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RESUMO 

No presente trabalho foi estudado o efeito do consumo de soja 
geneticamente modificada e de sua parental em parâmetros nutricionais e 
hematológicos em ratos em crescimento. Farinha de soja, desengordurada 
e autoclavada, foi incorporada em rações experimentais: 12% de proteína 
para o 1 ° ensaio e 10% para 2° ensaio. As rações com soja foram 
suplementadas com aminoácidos essenciais (Ieucina, lisina, metionina e 
vali na) no 2° ensaio, devido a menor concentração desses aminoácidos nas 
rações do 1 ° ensaio quando comparadas ao grupo controle , perfil 
confirmado pelo aminograma. Ratos Wistar (n=64) foram alimentados, ad 
libitum, com rações controle (AIN-93G) e rações com a farinha de soja por 
28 (1° ensaio) e 32 dias (2° ensaio) . Para avaliação do aproveitamento 
biológico da proteína da dieta e da qualidade protéica, foram realizadas 
análises de nitrogênio na carcaça dos animais, nas fezes e na urina que 
foram coletadas ao longo de 2 períodos de balanço de 6 dias cada ensaio . 
Os parâmetros nutricionais avaliados foram : Coeficiente de eficácia 
alimentar (CEA) , Coeficiente de eficácia protéica (PER), Coeficiente de 
eficiência líquida da proteína (NPR), Valor biológico da proteína (BV), 
Coeficiente de utilização líquida da proteína (NPU), digestibilidade protéica 
e o "Escore químico corrigido pela digestibilidade real da proteína". Para 
avaliação do estado nutricional foram avaliadas as concentrações de 
albumina, proteínas totais e IGF-1 no plasma. Como parâmetros 
hematológicos, foram avaliados o hemograma completo, mielograma e 
esplenograma. Os resultados obtidos demonstraram que animais 
alimentados com soja GM e sua parental apresentaram desenvolvimento 
semelhante ao grupo controle (caseína). Os valores de CEP e NPR 
encontrados nos 2 ensaios mostram que a proteína de soja é 
nutricionalmente adequada. A oferta protéica de 10% com suplementação 
com aminoácidos essenciais favoreceu no desenvolvimento dos animais, 
visto que foi observado aumento de peso em média de 50g, PER e NPR 
melhores quando comparados com a oferta protéica de 12% sem 
suplementação. Nos dois ensaios, os valores de digestibilidade dos grupos 
alimentados com soja foram inferiores aos do grupo controle, resultado 
evidenciado pela maior dificuldade das enzimas digestivas em digerirem a 
proteína vegetal, maior perda de aminoácidos endógenos e quantidade de 
fibra insolúvel presente na soja. O valor de POCAA de 85% demonstra bom 
aproveitamento dos grupos com soja. Não houve diferença estatística nos 
parâmetros plasmáticos estudados, bem como nos resultados 
hematológicos sugerindo que o consumo de soja , convencional ou GM, não 
altera o estado nutricional dos animais. 



ABSTRACT 

In the present work, the effects of genetically modified (GM) soybean and its 
parental on nutritional and hematological parameters in growing rats were studied. 
Autoclaved, fat-free soybean flour was added to experimental diets: 12% protein in 
the first assay and 10% in the second assay. The soybean diets were 
supplemented with essential amino acids (Ieucine, Iysine, methionine and valine) in 
the second assay, since such amino acids presented a lower concentration in the 
diets of the first experiment, as confirmed by the aminogram. Wistar rats (n= 64) 
were fed a control diet (AIN-93G) and diets supplemented with soybean flour 
(parental and GM) ad libitum over 28 days (1 st experiment) and 32 days (2nd 
experiment). For evaluating the biological utilization of dietary protein and protein 
quality, nitrogen analyses were carried out on the animal carcasses, feces and 
urine. Feces and urine were collected along two 6-day periods within each assay. 
The following nutritional parameters were evaluated: feed efficiency ratio (FER), 
protein efficiency ratio (PER), net protein ratio (NPR), biological value (BV), net 
protein utilization (NPU), protein digestibility and protein digestibility corrected by 
amino acid (POCM) score. For evaluating the nutritional status, plasma albumin, 
total proteins and IGF-1 were analysed. Complete hemogram, myelogram and 
splenogram were used as hematological parameters. The results indicate that 
animais fed the GM soybean and its parental showed a similar growth rate to the 
control group (casein). PER and NPR values found in both assays show that 
soybean protein is nutritionally adequate. A diet containing 10% protein 
supplemented with essential amino acids favored the growth of the animais in 
comparison to a diet containing 12% protein without amino acid supplementation. 
In both assays, the protein digestibility in soybean-fed groups was lower than in the 
control group, a result evidenced by a greater difficulty of enzymes in digesting 
vegetal proteins, a greater loss of endogenous amino acids and the presence of 
insoluble dietary fiber in the soybean. A POCM value of 85% showed a good 
protein utilization in the soybean-fed groups. No statistically significant differences 
were observed in the plasmatic and hematological parameters among the groups, 
suggesting that consumption of soybean (either GM or parental) does not alter the 
nutritional status of the animais. 



SUMÁRIO 

Lista de figuras ...... ..... ...... ... .. ... .. .... .. ...... ... ... ... ... .... .... .. .. .. ............ .... ....... ..... ... ...... ........ . . 

Lista de tabelas ... ..... .. ...... ..... .. .. ...... ... ........ ... ........ ...... .. ..... ... .. .. .. ... ..... ..... ...... ... .. ....... ..... . jj 

1. INTRODUÇÃO ... ............ ...... ... .. ... ... .. ........... ... ..... ... .. ... .. .... ......... ..... .... ... .. ..... .. 1 

2. Revisão da literatura.... .. .. .... .... ...... .. ...... ..... ..... .. . ... ... ... ... ... ..... .. .... ..... ......... ... . 3 

2.1 Histórico da soja ... ... ... .. ............ .. ... ... .... ... ... ........ .. ..... ...... ... .... ...... ... ....... ... ........ . 3 

2.1.2 Propriedades nutricionais da soja ... ..... .................... .. ..... .. .... ... ............ .. .. ....... .. ... . 5 

2.2 Alimentos geneticamente modificados .... ...... .. .. .. ..... ... ........... ....... ..... ............ .... .. 6 

2.2.1 A biotecnologia. ..... ... .......... .. ...... ...... .... ... ....... ... ... .... . ... ... ......... ... ....... .......... ... .. ... 6 

2.2.2 Organismos geneticamente modificados. .............. ... .. ... .... .. .. ..... ... ...... .... ...... .. ... 7 

2.2.3 Controvérsias sobre organismos geneticamente modificados .. .. ... ........ .... .. ...... .. 10 

2.3 Proteínas ........ ... .... .... ..... .... ... .............. .... ............. ... .... .... .. .. .. ... ...... .. ........ ... .... ..... 11 

2.3.1 Aspectos nutricionais e metabólicos .... · ... ... ... .............. ... .. .. ... .... .................. .. .. .... .. 11 

2.3.2 Qualidade protéica da soja ...... .... ... ........... .. ...... .. ... .. .... ....... ..... .... ... .......... ...... .... .. 17 

2.4 Fitatos ........... ..... ................ .. ..... ......... .. .. ... ... .. .. .. .... .......... .... ... ... .. ...... ... ....... ..... ..... 19 

2.5 Método para avaliação da qualidade protéica .... ..... .... ..... .. .... .... : ... ....... ..... ...... ... 20 

2.5.1 Métodos biológicos ........ ........ .. ... ..... .. .... ... ... ........... ... ............. ... .. .. ............ ... ... .... 21 

2.5.1.2 Coeficiente de eficiência protéica (PER) ..... .... ..... ... .. ....... ............ ... ......... ...... ....... 21 

2.5.1.3 Coeficiente de eficácia líquida da proteína (NPR) ...... ... ...... ........ .. .. .. .. ...... .. .... .. ... 22 

2.5.1.4 Razão da utilização líquida da proteína (NPU). ........... .. ...... .... .... .. ............... 23 

2.5.1.5 Balanço nitrogenado ...... .. .... ..... .... .. ........... .......... .. ..... .. ...... ..... ... ... ... ........... ... ..... . 23 

2.5.1.6 Digestibilidade protéica ... ... ... .. ..... ................... ............... ............ ..... ... .... ..... ... ...... 23 

2.5.2 Métodos bioquímicos ....... .... .... ...... .. .... ...... .. .. .. .. ... .. .. ... ... ... ........ ... ..... ... .... ............ 25 

2.5.2.1 Aminograma e escore químico (PDCAA) ... ... ...... ... ... .. ....... ..... .. ... ....... .......... ....... 25 

2.6 Métodos para avaliação do estado nutricional. ... .... .. .. ....... .. ............ ..... .. .. .... .. .. .. . 26 

2.6.1 Método para avaliação do estado nutricional protéico......... .. .... ..... .................... 28 

3. JUSTIFICATIVA. ... ..... .. ..... ... ..... .... ... .... .. .. .... .. .. ... ........... .. .. .. .. ....... ....... .... ... ... .. .. ... 31 

4. OBJETiVOS ..... .. ..... .. ........ .. .. ..... ............ ...... ... ..... .................. ....... .. .... ........ .. ........ 32 

4.1 Geral ................ ........ .................. ... .. .. .. .......... .... .................. ....... ............ ... ..... ........ 32 

4.2 Específicos .... ...... .... .. ............ .... .. ... .... ... .. ... .... .... .... ... ..... .. .. ............. ... .. ...... ........ ... 32 

5. MATERIAL e MÉTODOS .. ..... .... .... .. .. ........ ..... ......... .... ... .... .... ................... ...... ..... 33 



5.1 MateriaL ...... ... ... ... .... ... ..... ... ... ... .... ..... .... .... .... .... ....... ....... ... .... ... ..... ... ....... .. ... ... .... 33 

5.1.1 Soja... ... .... ... .. ..... .. ....... ..... .. ....... ...... .. ... .. ...... .... ....... .. ... ........ ..... ...... .. ... .. ...... ..... ... 33 

5.1 .2 Fibra ........... ..... .............. ... .... .... .. ......... ...... ... .... ... ........... .... ... ... ..... .. .. ... .. .. ...... .. .. .. . 33 

5.1.3 Animais .. .. .. ......... .. ...... .... ...... .... .... ..... ..... .... ..... ........ .. ........... .... ... .. ........ .. ...... ..... .. . 34 

5.1.4 Reagentes .. ........ ..... .. .... ..... ... ... .... .... .. ... ...... ...... .... ... .. ........... ..... ....... ......... ... .. ..... . 34 

5.2 Métodos .... ....... .......... ................ ... ...... ..... ....... ........... .. .... ... ... ... ... .. .. .......... .. ..... .. ... 36 

5.2.1 Processamento da farinha de soja e casca de soja. .............. .. ......... .. .................. 36 

5.2.2 Composição química da farinha de soja, casca de soja e rações ... ..... ... ... ..... .. .. . 36 

5.2.3 Elaboração das rações experimentais ............. ... ...... ... .. .... ....... ... ... ... .. .. .. .... ... .. .... 37 

5.3 Protocolo experimentaL ....... ..... ... .. ........ ........ .. ..... .... ........ .. .. ... .. .... .... .. ... ....... ....... 40 

5.4 Avaliação do aproveitamento biológico da proteína ..... ...... ... ... .... ...... .... .. ...... .... ... 42 

5.5 Análise de aminoácidos .... ................ .... .. ... .... .. .. .... .......... ..... ..... .... ... ... .. ... .. ... ....... 43 

5.6 Análise de fitatos ............ ... ... ...... .. ........ ..... ....... ........ ........ .... .... .......... .. ... ... ..... ...... 44 

5.7 Processamento das amostras sanguíneas: sangue e plasma ..... ..... .... ....... .... ... . 44 

5.7.1 Determinação do hemograma e reticulócitos ...... ... ... .. .. .... ... .... ........ ... .. ... .. ... .... .... 45 

5.7.2 Mielograma ....... ...... ......... .. ...... .. ... ....... ....... ..... .. ....... .... ........ .... ...... .... ...... .. ........ ... 46 

5.7.3 Esplenograma. .. ....... ..... .. .. .... ... .............. .... .. ... ....... ...... .... ...... ...... .... .... ... .. ... ..... .... 46 

5.7.4 Critério para classificação das células hematopoéticas ... ....... .. .. ~ ...... ..... .. ... ... .... .. 47 

5.8 Determinação de PTN totais, albumina e IGF-1 .......... ..... ..... ... ..... ... .. ... .... .... .... ... 48 

6. ANÁLISE ESTATíSTICA. .. .. ... ... ..... .... ... ... ..... .. ... .. ... ...... .. .... ..... ... ..... ..... ....... ... ..... 49 

7. RESULTADOS e DiSCUSSÃO ...... .......... ............ ...... ... ........ ... ... .. ... .......... ...... ... .. 50 

7.1 Processamento e caracterização química das amostras ........ .. ...... .... .. ....... ..... .. . 50 

7.1.2 Caracterização química das rações .. ... ..... .... .... ... .................. .. .... ... ... .. ... ... ... ....... 52 

7.2 Crescimento dos animais durante os experimentos .... .. ... ..... ...... ..... .. ... .... ..... ..... 54 

7.3 Parâmetros nutricionais avaliados durante os 2 ensaios...... ..... ... ... .... ..... .. .. .. .. .. 57 

7.3.1 Coeficiente de eficácia alimentar (CEA), coeficiente de eficácia protéica (PER) 

e coeficiente de eficácia líquida da proteína (NPR) .... ... .. ..... .... ... .... .. .. .......... ... ... 59 

7.3.2 Razão da utilização líquida da proteína (NPU) e valor biológico da proteína 

(BV) ..... .. .............. ...... ....... ...... .... ... .... ..... ..... ...... .... .. .. ... ... .... ....... .. ......... 61 

7.3.3 Ingestão, excreção de nitrogênio e digestibilidade ..... .. . ...... ...... ...... ... ..... ........ .. . 61 

7.4 Peso dos órgãos, teor de umidade e peso seco fezes ... ... .. .... ........ .. .... ..... ... ...... 66 

7.5 Influência do fitato nos parâmetros nutriciO(lais .... ..... ....... ... ... ........ .... .... .......... .. 72 

7.6 Utilização de nitrogênio, balanço nitrogenado, NPU e composição carcaça.... .. 72 



/BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 

7.7 Digestibilidade protéica corrigida pelo escore de aminoácidos .. ..... .... ............. ... 76 

7.8 IGF-1, albumina e proteínas totais ..... ..... ...... ... ... ..... ..... .... ....... ............. ........... .... 81 

7.9 Análises hematológicas .......... ..... ... ...... .. ...... .... .... .. ... ....... .... ... ... .... ... .. ..... ..... ...... 82 

8. CONCLUSÕES... ........ ....... ..... .. ..... .. .... .... ....... .. .. .... ........ .. ... .. .... ..... ... ..... ....... ...... 89 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFiCAS.. ..... ... ... .. ........ ..... .. .... ........ ...... .......... ..... .... 90 



Lista de Figuras 

Figura 1 Digestão e absorção de proteínas ... .. ............ .... ... .... ........... ......... ....... ... .. 16 

Figura 2 Evolução do peso dos animais 1 ° ensaio ... .... ...... ... .... .......... ..... ......... ...... 54 

Figura 3 Evolução do peso dos animais 2° ensaio ... ..... ... ..... .......... ...... .. .. ..... .. ..... . 55 

Figura 4 Teor de umidade (%) e peso seco (g) das fezes 1° ensaio ........ ... .......... . 68 

Figura 5 Teor de umidade (%) e peso seco (g) das fezes 2° ensaio .. ..... ...... .. ... .... 69 

Figura 6 Distribuição dos aminoácidos essenciais das dietas 1 ° ensaio ... ..... .... ... . 80 



Lista de Tabelas 

Tabela 1 Estimativa de área plantada - principais produtos (Em 1.000ha) ... ... .... .. 4 

Tabela 2 Aminoácidos indispensáveis, dispensáveis .... ...... ..................... ... .... ... ... ... 14 

Tabela 3 Ingestão Alimentar de referência (DRI) ......... ........ ...... ....... .. ...... .... ... .. ..... 15 

Tabela 4 Fórmulas utilizadas para avaliação da proteína ...... ....... .... .......... .... ......... 26 

Tabela 5 Distribuição dos componentes nas rações experimentais .......... .. ....... ... .. 39 

Tabela 6 Composição química das amostras de soja 1° ensaio ... ..... .......... ......... .. 51 

Tabela 7 Composição química das amostras (soja e casca) 2° ensaio .... .... ... ..... ... 52 

Tabela 8 Composição químicas das rações experimentais ........... .................... .... . 53 

Tabela 9 Parâmetros nutricionais avaliados durante os 2 ensaios ... .. ...... ........ .. .... 58 

Tabela 10 Ingestão e excreção de nitrogênio .. ........ .. ............ ... ......... ... ...... ..... .......... 63 

Tabela 11 Peso relativo dos órgãos de ratos .. ..... ... .......... ... ..... ..... ...... ...... ..... ...... ... 67 

Tabela 12 Peso seco e teor de umidade das fezes 1 ° ensaio ....... ..... .. ........ ....... .. ..... 68 

Tabela 13 Peso seco e teor de umidade das fezes 2° ensaio ..... .. ....... ... ...... ... ... ...... 69 

Tabela 14 Teor de fitatos nas rações ........ .. ... ,.. .. ........... ................ .. ... .......... ......... 72 

Tabela 15 Utilização de nitrogênio (1° ensaio) ........ ........... .. ................................... 74 

Tabela 16 Utilização de nitrogênio (2° ensaio) ................................ .. ... ................... 75 

Tabela 17 Composição corporal da carcaça.. .. .... .. .. .. .. .. ........ .. ....... .... ........ .... .... ... .. 75 

Tabela 18 Distribuição de aminoácidos nas rações (1° ensaio)..... ....................... .. 78 

Tabela 19 Composição dos aminoácidos comparadas a FAO/NCR ...... .. ...... ..... .... 79 

Tabela 20 Cálculo do escore e POCAA .......... .. ...... ........ .. .. .. ....... .. ...... ...... .. .. .... ...... 80 

Tabela 21 Parâmetros plasmáticos. ...... ..... .... ... .. .... .. ......... ... .......... ....... .... ........... ... 82 

Tabela 22 Hemograma (1° ensaio) .. .... .. ..... ............................ ...... ... ............ ............ 84 

Tabela 23 Hemograma (2° ensaio) ................. .. .. .. .. .. .... .. .. ....... ........ ...... ........ .. .. ...... 84 

Tabela 24 Mielograma (1° ensaio) ..... ......... .. ....... .. ... .. ... ....... .. ... ..... .......... .. .... ..... .... 85 

Tabela 25 Mielograma (2° ensaio) .. .. .... ...... .. ....... ....... ..... ..... ... ....... ...... ...... .......... ... 86 

Tabela 26 Esplenograma (1° ensaio) ...... ........ ............................. ....... .. ........... .. .... .. 87 

Tabela 27 Esplenograma (2° ensaio) ........ .. .. .......... ........ ........... .... ............ .. ............ 88 

II 



1. INTRODUÇÃO 

Os alimentos geneticamente modificados têm sido foco de controvérsias 

devido a questões envolvendo a segurança alimentar e ambiental. Se de um 

lado os ambientalistas alegam danos ao meio ambiente e a saúde de animais e 

humanos que os consomem , de outro, a indústria biotecnológica e as 

pesquisas científicas têm resultados que atestam benefícios para o 

consumidor, para o produtor e para o meio ambiente (BRUCE, 2002). 

A utilização de técnicas de modificações genéticas tem sido uma 

solução para o ser humano, uma vez que constantes ameaças como seca, 

redução de produtividade, pragas e danos na colheita têm prejudicado o 

aumento de oferta de alimento para a população. Outra preocupação é com o 

crescimento da população mundial , visto que no início do século passado havia 

cerca de 2 bilhões de pessoas, triplicados para aproximadamente 6 bilhões 

atualmente e com estimativa de que avance mais 7,5 bilhões, que corresponde 

a 25% até a década de 2020 (COCKBURN, 2002). 

Nos Estados Unidos as agências regulatórias, como a Food and Orug 

Admínístratíon (FDA), havia aprovado aproximadamente 50 aplicações de 

biotecnologia para o desenvolvimento de novas variedades de plantas 

(BRUCE, 2002). 

