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RESUMO

No presente trabalho farinhas de sementes de 6 variedades de Feijão-de-cordaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( V i g n a u n g u i c u la ta L. Walp), Br-14 Mulato, Br-9 Longá, Br-17 Gurguéia, CNC-0434,

Vita-7 e CE-315, foram submetidas a determinações de teores de lipidcos (totais,

aponificáveis e insaponificáveis, além da análise qualitativa e quantitativa de ácidos graxos

na fração saponificávcl), de íracionamcnto protéico (obtenção das frações albuminas,

globulinas, glutelinas ácidas e básicas e prolaminas), de proteínas totais e solúveis a 3

valores de pl l (2,6; 7,6; e 9,0), de atividade hcmaglutinantc dos extratos protéicos (bem

como das frações protéicas) contra hemácias de cohelho e humanas do sistema ABO, não

tratadas e tratadas com enzimas proteolíticas (Bromelaína, Papaína, Subtilisina e Tripsina).

Além disto, foi estabelecido também o padrão eletroforético (por eletroforese em gel de

poliacrilamida em presença de dodecil sulfato de sodio e 2-mercaptoetanol ) das farinhas e

de todas as frações. A análise qualitativa e quantitativa das frações Jipídicas permitiu

estabelecer que nas farinhas das sementes analisadas os lipídeos, como já encontrado para

outras leguminosas, se apresentaram em baixos teores percentuais. No que diz respeito á

atividade hemaglutinante dos diferentes extratos e frações o que foi observado é que

destacadamente as variedades Br-14 e Br-9 apresentaram as maiores atividades específicas.

análise dos resultados de uma forma comparativa e levando-se em conta hemácias

ratadas e não tratadas com enzimas proteolíticas leva a concluir que, aparentemente, existe

mais de uma lectina nos extratos e fraões testadas. Quanto ao fracionamento protéico, tanto

as proteínas totais como as proteínas solúveis das diferentes variedades se apresentaram na

ordem decrescente de abundância: globulinas, albuminas, glutelinas e prolaminas, sendo que

variedades Br-14 e Br-9 apresentaram o maior conteúdo de globulinas. Com relação a

álise eletroforética de farinhas e frações protéicas, foi observado que se por um lado o

adrão eletroforético das farinhas é extremamente homogêneo para todas as variedades, por

~MO lado os perfis eletroforéticos das frações permite estabelecer algumas diferenças entre

variedades, notadamente na fração albumínica das mesmas. Finalmente, em relação à

omposição de aminoácidos as variedades estudadas se caracterizaram por apresentarem

omposições bastante semelhantes, com altos conteúdos de aminoácidos ácidos e

idroxilados. Alem disto, todas as variedades se caracterizam por apresentarem baixo teor

e aminoácidos sulfurados, como a metionina.RQPONMLKJIHGFEDCBA

x iv



ABSTRACT

The partial biochemical composition of seed fiour from 6 varieties of cowpea,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V i g n a u n g u i c u la ta (L.) Walp. (Br 14 Mulato, Br 9 Longá, Rr 17 Gurguéia, CNC 0434,

VlTA 7, and CE 315) was evaluated by determing their lipid content, the fatty acid

omposition of the oils, the fractionation in different protein (globulins, albumins, glutelins

and prolamins), the amount of total soluble protein extracted at different pH, and the

prescncc of hcmagglutination activity in the cxtraets (flour and fractions). Thc screening for

the presence of hemagglutinins (lectins) was carried out by hemagglutination assays

" hereby the different extracts of each variety (pH 2,6; 7,6 and 9,0) were evaluated by their

apacity to clump either normal or proteolyticaliy treated erythroytes from humans (A,B

and O blood groups) and rabit. For this porpose, erythrocites treated with bromelain,

papain, subtilisin and trypsin were used. In adition, the eletrophoretic pattern under

denaturations and reductions conditions of the seed protein was analysed, finaly, the arnino

id composition of fiour and fraction were determined. The seeds from the 6 varieties

mvestigated showed a 10w fat content as usually found in a large numbers of legumes seeds,

in the range of 1,23 to 1,71% of the dry seed weight. The Br 14 and Br 9 cowpea varieties

howed the grater specificactivity in the hemagglutination assays than other varieties; the

presence ofhemagglutination activity in differents fraction suggest the probably presence of

more than one lectins in this varieties. The amount of total and soluble proteins showed in

ecreasing order (globulins, albumins, glutelins and prolamins) in ali varieties studied, the

r 14 and Br 9 showed de major content of globulin fraction. The eletrophoretic profile

