), porém utilizando doses mais elevadas de radiação 60Co, de mais fácil 

aplicação para o atual mercado e principalmente que seja estimulante ao processo 

germinativo.  
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ANEXOS 
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ANEXO A - PARECER DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: “Efeitos das radiações gama e do processo de 

germinação sobre algumas características nutricionais e sensoriais de soja 

BRS 216.  

Pesquisador Responsável: Ana Paula Corazza Martinez 

Orientador (a): Solange Guidolin Canniatti Brazaca 

e-mail: apmartinez@usp.br 

Endereço: Rua Dr Alvim, 1523    Ap. 42 

Bairro: São Judas Tadeu 

CEP: 13416-259 

Cidade: Piracicaba, SP 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (19)3301-1475 
 O Sr (a) está sendo convidado (a) como voluntário a participar da 

pesquisa “Efeitos das radiações gama e do processo de germinação sobre algumas 

características nutricionais e sensoriais de soja BRS 216”, com a justificativa de se 

obter mais informações relativas à associação dos métodos de radiação e germinação e 

seus impactos na qualidade nutricional da soja. A análise será desenvolvida no 

Laboratório de Análise Sensorial do Departamento de Agroindústria, Alimentos e 

Nutrição da ESALQ/USP. 

 Serão selecionados 40 provadores adultos não treinados dentre uma 

população de adultos saudáveis, de 18 a 50 anos, de ambos os sexos, sem vinculo de 

subordinação com os pesquisadores. Para o recrutamento dos mesmos serão 

colocados cartazes espalhados por diversos pontos da ESALQ/USP e também serão 

abordados pelos pesquisadores para o convite em forma oral. Os provadores avaliarão 

sensorialmente os grãos de soja germinados, os grãos irradiados e os grãos irradiados 

e germinados. Cada provador receberá 10 g de feijão de cada tratamento, que serão 

servidos em pratos brancos, logo após cozimento, a temperatura de 40ºC, sendo cada 

mailto:apmartinez@usp.br
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amostra codificada com números de três dígitos escolhidos de forma aleatória pelo 

programa Compusense Five (1998).  

 O Sr. (a) será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar Sempre que quiser poderá pedir mais informações através do telefone da 

pesquisadora do projeto e, se necessário através do Comitê de Ética em Pesquisa. O 

Sr. (a) é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) 

pesquisador (es) irá (ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa serão enviados para o Sr. (a) e permanecerá confidenciais. Seu 

nome ou material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 

permissão.  

 A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua saúde. Caso ocorra algum imprevisto 

associado à participação na pesquisa, os pesquisadores devem ser comunicados para 

que possam solucionar os eventuais problemas.  

 Ao participar da pesquisa o Sr. (a) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes que deve 

acrescentar elementos importantes à literatura, onde o pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos. O Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para 

participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução 

do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _____________________________________, RG______________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________ , como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador ______________________________ sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade  ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

Local e data ___________________/________/________/__________/ 

 

Nome: ____________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

ANEXO B – Ficha Análise Sensorial – Soja germinada 

 
Nome:  _______________________________________________ Idade:_____ 
 
Você esta recebendo amostras de broto de soja para avaliar quanto aos atributos 
sensoriais. Indique, usando a escala abaixo, o quanto você gostou ou desgostou da 
amostra.  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO DA AMOSTRA: 346 CÓDIGO DA AMOSTRA: 278  

Atributo

Aparencia geral

Cor 

Sabor

Aroma  

Atributo

Aparencia geral

Cor 

Sabor

Aroma  
                    
CÓDIGO DA AMOSTRA: 414             CÓDIGO DA AMOSTRA: 137 

Atributo

Aparencia geral

Cor 

Sabor

Aroma  

Atributo

Aparencia geral

Cor 

Sabor

Aroma  
     
CÓDIGO DA AMOSTRA: 662              CODIGO DA AMOSTRA: 580 

Atributo

Aparencia geral

Cor 

Sabor

Aroma  

Atributo

Aparencia geral

Cor 

Sabor

Aroma  
     
o Intenção de compra 

Qual desses produtos você compraria. Marque com um X. 
              

 
 
  

9. Gostei Muitíssimo         4. Desgostei Ligeiramente 

8. Gostei Muito                     3. Desgostei Moderadamente 

7. Gostei Moderadamente            2. Desgostei Muito 

6. Gostei Ligeiramente                  1. Desgostei Muitíssimo 

5. Nem gostei, nem desgostei   

 

Cod. 346 

Cod. 278 
 Cod. 346  

Cod. 414 

Cod. 137 

Cod. 662 

Cod. 580 
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