Neste contexto, as plantas geneticamente modificadas (GM) têm sido 

desenvolvidas para expressar características desejáveis comandadas por um 

gene específico encontrado em determinado ser vivo. Através do isolamento, 

cópia e inserção na planta alvo é possível criar novas vias metabólicas sem 

perder os traços originais intrínsecos à espécie, com benefícios à produção de 

alimentos e à saúde do consumidor (COCKBURN, 2002). Além disso, o 
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enriquecimento de alimentos com componentes alvos como, por exemplo, a 

vitamina A e ferro é uma solução no combate a deficiências nutricionais 

(KUIPER et a/., 2002). 

Em termos políticos, vale ressaltar que o interesse na produção dos 

alimentos modificados prevalece com os argumentos da não agressão ao meio 

ambiente e da contribuição para a saúde da população (PINAZZA & 

ALlMANDRO, 1998; CAVA L LI , 2001). 

Com isso, há hoje mais de 150 diferentes vegetais modificados 

aprovados para pesquisa e produção em todo o mundo, incluindo cereais, 

leguminosas, vegetais fibrosos, frutas, nozes e plantas ornamentais. Essas 

modificações permitem a introdução de novos traços agronômicos nas plantas 

para torná-Ias tolerantes a defensivos agrícolas, resistentes a insetos, mais 

produtivas, mais saborosas, mais nutritivas, mais duráveis (com aumento da 

vida-de-prateleira), menos agressivas ao meio ambiente e, ainda, para veicular 

medicamentos e/ou vacinas, ou qualquer outro objetivo passível da nova 

técnica (MADDEN, 1995; ROBISON et a/. ; 2000; CHASSY, 2002; AULRICH et 

a/.; 2002; SHARMA et a/. , CLUGSTON & SMITH, 2002; MOFFAT, 2002). 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Histórico da Soja 
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A soja (G/ycine Max L.) que hoje se cultiva é muito diferente dos seus 

ancestrais, que eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da 

Ásia, principalmente ao longo do rio Yangtse, na China. Sua evolução começou 

com o aparecimento de plantas oriundas do cruzamento natural entre duas 

espécies de soja selvagem, que foram cultivadas por cientistas da antiga China 

(EMBRAPA, 2004). 

A soja é uma leguminosa anual, oleaginosa e foi introduzida na América 

em 1765. Nos Estados Unidos, o cultivo da soja passou a ser produzido em 

larga escala de produção em 1850 e, em 1999, seu plantio chegou a 72 

milhões hectares, representando 27% da área total cultivada daquele país 

(FRIEDMAN & BRANDON, 2001). É também cultivada em mais de 80 países, 

gerando um volume superior a 162 milhões de toneladas métricas de grãos. 

Atualmente, os líderes mundiais na produção de soja são os Estados Unidos, 

Argentina, China, índia, Paraguai e Brasil, sendo este último, o segundo maior 

produtor desta leguminosa, com 59,7 milhões de toneladas, sendo que cerca 

de 73% da produção é exportada e 27% permanece no mercado interno 

(EMBRAPA, 2004). 

No Brasil, as primeiras referências sobre o cultivo da soja datam de 

1892, no estado de São Paulo, e apenas no final da década de 1960 a soja 

passou a representar um produto comercial no país. Na época, o trigo era a 

principal cultura do Sul e a soja surgia como uma opção de verão, em 

sucessão ao trigo. Iniciava-se então um esforço para produção de suínos e 

aves, gerando demanda por farelo de soja. Em 1966, a produção comercial de 
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2.1.2 Propriedades nutricionais da soja 

A soja é um alimento cujas alegações de saúde têm sido amplamente 

divulgadas pela mídia nos últimos anos. Suas características químicas e 

nutricionais a qualificam como um alimento funcional : além da quantidade de 

proteína, estudos mostram que a soja pode ser utilizada de forma preventiva e 

terapêutica no tratamento de doenças cardiovasculares, câncer, osteoporose e 

sintomas da menopausa (HASLER, 1998). 

A ação da soja na prevenção do câncer ginecológico e alívio dos 

sintomas da menopausa são atribuídos as isoflavonas, compostos fenólicos 

heterocíclicos que podem atuar como agentes antiestrogênicos, competindo 

com estrógenos de origem endógena (como o 17j3-estradiol), cuja função 

biológica está ligada ao desenvolvimento de alguns tipos de cânceres 

ginecológicos. Populações do Sudeste Asiático, onde a soja faz parte dos 

hábitos alimentares, apresentam baixa incidência de câncer estrogênio

dependente e este fato vem a reforçar, de acordo com a opinião de alguns 

pesquisadores, que a soja deveria fazer parte dos hábitos alimentares das 

mulheres. Contudo, mais estudos são necessários antes de se sugerir a 

ingestão de soja ou extratos de isoflavonas como substitutos da reposição 

hormonal de mulheres em fase de menopausa e pós-menopausa (BEHRENS 

et ai., 2004) . 

A proteína de soja é usada nos alimentos sob diferentes formas, 

incluindo fórmulas infantis, farinha de soja, proteína isolada, concentrados e 

proteína de soja texturizada. Alimentos à base de soja incluem sucedâneos de 

queijo, bebidas, miso, tempeh, tofu e outros substitutos de alimentos 

tradicionais na alimentação vegetariana (FRIEDMAN & BRANDON, 2001). A 
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soja também é destacada por sua rica composição nutricional; os grãos 

possuem em média 20% de lipídeos, 40% de proteína e de 4 a 10% de 

umidade (GARCIA et aI., 1997). Além disso, possui ácidos graxos 

poliinsaturados e compostos fitoquímicos como: isoflavonas, saponinas, fitatos, 

dentre outros. Também é uma excelente fonte de minerais como: cobre, ferro, 

fósforo, potássio, magnésio, manganês e vitaminas do complexo B 

(EMBRAPA, 2004). 

A Food and Drug Administration (FDA) recomenda a ingestão diária de 

25 g de proteína de soja, que corresponde a aproximadamente 60 g de grãos 

de soja, para o controle da concentração plasmática de colesterol e 

triacilgliceróis, reduzindo, assim, os riscos de enfarto, trombose, aterosclerose 

e acidentes vasculares cerebrais (AVC) (EMBRAPA, 2004). 

2.2 Alimentos geneticamente modificados 

2.2.1 A biotecnologia 

o termo biotecnologia foi conhecido pela primeira vez na Hungria, em 

meados de 1914, e fazia referência aos métodos aplicados na prática da 

agricultura. Os princípios desta técnica são antigos, anteriores à Era Cristã, 

quando gregos e egípcios produziam vinho e cerveja por meio da fermentação 

da uva e da cevada. Durante 1970, a biotecnologia passou por uma 

transformação, devido às mudanças na manipulação do material genético com 

enzimas e microrganismos sendo utilizados pelas indústrias de alimentos na 

manufatura dos mesmos, tornando-se assim o sinônimo da "modificação 

genética" (MADDEN , 1995). 
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o desenvolvimento desta nova biotecnologia é reconhecidamente 

dividido em três fases. A primeira privilegia as características agronômicas das 

espécies comerciais modificadas, estando ainda em curso, a segunda está 

produzindo culturas de melhor qualidade e a terceira pretende trazer opções de 

alimentos fortificados e com menores custos (COSTA & BORÉM, 2003). 

Assim, o objetivo da biotecnologia aplicada aos alimentos não é o de 

somente melhorar sua produção, mas também o de atender à demanda dos 

consumidores por produtos mais seguros, naturais, frescos e saborosos 

(KUIPERS, 1999). 

2.2.2 Organismos geneticamente modificados 

Atualmente, as principais plantas modificadas de uso comercial são soja, 

tolerante à herbicidas, e milho e algodão, resistentes a insetos. A principal 

vantagem dessas plantas modificadas é a redução do uso de defensivos 

agrícolas e os benefícios advindos. Estudos têm mostrado redução nos custos 

de produção, economia de combustível , redução de intoxicações nos 

agricultores e menores resíduos no meio ambiente. Os resultados indicam que 

tais produtos agrícolas ou geneticamente modificados (GM) são seguros para a 

saúde humana e animal. Para tranqüilizar o consumidor, é preciso salientar que 

o consumo de produtos modificados tem sido feito desde 1996 por milhões de 

pessoas em todo o mundo (PATERNIANI, 2003). 

O cultivo e o comércio de organismo geneticamente modificado (OGM) 

vêm crescendo significativamente em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Segundo dados da The International Service for the Acquisition of Agri-Biotch 

Applications (ISAAA), durante o período de 1996 a 2003, a área total cultivada 
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com lavouras transgênicas cresceu mais de 47 vezes, passando de 1,7 milhões 

de hectares em 1996 para 81,0 milhões em 2003 (JAMES, 2003). 

No Brasil , a primeira liberação legal de um OGM foi em 2003, mediante 

a lei 10.688 de 13 de junho de 2003, quando a soja Roundup Ready® foi 

liberada para comercialização como grão até 31 de janeiro de 2004. Nos anos 

posteriores novas liberações legais para o plantio e comercialização de soja 

GM foram realizadas, em 2004 mediante a lei nO 10.814 e em 2005 pela lei 

11 .092. Essa ampliação mundial das culturas geneticamente modificada (GM), 

em especial a soja e o milho, refletiu-se também no aumento da presença de 

resíduos transgênicos em produtos alimentícios que tem em sua composição 

esses dois tipos de grãos. No Brasil a rotulagem é obrigatória para produtos 

embalados, a granel ou in natura, que contenham ou que sejam produzidos de 

OGM, a partir do limite de 1,0% do produto final, conforme decreto nO 4.680 de 

25/04/03. Já a legislação para produtos modificados em outros países, ocorre 

de maneira diferenciada. 

Nos Estados Unidos, a FDA deixa à critério da empresa mencionar no 

rótulo do alimento a existência de OGM na composição do produto. Na União 

Européia se encontram as regras mais rigorosas sobre rotulagem de alimentos 

transgênicos. Admite-se a plantação, produção e comercialização de alimentos 

que contenham OGM, mas dá-se percentual máximo de 1 % para que exista o 

dever de rotulagem (ABIA, 2002). 

No Japão, estabeleceu-se o nível máximo de 5% para a soja, enquanto 

que para o milho, devido a sua potencial polinização cruzada, nenhuma 

porcentagem foi estabelecida. Na Austrália e na Nova Zelândia, para que não 

seja necessária a rotulagem, definiu-se em no máximo 1 % o limite da presença 
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de qualquer alimento geneticamente modificado já aprovado para consumo, 

acima desse limite, a rotulagem é obrigatória (LAJOLO e NUTTI, 2003). 

A comercialização dos alimentos geneticamente modificados (AGM) 

ocorreu pela primeira vez, em 1994, com o lançamento do tomate Flavr Savr, 

nos Estados Unidos. Desde então, variedades GM vêm sendo cultivadas em 

áreas crescentes em diversos países, tanto nas Américas quanto na Europa, 

África e Oceania. A superfície cultivada com variedades transgênicas atingiu, 

em 2001 , 52,6 milhões de hectares, envolvendo mais de 16 países e dezenas 

de espécies importantes na produção de alimentos (COSTA & BORÉM, 2003). 

A maior parte desses alimentos está sendo cultivada nos Estados 

Unidos (72%), Argentina (17%) e Canadá (10%). Soja, milho, algodão, canola, 

batata, abóbora e mamão papaya, são os produtos geneticamente modificados 

mais plantados, considerando que a soja e o milho apresentam, 

respectivamente, 54 e 28% de área de cultivo e o algodão e a canola ocupam 

juntos 9%. Vários desses novos alimentos podem contribuir para o combate de 

deficiências alimentares, como a deficiência de ferro e de vitamina A, bem 

como para a eliminação ou redução de compostos tóxicos, através do controle 

de insetos e bolores, estes geradores de toxinas (KUIPER et aI., 2002) . 

Em termos industriais, os alimentos geneticamente modificados estão 

sendo utilizados pelos Estados Unidos e Canadá e já se encontram disponíveis 

no mercado. Um destes alimentos é o óleo de soja com alto teor de ácido 

oléico sendo (80% ácido graxo; os óleos produzidos a partir de variedades 

convencionais de soja contêm 24% de ácido oléico) (OU PONT, 1997). Esse 

óleo contribui para a diminuição da ingestão de gorduras saturadas e para o 

aumento da ingestão de gorduras mono e poliinsaturadas, mais saudáveis em 
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relação ao risco de doenças cardiovasculares (HU et ai., 1997). Outro produto 

também disponível no mercado norte-americano é o óleo de canola com maior 

teor de ácido esteárico, largamente utilizado pela indústria de biscoitos, 

sorvetes, sobremesas congeladas e margarinas. A utilização desse óleo 

diminui a necessidade de hidrogenação da gordura, diminuindo, assim, a 

ingestão de ácidos graxos trans, considerados prejudiciais à saúde (OU PONT, 

1997). 

2.2.3 Controvérsias sobre organismos geneticamente 
modificados 

Uma das preocupações sobre a segurança dos organismos 

geneticamente modificados (OGM) é a alteração de características 

organolépticas e físico-químicas, podendo também ocorrer formação de 

toxinas, (KUIPER et aI., 2002). Outras preocupações também incluem: 

alteração na qualidade nutricional dos produtos, potencial toxicológico, 

possibilidade de resistência a antibióticos e potencial alergênico e 

carcinogênico provenientes do consumo de produtos modificados, além da 

poluição ambiental , transferência não intencional do gene para plantações 

selvagens, possibilidade de criação de um novo vírus, ameaça à diversidade 

genética dos produtos agrícolas, além de fatores religiosos, culturais e éticos 

(UZOGARA,2000). 

Os ativistas contrários aos alimentos modificados alegam que esses 

alimentos não são naturais e, portanto, não podem ser aceitos na chamada 

agricultura orgânica. Em conseqüência, e partindo da crença bastante difundida 
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de que "o que é natural é bom", uma grande parcela da população manifesta

se receosa de aceitar os produtos da biotecnologia (COSTA & BORÉM, 2003). 

As plantas geneticamente modificadas e seus produtos têm sido aceitos 

nos EUA. No Brasil, a liberação para o cultivo da soja modificada tem tido o 

apoio da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), que passou 

a assumir importância fundamental na análise e liberação de plantas 

modificadas. Mas o motivo maior desta polêmica é a falta de dados científicos 

que permitam uma avaliação conclusiva para a liberação comercial (NODARI & 

GUERRA, 2003). 

2.3 Proteínas 

2.3.1 Aspectos nutricionais e metabólicos 

As proteínas são um componente essencial na dieta, necessárias para o 

crescimento e desenvolvimento de animais e humanos. Em termos nutricionais, 

a função básica das proteínas é de fornecer quantidade adequada de 

aminoácidos para o organismo (FRIEDMAN, 1996). 

De acordo com REEDS (2000), a divisão dos aminoácidos em duas 

classes distintas, indispensáveis (ou essenciais) e dispensáveis (não 

essenciais), tem sido convencionalizada a mais de 60 anos. Esta classificação 

é definida em termos nutricionais e de acordo com a função dos aminoácidos 

de fornecerem condição adequada de crescimento e armazenamento protéico. 

Assim os aminoácidos podem ser classificados nutricional mente em dois 

grupos: indispensáveis (essenciais) e dispensáveis (não-essenciais). São 

definidos como aminoácidos essenciais, os nove aminoácidos (Tabela 2) cujos 

esqueletos de carbono não podem ser sintetizados pelo organismo, 
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necessitando de fontes externas (dieta) para a síntese protéica não existindo 

via de síntese em humanos. Estes aminoácidos são disponíveis para a célula 

tendo como função manter a velocidade e taxa de crescimento normal 

(MILLWARD, 1994 & REEDS, 2000). Em situação metabólica restrita, alguns 

destes aminoácidos essenciais podem ser sintetizados por precursores, que 

possuam estrutura molecular similar, como por exemplo, a metionina que pode 

ser sintetizada por transaminação de cetoácidos análogos ou por remetilação 

da homocisteína. Neste sentido, as células de humanos são capazes de 

sintetizar leucina, isoleucina, valina, fenilalanina e metinonina. No entanto, não 

podemos considerar estas vias como novas vias de síntese uma vez que os 

cetoácidos de cadeia ramificada e a homocisteína são originários de 

aminoácidos de cadeia ramificada (Ieucina, isoleucina e valina) e metionina. 

Dessa forma, de acordo com REEDS, (2000) os verdadeiros aminoácidos 

essenciais são treonina, lisina e, talvez, triptofano. 

Em contraste, têm-se os não essenciais que segundo LAIDLAW & 

KOPPLE (1997), são aminoácidos normalmente sintetizados no organismo a 

partir de outros aminoácidos ou de outros metabólitos de complexos 

nitrogenados. Segundo REEDS, (2000), o ácido glutâmico e a serina são os 

verdadeiros representantes desta classe e os principais precursores dos 

demais aminoácidos. Além disso, estes aminoácidos podem ser retirados da 

dieta sem prejudicar a saúde ou bloquear o crescimento. 

Finalizando, têm-se os aminoácidos condicionalmente essenciais, que 

segundo definição de LAIDLAW & KOPPLE (1997) são classificados em seis: 

arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Estes aminoácidos são 

sintetizados a partir de outros aminoácidos e/ou sua síntese é limitada sob 



13 

condições fisiopatológicas especiais. Essa definição caracteriza que em 

condições normais o organismo pode sintetizar estes aminoácidos para 

alcançar a necessidade metabólica (HARPER, 1983 & SMITH, 1990). 

Em contrapartida, segundo REEDS (2000), os aminoácidos 

condicionalmente essenciais (arginina, cisteína, prolina e talvez glicina) são 

utilizados quando o suprimento de um aminoácido na dieta torna-se limitado 

em função de necessidade para regeneração de tecidos. Estas limitações são: 

1°) a síntese destes aminoácidos necessita de um outro aminoácido que 

promova a doação de um carbono ou um doador de um grupo acessório, como 

os grupos dos sulfurados e o grupo da cisteína; 2°) alguns aminoácidos podem 

ser sintetizados somente em alguns tecidos. Por exemplo, a síntese de prolina 

e arginina é dependente do metabolismo intestinal ; 3°) algumas evidências 

sugerem que a síntese dos aminoácidos condicionalmente essenciais depende 

da quantidade adequada de precursores bem como de precursores adequados. 

A Tabela 2 apresenta a classificação dos aminoácidos, segundo a 

recomendação de macronutrientes pela DRI (Diefary Reference Infake) (THE 

ACADEMIES PRESS, 2005). 
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Tabela 2 - Aminoácidos indispensáveis, dispensáveis e condicionalmente 
indispensáveis na dieta humana. 

Aminoácidos 
Indispensáveis 
exemplo (ovo) 

HistidinaB 

Isoleucina 

Leucina 

Usina 

Metionina 

Fenilalanina 

Treonina 

Triptofano 

Valina 

Aminoácidos 
dispensáveis 
exemplo 
(gelatina) 
Alanina 

Ácido aspártico 

Asparagina 

Ácido glutâmico 

Serina 

Aminoácidos 
condicionalmente 
indispensáveis A 

exemplo (cereais) 
Arginina 

Cisteína 

Glutamina 

Glicina 

Prolina 

Tirosina 

Precursores dos 
aminoácidos 
condicionalmente 
indispensáveis 

Glutamina/glutamato, 

aspartato 

Metionina, serina 

Ácido glutâmino, amônia 

Serina, colina 

Glutamato 

Fenilalanina 

A. Aminoácidos condicionalmente indispensáveis são definidos como aqueles que necessitam ser 
ingeridos por meio de uma fonte dietética quando a síntese endógena não alcança a necessidade 
metabólica ; 

B. A histidina é considerada aminoácido indispensável, uma vez que a ausência deste aminoácido na 
dieta causa redução de depósito protéico e balanço nitrogenado negativo; 
Fonte: LAIOLAW & KOPPLE, 1997. 

A necessidade biológica define a quantidade de nutrientes que são 

utilizados em diferentes vias metabólicas. Deste modo, as perspectivas das 

recomendações de proteínas e aminoácidos podem ser usualmente divididas 

em necessidades para o armazenamento protéico e necessidades para a 

manutenção do equilíbrio de aminoácidos. É importante reconhecer que as 

necessidades biológicas de proteínas não são fixas e dependem do estágio de 

desenvolvimento, de produtividade e de fatores ambientais (REEDS et aI., 

2003). A Tabela 3 mostra a recomendação diária (DRI) para quantidade de 

proteína, segundo faixa etária e sexo. 



Tabela 3 - Ingestão Alimentar de Referência (DRI) para proteína. 