DS-P AGE) of seed protein (fiour and fraction), showed that eletrophoretic pattem of

. our was extremely homogeneus for ali varieties, although the eletrophoretic paterns of

fractions permited to stablish some differences among varieties principaly in the alburnin

fraction. Finaly the arnino acids compositions showed a very similar pattern in fiour and

action, characterized by a high content of acid and hidroxilic arnino acid and a very low

ontent of sulfur amino aeid like methionine and cysteine.
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1 IN T R O D U Ç Ã O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As leguminosas são importantes fontes de proteínas, calorias, vitaminas e

rrunerars. Estão distribuídas nas diversas regiões do mundo e na maioria dos países em

desenvolvimento, constituem parte integrante da dieta humana, fornecendo

aproximadamente 50% da proteína dietética das classes economicamente menos favorecidas

(Roberts, citado por Adams et al., 1978). Muitas destas espécies são utilizadas na forma de

forragem ou feno para a alimentação de animais.

A espécieTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV i g n a u n g u i c u la ta (L.) Walp. também conhecida pelos nomes de

feijão-de-corda, caupi, e feijão macassar entre outros, é uma das leguminosas comestíveis

dotada de alto conteúdo protéico, chegando-se a constituir em uma das culturas mais

importantes em varias das regiões tropicais e subtropicais do mundo. A sua origem se

encontra associada provavelmente ao continente Africano.

Outras das características que tem sido atribuídas a esta espécie é a sua

rusticidade, no sentido de apresentar bom grau de tolerância a altas temperaturas e à seca,

assim como boa capacidade para a fixação biológica de nitrogênio. O feijão-de-corda

( V ig n a u n g u i c u la ta ) é uma leguminosa utilizada na alimentação humana há muito tempo e

cresce quase que de forma selvagem nas regiões tropicais e sub-tropicais da África, Ásia e

América do Sul. Na África, onde o consumo per capta dos componentes essenciais da dieta

é baixo, o feijão-de-corda representa a maior fonte de proteínas.

O feijão-de- corda ou caupi é cultivado, predominantemente, nas regiões Norte

e Nordeste do País que representam o trópico úmido e semi-árido. Estas regiões, embora

apresentem características edafoclimáticas distintas, enquadram-se na faixa de temperatura

ideal para o desenvolvimento desta cultura, que vai de 18 a 34°C.

No Brasil, o avanço obtido na geração de tecnologia para o caupi foi bastante

expressivo nos últimos anos; entre os resultados já alcançados pela pesquisa, destaca-se o

melhoramento de cultivares, tendo sido lançadas uma série de novas variedades para as

regiões Norte e Nordeste. Por outro lado, observa-se que foi feito apenas um número

limitado de estudos de alguns aspectos bioquímicos, nutricionais e toxicológicos destas

cultivares.
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Dada a importância que a difusão e utilização destas novas cultivares representa

para a produção de alimentos, tanto em quantidade como em qualidade, resulta evidente a

necessidade de se ter um conhecimento completo das mesmas. Nesse sentido o presente

trabalho está direcionado para contribuir com uma maior e mais completa caracterização de

algumas destas cultivares.

Os objetivos do presente trabalho foram de: a)- Quantificar alguns componentes

das sementes das 6 variedades de feijão-de-corda em estudo; b)- Detectar ou identificar a

presença de substâncias que mostrem algum tipo de atividade biológica, como as já

detectadas em outras leguminosas e; c)- Determinar semelhanças e diferenças entre as

variedades com base nos parâmetros estudados.