F aixa etária 

INFANTIL(meses) 

0-6 

7-12 

CRIANÇAS (anos) 

1-3 

4-8 

HOMENS (anos) 

9-13 

14-18 

19-30 

31-50 

50-70 

acima 70 

MULHERES (anos) 

9-13 

14-18 

19-30 

31-50 

50-70 

acima 70 

MULHERES GRÁVIDAS (anos) 

~ 18 

19-30 

31-50 

FASE DE LACTAÇÃO (anos) 

~ 18 

19-30 

31-50 

RDA (g/dia 1r) 

6,1 * 

13 

19 

34 

52 

56 

56 

56 

56 

34 

46 

46 

46 

46 

46 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

a Baseado em 1,5g/kg/dia para bebês até 1 ano de idade, 1,1 g/kg/dia para 
1-3 anos, 0,95g/kg/dia para 4-13 anos, 0,85g/kg/dia para adultos e 
1,1 g/kg/dia para mulheres grávidas (utilizando peso de mulheres grávidas) e 
fase de lactação. ROA, Recomendação dietética aceitável. 
*Valor de Ingestão Adequada (AI); Fonte: 
http://www.nap.edu/openbookl0309085373/htmIl589.html 

15 
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A homeostasia de proteína e o balanço nitrogenado são realizados 

através de um equilíbrio complexo entre ingestão protéica, metabolismo de 

proteínas e aminoácidos, que incluem tumover de toda proteína corporal , 

oxidação de aminoácidos, produção de uréia e excreção de nitrogênio durante 

jejum e períodos de alimentação ao longo do dia (MORENS et aI. , 2000) . 

A Figura 1 mostra a digestão e absorção de proteínas. A proteína da 

dieta é enzimaticamente hidrolisada no trato digestório, liberando aminoácidos 

livres, di e tri peptídeos que são então absorvidos pelo lúmen intestinal e 

transportados para o sangue portal. O aminoácido então passa para a 

circulação sistêmica e são extraídos por diferentes tecidos (SHILS et ai, 2003) . 
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Figura 1 - Digestão e absorção de proteínas 
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Segundo ADIBI (2003), o intestino delgado pode ser considerado o 

principal órgão na digestão dos alimentos, Por muito tempo, foi 

convencionalizado que as proteínas são completamente hidrolisadas no lúmen 

intestinal e absorvidas como aminoácidos livres. No entanto, há cerca de 30 
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anos atrás, estudos de digestão protéica no intestino delgado de humanos, tem 

revelado que o principal produto da digestão de proteínas no lúmen intestinal 

não são aminoácidos livres e sim dipeptídeos e tripeptídeos. Sendo assim, 

esses di e tri peptídeos são transportados para o interior do enterócito através 

do transportador de oligopeptídeos (PEPT -1), fundamental na absorção de 

proteínas. A entrada de di e tri peptídeos nos enterócitos permitem ao 

organismo menor gasto de ATP, quando comparados com a entrada de 

aminoácidos livres, uma vez que o organismo gasta 1 ATP para entrada de 

cada aminoácido livre na célula. 

Como o turnover no intestino delgado é intenso, com as células formadas 

nas criptas migrando para a extremidade das vilosidades, células epiteliais e 

outras são continuamente esfoliadas para o lúmen intestinal. Assim, além do 

nitrogênio presente nas fezes poder ser proveniente da dieta, a secreção de 

proteínas e a esfoliação de células no lúmen intestinal são formas de excreção 

de nitrogênio de origem não-alimentar. Neste sentido, cerca de 60 a 70 g de 

proteína são adicionados ao lúmen, 20 g podem ser oriundos das 

proteínas secretadas e 50 g podem originar-se das células descamadas 

(SHILS et ai., 2003) . 

2.3.2 Qualidade protéica da soja 

Considera-se que a qualidade nutricional de uma proteína seja função 

de sua concentração disponível de aminoácidos essenciais (YOUNG & 

PELLET, 1991). 

Em geral, as proteínas de origem vegetal não são consideradas de boa 

qualidade porque contêm baixa concentração destes aminoácidos. Nos 
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cereais, os aminoácidos limitantes são a isoleucina, a lisina, a treonina e o 

triptofano; nas leguminosas, os aminoácidos sulfurados. A solução para 

melhorar a qualidade nutricional destes alimentos pode ser: 1) combinação das 

origens protéicas para criar misturas com balanço de aminoácidos adequados; 

2) suplementação de proteínas de baixa qualidade com aminoácidos essenciais; 

3) desenvolvimento de proteínas de plantas com alta qualidade por reprodução 

de técnicas de biologia molecular (FRIEDMAN, 1996). 

A qualidade nutricional da proteína também depende da 

biodisponibilidade do aminoácido que, por sua vez, varia com a fonte protéica, 

o processo térmico e interação com outros compostos da dieta (FRIEDMAN & 

BRANDON, 2001). O processo térmico melhora a qualidade nutricional da 

proteína da soja, através da inativação (entre 10 a 20%) do inibidor de tripsina 

(Kunitz) e do inibidor de tripsina-quimiotripsina (Bowman-Birk) , facilitando, 

deste modo, a sua digestão pelas enzimas digestivas. 

Em estudo conduzido por ISTFAN et aI. (1983), a utilização de um 

concentrado protéico de soja em comparação com a proteína do leite, em 

ensaio com adultos jovens, por um período de 10 dias, proporcionou um 

balanço nitrogenado de 95 mg N/kg de massa corporal, demonstrando que esta 

proteína atendeu as necessidades de manutenção para a população estudada. 

Outros estudos também comprovam a eficácia da utilização da soja 

como fonte protéica. Segundo BERTOL et aI. (2000), a proteína concentrada 

de soja, bem como o farelo de soja associado ou não com leite desnatado em 

pó, na dieta de desmame de leitões com 21 dias de idade, não influenciou o 

desempenho nem a composição corporal dos leitões; o aproveitamento dos 

aminoácidos também foi semelhante entre as dietas. SOARES et aI. (2000) 
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demonstraram também, em estudo com leitões desmamados (14 dias), que o 

farelo de soja substitui o leite em pó em rações contendo soro de leite. 

2.4 Fitatos 

Os fitatos, conhecidos também como ácido titico, são compostos 

químicos utilizados pelas plantas para armazenar o mineral fósforo no interior 

de suas células. São considerados fatores anti nutricionais, pois reduzem a 

biodisponibilidade no organismo de minerais divalentes como: cálcio, ferro, 

magnésio, manganês, cobre e zinco (EMBRAPA, 2005). Os fitatos podem 

alterar as propriedades funcionais e nutricionais dos alimentos, formando 

complexos insolúveis e indigeríveis com íons metálicos (CHERYAN, 1980). 

Isso ocorre através da interação dos grupos fosfatos com proteínas, minerais e 

amido, levando as alterações na funcionalidade, solubilidade, digestibilidade e 

absorção desses nutrientes (REDDY et a/. , 1982). 

Segundo Reddy et a/. (1982) os cereais apresentam teores de ácido 

fítico entre 0,14 e 2,20% e as leguminosas entre 0,20 e 9,20%. Porém, o teor 

de fitato em relação ao fosfato total varia em função de cada espécie ou 

variedade, por exemplo, para a lentilha, uma leguminosa, esses teores variam 

de 27 a 87%, e para a soja entre 50 e 70%. O ácido fítico tem capacidade de 

formar complexos com cátions e proteínas multivalentes de forte ligação. A 

maioria dos complexos formados pelo ácido fítico e um metal são insolúveis em 

pH fisiológico e, consequentemente, tornam-se biologicamente inaproveitáveis 

para monogástricos. 

Os fitatos têm algumas funções fisiológicas importantes, incluindo o 

armazenamento de fósforo e cátions, que fornecem matéria-prima para a 
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formação das paredes celulares, após a germinação da semente. Além disso, o 

ácido fítico protege a semente contra o dano oxidativo durante a sua 

armazenagem. Também funciona como um estoque de energia (ATP) e 

iniciador de dormência. A formação do ácido fitico durante a maturação da 

semente previne o acúmulo excessivo de fosfato inorgânico (LOLAS & 

MARKAKIS, 1975; ERDMAN, 1979, MAGA, 1982 e GRAF, 1983). 

Cerca de 70% do fosfato está contido no ácido fítico integrado a 

proteínas e/ou minerais na forma de complexos e 75% do ácido fitico está 

associado a componentes da fibra solúvel presente na semente. O conteúdo de 

ácido fítico pode ser significativamente reduzido por processos como 

maceração, germinação e fermentação. A eficiência da degradação é maior 

nos processos que favorecem a ativação da fitase, como a fermentação e o 

cozimento. Esta enzima hidrolisa o ácido fítico, produzindo inositóis com menor 

número de fosforilações penta, tetra, tri, di e monofosfatos, os quais, com 

exceção do pentafosfato, não atuam como quelante de nutrientes (OLIVEIRA, 

et aI; 2003) . 

2.5 Métodos para avaliação da qualidade protéica 

O objetivo dos métodos para avaliação da qualidade protéica na dieta é 

estimar a quantidade da utilização biológica da proteína (FRIEDMAN, 1996). 

Os métodos mais utilizados para determinar a qualidade protéica incluem: 

determinação da quantidade de aminoácidos essenciais, digestibilidade 

protéica e biodisponibilidade de aminoácidos (SARWAR & McOONOUGH, 

1990). 
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Para a padronização dos métodos da razão da eficiência protéica (PER) 

e do coeficiente de eficiência líquida da proteína (NPR), os alimentos são 

testados em rações contendo 10% de proteína, sendo a caseína não

suplementada usada como proteína de referência (SARWAR & McOONOUGH, 

1990). 

Em 1991 , a FAOIWHO recomendou como metodologia para avaliação 

da qualidade protéica de alimentos o método do "Escore químico corrigido pela 

digestibilidade real da proteína", ou "Protein Digestibility-Corrected Amino Acid 

Score - POCAAS", para a qual sugeriu-se como padrão de referência (exceto 

para alimentos substitutos do leite materno) as necessidades de aminoácidos 

essenciais para crianças de 2 a 5 anos. O método considera a capacidade da 

proteína em fornecer aminoácidos essenciais, nas quantidades necessárias ao 

organismo humano, para o crescimento e a manutenção (WU et aI., 1995; 

SARWAR, 1997; RAITEN et aI. , 1998). 

2.5.1 Métodos biológicos 

2.5.1 .2 Coeficiente da eficiência protéica (PER) 

O coeficiente da eficiência protéica (Protein Efficiency Ration - PER) é 

considerado método oficial no Canadá e nos Estados Unidos para avaliação da 

qualidade protéica em alimentos. O método consiste na relação entre o ganho 

de peso e a proteína consumida do grupo teste . A crítica mais séria ao método 

é que a fonte protéica pode não atender as necessidades de crescimento e ter 

um valor de PER quase zero e, ainda assim, ser adequada para as propostas 

de manutenção (SARWAR & McOONOUGH, 1990). Este método pode ainda 

subestimar o valor de proteínas vegetais (HENLEY & KUSTER, 1994), 
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principalmente aquelas deficientes em aminoácidos sulfurados, uma vez que os 

animais (ratos em crescimento) utilizados em ensaios, possuem necessidades 

relativamente maiores para estes aminoácidos se comparados a humanos 

(SARWAR et a/., 1984; FAOIWHO, 1991). Outro aspecto deste método é o de 

apresentar alto custo e baixa reprodutibilidade, não havendo proporcionalidade 

entre os valores obtidos para diferentes fontes protéicas como também incapaz 

de computar adequadamente a proteína necessária à manutenção (FAOIWHO, 

1991 ; EL & KAVAS, 1996; RAITEN etal., 1998). 

YOUNG & PELLET (1991) criticaram as propostas sugeridas pela Food 

and Drug Administration que, em 1990, recomendava a utilização do método 

PER com a caseína como padrão de referência para a rotulagem de alimentos. 

Além disso, a execução completa do método leva 28 dias e exige laboratórios 

estruturados com biotérios (SATTERLEE et a/. , 1982), sendo, portanto, difícil 

de ser adotado como metodologia de rotina. 

Completando, cabe citar que os valores de PER abaixo de 1,5 sugerem 

que a proteína seja de baixa qualidade, para valores entre 1,5 e 2,0 a proteína 

é classificada como de qualidade intermediária e valores acima de 2,0 sugerem 

que a proteína seja de alta qual idade (FRIEDMAN, 1996). 

2.5.1.3 Coeficiente de eficiência líquida da proteína (NPR) 

O coeficiente de eficiência líquida da proteína é definido pela relação 

entre a soma do ganho de peso do grupo experimental mais a perda de peso 

do grupo aprotéico, dividida pelo consumo de proteína do grupo experimental. 

Por tanto neste método, através da inclusão de um grupo experimental 

ingerindo dieta livre de proteína, tanto a proteína utilizada para o crescimento 
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como para manutenção tem o mesmo valor (SARWAR & McDONOUGH, 

1990). 

2.5.1.4 Razão da utilização líquida da proteína (NPU) 

Este método pode ser determinado pelo método de balanço de 

nitrogênio como também por ensaios de crescimento, em que se utilizam dados 

da determinação de nitrogênio total da carcaça do grupo experimental 

(SARWAR & McOONOUGH, 1990). 

2.5.1.5 Balanço Nitrogenado 

O balanço de nitrogênio é a diferença entre o nitrogênio ingerido e a 

soma do nitrogênio excretado nas fezes e urina Em indivíduos adultos e 

sadios, recebendo uma dieta balanceada (adequada) em relação aos 

nutrientes nitrogenados deve-se encontrar o verdadeiro balanço de nitrogênio, 

isto é, o nitrogênio ingerido deverá ser igual a soma do nitrogênio excretado 

nas fezes e urina. Nos indivíduos em crescimento deve-se encontrar o 

chamado "balanço positivo" em que o nitrogênio ingerido deverá ser superior à 

soma do nitrogênio excretado pelas vias fecal e urinária Essa situação de 

retenção do nitrogênio é necessária sempre que houver necessidade de 

formação de novos tecidos pelo organismo (SGARBIERI, 1996). 

2.5.1.6 Digestibilidade protéica 

O termo digestibilidade refere-se às proteínas que são hidrolisadas pelas 

enzimas digestivas e absorvidas na forma de aminoácidos ou de qualquer outro 

composto nitrogenado (SARWAR ef ar, 1986). A Food and Agriculfure 
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Organizafion (FAO) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) sugerem o uso 

dos valores de digestibilidade protéica para ajustar dados de composição de 

aminoácidos na avaliação da qualidade protéica (McDONOUGH ef aI. , 1990). 

O procedimento clássico para determinar a digestibilidade é o índice 

fecal, um procedimento in vivo no qual o nitrogênio das fezes é subtraído da 

quantidade ingerida e o valor é expresso como porcentagem de ingestão, e 

isto, na verdade, pode ser considerado um valor de digestibilidade aparente 

(FAOIWHO, 1989). As proteínas que não são digeridas passam para o cólon e 

são excretadas nas fezes, junto com o nitrogênio de fontes não alimentares 

produzido pelas bactérias e pela descamação celular das células do intestino. 

Assim, a digestibilidade verdadeira ou corrigida pela excreção fecal metabólica, 

pode estimar esta produção endógena de nitrogênio através do grupo 

aprotéico. 

A determinação da digestibilidade de aminoácidos pelo método do 

balanço nitrogenado aplicado no presente trabalho, é alvo de críticas devido a 

possível interferência da ação microbiana no intestino grosso sobre o nitrogênio 

protéico que não foi digerido e absorvido no intestino delgado. Tem sido 

demonstrado que o padrão do nitrogênio excretado pelas fezes é modificado 

pela microbiota presente no intestino grosso (SARWAR & PEACE, 1986). 

Embora haja esta crítica ao método, ele ainda é o mais utilizado em 

estudos com animais para avaliação da qualidade da proteína. 

O uso de modelo animal para determinação da digestibilidade permite 

mais flexibilidade e um maior controle das condições experimentais 

(DARRAGH ef aI., 2000) . 
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2.5.2 Métodos bioquímicos 

2.5.2.1 Aminograma e escore químico (POCAA) 

Por definição o método do PDCAA significa escore químico corrigido 

pela digestibilidade protéica, e tem sido adotado pela FAOIWHO, como o 

método mais adequado para avaliação da qualidade da proteína. O método é 

baseado na comparação entre o valor do primeiro aminoácido essencial 

limitante da proteína teste e o valor do aminoácido padrão (escore). Na Tabela 

4, estão apresentadas todas as fórmulas utilizadas no trabalho para avaliação 

da qualidade protéica. 
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As funções do sistema hematopoético são basicamente transporte de 

oxigênio, CO2 e nutrientes, ação na resposta imune específica e inespecífica, 

nos sistemas de coagulação e fibrinolít ica (WILLlAMS, 2001). 

Em mamíferos adultos, a hematopoese suporta seu espaço natural 

primariamente na medula óssea. A produção de células sanguíneas em um 

padrão constante depende de componentes do microambiente presente na 

cavidade medular. Sob certas condições ou em determinados animais como os 

roedores, o baço também atua como órgão hematopoético, indicando que 

neste local também existe condições de hematopoese. O microambiente 

hematopoético é uma estrutura altamente organizada que regula a localização 

e fisiologia da célula-tronco hematopoética. Este sistema é composto por 

células de estroma (fibroblastos, macrófagos, células endoteliais, adipócitos

Iyke), células acessórias (linfócitos T, monócitos) e seus produtos (matriz 

extracelular e citocinas) (MAYANI et aI., 1992), que fornecem suporte mecânico 

para adesão e desenvolvimento das células hematopoéticas pluripotentes, 

assim como para células não hematopoéticas, como as do sistema vascular da 

medula (OPAS, 1994). Além da manutenção estrutural do tecido, o 

microambiente também contém citocinas que influenciam a atividade 

hematopoética, controlando a proliferação e diferenciação das células-tronco 

(EAVES et aI. , 1991; BRACH &HERRMANN, 1991). 
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2.6.1 Métodos para avaliação do estado nutricional protéico 
(IGF-1, albumina e proteínas totais) 

o crescimento é influenciado por fatores hormonais, e muitos dos quais 

são regulados pela família das somatomedinas, que constituem um grupo de 

fatores peptídicos de crescimento (PHILLlPS & VASSILOPOULOU-SELLlN, 

1979). Insulin-like-growth factor-1 (IGF-1), ou seja, ou fator de crescimento 

semelhante à insulina parece ser o principal hormônio plasmático em humanos 

e ratos em crescimento. Este hormônio é produzido principalmente no fígado e 

transportado no sangue ligado a proteínas carreadoras (UNDERWOD et aI., 

1980). O IGF-1 participa dos processos anabólicos de crescimento, este 

processo, diz respeito ao estímulo à captação celular de aminoácidos e glicose, 

agindo semelhantemente a insulina, daí a sua denominação de ínsulín-Iíke 

growth facfor (REEVES et a/. , 1979; PREWITI et a/. , 1982, PIMENTEL, 1994; 

PHILLlPS et ai., 1998). 

O IGF-1 também atua no organismo promovendo a proliferação celular e 

a síntese de proteoglicanos pelos tecidos cartilaginosos, conectivo e ósseo e 

mediando o efeito anabólico e de promoção de crescimento linear exercido 

pelo hormônio (GH) hipofisário. A maioria do IGF-1 é secretado pelo tecido 

hepático e é transportado para outros tecidos (ação endócrina), sendo também 

secretado por outros tecidos, incluindo as células cartilaginosas, onde age 

localmente (ação parácrina). A relevância do IGF-1 pode ser constatada em 

estudo com camundongos que apresentam redução de tamanho em 40% a 

45% bem como redução no desenvolvimento muscular, sendo justificada com 

ausência de IGF-1 no plasma (LARON, 2001 & GOMES et a/. , 2004). 

A ação anabólica do IGF-1 é comprometida por estados fisiológicos 

específicos, tais como diabetes, deficiência protéica, exercício físico e restrição 
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energética, sendo estes fatores considerados reguladores da secreção e 

atividade biológica do IGF-1 (BONI-SCHNETLZLER et aI. , 1991 ; CLEMMONS 

etal. , 1991; PHILLlPS etal, 1991 ; ISLEY et aI. , 1993; RIBEIRO etal. , 1995; 

SMITH et aI., 1995; SANCHEZ-GOMEZ et aI. , 1998). 

Em crianças desnutridas, o IGF-1 encontra-se diminuído, os valores 

encontrados são inversamente proporcionais à concentração do GH e 

diretamente relacionados com o grau de depleção protéica (REEVES et aI. , 

1979; YOSHIMURA et aI., 1995). Em humanos e animais em crescimento, a 

redução da ingestão de proteínas origina uma queda imediata dos níveis 

plasmáticos de IGF-1 e, conseqüentemente, do crescimento muscular e ósseo, 

evidenciados pelo menor peso e comprimento corporal (JEPSON et aI. , 1988). 

A sua normalização depende da adequação protéica da dieta de 

realimentação. Segundo vários pesquisadores, estas alterações se 

correlacionam com o balanço nitrogenado (CLEMMOMS et aI. , 1985; 

UNDERWOOD et a/. , 1986). 

Estudos mais recentes reforçam a ação do IGF-1 na regulação do 

metabolismo protéico em diversas condições nutricionais, correlacionando sua 

concentração com a quantidade e qualidade nutricional da proteína da dieta 

(SIMMEN et aI. , 1998; AMMANN et a/. ; 2000; NOUGUCHI, 2000). A restrição 

protéica promove diminuição na concentração plasmática e tecidual de IGF-1, 

sendo essa diminuição decorrente da deficiência de insulina ou da diminuição 

da disponibilidade de aminoácidos (THISSEN et a/. , 1994). Corroborando esse 

fato, TIRAPEGUI (1999) verificou uma diminuição significativa de 95% e 42% 

na concentração plasmática e muscular de IGF-1 , respectivamente, em ratos 

em crescimento, alimentados com dieta a base de 5% de caseína em 
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comparação ao grupo controle, que consumia uma dieta contendo 12% de 

caseína. Similarmente, BOURRIN et aI, (2000) demonstraram que uma dieta 

contendo 2,5% de caseína promoveu diminuição de 37% na concentração 

plasmática de IGF-1 em ratas adultas. 

Além da determinação do IGF-1, as concentrações plasmáticas de 

albumina e de proteínas totais são utilizadas na avaliação do estado nutricional , 

uma vez que esses parâmetros são sensíveis à quantidade de proteína na 

dieta. 

A quantidade e a qualidade nutricional da proteína da dieta afetam o 

metabolismo protéico em animais. A ingestão de dietas deficientes em 

proteínas ou em aminoácidos indispensáveis promove a diminuição do 

conteúdo de proteína corporal e o aparecimento de um quadro de desnutrição 

grave. Paralelamente, ocorre a diminuição da concentração de algumas 

proteínas plasmáticas, tais como: albumina, pré-albumina e proteína ligadora 

de retinol (GOMES et aI. , 2003; NOGUCHI, 2000) 
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3. JUSTIFICATIVA 

Estudos de segurança têm sido realizados com plantas GM, 

principalmente envolvendo aspectos nutricionais. Estes estudos são 

conduzidos, normalmente, em diversas espécies de animais submetidos a 

avaliações nutricionais ou toxicológicas convencionais, por períodos curtos ou 

mais longos, normalmente até 90 dias (KUIPER et aI. , 2001). Os estudos 

nutricionais incluem a oferta da soja na ração em concentrações variadas de 

20, 30, 60 e 90%. A avaliação engloba análise do crescimento e do 

comportamento dos animais, bem como análises sanguíneas e genéticas. 

Outros estudos que determinam a avaliação da qualidade protéica incluem 

análise de digestibilidade in vivo e escore químico corrigido pela digestibilidade 

real (POeM). 

Nesse sentido, o intuito deste trabalho foi avaliar a segurança do 

consumo da soja geneticamente modificada, por análises de parâmetros 

nutricionais e hematológicos. Para isso, foram conduzidos dois ensaios 

biológicos com ratos sadios e em crescimento por um período de 28 e 32 dias, 

respectivamente. 



4. OBJETIVOS 

4.1 Geral 
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Avaliar o efeito do consumo da soja GM no estado nutricional e os 

parâmetros hematológicos correlacionados em ratos sadios na fase de 

crescimento. 

4.2 Específicos 

• Verificar o efeito do consumo de soja GM e convencional, sobre o 

aproveitamento biológico da proteína ingerida; 

• Verificar a influência da suplementação de aminoácidos essenciais (Ieucina, 

valina, lisina e metionina) das dietas com soja sobre o aproveitamento biológico 

da proteína; 

• Avaliar o estado nutricional geral e protéico dos animais submetidos às 

dietas experimentais através de hemograma completo, mielograma e 

esplenograma, concentração plasmática de IGF-1, proteínas totais e albumina. 



5. MATERIAL e MÉTODOS 

5.1 Material 

5.1.1 Soja 
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o trabalho foi constituído de 2 ensaios biológicos. Para os ensaios foram 

utilizados cerca de 8 kg de soja GM, pertencente ao cultivar BROO-69526, que 

contém o gene CP4 modificado que codifica a enzima EPSPS (5 enolpiruvil 

fosfato sintase) e confere a resistência ao herbicida glifosato Roundup®, e 10 

kg de soja parental não-transgênica, pertencente ao mesmo cultivar, todas 

provenientes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA -

Goiás). 

5.1.2 Fibra 

Em ambos os ensaios, os grupos com soja não tiveram acréscimo de 

fibra na ração, em função do emprego de soja integral desengordurada e 

autoclavada. 

No 10 ensaio biológico, foi utilizada a celulose microcristalina como fonte 

de fibra para os grupos controle e aprotéico. 

Para o 20 ensaio biológico foi utilizado a casca de soja (cerca de 600 g), 

sendo incorporada como fonte de fibra na ração dos grupos controle e 

aprotéico. A casca foi fornecida pela Empresa Perdigão S.A (Rio Grande do 

Sul) . 
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5.1.3 Animais 

Para os ensaios biológicos foram utilizados ratos machos (Raffus 

novergicus, variação Albinus) da linhagem Wistar Hannover, heterogênicos, 

recém-desmamados. No 1 ° ensaio biológico, os animais foram desmamados no 

21° dia, com peso inicial aproximado, de 45 g, e no 2° ensaio, o desmame 

aconteceu no 26° dia, sendo o peso aproximado de 60 g. Os animais foram 

obtidos a partir de colônias mantidas no biotério de produção e experimentação 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) e do Instituto de Química (IQ) 

da Universidade de São Paulo (USP). 

5.1.4 Reagentes 

Os reagentes empregados nas análises de composição da soja, das 

rações e das carcaças dos animais foram todos de grau analítico. 

Para análises de lipídeos foi utilizado: 

• Éter etílico anidro; 

Para análises de proteínas foram utilizados: 

• Indicador de Kjeldhal : 0,2 g de vermelho de metila + 60 mL de etanol, 

completar solução com água destilada para volume de 100 mL; 0,1 g de 

azul de metileno + 30 mL de etanol , completar solução com água destilada 

para volume de 50 mL. 

• Solução concentrada de ácido bórico; 

• NaOH 40%; 

• HCI 0,1 N para titulação caseína e carcaça e HCI 0,02 N para titulação nas 

fezes, urina, amostras de soja, casca e rações. 
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Para as análises sangüíneas foram utilizados: 

• Líquido de Turk - Ácido acético glacial (30 mL), água destilada (1000 mL) e 

2 gotas de solução de violeta de Genciana a 1 % ou de azul de metileno; 

• Líquido de Gower - Ácido acético glacial (666 mL), Na2S04 anidro (250 g) e 

água destilada (4000 mL). 

Para análise de fibras, foi utilizado o Kit K-TDFR (Megazyme), contendo 

as seguintes enzimas: 

• Protease purificada (E-BSPRT), Q-amilase termoestável (E-BLAAM) e 

amiloglicosidase purificada (E-AMGDF). 

Material especial-lã de vidro (Merck, cat. n° 1.04086.0500). 

Para análise de proteínas totais foi utilizado: 

• Sulfato de cobre 10%; 

• Citrato de sódio; 

• Solução de hidróxido de sódio 3%; 

• Padrão proteínas totais (Labtest); 

Para análise de albumina foi utilizado: 

• Solução padrão de ácido succínico 0,1 M (Merk); 

• Solução de verde de bromocresol 0,6 mM (Merk); 

• Albumina bovina (Sigma código A8022) 

Para análise de IGF-1 foi utilizado: kit de radioimunoensaio (Mouse/Rat 

IGF-1 RIA DSL-2900) importado pela empresa (Gênese Produtos 

Farmacêuticos e Diagnósticos Ltda). 

Para análise de fitato foi utilizado: ácido fítico Sigma código P-3168. 

Para análise de aminoácidos foi utilizado; HCI 6N. 



5.2 Métodos 
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5.2.1 Processamento da farinha de soja e casca de soja 
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A manipulação das amostras de soja GM ocorreu seguindo-se as 

recomendações da Comissão de Biossegurança da FCF. O laboratório está 

credenciado a realizar experimentos com material geneticamente modificado, 

conforme processo nO CQB 0090/98. 

A soja GM e a casca de soja foram fornecidas em pó e a parental em 

grãos inteiros, havendo, neste caso, a necessidade de ser processada em 

moinho (Marconi®, Piracicaba, SP) para obtenção de uma farinha. 

Posteriormente, as amostras de soja foram desengorduradas em extrador de 

Sohxlet (AOAC, 1995). Após este procedimento as amostra de soja e casca de 

soja foram acondicionadas em sacos plásticos autoclaváveis e submetidas a 

autoclavagem (120°C, 5 min.). Após este procedimento, foram secas em estufa 

ventilada (40°C, 2 h), peneiradas em tamís (mesh n° 20), transferidas para 

potes plásticos herméticos e armazenadas em refrigerador (4°C), até o 

momento da elaboração das rações. 

5.2.2 Composição química da farinha de soja, casca de soja e 
das rações experimentais 

A composição química da farinha e da casca da soja, e das rações 

experimentais foi determinada segundo os métodos preconizados pela AOAC 

(1995) e outros específicos a seguir. 

O teor de umidade foi determinado através da aferição da perda de peso 

das amostras submetidas ao aquecimento em estufa a 105°C até peso 

constante. Para o teor de cinzas, utilizou-se a metodologia proposta pelo 
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Instituto Adolfo Lutz (1995), que se fundamenta na determinação do peso do 

material restante, na amostra dessecada, após destruição da matéria orgânica 

a 550°C. Para a análise de lipídeos, foi determinado o peso do material 

extraído, por meio de éter etílico anidro. Para a determinação do nitrogênio, foi 

empregado o método de Kjeldhal, para volume reduzido (AOAC, 1995), 

utilizando-se, para obtenção do teor de proteína, os fatores de conversão 6,25, 

para a ração controle, e 5,52, para as amostras de soja e rações contendo soja 

(MOSSÉ, 1990). 

Para a análise de fibra alimentar total (FAT), foi realizado o método 

enzimático-gravimétrico, utilizando-se o tampão fosfato (PROSKY et aI. , 1992) , 

com modificações (FILlSETTI-COZZI & LAJOLO, 1991). O auxiliar de filtração 

(Celite) proposto pelo método foi substituído pela lã de vidro, que foi tratada 

com HCI 0,5N. Este método consiste na digestão enzimática da amostra com 

a-amilase termoestável , amiloglicosidase e protease para a remoção de 

contaminantes de amido e de proteína, respectivamente, para a precipitação da 

fração solúvel com etanol a 98% (v/v) e para a posterior filtração, quando o 

resíduo é lavado, com etanol a 78% e a 95% e com acetona, sendo 

posteriormente seco e pesado. 

5.2.3 Elaboração das rações experimentais 

As rações foram elaboradas segundo as especificações da AIN-93G, 

com algumas modificações (REEVES et ai., 1993) (Tabela 5). As rações 

experimentais foram elaboradas pela empresa Rhoster (Indústria e Comércio 

de Alimentos Ltda, SP),. seguindo formulação fornecida para estes 

experimentos e analisadas no Departamento de Alimentos e Nutrição 
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Experimental da FCF/USP. Para as análises químicas, foram retiradas 

alíquotas aleatórias, de cada ração, que foram homogeneizadas em moinho 

(IKA® A10, Labortechnik, Alemanha) e, posteriormente, peneiradas em tamís 

(mesh nO 32). O restante foi acondicionado em sacos plásticos, que foram 

identificados e armazenados em refrigerador (4°C), até o momento de sua 

utilização. 

No 10 ensaio biológico, a quantidade protéica fornecida foi de 12% 

para grupo controle, soja parental e soja GM. O grupo controle recebeu a 

proteína proveniente da caseína, por ser considerada a fonte mais completa, 

pela variedade de aminoácidos presentes e pela facilidade de absorção e os 

demais grupos receberam proteína proveniente da farinha de soja 

desengordurada e autoclavada. Não houve necessidade de suplementar com 

fibra as rações contendo soja, tendo em vista a quantidade suficiente desta 

fração em sua composição. A fibra utilizada para o grupo controle e aprotéico 

foi a celulose, sendo que o cálculo para incorporação nas rações foi segundo 

os teores encontrados nas dietas com soja. O óleo de soja foi substituído pelo 

óleo de milho, conforme especificações da FAOIWHO (1989). Outra justificativa 

para o uso do óleo de milho, foi para não ter outra fonte de soja a não ser a 

própria farinha desengordurada e autoclavada na ração. Os valores de 

carboidratos totais (carboidratos disponíveis e não disponíveis) da amostra 

foram determinados por diferença entre os demais componentes. 

No 20 ensaio, a quantidade protéica oferecida foi de 10%, sendo que as 

rações com soja foram suplementadas com os aminoácidos essenciais leucina, 

lisina, metionina e valina, este perfil foi confirmado pelos resultados obtidos 

com o aminograma realizado com as rações do primeiro ensaio. A fonte de 
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fibra utilizada para o grupo controle e aprotéico foi a casca de soja autoclavada, 

com o objetivo de verificar possíveis influencias sobre peso seco e teor de 

umidade das fezes. 

Tabela 5 - Distribuição dos componentes nas rações experimentais 1 

Ingredientes (%) 

Caseína 

(82,63% de proteína) 

Caseína 

(80,37% de proteína) 

Fibri (celulose) 

Fibra
2 

(Casca de soja) 

Óleo de milho 

L-cistina 

Leucina 

Usina 

Metionina 

Valina 

Bitartarato de colina 

Mistura vitamínica 

Mistura mineral 

Sacarose 

Soja
3 

(12% de proteína) 

Soja
4 

(10% de proteína) 

Amido 

Total 

10 ensaio biológico 

Controle Aprotéico Soja 

14,52 

7,54 

7,00 

0,30 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

55,89 

100,00 

7,54 

7,00 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

70,71 

100,00 

Parental 

7,00 

0,30 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

31 ,68 

46,27 

100,00 

Soja 
GM 

7,00 

0,30 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

29,68 

48,27 

100,00 

20 ensaio biológico 

Controle Aprotéico Soja 

12,44 

6,38 

7,00 

0,30 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

59,13 

100,00 

6,38 

7,00 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

71,87 

100,00 

Parental 

7,00 

0,30 

0,06 

0,06 

0,12 

0,09 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

18,71 

58,91 

100,00 

Soja 
GM 

7,00 

0,30 

0,09 

0,09 

0,11 

0,09 

0,25 

1,00 

3,50 

10,00 

20,69 

56,88 

100,00 

1Conforme as especificações da AIN-93G, com modificações (REEVES, 1993); 
Para os grupos soja parental e soja GM, foi utilizada a proteína proveniente da soja; 
2 O valor de fibra do grupo controle foi calculado segundo a média do teor de fibra da soja GM e sua parental . Para os grupos 
com soja, a fibra não foi suplementada devido a soja apresentar quantidade suficiente; 
3. Valores de soja parental e GM, utilizados para calculo da ração com 12% de proteína foi o valor de 37,37 9 e 40,42 g, 
respectivamente , cálculo baseado em base desengordurada e autoclavada; 
4. Valores de soja parental e GM, utilizados para cálculo da ração com 10% de proteína foi o valor de 53,43 9 e 48,32 g, 
respectivamente , cálculo baseado em base desengordurada e autoclavada. 
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Mistura salina AIN-93G*. Carbonato de cálcio 357 g; Sacarose 21 ° g; Fosfato 

de potássio monobásico 196 g; Cloreto de sódio 74 g; Citrato de potássio 70,78 

g; Sulfato de potássio 46,6 g; Óxido de magnésio 24 g; Citrato férrico 6,06 g; 

Carbonato de zinco 165 g; Carbonato de manganês 0,63 g; Carbonato de 

cobre 0,30 g; lodato de potássio 0,01 g; Selenato de sódio 0,01025 g; 

Paramolibdato de amônia 0,00795 g; Metasilicato de sódio 1,45 g; Cloreto de 

lítio 0,0174 g; Ácido bórico 0,0815 g; Fluoreto de sódio 0,0635 g; Carbonato de 

níquel 0,0318 g; Vanadato de amônia 0,0066 g; Sulfato de cromo e potássio 

0,275 g. 

Mistura vitamínica AIN-93G*. Ácido nicotínico 3 g; Pantotenato de cálcio 1,6 

g; Piridoxina HCL 0,7 g; Tiamina HCL 0,6 g; Tiamina HCL 0,6 g; Riboflavina 0,6 

g; Ácido fól ico 0,2 g; O-Biotina 0,2 g; Vitamina B12 0,1% manitol 2,5 g; Vitamina 

E (500Ul/g) 15 g; Vitamina A (500 mil Ul/g) 0,8 g; Vitamina 0 3 (400 mil Ul/g) 

0,25 g; Vitamina K 0,075 g; Sacarose 974,655 g. 

* As misturas foram fornecidas pela empresa Rhoster. 

o cálculo do valor energético das rações experimentais utilizadas no 

ensaio foi realizado através da multiplicação dos fatores 4, para carboidratos 

disponíveis e proteínas, e 9 para lipídeos. Os resultados foram expressos em 

kcal por 1 00 9 de amostra. 

5.3 Protocolo experimental 

O protocolo experimental utilizado foi aprovado pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal (CEEA) da FCF/USP. Para os ensaios biológicos, 

foram utilizados sessenta e quatros animais recém-desmamados (n=32 para 

cada ensaio) , divididos em quatro grupos de oito ratos cada um, sendo 

denominados de grupo controle, grupo aprotéico, grupo soja parental e grupo 
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soja GM. O grupo que recebeu a soja parental foi utilizado como um grupo 

controle da soja GM. 

Os animais foram fornecidos em caixas (n = 10) com maravalha e 

foram transferidos para gaiolas metabólicas individuais de aço inoxidável , logo 

após divisão dos grupos por homogeneidade de peso. O consumo de ração foi 

registrado diariamente e o controle de peso, a cada três dias, ao longo de 28 

dias de ensaio (1 ° ensaio) e 32 dias (2° ensaio). O Coeficiente de eficácia 

alimentar (CEA) foi calculado através da relação entre ganho de peso e o 

consumo da ração no final do ensaio. A ração e a água foram fornecidas ad 

libitum. Durante todo o período de ensaio, os animais foram mantidos em 

temperatura média de 22 ± 2°C, umidade relativa de 55 ± 10%, com ciclos 

alternados de claro/escuro de 12h (das 8 às 20 h, claro, e das 20 às 8 h, 

escuro). 

A coleta de fezes e de urina foi realizada em 2 períodos de balanço, 

constituído por 6 dias cada um, tendo início no (10° e 24° dias de experimento, 

no 1° ensaio, e 9° e 28° dias, no 2° ensaio), sendo as fezes acondicionadas em 

sacos plásticos, individualizada para cada animal e armazenadas em 

congelador a -20°C, até o momento das análises. A urina foi acondicionada em 

recipientes plásticos herméticos e também armazenada em congelador a -

20°C, até o momento das análises. O 1 ° período de balanço incluiu a coleta do 

grupo aprotéico. 

Houve uma subdivisão de grupos para o sacrifício dos animais logo 

após divisão dos grupos experimentais no primeiro dia de ensaio para garantir 

que todos os animais tivessem o mesmo tempo de experimento. Neste período, 

os animais receberam a ração caseína com (12% de proteína 1° ensaio e 10% 
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2° ensaio). Todos os animais foram mantidos em restrição alimentar por 8 h 

antes do sacrifício, para padronização metabólica das análises de proteína. Os 

animais foram anestesiados com uma solução contendo xilazina (Coopazine® 

2%, Coopers, São Paulo, 30 mg/100 kg de peso corporal), um sedativo, e 

quetamina (Vetaset, Fort Dodge® , Campinas, 10 mg/kg de peso corporal), um 

agente anestésico, na proporção 2: 1, respectivamente, através de injeção 

intraperitoneal. O sangue foi coletado pela veia aorta abdominal e, logo em 

seguida, os animais foram sacrificados através de deslocamento cervical. Os 

animais do grupo aprotéico foram sacrificados no 15° dia de ensaio e os 

animais dos demais grupos foram sacrificados entre o 29° e o 35° dias do 

período experimental, sendo utilizado o mesmo número de animais de cada 

grupo em um mesmo dia. 