2.RQPONMLKJIHGFEDCBAR E V ISÃ O D E L IT E R A T U R A

2.1. GêneroTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV i g n a : Classificação Botânica e Origem

2.1.1. Classificação Botânica

O feijão-de-corda (caupi) é uma Dicotiledônea que pertence à ordem R o s a / e s ,

farrúlia L e g u m in o s a e , sub-farrúlia Papilionoideae, tribo P h a s e o / e a e , sub-tribo P h a s e o / i n a e

e ao gênero V ig n a , estabelecido por Savi em 1824 (Phillips 1951, citado por Seilschop

1962). Embora nas primeiras classificações tenha sido colocado em outros gêneros, hoje

sua colocação em V ig n a é mundialmente aceita.

A pesar da indefinição e das dúvidas existentes na classificação do fijão-de-

corda, tem-se aceitado a existência de três formas cultivadas e de formas selvagens a elas

relacionadas.

Vedcourt (1970), em um estudo que partiu do nível de gênero até o de

subespécie, fez um grande progresso na classificação do feijão-de-corda, mostrando que o

nome específico mais correto para o grupo de formas era V ig n a u n g u i c u /a ta (L.) Walp o

que concorda com Shel1schop (1962). Com base na relação do tubo do cálice, separou o

material selvagem em duas formas e, considerando que as várias formas selvagens e

cultivadas se intercruzam e produzem híbridos férteis, caracterizou-as como subespécies.
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Marechal et al. (1978), usando taxonomia numérica, realizaram um amplo

estudo no gêneroTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV i g n a e fizeram algumas alterações nas modificações propostas por

Verdcourt (1970). As duas classificações são concordantes até a categoria de espécie. A

espécie V ig n a u n g i c u la ta ( L ) Walp, no segundo estudo, entretanto, foi bastante ampliada

pois embora tendo o número de subespécies reduzido de cinco para quatro, passou a reunir

um maior número de formas.

2.1.2. Origem e Diversidade

o gênero V ig n a ocorre nas regiões tropicais e subtropicais com uma ampla

distribuição mundial. Faris (1964), em extensa revisão, catalogou 170 espécies. Isto é

próximo do número sugerido por Steele & Mehra (1980), que relatam que o gênero V ig n a

tem aproximadamente 160 espécies. A grande maioria dessas espécies está na África, onde

66 delas são consideradas endêmicas. Isto sugere que o gênero V in g a deve ter tido sua

evolução relacionada a esse continente. Entre as espécies que ocorrem na África está

V .u n g u i c u la ta (L) Walp. Entretanto sua origem africana e a localização de seu centro de

dispersão são bastante discutidos.

Entre os países e regiões que tem sido mencionados como possíveis centros de

origem estão Índia e Etiópia; somente Índia; África, Etiópia; Oeste e Centro da África;

somente Oeste da África; Centro e Sul da África. Steele & Mehra (1980), entretanto,

afirmam ser o Oeste da África, mais precisamente a Nigéria, o Centro primário de

diversidade de V .u n g u i c u la ta c.v. - gr u n g u i c u la ta .

2.l.3. Evolução

Estudos citotaxonômicos mostram semelhanças entre a morfologia dos

cromossomos das espécies V i s c h im p e r i Bak., V .m a r in a (Burrn.) Merrill. e V . /u t e o la Benth.

com a morfologia dos cromossomos dos cultigrupos u n g u i c u la ta ( V .s i n e n s i s ) Biflora

(1960). Os autores sugerem que esse grupo de espécies, particularmente V . /u t e o la , é

relacionado a V .u n g u i c u la ta (L) Walp., sugerindo algum papel em sua origem.
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Cruzamentos intraespecíficos entre a forma selvagem e formas cultivadas deTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V u n g u i c u la ta ( V .s i n e n s i s ) , (Faris, 1965), mostraram sucesso em todas as combinações

possíveis, a única exceção sendo com a cv. - gr S e s q u ip e d a l i s . Esses resultados confirmam

a forma selvagem como ancestral mais provável das formas cultivadas.

Rawal et alo (1976), citados por Freire Filho (1988), constataram uma redução

consistente no peso das sementes em cruzamentos da forma selvagem com as cultivares de

caupi, principalmente com aquelas mais melhoradas, indicando uma desarmonia genética

que, embora sendo pequena, sugere a presença de barreiras à troca de genes e, portanto,

uma divergência embrionária intraespecífica. A explicação dada para essa divergência é que

as formas selvagens estão restritas a áreas úmidas, e sub-úmidas, sob seleção natural,

geralmente estabilizadora, enquanto as formas cultivadas evoluiram, principalmente no

trópico semi-árido, sob seleção direcional ou desrruptiva. Isto corrobora com as propostas

de Rawal (1975).