O fígado, o baço e os rins foram removidos, limpos com solução salina 

(NaCI, 0,85%, p/v) e pesados. As carcaças com a cabeça, mas, sem as 

vísceras, foram armazenadas em congelador (-20°C), para posterior análise de 

nitrogênio. 

5.4 Avaliação do aproveitamento biológico da proteína 

As determinações de nitrogênio foram realizadas nas fezes, na urina e 

na carcaça dos animais, pelo método de Kje/dhal (AOAC, 1995). O teor de 

umidade das fezes foi determinado através da perda de peso das amostras 

submetidas ao aquecimento em estufa regulada a 105°C. Após a secagem 

(14h), as fezes coletadas, de cada animal, foram agrupadas em cada período 

de balanço e moídas em moinho (IKA® A10, Labortechnik, Alemanha) sendo, 

em seguida, acondicionadas e armazenadas em congelador (a -20°C) até o 
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momento das análises. As amostras de urina, de cada animal , foram 

descongeladas em banho (40°C), também agrupadas por período de balanço 

em um grupo, filtradas e, após medição do seu volume, foram acondicionadas 

em recipientes plásticos herméticos e novamente armazenadas em 

temperatura de -20°C, até o momento das análises. 

Para análise de nitrogênio na carcaça, víceras (intestino, estômago, 

baço, rins, fígado, pâncreas) , pulmão e coração de cada animal foram retirados 

e, após este procedimento, os animais foram secos em estufa ventilada (60°C) 

por sete dias, sendo em seguida retirada a gordura por meio de éter etílico 

(IAL, 1985). Depois de desengorduradas, as amostras foram moídas em 

moinho (IKA® M20, Labortechnik, Alemanha) e posteriormente peneiradas em 

tamís (mesh n020). 

Para estabelecer a digestibilidade corrigida, foi determinada a proteína 

fecal metabólica, representada pelo nitrogênio excretado nas fezes dos animais 

do grupo aprotéico (SARWAR & PEACE, 1986). 

5.5 Análise de aminoácidos 

As análises de aminoácidos das rações foram realizadas no Instituto de 

Tecnologia de Alimentos (ITAL), Campinas. 

Para análise de aminoácidos, as amostras foram submetidas a uma 

hidrólise ácida em HCI 6N (5 mg de nitrogênio/mL de HCI) por 22 h a 110°C em 

ampolas secadas à vácuo, de acordo com o procedimento originalmente 

descrito por Moore (1958). Após o período de hidrólise, o ácido clorídrico foi 

evaporado e a amostra foi recuperada em tampão citrato pH 2,2 (diluente pH 

2,2, marca Pickering). Uma alíquota de 25 ~L foi injetada no analisador Dionex 
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OX 300 para separação dos aminoácidos em coluna de troca catiônica e 

reação colori métrica pós-coluna com ninidrina (Pickering) (SPACKMAN et a/., 

1958) usando-se como referência solução padrão de aminoácidos Pierce. 

Cistina e metionina, que são destruídas durante a hidrólise ácida, foram 

convertidas em derivados ácidos-estáveis (ácido cistéico e metionina sulfona) 

por meio da oxidação com ácido perfórmico. As amostras oxidadas foram então 

hidrolisadas com HCI 6N como descrito acima. 

O triptofano, que é destruído durante a hidrólise ácida, foi quantificado 

seguindo-se o método descrito por Spies (1967), usando-se hidrólise 

enzimática com pronase a 40°C por 24 h. A amostra hidrolisada foi submetida à 

reação colori métrica com p-dimetilano benzaldeído (OAB) e posterior leitura em 

espectrofotômetro a 590nm. A concentração de triptofano foi calculada por 

comparação com uma curva padrão. 

5.6 Análise de fitatos 

As análises de fitatos foram realizadas pelo Or. Ralf Greiner do Federal 

Research Genter for Nutrition and Food Genter for Molecular Biology , 

Alemanha, segundo metodologia (SANOBERG & AHOERINNE, 1986). 

5.7 Processamento das amostras sanguíneas: sangue e plasma 

Para obtenção do sangue total (hemograma e contagem de 

reticulócitos), foi utilizado como anticoagulante o EOTA 10%. O plasma foi 

separado por centrifugação (2000 x g por 10 min) a 4°C e congelado em 

alíquotas a -80°C, para análise de IGF-1 , proteínas totais e albumina 

plasmáticas. 
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5.7.1 Determinação do hemograma e reticulócitos 

As contagens de hemograma e reticulócitos foram realizadas segundo 

DACIE & LEWIS (1995). Para a determinação do volume do hematócrito foi 

utilizado o método de Strumia e, para a concentração de hemoglobina, o 

método da cianometahemoglobina (DACIE & LEWIS, 1995). 

A contagem do número de eritrócitos foi realizada em câmara de 

Neubauer, utilizando-se sangue total diluído 1 :200 (v/v) em líquido de Gower 

(ácido acético glacial (666 mL), Na2S04 anidro (250 g) e água destilada (4000 

mL)) (LIMA et aI. , 1992). 

Utilizando-se a relação entre hematócrito, hemoglobina e contagem de 

eritrócitos foi possível calcular os índices hematimétricos: volume corpuscular 

médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e a concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM). 

Os reticulócitos foram determinados pela coloração supravital com Novo 

Azul de Metileno (BRECHER, 1949). 

O número de leucócitos foi determinado em câmara de Neubauer, 

utilizando-se a diluição de 1 :20 (v/v) em líquido de Turk (ácido acético glacial 

(30 mL), água destilada (1000 mL) e 2 gotas de solução de violeta de Genciana 

a 1% ou de azul de metileno) (DACIE & LEWIS, 1995). 

Os valores relativos e absolutos do número de leucócitos foram 

determinados em extensões sanguíneas, realizadas após a coleta do sangue e 

coradas pela coloração de May Grunwald-Giensa, modificada (ROSENFELD, 

1947). 
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5.7.2 Mielograma 

Para a análise do mielograma, o fêmur direito de cada animal foi retirado 

e as células da medula óssea foram obtidas por meio de lavagem da cavidade 

femoral com meio McCoy's 5A®, modificado (Sigma®, Chemical Company, 

USA), utilizando-se seringa de 1 mL e agulha de cal ibre 26 mm. A suspensão 

celular foi colocada em tubos plásticos, cuidadosamente homogeneizada com 

pipeta tipo Pasteur e mantida em banho de gelo. As células obtidas da medula 

óssea foram quantificadas em hemocitômetro de Neubauer, após diluição de 

1:100 (v/v) em líquido de Turk. 

Para avaliação morfológica foram feitas lâminas obtidas por 

citocentrifugação (Incibrás®, 1 000 RPM, 5 min, temperatura, ambiente) de 

amostras da suspensão celular e, posteriormente, submetidas à coloração de 

May Grunwald-Giensa (ROSENFELD, 1947). 

5.7.3 Esplenograma 

O baço foi retirado e transferido para uma placa de Petri de plástico, 

contendo meio de cultura McCoy's 5A® (Sigma®, Chemical Company, EUA) 

modificado, contendo EDT A 10%, utilizado somente para a coleta das células. 

Na placa de Petri, a cápsula do órgão foi rompida, em uma de suas 

extremidades, com o auxílio de duas agulhas dobradas em "L", e fixas em 

seringas. As células foram delicadamente retiradas da cápsula pelo método de 

dissociação. A suspensão foi homogeneizada na placa com pipeta tipo Pasteur, 

para completa dissociação celular, e transferida para tubo cônico de plástico, 

que foi mantido em banho de gelo. 
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As células obtidas do baço foram quantificadas em hemocitômetro de 

Neubauer, após diluição de 1 :500 (v/v) em líquido de Turk. 

Para avaliação morfológica foram feitos citocentrifugados (Incibrás®, 900 

rpm, 5 min, temperatura ambiente) da suspensão celular e, posteriormente, 

submetidos à coloração de May Grunwald-Giensa, modificado (ROSENFELD, 

1947). 

5.7.4 Critérios para classificação das células hematopoéticas 

A classificação das células da linhagem granulocítica nos órgãos 

hemopoiéticos de ratos foi baseada na relação núcleo-citoplasma, afinidade 

tintorial do citoplasma, e das organelas celulares, na presença ou não de 

granulações primária e secundária no citoplasma, no padrão de cromatina 

nuclear, na presença ou não de nucléolos, no diâmetro e segmentação, ou não 

do núcleo. Na série granulocítica, foram consideradas quatro etapas 

maturativas: blastos, envolvendo o hemocitoblasto e mieloblasto; formas 

jovens, englobando as etapas de promielócito e mielócito; formas em anel , 

correspondentes ao metamielócito e ao bastonete; segmentados, envolvendo 

as formas segmentadas a partir de 2 lóbulos nucleares (GARCIA, 1992). 

Os precursores eritróides serão classificados em eritoblastos jovens, 

envolvendo proeritroblastos e eritroblastos basófilos; eritoblastos policromáticos, 

englobando todas as etapas em que as células apresentavam cromatina 

condensada e citoplasma basófilo ou policromatófilo; e eritoblastos 

ortocromáticos, incluindo células com núcleo apresentando cromatina picnótica 

e citoplasma eosinofílico. Quando as células apresentarem assincronismo 

maturativo, prevalecerá o aspecto da cromatina nuclear para identificação da 
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etapa maturativa. 

A identificação dos monoblastos e plasmoblastos seguiu os critérios 

morfológicos do padrão de cromatina nuclear e basofilia do citoplasma. 

Promonócitos, monócitos e macrófagos foram reunidos em um grupo de 

células denominadas de mono-macrofágicas. 

As células da linhagem linfóide envolvendo pro-linfócitos e linfócitos 

típicos ou atípicos foram agrupadas como linfócitos. As células da linhagem 

plasmocitária serão agrupadas como plasmócitos. 

Nas preparações obtidas, tanto da medula óssea quanto do baço, foi 

realizada a contagem diferencial, contando-se, no mínimo, 200 células por 

lâmina. 

5.8 Determinação de proteínas totais, albumina e IGF-1 
plasmáticos 

Para a determinação das proteínas totais no plasma foi utilizado o 

método de Biureto (GORNALL et aI., 1949) e a determinação da albumina foi 

feita através do corante de bromo cresol. As amostras foram processadas em 

duplicatas e as leituras realizadas em espectrofotômetro UV-(Shimadzu.mini 

1240) a 628nm. 

Para a contagem do IGF-1 total foi utilizado aparelho de 

radioimunoensaio. 
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6. ANÁLISE ESTATíSTICA 

As variáveis peso e consumo de ração foram comparadas entre os 

quatro grupos ao longo do tempo de experimentação através de ANOVA para 

medidas repetidas seguida de teste de Tukey HSD para identificação de 

contrastes significativos. As demais variáveis avaliadas neste estudo foram 

tratadas por ANOVA univariada. A homogeneidade das variâncias foi verificada 

pelos testes de Hartley (F-max), Cochran C e Bartlett. Nos casos em que tal 

suposição foi significativa, os dados foram transformados ou analisados através 

de testes não paramétricos (Kruskal Wallis seguido de comparação múltipla). 

Os valores foram expressos com média e desvio padrão adotando-se um valor 

a de 0,05. O software Statistica v.6 (Statsoft Inc.,Tulsa, OK) foi utilizado para a 

elaboração de cálculos e gráficos. 

Para as análises hematológicas foi aplicada análise estatística Kruskal

Wallis com pós-teste de comparação múltipla DUNN. 
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7 . RESULTADOS e DISCUSSÃO 

7.1 Processamento e caracterização química das amostras 

Os resultados da composição química da soja GM, da soja convencional 

e da casca de soja estão apresentados na Tabela 6 e 7. A análise química não 

revelou nenhuma diferença significativa nas concentrações de proteína, 

lipídeos, cinzas, fibras e carboidratos totais entre as duas amostras. 

Para a preparação das rações houve a necessidade de desengordurar 

as amostras de soja, devido a sua elevada concentração em lipídeos (cerca de 

20%) (FRIEDMAN & BRANDON, 2001). No presente estudo, os valores 

encontrados variaram de 20 a 30% de lipídeos, na amostra integral. Além 

disso, tal procedimento foi adotado em virtude da necessidade de adequar a 

quantidade deste nutriente as recomendações, para animais experimentais 

(ratos) em crescimento, preconizadas pela AIN-93(G) (REEVES et a/. , 1993). 

Com o intuito de melhorar o aproveitamento da proteína vegetal e 

também para eliminar fatores antinutricionais, como inibidores enzimáticos, 

lectinas, fitatos e taninos (COSTA & BORÉM, 2003), as sojas GM, sua parental 

e a casca de soja foram submetidas a autoclavagem (120°C, 5 min). Além de 

eliminar os fatores anti nutricionais, o processamento térmico também provoca 

ruptura da parede celular, que é responsável pelo baixo aproveitamento 

protéico, liberando assim a proteína que se encontra complexada ou 

encapsulada (MENDES et a/. , 2004). Por outro lado, o processamento térmico 

pode provocar reação de Maillard, escurecimento não enzimático, e reação de 

beta-eliminação, pelo excesso de calor (HEIDENREICH, 1994; MENDES et a/. , 

2004), levando a perda da função biológica da proteína. Por este motivo, foi 

testado o melhor tempo/temperatura de autoclavagem, nas seguintes 
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Tabela 7 - Composição química (%) das amostras de soja1 e casca de soja (20 ensaio) . 

Soja parental Soja GM Casca 
de soja2 

AI3 ADA3 ADAS3 AI3 ADA3 ADAS3 

Umidade 9,05 ± 0,03 8,96 ± 0,08 7,91 ± 0,24 10,17±0,05 8,12 ± 0,06 

Cinzas 4,34 ± 0,03 5,75 ± 0,02 6,31 ± 0,02 4,61 ± 0,02 5,68 ± 0,03 6,32 ± 0,03 5,38 ± 0,30 

Proteína 
4 

(N x 5,52) 
39,43 ± 1,23 53,43 ± 4,00 58,68 ± 3,59 44,10 ± 0,44 48,32 ± 2,25 53,79 ± 2,04 16,48 ± 0,58 

Extrato etéreo 19,44 ± 0,21 0,53 ± 0,06 0,57 ± 0,05 22,75 ± 0,52 0,71 ± 0,04 0,79 ± 0,04 4,13 ± 0,20 

Fibra solúvel 2,06±0,11 2,56 ± 0,16 2,82 ± 0,15 2,95 ± 0,13 3,86 ± 0,21 4,29 ± 0,20 4,70 ± 0,57 

Fibra 18,67 ± 0,23 23,17 ± 0,32 25,46 ± 0,31 18,80 ± 0,26 24,35 ± 0,39 27,10±0,38 58,70 ± 0,29 
insolúvel 

Fibra total 20,73 ± 0,23 25,75 ± 0,29 
28,27 ± 0,32 21,75 ± 0,32 28,21 ± 0,40 31,39 ± 0,44 63,41 ± 0,52 

Carboidratos 
27,74 31,33 34,44 20,63 35,12 39,1 65,89 

totais5 

Resultados expressos como média e desvio padrão, n = 3, exceto para a fibra n = 4. 
Casca de soja autoclavada e desengordurada. 

3 AI , amostra integral; ADA, amostra desengordurada e autoclavada ; ADAS, amostra desengordurada autoclavada e seca . 
4 Valor de conversão, segundo MOSSÉ (1990) 
5 Os carboidratos totais foram determinados pela diferença dos demais constituintes, não considerando ° valor de fibras. 

7.1.2 Caracterização química das rações experimentais 

A Tabela 8 apresenta os valores das análises da composição química 

das rações experimentais utilizadas nos ensaios. Foram elaboradas rações 

para animais em crescimento, de acordo com o AIN-93 (REEVES et aI; 1993), 

com algumas modificações. As rações do 10 ensaio foram formuladas de modo 

a conter 12% (p/p) de proteína. Entretanto, os valores determinados variaram 

entre 11 ,25 a 12,39% de proteína, não havendo diferença estatística entre os 

valores, pela análise de variância (ANOVA). Para o 2° ensaio, as rações foram 

elaboradas de modo a conter 10% (p/p) de proteínas e os grupos com soja 

foram suplementados com os aminoácidos metionina, leucina, valina e lisina. A 

suplementação da ração no 20 ensaio foi realizada a partir dos resultados do 

aminograma e a quantidade de aminoácido introduzida foi calculada tendo 

como referência a ração controle. Os aminoácidos que apresentaram valores 

inferiores a ração controle foram suplementados. 
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7.2 Crescimento dos animais durante os experimentos 

A evolução do peso, ao longo dos períodos experimentais, dos animais 

alimentados com rações controle, aprotéica, soja parental e soja GM e rações 

com soja suplementada estão apresentadas nas Figuras 2 e 3. No 10 ensaio 

não foram observadas diferenças estatísticas de crescimento entre os grupos, 

exceto para o grupo aprotéico. Conforme mostra as Figuras 2 e 3, o grupo 

aprotéico apresentou uma diminuição de peso, demonstrando que a restrição 

protéica (0,56% de proteína na ração) afetou o consumo de ração dos animais 

(Tabela 9). A perda de peso do grupo aprotéico também pode ser justificada 

pela redução da síntese e aumento da degradação de proteínas musculares, 

alterando a dis.tribuição de proteína corporal e afetando na perda de peso 

(YOUNG & MARCHINI, 1990). 
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Figura 2 - Evolução do peso (1° ensaio), ao longo do período experimental, em 
animais submetidos a dietas controle, aprotéica, soja parental e soja GM. 
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Segundo GIETZEN et a/. (1998), os animais possuem mecanismos que 

oferecem vantagens para a seleção de uma dieta balanceada que proporcione 

todas as necessidades nutricionais. Quando dietas que resultam em deficiência 

de aminoácidos essenciais são oferecidas a ratos, a redução da concentração 

destes aminoácidos é reconhecida em áreas cerebrais específicas. O 

reconhecimento da deficiência induz a aversão ao alimento mediada em parte 

pela serotonina. A redução na ingestão de alimentos pode derivar também de 

transtornos hipotalâmicos, determinados por lesões locais e de distúrbios 

psicogênicos, como o identificado na anorexia nervosa (WARTERLOW, 1996). 
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Figura 3 - Evolução do peso (2° ensaio) , ao longo do período experimental, em 
animais submetidos a dietas controle, aprotéica, soja parental e soja GM. 

As quantidades de 10 e 12% de proteína na dieta foram suficientes para 

os animais se desenvolverem, como mostra a literatura. Segundo OU et aI. 

(2000), ratos em crescimento consumindo rações contendo teores de proteína 

de 2, 5, 8, 10, 15 e 20%, têm melhor aproveitamento, com a oferta entre 8 e 
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10%. Estes autores também verificaram que quando houve diminuição na 

oferta de proteína na ração de 20 para 15%, ocorreu uma diminuição na 

ingestão alimentar diária e, quando a oferta diminuiu para 10%, ocorreu, por 

outro lado, um aumento na ingestão alimentar diária. Esta situação também foi 

verificada por MEYER (1958) , que sugere que os mecanismos que controlam a 

ingestão de proteína e energia interagem com o controle total de ingestão 

alimentar. Segundo YOUNG & MARCHINI (1990), quando há restrição de 

proteína na dieta, para células e órgãos, o organismo promove uma mudança 

metabólica que inicialmente favorece a conservação da proteína. Estas 

mudanças na eficiência metabólica parecem ser resultados da adaptação da 

termogênese induzida pela dieta associada a um aumento da atividade do 

tecido adiposo (ROTHWELL & STOCK, 1987). 

No segundo ensaio os animais foram alimentados com oferta de 10% de 

proteína na ração, o que fornecia por dia uma média de 16,25 g de ração, 

disponibilizando cerca de 1,62 g de proteína e 70 kcal diariamente. A 

suplementação da ração com aminoácidos essenciais (metionina, valina, 

leucina e lisina) favoreceu o crescimento dos animais, visto que foi observado 

um aumento de peso de aproximadamente 50 g em relação ao 10 ensaio. O 

crescimento dos animais ocorreu de maneira progressiva durante os dois 

ensaios realizados, verificando que tanto a oferta de 10% de proteína na ração, 

quanto a de 12% são suficientes para que o organismo desenvolva seu 

crescimento de maneira adequada. 
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7.3 Parâmetros nutricionais avaliados durante os dois ensaios 

Na Tabela 9 estão apresentados os valores de peso (g) , ganho de peso 

(g), consumo ração (g), consumo de proteína (g) , energia diária consumida em 

(Kcal) e (KJ), coeficiente de eficácia alimentar (CEA), coeficiente de eficácia 

protéica (PER), coeficiente de eficácia líquida da proteína (NPR), coeficiente de 

utilização líquida da proteína (NPU), valor biológico da proteína (BV), 

digestibilidades aparente e digestibilidade corrigida (%) durante os dois ensaios 

realizados. 



Tabela 9 - Parâmetros nutricionais de ratos alimentados com dietas experimentais. 

Parãmetros 
estudados 

Peso 
Inicial

3 
(g) 

Peso 
Final4 (g) 
Ganho de 
peso (g) 

Consumo 
ração (g) 

Consumo 
proteí na (g) 

Energia 

KJ/dia
5 

Kcal/dia 

CEA 6 

PER
7 

NPR
8 

NPU (1°PB)9 

NPU (2"PB) 

BV (10 PB)10 

BV (2° PB) 

Digestibilidade 
aparente % 
(1" PB)11 

Digestibilidade 
aparente % 
(2" PB) 

Digestibilidade 
corrigida %1 2 

Grupo controle 

46,24 ± 5,55 a 

140,87± 19,44 a 

94,63 ± 16,38 a 

272,00 ± 38,40 a 

30,60 ± 4,32 a 

0,16±0,02 

38,42 ± 5,42 

0,35 ± 0,04 a 

3,10 ± 0,32 b 

2,99 ± 0,69 ab 

91,54 ± 3,73 

83,62 ± 6,36 

95,84± 3,35 

87,59 ± 5,82 

95,65 ± 0,87 b 

95,58 ± 0,56 b 

96,77 ± 0,79 b 

1° ensaio' 

Grupo soja 
parental 

46,11 ±5,73a 

158,44 ± 16,60 a 

112,83 ± 20,81 a 

320,76 ± 38,29 a 

39,74 ± 4,74 b 

0,19±0,02 

45,11 ±5,38 

0,35 ± 0,03 a 

2,82 ± 0,21 ab 

3,91 ± 1,43 b 

81,12±2,74 

76,23 ± 3,41 

91 ,96 ± 3,41 

88,71 ± 3,88 

87,51 ± 2,42 a 

85,06±1 ,17a 

88,30 ± 2,43 a 

Grupo soja GM Grupo controle 

47,09 ± 3,97 a 69,39 ± 8,00 a 

140,46 ± 14,60 a 222,20 ± 37,66 a 

93,97 ± 16,18 a 151,97 ± 32,51 a 

292,88 ± 38,75 a 471,77 ± 65,76 a 

35,63 ± 4,76 ab 50,86 ± 7,09 a 

0,17 ± 0,02 0,24± 0,03 

4O,44± 5,36 58,50 ± 8,16 

0,32 ± 0,02 a 0,32 ± 0,07 a 

2,61 ± 0,15 a 3,00 ± 0,64 a 

2,60 ± 0,66 a 7,88 ± 2,62 a 

81 ,68 ± 3,68 54,00 ± 4,31 

76,57 ± 2,81 40,61 ± 16,07 

94,39 ± 3,80 62,27 ± 3,42 

91,74± 1,98 46,49± 17,18 

87,10 ± 2,60 a 86,13 ± 2,44 

84,16 ± 1 ,80 a 86,00 ± 2,82 

88,10±2,70a 90,14±1 ,62 

1. Resultados expressos como média e desvio padrão, n=8. Para o grupo soja parental, n=7. 

2. Resultados expressos como média e desvio padrão, n=8. Para o grupo controle, n=7. 

3. 10 ensaio, animais desmamados no 21° dia; no 2", animais desmamados no 26" dia. 

2° ensaio
2 

Grupo soja 
parental 

69,16 ± 3,98 a 

234,49 ± 18,90 a 

165,33 ± 19,45 a 

519,48 ± 28,73 a 

53,30 ± 2,95 a 

0,26 ± 0,01 

62,32 ± 3,45 

0,32± 0,03 a 

3,10 ± 0,27 a 

5,82 ± 0,92 a 

53,50 ± 3,40 

46,20 ± 3,07 

77,10 ± 6,79 

70,99 ± 2,74 

69,49 ± 2,89 

65,07 ± 3,71 

72,73 ± 2,90 

4. 1 ° ensaio o peso final correspondeu ao tempo de 28 dias de experimento , 2" ensaio tempo total correspondeu a 32 dias. 

5. KJ . O valor da caloria/ dia foi multiplicado por 4,184 e dividido por 1000, para obtenção do valor de KJ/ dia. 
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Grupo soja GM 

69,32 ± 4,40 a 

234,91 ± 12,62 a 

165,59 ± 10,40 a 

528,29 ± 30,09 a 

54,52 ± 3,11 a 

0,27 ± 0,02 

65,40 ± 3,73 

0,31 ± 0,01 a 

3,04± 0,1 0 a 

6,50 ± 0,95 a 

52,63 ± 6,89 

41 ,16±1,28 

77,95 ± 9,13 

56,75 ± 6,09 

67,58 ± 4,69 

66,91 ± 3,84 

70,71 ± 4,52 

6. CEA, coeficiente de eficácia alimentar [ganho de peso (g)/consumo de ração (g)]; corresponde a 28 dias para 1 ° ensaio e 32 para 2°. 

7. PER, coeficiente de eficácia protéica [ganho de peso (g)/consumo de proteína (g)). corresponde a 28 dias para 1° ensaio e 32 para 2°. 

8. NPR, coeficiente de eficiência líquida da proteína [(ganho de peso (g)+ perda de peso do grupo aprotéico (g))/proteína consumida (g)] . O valor 
de NPR corresponde a 15 dias de ensaio para os 2 ensaios. 

9. NPU, coeficiente de utilização líquida da proteína [(nitrogênio ingerido(g) - nitrogênio fecal(g) - nitrogênio urinário(g))/nitrogênio ingerido(g)]. O 
valor de NPU foi dividido em 2 períodos de balanço constituídos por 6 dias cada um. 1° período de balanço (1° ensaio) foi coletado no 100 dia 
de experimento e 2" período no 24° dia. 1 ° período de balanço (2" ensaio) foi coletado no 90 dia de experimento e 2° período no 28° dia. 

10. BV = valor biológico da proteína [(nitrogênio ingerido(g) - nitrogênio fecal(g) - nitrogênio urinário(g))/(nitrogênio ingerido(g) - nitrogênio 
fecal(g))) . O BV foi dividido em 2 períodos de balanço constituídos por 6 dias cada um. 1° período de balanço (1° ensaio) foi coletado no 10° dia 
de experimento e 2" período no 24° dia. 1 ° período de balanço (2" ensaio) foi coletado no 90 dia de experimento e 2" período no 28° dia. 

11 . No 1 ° ensaio o primeiro período de coleta correspondeu ao 10° dia de experimento e o segundo ao 24° dia. Para o 2" ensaio o primeiro 
feríodo de coleta correspondeu ao 90 dia de experimento e o segundo período ao 28° dia, com duração de 6 dias de coleta fecal. 

1 . Para a determinação da digestibilidade protéica corrigida pela excreção fecal metabólica, foi utilizado o valor da excreção fecal de proteína 
do grupo "aprotéico", ou seja, que recebeu ração isenta de proteína. 

Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa . 
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7.3.1 Coeficiente de eficácia alimentar (CEA), Coeficiente de 
eficiência protéica (PER) e Coeficiente de eficiência líquida da 
proteína (NPR) 

Nos dois ensaios, durante o primeiro período de balanço, foi incluído um 

grupo aprotéico, com o objetivo de avaliar as possíveis diferenças nos valores 

do coeficiente de eficiência líquida da proteína (NPR) e nos da digestibilidade 

corrigida pela excreção fecal metabólica. 

o grupo aprotéico permite a observação da perda de nitrogênio 

produzido endogenamente (DARRAGH & HODGKINSON, 2000). Neste 

sentido, os valores entre as digestibilidades aparente e corrigida do 10 ensaio, 

dos dois períodos de balanço, não apresentaram diferenças estatísticas. 

Segundo a metodologia, o coeficiente de eficiência líquida da proteína 

(NPR) leva em consideração a perda de peso do grupo aprotéico, por isso, foi 

avaliado somente no primeiro período de balanço. No 10 ensaio os valores de 

NPR obtidos entre os grupos controle e soja GM foram bem similares, embora 

o grupo soja parental não tenha acompanhado tal tendência. O ganho de peso 

médio apresentado por este grupo influenciou o valor de NPR encontrado entre 

os grupos. 

Segundo FRIEDMAN (1996), valores de PER acima de 2,0 sugerem que 

a proteína seja de alta qualidade, isto é, fornecendo ao organismo a quantidade 

adequada de aminoácidos, para que a taxa de crescimento e armazenamento 

protéico aconteçam sem déficit. Neste sentido os valores de PER obtidos em 

ambos os ensaios para os grupos alimentados com soja indicam que esta 

proteína seja de boa qualidade nutricional. 
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Os valores de NPR dos grupos com soja obtidos durante os 2 ensaios, 

também indicam boa qualidade protéica. Estes valores são adequados quando 

comparados com outros reportados na literatura para a soja e outras 

leguminosas não suplementadas com aminoácidos essenciais. FRIEDMAN & 

BRANDON (2001) reportaram um valor para PER de 2,11 , em ratos em 

crescimento alimentados com soja + cistina na concentração de 10% na ração. 

LEMOS SILVA (1995) encontrou, em ratos em crescimento alimentados com 

rações contendo feijão (10,4% de proteína) , um valor para PER de 2,28, em um 

período de 28 dias. MONTEIRO et aI. (2004) encontraram, em ratos em 

crescimento alimentados com rações contendo farinha de soja (com cerca de 

10% de proteína), valores de PER e NPR de 1,49 e 2,52, respectivamente, em 

um período de 14 dias. Outros estudos verificaram, em ratos em crescimento, 

alimentados com rações contendo feijão (11 % de proteína), por um período de 

15 dias, valores para PER entre 1,7 e 2,36 e, para NPR, de 3,49 (MARZO et 

aI., 2002; CRUZ et aI., 2003). GIORA (2004) encontrou, em ratos em 

crescimento alimentados com rações contendo soja parental e soja GM (com 

cerca de 11 % de proteína), valores de NPR de 3,48 e 3,23, respectivamente, 

por um período de 14 dias. 

No 20 ensaio biológico a dieta suplementada com aminoácidos 

essenciais refletiu em valores de CEA, PER e NPR mais semelhantes entre os 

grupos em comparação ao 10 ensaio e estes valores são bem expressivos 

quando comparados aos da literatura. 
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7.3.2 Razão da utilização líquida da proteína (NPU), valor 
biológico da proteína (BV) 

Os valores de NPU (1° e 2° períodos de balanço) encontrados em 

ambos os ensaios parece não diferir entre os grupos com soja. Para ambos os 

ensaios os valores de NPU para os grupos com soja são inferiores aos do 

grupo controle. Uma explicação para tal tendência é a maior perda de 

nitrogênio fecal. 

O valor biológico da proteína é representado pela fração de aminoácidos 

absorvida pelo intestino e retida na carcaça do animal. O alto valor biológico da 

proteína indica que os aminoácidos são compatíveis com as necessidades do 

organismo (BRODY, 1994). Neste sentido, foram observados resultados 

condizentes com a literatura para caseína e para soja. 

7.3.3 Ingestão, excreção protéica e digestibilidade 

Na Tabela 10 estão apresentados os resultados de ingestão protéica, 

excreção de proteína urinária, fecal e balanço nitrogenado durante os dois 

ensaios realizados. 

Os valores na ingestão de proteína (1° ensaio) dos grupos alimentados 

com soja parecem não apresentar diferença entre si e aparentemente 

apresentam-se superiores aos do grupo controle. No 2° ensaio os valores de 

consumo dos grupos soja com relação a caseína, são bem mais homogêneos, 

principalmente no 2° período de balanço. O valor superior da ingestão referente 

ao 2° ensaio pode ser atribuído a suplementação das rações com soja com 

aminoácidos essenciais. 
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Os resultados de excreção de proteína nas fezes do 1° ensaio em 

ambos os períodos de balanço, dos grupos alimentados com soja, não 

apresentaram diferenças estatísticas entre eles e estes valores são 

estatisticamente diferentes do grupo controle, com (p < 0,000001) para 1° 

período e (p = 0,000500) para 2° período. Podemos afirmar que os animais que 

consumiram soja apresentam maior excreção protéica. Os valores de excreção 

do grupo controle em relação ao grupo soja parental e soja GM são de 23 

mg/dia versus 143 e 123 mg/dia, respectivamente, no 1° período; e 21,7 mg/dia 

versus 256,7 e 275 mg/dia, respectivamente, no 2° período. A excreção urinária 

referente ao 1 ° ensaio parece acompanhar tal tendência. 

Pesquisas sugerem que a ingestão de quantidades elevadas de fibras 

aumenta as perdas fecais de nitrogênio, mas diminuem as perdas urinárias, 

sem afetar a retenção de nitrogênio (RÉMESY & DEMíGNÉ, 1994). 
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Tabela 10 - Ingestão, excreção fecal e urinária de proteína e balanço nitrogenado 
durante os dois ensaios 

1° ensaio 

(g/6dias) 1° período 
balanço1 

2° período 
balanço2 

Ingestão protéica 
Controle 5,75 ± 1,40 9,55 ± 1,71 

Soja parental 7,89 ± 1,67 12,44 ± 2,35 

Soja GM 6,45 ± 1,88 12,39±2,18 

Excreção protéica fecal 
Controle 0,24 ± 0,06 a 0,42 ± 0,10 a 

Soja parental 0,99 ± 0,30 b 1,85 ± 0,35 b 

Soja GM 0,84 ± 0,35 b 1,93 ± 0,24 b 

Excreção protéica urinária 
Controle 0,22 ± 0,11 1,08 ± 0,50 

Soja parental 0,51 ± 0,33 1,37 ± 0,53 

Soja GM 0,31 ± 0,21 0,86 ± 0,24 

Balanço nitrogenado 
Controle 

0,85 ± 0,24 a 1,29 ± 0,23 a 
Soja parental 

1,12 ± 0,24 a 1,78 ± 0,40 ab 
Soja GM 

0,99 ± 0,33 a 1,86 ± 0,50 b 

1. 1 ° período de balanço correspondeu ao 10° dia de experimento; 
2. 2" período de balanço correspondeu ao 24° dia de experimento ; 
3. 10 período de balanço correspondeu ao 9" dia de experimento ; 
4. 2" período de balanço correspondeu ao 28° dia de experimento. 
Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa . 

2° ensaio 

1° período 2° período 
balanço3 balanço4 

8,78 ± 2,25 10,93 ± 0,99 

10,30 ± 1,06 11 ,28±0,94 

10,56 ± 0,63 10,71 ± 0,45 

1,14 ± 0,23 1,44 ± 0,34 

3,14 ± 0,42 3,94 ± 0,59 

3,40 ± 0,34 3,54 ± 0,36 

3,01 ± 0,53 5,41 ± 1,92 

1,62 ± 0,53 2,11 ±0,17 

1,57 ± 0,73 3,07±0,18 

0,73 ± 0,28 a 0,59 ± 0,34 a 

1,00 ± 0,15 ab 0,95 ± 0,12 b 

1,01 ± 0,18 b 0,74±0,13at 

A suplementação das rações com soja do 20 ensaio, não mudou o perfil 

de maior excreção fecal de proteína quando comparados com o grupo controle. 

No 10 ensaio, os valores das digestibilidades aparente e corrigida dos 

grupos com soja não apresentaram diferenças estatísticas, mas, quando 

comparados com o grupo controle, este valores são estatisticamente 

diferentes, com (p = 0,0001) e (p = 0,0005) para digestibilidade aparente 10 

período e 20 período, respectivamente e (p = 0,0006) para digestibilidade 

corrigida. Neste caso, podemos afirmar que a digestibil idade da proteína 

vegetal é pior. O menor valor de digestibilidade encontrado nos grupos com 

soja pode ser atribuído ao tipo de fibra fornecida. Estudos in vitro sugerem que 

várias fontes de fibras podem interagir com as enzimas digestivas, reduzindo 
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sua atividade e, conseqüentemente, interferindo negativamente na digestão 

das mesmas (GAGNE et a/., 1983). No entanto, deve-se destacar a presença 

de inibidores de tripsina dos tipos Bowman-Birck e Kunitz que, mesmo 

desnaturados, mantêm suas características de baixa digestibilidade 

(MÁRQUEZ & LAJOLO, 1991). 

A diferença nos valores de digestibilidade também pode ser atribuída a 

perda de nitrogênio endógeno. Esta perda pode ocorrer por dois fatores: 1°) 

existe a perda obrigatória de nitrogênio que ocorre independente da 

composição da dieta e 2°) a perda de nitrogênio decorrente da fonte protéica 

que é fornecida pela dieta. Um exemplo da perda de nitrogênio endógeno 

(g/100g proteína) para isolado protéico de soja é de 3,3 9 de nitrogênio 

endógeno por 100 9 proteína, enquanto o leite desnatado oferece uma perda 

de 1,3 9 de nitrogênio endógeno por 100 9 de proteína (DARRAGH & 

HODGKINSON, 2000). 

Embora os valores das digestibilidades (1° ensaio) dos grupos 

alimentados com soja tenham sido estatisticamente diferentes em relação à 

caseína, estão acima dos valores descritos pela literatura. Este valor 

aumentado pode ser atribuído ao tratamento térmico utilizado para a 

autoclavagem da soja neste ensaio, sendo suficiente para eliminar os fatores 

antinutricionais. Este tratamento térmico também pode ter contribuído para 

tornar a proteína da soja mais acessível às enzimas digestivas (CHACKO & 

CUMMINGS, 1988). FRIEDMAN & BRANDON (2001), reportaram um valor 

para digestibilidade da soja torrada de 81 ,9%. ono et aI. (2003) obtiveram, 

em porcos em crescimento alimentados com milho e soja com 12% de 

proteína, um valor na digestibilidade de 81,1 %, por um período de 60 dias. 
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SARWAR & SEPEHR (2003) obtiveram um valor de digestibilidade protéica, 

para ratos em crescimento alimentados com 10% de proteína na forma de 

farinha de soja autoclavada (120°C, 20 min), de 81 %, por um período de 5 

semanas. GIORA (2004) obteve em ratos em crescimento alimentados com 

soja parental e soja GM, ambas submetidas à autoclavagem (120°C, 15 min), 

os valores de 81,74% e 81,85% para digestibilidade corrigida, por um período 

de 14 dias. 

A digestibilidade é o primeiro fator que afeta a eficiência da proteína da 

dieta. Quando alguns peptídeos da dieta não são hidrolisados no processo 

digestivo, partes destas proteínas são excretadas nas fezes, ou transformados 

em produtos do metabolismo microbiano no intestino grosso (CRUZ et aI., 

2003). 

Os valores de digestibilidade encontrados no 2° ensaio foram bem 

inferiores aos reportados na literatura. Estes valores estão abaixo dos 

encontrados no 1 ° ensaio, visto que as rações foram suplementadas com 

aminoácidos essenciais (metionina, valina, lisina e leucina). Segundo 

FRIEDMAN & BRANDON (2001), a adição de metionina em produtos contendo 

soja para adultos, não possui nenhum efeito de melhoria do estado nutricional , 

quando a ingestão de proteínas é adequada. Por outro lado, quando a 

metionina é adicionada em fórmulas infantis para crianças desnutridas, há 

aumento na retenção de nitrogênio. 

No presente estudo, o acréscimo de aminoácidos essenciais pode não 

ter refletido em melhores valores para digestibilidade devido os animais não 

apresentarem desnutrição. 
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Outro fator preponderante foi a diferença no desmame dos animais, no 

1° ensaio (o desmame aconteceu no 21° dia), e no 2° ensaio no (26° dia). Esta 

diferença de praticamente uma semana pode ser sensível a este parâmetro, 

uma vez que os animais apresentaram o valor de peso de 46 9 (1° ensaio) e 69 

9 (2°ensaio) . 

Segundo SARWAR (2003), a idade do animal afeta nos valores de 

digestibilidade, quanto mais velho é o animal, pior é o valor da digestibilidade. 

No 1 ° ensaio, devido ao maior tempo de desmame, os animais recebiam 

maior quantidade de proteína e conseqüentemente maior foi a quantidade de 

proteína absorvida quando comparados com os animais do 2° ensaio. 

Outra explicação para os valores de digestibilidade, foi a colocação de 

dois animais por gaiola, dificultando a sensibilidade na diferença inter-grupo. 