Com base em diversas características morfológicas, principalmente

características da flor (reprodutivas), sugere-se que a varo d e k in d t i a n a é intermediária entre

a varo m e n s e n s i s e as formas cultivadas. Esses resultados reforçam a proposta de que a

forma selvagem (var. m e n s e n s i s ) é o progenitor da forma colonizadora (var. d e ld n d t i a n a ) e

que dela evoluíram as formas cultivada e invasora. Lusch (1979) relata que aceitando essa

hipótese pode-se inferir que o aumento da autofecundação acompanhou a domesticação do

feijão-de-corda.

Segundo a hipótese de Rawal (1975), os passos evolutivos mais marcantes da

varo m e n s e n s i s para a varo d e ld n d t i a n a foram as mudanças de perene para anual, de alógama

para autógama e adaptação de algumas raças da varo d e ld n d t i a n a às condições semi-áridas.

Estas variedades. são as mais fortes candidatas como ancestrais do feijão-de-corda.

2.2. Importância Econômica

o alcance por o que estas diferentes espécies são exploradas tem sido

largamente determinada por fatores econômicos. O caupi é uma leguminosa de subsistência

por excelência; no Velho Mundo ela é produzida extensamente na África e na Índia, e no

Novo Mundo no Brasil. É nos Estados Unidos onde o caupi é primeiramente uma cultura

comercial, sendo produzido para encontrar a demanda por "ervilhas olho-preto" (semente
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"

madura seca). Semente verde madura é também usada em enlatados e frios. Com o

incremento do uso popular de legumes em dietas com alto conteúdo de fibras, a demanda

por caupi, junto com outras legumes, pode-se prever um incremento substancial no futuro

imediato.( SMART, J., 1990)

No Brasil o feijão-de-corda representa aproximadamente 20% do total da

produção de feijão. Alguns dados indicam que o Brasil contribui com 26% da produção

mundial e 82% da produção do continente americano (de Araújo, 1988).

No Nordeste Brasileiro o Ceará se destaca por ter a cultura do caupi cultivada

em todo o estado, chegando a ser o maior produtor desta leguminosa. Segundo dados do

IBGE (1986), a grande maioria do território cearense possui uma densidade de produção

que varia de 1,00 a 4,99 ha/km'.

Quanto ao consumo, temos que o feijão-de-corda constitui em media 15,9

kg/pessoa/ano de feijão consumido por família entrevistada em todo o Nordeste em

1974/75 (Fundação IBGE 1977a). Esse consumo forneceu aproximadamente 16,5 % das

proteínas, 7,5 % das calorias, 17,4 % do ferro e 7,8 % do cálcio obtido pela população

nordestina através da alimentação.

No Brasil o caupi representa a principal cultura de subsistência no sertão semi-

árido nordestino caracterizado por baixa disponibilidade hídrica, períodos curtos de plantio

e em algumas áreas solos pobres de baixa disponibilidade de nutrientes. Também é cultivado

em áreas isoladas da Amazônia.

Devido à sua importância para o consumo local, o caupi, muitas vezes, é

cultivado em solos com caracteristicas superiores à media, são áreas predominantemente de

baixadas e encostas , com solos areno-argilosos. Em condições normais, o caupi é

raramente cultivado nas áreas altas e úmidas (serras), mas, freqüentemente, é encontrado

em áreas irrigadas.

2.3. Fatores Lirnitantes

Os níveis de produtividade média (em produção por área) do caupí são, em

geral inferiores aos do feijão comumTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP h a s e o lu s v u lg a r i s L.. Além disso, é grande a

defasagem entre médias de produtividade dos produtores e as obtidas pelos pesquisadores

nas estações experimentais. Ademais, esses níveis de produtividade têm apresentado
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tendência de declinio, através dos anos, nas áreas de produção. A dispersão geográfica, em

zonas ecológicas menos propícias, e os plantios predominantemente de subsistência, com

níveis mínímos de utilização de tecnologias adequadas, são fatores apontados como causa

desse desempenho.