7.4 Peso dos órgãos dos animais e efeito do consumo das 
rações contendo soja sobre o peso e umidade das fezes 

A Tabela 11 apresenta o peso relativo dos órgãos (g/100g de peso 

corporal) dos animais alimentados com rações controle, aprotéica, soja 

parental e soja GM. 
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Tabela 11 - Peso relativo dos órgãos de ratos alimentados com rações controle, soja 
parental e soja geneticamente modificada 1 

1° ensaio biológico'" 2° ensaio biológico'" 

Fígado Baço Rins2 Fígado Baço Rins2 

g/ 100g 

Controle 3,63 ± 0,44 a 0,40 ± 0,06 a 1,29 ± 0,28 a 4,10± 0,90 a 0,34 ± 0,08 a 1,07 ± 0,25 a 

Soja parental 3,31 ± 1,33 a 0,33 ± 0,06 a 0,95 ± 0,34 a 3,52 ± 0,71 a 0,30 ± 0,06 a O,89 ± O,11 a 

Soja GM 3,63 ± 0,47 a 0,38 ± 0,07 a 1,04±O,14a 3,74 ± 1,02 a 0,31 ± 0,07 a 0,84 ± 0,09 a 

1 Resultados expressos, em base úmida, como média e desvio-padrão, n = 8. Para o grupo soja parental , referente ao 
1° ensaio e o grupo controle referente ao 2° ensaio n = 7 
2 Valores médios do peso dos rins direito e esquerdo. 

Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa. 

Não foi observada nenhuma alteração nos órgãos dos animais 

alimentados com soja geneticamente modificada. Os valores entre os grupos 

não apresentam diferença estatística. 

Nas Tabelas 12 e 13 e nas Figuras 4 e 5 estão apresentados os 

valores de umidade e peso seco das fezes coletadas nos 2 períodos de 

balanço (10° e 24° dias de experimento no 1° ensaio, e 9° e 28° dia no 2° 

ensaio) constituídos de 6 dias cada um referentes ao 1° ensaio e 2° ensaio. 
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Tabela 12 - Peso seco e teor de umidade das fezes (1° ensaio), de 2 períodos 
experimentais 1, de ratos alimentados com rações controle, aprotéica2

, soja parental 
e soja geneticamente modificada3 

1° Período 2° Período 

Peso seco Teor de umidade Peso seco Teor de umidade 

9 % 9 % 

Controle 3 ,22 ± 0,96 a 26,73 ± 12,03 a 5,93 ± 1,08 a 15,92 ± 2,38 a 

Aprotéico 1,21 ± 0,20 b 12,10 ± 1,13 b 

Soja Parental 2,98 ± 0,90 a 35,02 ± 3,73 a 5,58 ± 1,13 a 34,98 ± 3,50 b 

Soja GM 2,49 ± 1,42 a 32,07 ± 6,14 a 5,51 ± 0,65 a 31,70 ± 4,26 b 

1 Cada período (10° e 24° dias de experimento) correspondeu a 6 dias de coleta . 
2 As determinações do grupo "aprotéico", ou seja, que recebeu ração isenta de proteínas, foram realizadas 

após 15 dias de experimento. 
3 Resultados expressos, em base úmida, como média e desvio-padrão, n = 8. Para o grupo soja parental, 

n = 7. O tempo total de experimento correspondeu a 28 dias. 
Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa. 
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Figura 4 - Em A, e teor de umidade (%) das fezes dos dois períodos experimentais (10° e 24° dias de 
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tempo de experimento correspondeu a 28 dias. Valores expressos como média e desvio padrão, n = 
8. Para o grupo soja parental, n = 7. 
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A fibra da soja, casca de soja e celulose utilizadas nos ensaios, contém 

em sua composição uma proporção de fibra insolúvel , muito maior que a fibra 

solúvel (FILlSETTI & LOBO, 2005). 

São classificadas como fibra insolúvel as ligninas, celulose e a maior 

parte da hemicelulose. Do ponto de vista fisiológico as frações solúveis e 

insolúveis agem de forma distinta no trato digestório. O conteúdo de fibra 

também está relacionado com o grau de desintegração do alimento durante o 

processo industrial , preparo doméstico ou mesmo pela mastigação dificultando 

ainda mais sua real avaliação. É importante assinalar que nem todas as 

frações da fibra alimentar (FA) tem efeito similar sobre o hábito intestinal , e 

inclusive o tamanho das partículas de FA pode influenciar no tempo de trânsito 

e no peso das fezes. A capacidade de retenção de água pelas fezes está 

inversamente relacionada com a capacidade de fermentação da FA no cólon. 

Em conseqüência da menor digestibilidade e fermentabilidade da FA haverá 

maior retenção de água e aumento no volume e peso das fezes (FILlSETTI & 

LOBO, 2005). 

Foi verificado, no presente estudo, no segundo período (1° ensaio, 2° 

período), que as fezes dos ratos alimentados com soja apresentaram valores 

de umidade estatisticamente diferentes em relação ao grupo controle. No 2° 

ensaio, o valor de umidade elevado dos grupos alimentados com soja em 

relação ao controle, permanece nos dois períodos de balanço. O 

processamento da soja e a menor fermentação no colón das fibras da soja 

foram responsáveis pelo aumento no teor de umidade das fezes visualizados 

nos dois ensaios. Apesar de no 2° ensaio, a fonte de fibra para os grupos 

controle e aprotéico serem advindos da mesma fonte (casca de soja), o 
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organismo dos animais responde similarmente ao 1° ensaio, ou seja, os grupos 

com soja continuam com aumento no teor de umidade. 

Este aumento no valor de umidade encontrado pode estar associado a 

maior atividade fermentativa da microbiota intestinal, em virtude de maior 

quantidade de substrato alcançando o intestino grosso dos animais (LOBO, 

2004). 

O teor de umidade elevado dos grupos com soja está associado com a 

digestão do grão no trato gastrintestinal. A digestão de polissacarídeos de 

origem não-celulósica parece ser mais eficiente que a digestão da celulose. 

Estudos têm evidenciado que, em média, 80% de polissacarídeos de origem 

não-celulósica, de diferentes fontes alimentares, são degradados no trato 

gastrintestinal, enquanto compostos de origem celulósica da mesma fonte, são 

degradados mais lentamente. Os polissacarídeos da soja contêm entre 75 e 

80% de fibra insolúvel, que são de baixa viscosidade e são resistentes ou 

parcialmente fermentados (menos que 40% desta fibra, no cólon, é excretada 

intacta nas fezes) . Estudos in vitro demonstraram que os polissacarídeos da 

soja são relativamente fermentados, sendo que, in vivo, a fermentação destes 

carboidratos ocorre uma maior intensidade, devido ao aumento da estimulação 

da microbiota colônica (FREITAS et aI., 2004). 

O aumento na umidade também pode estar relacionado ao efeito físico 

da retenção de água que é adicionado ao bolo fecal. Além disso, a fermentação 

de carboidratos proporciona um incremento na biomassa que, por sua vez, 

aumenta o volume fecal (LOBO, 2004). 
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7.5 Influência do fitato nos parâmetros nutricionais estudados 

Na Tabela 14 estão apresentados os dados de fitatos nas rações 

contendo soja e casca de soja. 

OLIVEIRA e colaboradores (2003) observaram, em estudo com ratos em 

crescimento recebendo dietas acrescidas de ácido fítico (218, 436, 872 e 1744 

mg de ácido fítico/kg de dieta) por 10 dias, que não houve influência sobre 

crescimento dos animais, CEA, NPR e digestibilidade aparente e corrigida. 

No presente trabalho, as amostras de farinha e casca de soja foram 

autoclavadas (120°C, Smin) para melhorar seu aproveitamento e para eliminar 

fatores anti nutricionais. Foi observado nos dois ensaios realizados que o teor 

de ácido fítico encontrado nas rações não influenciou o crescimento dos 

animais, bem como os valores de CEA, consumo de proteína, PER, NPR e 

digestibilidades (1 ° ensaio). 

Tabela 14 - Teor de fitatos na casca e nas rações contendo soja 
Alimento Quantidade de fitato (mg/g peso seco) 
Casca de soja 0,23 

Ração com soja parental1 

Ração com soja GM1 

l Rações referentes ao 10 ensaio realizado 

26,20 

40,65 

7.6 Perda de nitrogênio, nitrogênio retido, balanço nitrogenado, 
NPU e composição corporal da carcaça de ratos submetidos as 
dietas experimentais durante os 2 ensaios 

Nas Tabelas 15 e 16 estão apresentados os valores da utilização de 

nitrogênio durante os 2 ensaios realizados. No 1 ° ensaio foi observado que a 

ingestão de nitrogênio dos grupos controle e alimentados com soja no 2° 
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período de balanço é superior a ingestão do 10 período, que é acompanhada 

também por uma excreção maior. Também foi observado que todos os grupos 

apresentaram balanço nitrogenado positivo, ou seja, a oferta de nitrogênio 

ingerido é superior a soma de nitrogênio excretado pelas fezes e urina, 

encontrado em situações de crescimento, onde a ingestão deve ser maior 

devido a necessidade do organismo na formação de novos tecidos. 

Os valores de nitrogênio retido na carcaça g N/peso seco de animal (1 0 

ensaio) estão bem homogêneos, principalmente entre o grupo controle e soja 

GM. No 20 ensaio os valores entre os grupos estão iguais. 

Foram encontrados valores semelhantes de NPU na carcaça dos 

animais 10 e 20 ensaio, entre os grupos com soja e valores inferiores quando 

comparados ao grupo controle. Os valores obtidos para os grupos com soja 

em ambos os ensaios, estão bem favoráveis quando comparados a outros 

experimentos, utilizando mesma metodologia. Segundo FRIEDMAN & 

BRANDON (2001) o valor de NPU encontrado para soja torrada foi de 62,4%. 

GIORA (2004) encontrou o valor de NPU de 73,89% para grupo soja GM e 

75,15% para grupo soja parental, experimento que utilizou ratos em 

crescimento mantidos com ração a base de 10% de soja por 15 dias. 

Na Tabela 17 estão apresentados os valores da composição 

centesimal da carcaça dos animais alimentados com ração a base de caseína 

e rações contendo soja. Foi observado que a relação de ingestão de proteínas 

e lipídeos é inversamente proporcional , quando a quantidade de lipídeo retida é 

maior, conseqüentemente a quantidade de proteína retida é menor, sendo o 

inverso também verdadeiro. 
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A quantidade de proteína encontrada na carcaça do grupo soja GM (1 0 

ensaio) em relação aos demais grupos parece indicar uma retenção menor. No 

20 ensaio a mesma observação pode ser feita com relação ao grupo soja 

parental . 

OU et aI. (2000) e ZHU et aI. (2004), comprovam maior eficiência 

protéica quando a oferta deste nutriente na dieta é oferecida a 10%. Em nosso 

experimento, também foi observado que a oferta de 10% de proteína na ração, 

oferece melhor aproveitamento, uma vez que os valores de nitrogênio retido, 

são melhores quando comparados com dieta oferecida com 12% de proteína. 

Tabela 15 - Utilização de nitrogênio em ratos submetidos as dietas experimentais 
(1 0 ensaio)1 

(1° período de balanço)2 (2° perfodo de balanço)3 

Nitrogênio Grupo controle Grupo soja Grupo soja Grupo controle Grupo soja Grupo soja 
parental GM parental GM 

Ingerido (g) 0,92 ± 0,24 a 1,43 ± 0,33 b 1,17±0,36ab 1,53 ± 0,29 a 2,25 ± 0,46 b 2,25 ± 0,42 b 

Fecal (g) 
4 0,04 ± 0,01 a 0,17± 0,06 b 0,15±0,07b 0,07 ± 0,02 a 0,32 ± 0,07 b 0,36 ± 0,05 b 

Absorvido (g)5 0,88 ± 0,23 a 1,26 ± 0,28 a 1,02 ± 0,31 a 1,41±0,02a 1,93 ± 0,40 ab 1,89 ± 0,38 b 

Urinário (g/ mL) 0,03 ± 0,02 a 0,10 ± 0,06 b 0,06 ± 0,04 ab 0,17±0,08a 0,22 ± 0,08 a 0,15± 0,04 a 

Retido
6 5,09 ± 0,97 6,23 ± 0,85 4,88 ± 0,71 5,09 ± 0,97 6,23 ± 0,85 4,88 ± 0,71 

(g/peso seco) 

NPU7 % 98,04 ± 4,56 86,66 ± 9,00 75,97 ± 8,62 98,04 ± 4,56 86,66 ± 9,00 75,97 ± 8,62 

'Hesultados expressos como média e desvio padrão, n=8. Para o grupo soja parental n=7. As análises de nitrogênio foram realizadas em 
duplicata; 
2 O 1° período de balanço correspondeu a 6 dias de coleta e teve início no 10° dia de ensaio ; 

3. O 2" período de balanço correspondeu a 6 dias de coleta e teve início no 24° dia de ensaio; 

4. O nitrogênio foi determinado em base seca; 

5. Nitrogênio absorvido foi calculado com a diferença entre o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado pelas fezes. 

6. Nitrogênio retido foi determinado na carcaça no animal seco e desengordurado. O valor de nitrogênio retido não é dividido em períodos, foi 
determinado no final do período experimental (28 dias). 
l A fórmula para o cálculo foi NPU = nitrogênio retido (g)/ nitrogênio total ingerido(g) x 100. 
Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa . 
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Tabela 16 - Utilização de nitrogênio em ratos submetidos a dietas experimentais 
(20 ensaio) 1 

(1° período de balanço)2 (2° período de balanço)3 

Nitrogênio Grupo Grupo soja Grupo soja Grupo Grupo soja Grupo soja 
controle parental GM controle parental GM 

Ingerido (g) 1,40 ± 0,36 a 1,87 ± 0,19 b 1,91±O,12b 1,75±O,16a 2,04±O,17b 1,94 ± 0,08 b 

Fecal (g)4 O,19± 0,03 a 0,57 ± 0,08 b 0,62 ± 0,06 b 0,24 ± 0,04 a 0,71 ± 0,10 b 0,64 ± 0,06 b 

Absorvido (g)5 1,22 ± 0,33 a 1,30 ± 0,14 a 1,30 ± 0,16 a 1,51 ± 0,17 b 1,33 ± 0,13 ab 1,30±O,11 a 

Urinário (gl mL) 0,48 ± 0,09 a 0,29 ± 0,09 b 0,28 ± 0,12 b 0,91 ± 0,27 a 0,38 ± 0,03 b 0,56 ± 0,03 a 

Retido6 (g/peso seco) 8,26 ± 0,47 8,19± 1,01 8,09 ± 0,48 8,26 ± 0,47 8,19±1,01 8,09 ± 0,48 

NPU7 % 99,93 ± 10,57 84,70 ± 7,38 82,02 ± 4,31 99,93 ± 10,57 84,70 ± 7,38 82,02 ± 4,31 

1. Resultados expressos como média e desvio padrão, n=8 para grupo controle n= 7. As análises de nitrogênio foram realizadas em duplicata; 
2. O 10 período de balanço correspondeu a 6 dias de coleta e teve início no 9° dia de ensaio; 

3. O 2° período de balanço correspondeu a 6 dias de coleta e teve início no 28° dia de ensaio; 

4. O nitrogênio foi determinado em base seca; 

5. Nitrogênio absorvido foi calculado com a diferença entre o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado pelas fezes. 

6. Nitrogênio retido foi determinado na carcaça no animal seco e desengordurado. O valor de nitrogênio retido não é dividido em períodos, foi 
determinado no final do período experimental (32 dias). 
7. A fórmula para o cálculo foi N PU = nitrogênio retido (g)/ nitrogênio total ingerido(g) x 100. 

Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa . 

Tabela 17 - Composição corporal da carcaça dos animais1 

Nutrientes 1° ensaio3 2° ensaio~ 
(g/100 g)2 Grupo Grupo soja Grupo soja Grupo Grupo soja 

controle parental GM controle parental 

ProteínaS 17,43 ± 2,29 13,89±1 ,17 9,17±3,07 12,73 ± 1,54 9,07 ± 2,24 

Lipídeo6 14,84 ± 2,01 18,88 ± 2,15 24,30 ± 2,70 18,49 ± 4,87 23,97 ± 3,66 

Cinza 3,24 ± 0,28 2,89 ± 0,25 2,09 ± 0,74 2,33 ± 0,23 1,84 ± 0,50 

Umidade 60,88 ± 1,10 60,46 ± 1,12 60,96 ± 2,67 62,87 ± 1,61 62,36 ± 0,87 

1. As análises foram realizadas no 1 ° ensaio , n=8 para soja parental n=7, no 2° ensaio , n=7 para grupo controle; 
2 .valores expressos em gramas por 100g; 
l . Duração do experimento de 28 dias; 
I . Duração do experimento de 32 dias; 
s. Análises realizadas em triplicata; 
s. Lipídeos dos animais 1 ° ensaio foi determinado por diferença. 
Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença significativa . 

Grupo soja 
GM 

11 ,09±1,36 

20,04 ± 2,76 

2,21 ± 0,33 

62,84 ± 1,67 
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7.7 Digestibilidade protéica corrigida pelo escore de 
aminoácidos (PDCAA) 

A Tabela 18 apresenta a distribuição dos vinte aminoácidos (essenciais 

e não essenciais) das dietas controle, soja parental e soja GM determinados 

pelo aminograma das rações. A Tabela 19 apresenta a quantidade de cada 

aminoácido encontrada sendo comparada às necessidades de crianças de 2 a 

5 anos (FAOIWHO, 1991) e as necessidades para roedores, National Research 

Council Nutrient Requeriments of laboratory animaIs (1995). Esta comparação 

permite a identificação do(s) aminoácido(s) limitante(s). Com relação as dietas 

contento soja, não foi identificado diferença significativa entre os valores, mas 

quando estes valores são comparados ao grupo controle, os resultados 

mostram os aminoácidos que se encontram em menor concentração nas dietas 

com sojas: leucina, metionina, valina e lisina. 

A Tabela 20 apresenta o cálculo do método POCM e a Figura 6 

apresenta a distribuição dos aminoácidos essenciais das dietas experimentais. 

o método do POCM considera como aminoácido limitante, o menor valor de 

escore químico encontrado, ou seja, [mg de aalg proteína teste + mg de aa/g 

proteína padrão (FAO)]. O valor de 1,0 para o escore químico representa que o 

valor encontrado para um determinado aminoácido essencial apresenta-se 

satisfatório. Mas, como o método considera sempre o menor valor para escore 

(aminoácido limitante), não permitindo ao leitor identificar os outros 

aminoácidos deficientes. Neste caso é interessante apresentar os resultados 

de forma variada, mostrando a comparação com a FAO e NCR, assim como 

mostrar o aminograma realizado nas rações. 
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Outras limitações do método incluem a falta de padronização e 

reprodutibilidade na análise de aminoácidos sulfurados e triptofano (FAOIWHO, 

1991), a não detecção das formas D e L, e a avaliação da digestibilidade total 

da proteína que não considera a disponibilidade individual de cada aminoácido 

(WU et ai., 1996; SARWAR, 1997). 

No 10 experimento realizado foi verificado que os animais alimentados 

com as rações contendo soja não refletiram em valores de digestibilidade 

indesejáveis, reportados por bons valores de PDCM, comparando com outros 

valores demonstrados em literatura aplicando mesma metodologia. 

SCHMFSMA (2000) encontrou o valor de PDCM para soja de 91 %, e 

118% para o ovo. Já SARWAR & SEPEHR (2003) encontrou o valor de 

PDCM para soja autoclavada de 83% e para caseína de 100%. GIORA (2004) 

encontrou o valor de PDCM de 44,5% para soja GM e sua parental , a caseína 

apresentou o valor de 101 ,7%. 