O declínio da produtividade através dos anos também se explica pela

substituição do. feijão por outras culturas. O caupi é cultivado, de forma restrita, em áreas

irrigadas dos perímetros de colonização, apresentando níveis de produtividade, ainda que

superiores aos das médias em sequeiro, relativamente baixos, em decorrência do uso de

cultivares tradicionais nestes plantios. Nessas áreas, a produtividade media, 650 kg/ha,

representa um pouco mais que o dobro da média regional de 260 kg/ha, (May, 1986). No

entanto com a utilização de cultivares melhoradas, o caupí alcança produtividades em

sistema de produção de monocultura irrigada no verão, entre 1.000 e 1.200 kg/ha.

2.4. Melhoramento do Caupi

Com base no conhecimento dos fatores que limitam a produção do Caupi no

Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAP A), definiu na década dos

anos oitenta como linhas prioritarias no melhoramento do caupi os seguintes aspectos:

resistência a pragas e doenças, melhoramento do potencial produtivo, tolerância ou

adaptação dos cultivares às condições ambientais adversas (deficiência hídrica, salinidade)

(de Araujo 1988). Além disso também se reporta nos últimos anos a necessidade de

pesquisa em aspectos bioquímicos e nutricionais, entre os quais pode-se mencionar:

-a) Avaliação nutricional (química, bioquímica e fisica) das variedades do caupí

consumidas no Brasil.

-b) Produção de variedades de caupi cujas proteinas contenham maior percentual dos

seus principais aminoácidos limitantes.

-c) Estudos bioquímicos sobre aspectos fotossintéticos e respiratorios (associados a

fenómenos de acumulo de massa).

-d) Estudos para um melhor conhecimento do complemento protéico, incluindo enzimas

e toxinas, envolvidos em fenómenos de resistência a pragas e doenças.

(Xavier- Filho, 1988; Sales & Rodriguez 1988).
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A tentativa de melhorar a eficiência dos programas de seleção no melhoramento

e plantas, tem-se concentrado nos últimos 20 anos no desenvolvimento e refinamento de

métodos biométricos para manipular a variação continua gerada na segregação de

rogênies, estudos de herdabilidade de importantes caracteres na tentativa de dar à

capacidade de rendimento maior acessibilidade para a seleção. Com o surgimento da

iologia molecular e com os avanços recentes na fisiologia e bioquímica de plantas, algumas

vas e radicais propostas são hoje possíveis.

Pode-se considerar que com os avanços dos conhecimentos em biologia

lecular e em bioquímica de plantas é possível o melhoramento no conteúdo e na

omposição de proteína de legumes em primeiro lugar, e segundo, com os avanços na

iologia de plantas poderia-se explorar o melhoramento da habilidade no rendimento.

Foi só recentemente que a importância do conteúdo de proteína e, ainda mais, a

ualidade das mesmas, vêm sendo considerada como um importante objetivo para a seleção

leguminosas. A identificação de linhagens ou variedades altamente protéicas é o

rimeiro passo no melhoramento do conteúdo de proteína de qualquer cultura de

guminosas (Smart, 1984).

Considerando a varoTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e k in d t i a n a e os cultigrupos U n g u ic u la ta e B i j l o r a , para a

ioria de caracteres que foram influenciados pela domesticação, há uma perfeita inter-

_ dação. Uma vez que essas formas selvagens e cultivadas são interferteis (Lush 1979,

wal et aI. 1976, Ng & Marechal 1985), a variabilidade existente entre elas reveste-se de

ensurável valor para o melhoramento genético da espécie. Baudoin & Maréchal (1985)

ssaltam que as formas selvagens têm grande potencial para o melhoramento de V.

g u i c u la ta e que deveria ser dada maior prioridade para a coleção destas formas e para os

:ruzamentos intra-específicos do que para os inter-específicos. Essa proposição está de

ordo com Smart (1981), que relata que a espécie V .u n g u i c u la ta está aparentemente

- lada de outras espécies, e com Smart (1984), que ressalta que V .u n g u i c u la ta tem um

njunto gênico primário muito rico e, aparentemente, não tem conjuntos gênicos

undários nem terciários. Assim, todas as tentativas em se produzir híbridos

erespecíficos entre V .u n g u i c u la ta e outras espécies foram infrutíferas. Cruzamentos entre

. u n g u i c u la ta e V . lu t e o la produziram frutos com sementes porém nenhum híbrido FI foi

ido. Por outro lado, existe pouca ou nenhuma díficuldade em se fazer cruzamentos entre

rentes variedades botânicas dentro da espécie ou entre diferentes cultivares.
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Como outras leguminosas, o feijão-de-corda tem um valor nutricional limitado

devido ao baixo conteúdo de aminoácidos sulfurados (metionina e cisteína) (Bresani, 1985).

Um intenso trabalho de melhoramento no caupi tem sido realizado no Instituto

Internacional de Agricultura Tropical (liTA), em Ibadan-Nigéria. Uma das estratégias de

melhoramento para aumentar a qualidade nutricional dos grãos consiste em elevar o

conteúdo de classes específicas de proteínas que apresentem uma composição balanceada

de arninoácidos. Para que este objetivo seja alcançado é fundamental que se tenha um

ótimo conhecimento sobre as proteínas de reserva do feijão-de-corda, principalmente no

que diz respeito a estrutura, variabilidade entre as variedades e mecanismos de expressão

gênica destas proteínas.

O uso do caupi aparentemente não apresenta qualquer problema nutricional

sério, embora inibidores de proteases tenham sido encontrados nas sementes (Liener, 1975).

Outras proteínas como as lectinas, ainda não têm sido reportadas em quantidades

significantes.Dentro dos objetivos do melhoramento desta cultura, alvos bioquímicos não

tem aparecido amplamente. O baixo conteúdo, ou aparente ausência, de substância

antimetabólicas comuns em legumes poderia explicar parcialmente a extrema

susceptibilidade do caupi ao ataque de pestes durante o armazenarnento. O conteúdo

protéico e o perfil de arninoácidos de forma geral são similares a dos feijão comunTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P h a s e o lu s v u lg a r i s L., com exepção do conteúdo de arninoácidos sulfurados que pode-se

apresentar alto em algumas variedades (Pernollet & Mossé , 1983). Seleção para melhorar o

perfil de arninoácidos (i.e. para incrementar o conteúdo de arninoácidos sulfurados e de

triptofano) é um objetivo comum para muitos cultivos de legumes. É possível que a seleção

para incrementar a resistência a pragas de sementes armazenadas, uma vez que bem

sucedida, possa também incrementar o conteúdo de substâncias tóxicas e antimetabólicas as

quais estão presentes em baixos níveis. Esta é uma conseqüência que deve ser levada em

conta no desenvolvimento de variedades resistentes às pragas dos grãos armazenados.

O caupi tem um grande conjunto de genes primários (GPI) (Harlan & De Wet,

1971) citados por Smart (1990), com um bom equilibrio entre componentes domesticados e

selvagens (GPIA e GPIB). Esta cultura é extensivamente cultivada na África, Ásia, Brasil e

alguns estados do sul dos Estados Unidos. Há assim extensivo desenvolvimento de áreas

cultivadas e de cultivares que constituem um substancial recurso genético que não tem sido

ainda seriamente minado pela erosão genética através da introdução de "variedades

melhoradas". Os componentes selvagens do conjunto de genes é muito extensivamente



9

distribuído na região do sub-Saarah Africano e constitui um recurso genético de grande

valor potencial. Estes recursos são merecedores de uma adicional coleção e investigação.

Isto poderia ser urna fonte importante de germoplasma na futura evolução da cultura

Smart, 1990). Há uma grande necessidade de melhorar a resistência para urna larga faixa

de pestes e patógenos que atualmente estão atacando esta cultura.

2.5. Proteinas Vegetais

2.5.1. Proteínas de Reserva

As proteínas de reserva de sementes são um importante grupo de proteínas, que

fornecem nitrogênio e aminoácidos no processo de germinação das plántulas, e constituem a

principal fonte de proteínas tanto para consumo humano como animal. Tendo em vista a

significância nutricional e econômica, não surpreende o fato de as pesquisas em proteínas de

armazenamento tenham sido iniciadas desde muito cedo como pode ser observado nos

trabalhos de Beccari em 1745, que extraiu glúten da farinha de trigo.