No presente trabalho o valor de PDCM para a caseína apresentou-se 

inferior ao esperado e esta tendência foi mantida também com o escore 

químico. 
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Tabela 19 - Composição de aminoácidos (mgfg proteína) das dietas 
experimentais 10 ensaio, comparada às necessidades de aminoácidos 
essenciais para crianças de 2 a 5 anos (FAOIWHO, 1991) 
Aminoácido 1 Dieta Dieta cf Dieta com FA02 NCR3 

controle soja soja GM 
parental 

Ácido aspártico 66,3 ± 0,45 111,8 ± 0,40 110,2 ± 0,80 

Treonina 

Serina 

Ácido glutâmico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Valina 

Metionina 

Cistina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

Histidina 

Usina 

Triptofano 

Arginina 

(Met + Cis) 

(Fen + Tir) 

38,2 ± O 

54,2 ± 0,90 

216,5 ± 1,35 

97,8 ± O 

17,8 ± O 

29,3 ± O 

58,7 ± O 

28,5 ± 0,85 

23,1 ± O 

43,2 ± 0,45 

86,7 ± 0,45 

32,9 ± 0,9 

47,6 ± 1,35 

20,4 ± O 

70,6 ± 0,45 

10,7 ± O 

33,4 ± 0,45 

51,6 ± 0,85 

80,5 ± 0,45 
l . Valores médios ± desvio padrão (n=2) 

37,9 ± O 

52,1 ± 0,40 

182,0 ± 0,40 

46,8 ± O 

42,8 ± O 

44,0 ± 0,40 

46,0 ± O 

16,1 ± O 

32,3 ± O 

39,6 ± 0,85 

73,9 ± 0,45 

29,5 ± 0,40 

47,6 ± 0,80 

18,6 ± O 

59,3 ± 0,40 

12,5 ± 0,40 

67,4 ± 0,40 

48,4 ± O 

77,1 ± 1,20 

37 ± O 

50,6 ± 0,40 

178,9 ± 1,25 

46,1 ± 0,85 

41,5 ± 0,40 

42,8 ± O 

46,5 ± 0,40 

17,3 ± O 

33,7 ± O 

40,3 ± O 

72,4 ± 0,85 

29,6 ± 0,80 

47,3 ± 1,20 

18,5 ± 0,40 

58,0 ± 0,40 

13,6 ± 0,40 

67,4 ± O 

51,0 ± O 

76,9 ± 2,00 

34 

35 

28 

66 

19 

58 

11 

25 

63 

41 ,3 

49,3 

41,3 

71,3 

18,7 

61,3 

13,3 

65,3 

68 

2. Valores de aminoácidos essenciais segundo Food and Agricu/ture Organization & World Health Organization 
(1991), para crianças de 2 a 5 anos 

3. 
Valores de aminoácidos essenciais segundo NRC (1995). National Research Council. Nutrient Requeriments of 
laboratory Animais, 3rd Ed.NRC< National Academy of Sciences, Washington, DC. In:Sarwar, 1997. 
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7.8 IGF-1, albumina e proteínas plasmáticas 

Na Tabela 21 estão apresentados os valores de IGF-1, proteína, e 

albumina durante os 2 ensaios realizados. 

Os valores de albumina e proteínas totais entre os grupos 10 ensaio não 

apresentaram diferenças estatísticas, sugerindo que a proteína de soja não 

altera o estado nutricional dos animais. No 20 ensaio o perfil entre os grupos 

alimentados com soja parece ser mantido, já que os valores apresentaram-se 

bem homogêneos. Os valores de IGF-1 para ambos os ensaios entre os grupos 

com soja também acompanham tal tendência, e parecem não diferir do grupo 

controle, sendo mais um indicativo que o estado nutricional dos animais parece 

não apresentar indícios de menor aproveitamento protéico e menor síntese 

metabólica. 

Os valores de proteínas totais encontrados estão condizentes aos 

valores reportados por outros autores. LEMOS SILVA (1995) encontrou, em 

ratos em crescimento alimentados com rações contendo (7,5% de caseína), um 

valor de proteínas totais plasmáticas de 4,7 g/dL, por um período de 28 dias. Já 

VITURI (2001) encontrou em camundongos adultos, alimentados com rações 

contendo (20% de caseína), um valor de proteínas totais no soro de 3,2 g/dL, 

por um período de 4 semanas. 

Os valores de IGF-1 encontrado por RIBEIRO (1995), em ratos 

sedentários em crescimento alimentados com rações contendo (14,1 % de 

caseína), foram de 424,91 ng/mL, por um período de 6 semanas. 



Tabela 21 - Parâmetros plasmáticos de ratos submetidos à dietas experimentais: 
controle, soja parental e soja geneticamente modificada durante os dois ensaios 1 
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Grupos IGF-1 (ng/mL)L Albumina Proteínas IGF-1 (ng/mL)5 Albumina Proteínas totais 
(g/dL)3 totais (g/dL)4 (g/dL)6 (g/dL)7 

1° ensaio 2° ensaio 

Controle 745,26±175,85 2,37±0,43a 4,18±0,57a 1075,37±145,16 1,92±0,37 3,21 ± 0,70 

SP 995,40 ± 118,45 2,73 ± 0,18 a 4,28 ± 0,34 a 924,83 ± 159,26 2,19 ± 0,62 3,17 ± 0,62 

SGM 839,71 ± 170,75 2,47 ± 0,56 a 4,58 ± 0,92 a 997,50 ± 251,70 2,19 ± 0,48 3,23 ± 0,42 

Resultados expressos, como média e desvio padrão, as amostras foram realizadas em duplicata para cada animal; 
2 n=7 para todos os grupos 
3. n=8 para grupo controle e soja GM, n=7 para soja parental ; 
4 n=7 para grupos com soja, n=8 para controle; 
5. n=6 para grupo controle e soja parental e n=7 grupo soja GM; 
6. n=7 para grupos com soja, n=6 para grupo controle; 
l n=6 para os grupos controle, soja parental e GM; 
Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença signi fi cativa. 

7.9 Análises hematológicas 

As análises hematológicas dos animais durante os dois ensaios, estão 

apresentadas nas Tabelas 22 a 27. 

o hemograma, e esplenograma dos animais do 10 ensaio e 2° ensaio, 

que consumiram soja, quando comparados entre si e ao grupo controle, não 

apresentaram diferenças estatísticas. 

Com relação ao mielograma foi observado diferença estatística com 

relação ao megacariócito basófilo (1 0 ensaio), megacarioblasto e relação das 

séries granulocíticaJeritrocitária (2° ensaio) do grupo controle, quando 

comparado aos grupos com soja. O grupo controle nos dois casos apresentou 

valores inferiores aos grupos com soja. 

Outros autores como ZHU et aI. (2004) reportam valores normais de 

hemograma em ratos alimentados com 12% de proteína de soja modificada na 

ração, conforme observado no presente estudo. 
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Com relação a série eritróide deve-se lembrar que, em ratos, a vida 

média da hemácia na circulação é em média, de 80 a 90 dias (STROMBERG, 

1992). Portanto, a maior parte da população de eritrócitos já havia sido 

produzida, não tendo a dieta tanta influência sobre os resultados. Os dados de 

hemoglobina e hematócrito encontrados evidenciam que o tratamento com soja 

modificada e sua parental não induziu processo hemolítico ou hemorrágico, 

que causaria anemia. 

A quantificação dos reticulócitos na corrente sanguínea é um indicador 

da atividade eritropoética. No presente estudo, foi observado que não houve 

diferença estatística neste parâmetro quando comparamos os animais 

alimentados com soja em relação ao grupo controle. Podemos afirmar que a 

dieta não modificou a eritropoese. 

GIORA (2004) obteve valores reduzidos de monócitos mm3 (108,4 ± 

55,3 controle, 57,56 ± 57,84 soja parental e 55, 21 ± 55,75 para soja GM) e 

leucócitos mm3 (3819 ± 1186 controle, 3836 ± 1546 para soja GM) em 

experimento com ratos alimentados com soja modificada por um período de 14 

dias. Esta situação não é mantida em nossos experimentos, podendo ser 

observado que as dietas com soja não alteraram o estado fisiológico e 

patológico da célula. Porém, observa-se um grande desvio padrão dos grupos, 

o que poderia ser melhorado se o número de animais fosse maior. 



Tabela 22 - Hemograma dos animais submetidos a dietas 
experimentais (1 0 ensaio) 1 

Grupos 
Hemograma Controle Soja parental Soja GM 

Hemáceas 4,93 ± 1,21 5,06 ± 0,76 4,97 ± 0,91 
(x 106/mL) 
Hemoglobina 12,10 ± 2,07 11,57 ± 1,28 11,21 ± 1,37 
(g/dL) 
Hematócrito 35,63 ± 6,09 37,00 ± 2,94 36,13±5,71 
(%) 
Reticulócitos (%) 2,42 ± 0,78 2,88 ± 1,16 2,85 ± 1,15 

Leucócitos Totais 4900 ±1959 4629 ± 1124 4006 ± 1357 
(mm~ 
Neutrófilos 811 ,80 ± 384,20 580,10 ± 262,80 455,10 ± 150,60 
(mm~ 
Linfócitos 3883 ±1526 4000 ± 873,60 3405 ± 1280 
(mm~ 
Monócitos 191,40 ± 100,30 113,40 ± 83,75 113,60 ± 55,98 
(mm~ 
Eosinófilos 13,56± 18,95 O O 
(mm~ 
Basófilos O O O 
(mm~ 
i . Resultados expressos como média e desvio padrão da variação do número total de 
células. n=8 para grupo controle e soja GM e n=7 para grupo soja parenta!. Os 
resultados foram submetidos à análise estatística Kruskal-Wallis com pós teste de 
comparação múltipla DUNN. 

Tabela 23 - Hemograma dos animais submetidos a dietas 
experimentais (20 ensaio) 1 

Hemograma 

Hemáceas 
(x 106/mL) 
Hemoglobina 
(g/dL) 
Hematócrito 
(%) 
Reticulócitos (%) 

Grupos 
Controle Soja 

parental 

5,05 ± 1,04 5,38 ± 0,85 

10,73±1,54 10,69 ± 1,30 

28,33 ± 5,32 31 ,57 ± 4,99 

3,00 ± 0,18 3,63 ± 0,32 

Soja GM 

5,35 ± 0,78 

11,49±0,70 

33,29 ± 2,43 

3,82 ± 1,5 

Leucócitos Totais 4755±1112 4786±1314 4371±745 
(mm3

) 

Neutrófilos 592 ± 444 549 ± 233 537 ± 221 
(mm~ 
Linfócitos 3910 ± 1050 4027 ± 1135 3794 ± 863 
(mm~ 
Monócitos 179 ± 123 146 ± 111 158 ± 98 
(mm~ 
Eosinófilos 35 ± 27 7 ± 18 19 ± 34 
(mm~ 
Basófilos O O O 
(mm~ 
l . Resultados expressos como média e desvio padrão da variação do número total de células. n=6 
para grupo controle e n=7 para grupo soja parenta I e soja GM.Os resultados foram submetidos à 
análise estatística Kruskal-Wallis com pós-teste de comparação múltipla DUNN . 
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Tabela 24 - Mielograma dos animais submetidos a dietas experimentais (1 0 

ensaio)1 

Grupos 
Análise morfológica Controle Soja parental Soja GM 

Células totais (x 107 /mL) 2,36± 0,79 a 3,45 ± 1,94 a 2,41 ± 1,04a 

Blastos (x 106/mL) 0,52 ± 0,35 a 0,74 ± 0,50 a 0,66 ± 0,51 a 

Promielócito e mielócito 3,28 ± 1,98 a 4,59 ± 2,37 a 4,20 ± 3,02 a 

(x 106/mL) 

Metamielócito e bastonete 4,48 ± 4,92 a 5,42 ± 4,53 a 3,94 ± 2,40 a 

(x 106/mL) 

Neutrófilos segmentados 4,86 ± 3,63 a 2,97 ± 2,33 a 3,65 ± 2,27a 

(x 106/mL) 

Eosinófilos (x 106/mL) 3,01 ± 3,41 a 1,50 ± 0,87 a 1,11 ± 0,74a 

Eritroblastos basófilo 2,72 ± 1,34 a 4,29 ± 2,93 a 1,99 ± 1,51 a 

(x 106/mL) 

Eritoblastos pol icromático 7,37 ± 4,95 a 11 ,58 ± 8,72 a 8,25 ± 3,61 a 

e ortocromático (x 106/mL) 

Linfócitos (x 106/mL) 3,95 ± 2,14 a 2,78 ± 1,73 a 1,92 ± 0,71 a 

Plasmócitos (x 106/mL) 0,07 ± 0,10 a 0,02 ± 0,06 a 0,03 ± 0,07 a 

Macrófagos/Monócitos 0,33 ± 0,20 a 0,08 ± 0,14 a 0,50 ± 0,41 a 

Mastócito2 
30,57 ± 26,63 a 19,14 ± 10,93 a 12,25 ± 5,44 a 

Megacarioblasto2 
0,28 ± 0,49 a 1,43 ± 0,79 a 0,50 ± 0,58 a 

Megac. Basófilo2 
2,86 ± 1,21 b 12,00 ± 3,00 a 8,00 ± 4,69 a 

Megac. Acidófilo2 
7,43 ± 6,16 a 15,86 ± 5,08 a 10,75 ± 6,40 a 

Relação G/E 1,67 ± 0,83 a 0,92 ± 0,33 a 1,37 ± 0,83 a 

I. 

2 

Resultados representam a média ± desvio padrão da variação do número total de células 
nucleadas e dos diferentes tipos celulares presentes na medula.N=8 para grupo controle, n=6 
para grupo soja GM e n=4 para grupo soja parental.Os resultados foram submetidos à anál ise 
estatística Kruskal-Wallis com pós-teste de comparação múltipla DUNN. Letras iguais em uma 
mesma linha não indicam diferença significativa. 
Valores encontrados em 10 campos microscópios, analisados com ocular 10x com ( tamanho 
real x 0,25) e objetiva de 40x ( tamanho real x 0,65). 
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Tabela 25 - Mielograma dos animais submetidos a dietas experimentais (2° 
ensaio( 

Grupos 
Análise morfológica Controle Soja parental Soja GM 

Células totais (x 107/mL) 2,24 ± 1,16 a 2,18 ± 0,58 a 2,10 ± 0,63 a 

Blastos (x 106/mL) 0,25 ± 0,25 a 0,19 ± 0,09 a 0,29 ± 0,34 a 

Promielócito e mielócito 0,90 ± 0,70 a 1,61 ± 0,7 a 1,20 ± 0,5 a 

(x 106/mL) 

Metamielócito e bastonete 2,33 ± 1,70 a 2,35 ± 1,30 a 1,93 ± 0,76a 

(x 106/mL) 

Neutrófilos segmentados 1,95 ± 1,30a 3,12 ± 1,50 a 2,96 ± 1,00 a 

(x 106/mL) 

Eosinófilos (x 106/mL) 0,52 ± 0,24 a 0,59 ± 0,29 a 0,50 ± 0,18 a 

Eritroblastos basófilo 2,13 ± 2,50 a 1,30 ± 0,54 a 0,78 ± 0,43 a 

(x 106/mL) 

Eritoblastos policromático 8,99 ± 5,01 a 6,57 ± 2,14 a 6,59 ± 2,30 a 

e ortocromático (x 106/mL) 

Linfócitos (x 106/mL) 6,00 ± 3,65 a 6,00 ± 2,13 a 7,45 ± 3,73 a 

Plasmócitos (x 106/mL) 0,07 ± 0,13 a 0,04 ± 0,052 a 0,02 ± 0,035 a 

Macrófagos/Monócitos 0,13 ± 0,15 a 0,12 ± 0,045 a 0,17 ± 0,27 a 

Mastócito2 
16,50 ± 16,15 a 18,13 ± 23,50 a 16,43 ± 16,03 a 

Megacarioblasto2 0,67 ± 0,51 b 3,00 ± 1,69 a 1,87 ± 1,12 a 

Megac. Basófilo2 
3,00 ± 2,50 a 4,12 ± 1,24 a 7,37 ± 4,81 a 

Megac. Acidófilo2 
2,33 ± 1,75 a 3,87 ± 3,04 a 5,50 ±2,45 a 

Relação G/E 0,60 ± 0,14 b 0,97 ± 0,26 a 0,93 ± 0,20 a 

1 . 

2. 

Resultados representam a média ± desvio padrão da variação do número total de células nucleadas e 
dos diferentes tipos celulares presentes na medula. N=6 para grupo controle, n=8 para grupo soja GM 
e para grupo soja parental. Os resultados foram submetidos à análise estatística Kruskal-Wall is com 
pós teste de comparação múltipla DUNN. Letras iguais em uma mesma linha não indicam diferença 
significativa. 
Valores encontrados em 10 campos microscópios, analisados com ocular 10x com ( tamanho real x 
0,25) e objetiva de 40x ( tamanho real x 0,65). 
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Tabela 26 - Esplenograma dos animais submetidos a dietas experimentais (1° 
ensaio)1 

Grupos 
Análise morfológica Controle Soja parental Soja GM 

Células totais (x 107 ImL) 19,00 ±4,60 19,93 ± 2,72 22,54 ± 4,62 

Blastos (x 1 O~ 6,71 ± 3,92 5,07± 1,57 5,92 ± 2,01 

Promielócito e mielócito 0,72 ± 1,04 1,93 ± 1,67 0,87 ± 1,24 

Metamielócito e bastonete 1,50 ± 1,83 1,10 ± 1,43 2,19 ± 1,94 

Neutrófilos segmentados 4,68 ± 4,57 4,87 ± 1,77 4,19 ± 2,83 

Eosinófilos 6,44 ± 3,69 3,38 ± 2,03 4,63 ± 2,58 

Eritroblastos jovens 5,38 ± 3,06 8,23 ± 3,68 3,41 ± 2,70 

Eritoblastos policromático 20,04 ± 12,79 31,04 ±6,12 27,77 ± 6,89 
e ortocromático 

Linfócitos 139,10 ± 27,17 142,10 ± 23,41 173,40 ± 33,44 

Plasmócitos 0,94 ± 1,86 0,28 ± 0,76 0,33 ± 0,71 

Macrófagos/Monócitos 0,20 ± 0,57 O 0,81±1 ,1 3 

, Resultados representam a média ± desvio padrão da variação do número total de células nucleadas e dos 
diferentes tipos celulares presentes no baço. N=8 para grupo controle e soja parental, n=7 para soja GM. Os 
resultados foram submetidos à análise estatística Kruskal-Wallis com pós teste de comparação múltipla DUNN. 
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Tabela 27 - Esplenograma dos animais submetidos a dietas experimentais 
(20 ensaio) 1 

Grupos 
Análise morfológica Controle Soja parental Soja GM 

Células totais (x 107/mL) 20,50 ± 6,20 19,88 ± 4,91 27,63 ± 10,1 

Blastos (x 101) 1,80 ± 1,05 1,50 ± 0,70 2,40 ± 0,22 

Promielócito e mielócito O O O 

Metamielócito e bastonete 0,12 ± 0,20 0,42 ± 0,50 0,27 ± 0,70 

Neutrófilos segmentados 3,91 ± 3,01 6,53 ± 4,06 9,21 ± 6,74 

Eosinófilos 0,82 ± 0,80 0,25 ± 0,60 1,85 ± 1,90 

Eritroblastos jovens 1,32 ± 0,93 1,94 ± 1,04 1,84 ± 0,51 

Eritoblastos policromático 35,00 ± 10,00 25,10 ± 10,11 39,00 ± 11 ,21 
e ortocromático 

Linfócitos 161 ,20 ± 57,07 160,08 ± 48,93 217,35 ± 85,36 

Plasmócitos 0,52 ± 0,22 0,50 ± 0,83 1,40 ± 1,36 

Macrófagos/Monócitos 1,65 ± 1,51 2,71 ± 1,88 2,91 ± 2,53 

, Resultados representam a média ± desvio padrão da variação do número total de células nucleadas e dos 
diferentes tipos celulares presentes no baço. N=5 para grupo controle, n=7 para soja GM e soja parental. Os 
resultados foram submetidos à análise estatística Kruskal-Wallis com pós teste de comparação múltipla DUNN. 
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8. CONCLUSÕES 

De acordo com o protocolo experimental utilizado e os resultado obtidos 

é possível afirmar: 

• Animais alimentados com soja GM e a soja convencional apresentaram 

crescimento adequado; 

• A soja geneticamente modificada para tolerância ao herbicida glifosato 

não compromete o desenvolvimento de ratos na fase de crescimento. 

• A proteína da soja GM apresenta qualidade nutricional adequada e 

equivale à soja convencional; 

• A oferta protéica de 10% na dieta com suplementação de aminoácidos 

essenciais favorece o crescimento dos animais, visto que foi observado 

aumento de peso em média de 50g, PER e NPR superiores quando 

comparados com a oferta protéica de 12% sem suplementação; 

• A proteína da soja GM e sua parenta I apresentam digestibilidade inferior 

quando comparadas com proteína animal, porém essa diferença não 

prejudica o metabolismo protéico; 

• A proteína da soja GM não altera o aproveitamento protéico dos 

animais, apresentando bom valor de PDCAA (85%); 

• O consumo da soja GM não altera o estado nutricional dos animais, visto 

que, os valores de albumina e proteínas, não apresentam diferenças 

estat í sti cas; 

• O consumo da soja GM e sua convencional não alteram o estado de 

celularidade dos animais; 
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