Embora as proteínas de reserva foram as primeiras proteínas a serem estudadas,

a sua caracterização subseqüentemente foi ficando relegada por muitas outras proteínas.

Durante os últimos anos, no entanto, um interesse na bioquímica destas macromoléculas

tem sido renovada. Isto se deve particularmente à concientização sobre a importância das

proteínas de reserva como suplemento ou substituto da proteína animal na dieta humana

(Larkins, 1981). Além disto, uma grande quantidade destas proteínas pode ser estudada

desde o ponto de vista particular de sua síntese, como um modelo para a regulação da

expressão gênica.

Além das proteínas tipicamente de reserva que são encontradas nas sementes

em grandes quantidades e que se destinam primariamente como reserva de nitrogênio para

a planta em desenvolvimento, um número de proteínas tais como fitohemaglutininas,

ureases, e inibidores de tripsina se acumulam em relativamente grande quantidade em

algumas sementes.

Em muitas legurninosas as sementes estão constituídas principalmente pelos

cotilédones os quais envolvem o eixo embrionário. Os cotilédones sofrem dois estágios de
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crescimento, um período de rápida divisão celular seguido por um período de expansão

elular. É durante esta última fase que as proteínas de annazenamento são sintetizadas.

Como em sementes de cereais, as proteínas são depositadas em forma insolúvel

nos corpos protéicos. No entanto o mecanismo de formação dos corpos protéicos em

legurninosas é um pouco distinto do mecanismo observado nas sementes de cereais.

Os corpos protéicos estão compostos predominantemente de proteínas de

annazenamento e fitinas globoides freqüentemente acontecem como inclusões. Outras

proteínas e enzimas, tais como fitohemaglutininas, inibidores de tripsina, proteases, e

fosfatases estão freqüentemente associadas com os corpos protéicos.

Os constituintes dos extratos protéicos das sementes de leguminosas

compreendem globulinas e alburninas. As globulinas são usualmente poucas em número e

altas em peso molecular, em contraste com as albuminas, as quais se apresentam geralmente

mais numerosas e baixas em peso molecular St. Ângelo & Mann (1973). A mais significante

característica entre estas classes de proteínas é que estas separáveis frações, e.g. arachin e

conarachin de amendoimTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( A r a c h i s h ip o g a e a ) , são individualmente polimórficas. A molécula

completa de arachin aparentemente consiste de 12 cadeias polipeptídicas de quatro tipos a,

p, y e 8. O peso molecular das cadeias a e p são similares, mas superiores do que os

polipeptídeos y e 8 os quais são da mesma ordem de magnitude. Similar polimorfismo

provavelmente existe nas principais proteínas de reserva de outras legurninosas. É pouco

provável que estas cadeias difiram de uma para outra em conteúdo de aminoácidos

essenciais limitantes. Isto poderia possibilitar o estabelecimento e seleção de genótipos

desejáveis nutricionalmente com respeito a determinada classe de proteína, por exemplo

globulinas.

Talvez o principal fator limitante de sementes de leguminosas é a deficiência no

conteúdo de aminoácidos sulfurados. Este problema é uma conseqüência direta do baixo

conteúdo de cistina e metionina nas globulinas de annazenamento. Um método para

melhorar o conteúdo de metionina é através de seleção de variedades contendo alta

proporção de albuminas (Bliss, 1972). Desde que as albuminas geralmente contém mais

metionina, sementes que variam na proporção de albuminas/globulinas podem conter uma

maior proporção de metionina.

Outro método é através da análise do conteúdo de globulina. Romero et aI.

(1975) encontraram três subunidades na principal globulina de annazenamento de P.

v u lg a r i s tendo um alto conteúdo de metionina.
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Do ponto de vista nutricional, a identificação e quantificação das proteínas

ontidas nas sementes das cultivares deTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV .u n g u i c u la ta permite selecionar aquelas de alto

alor nutricional, inclusive com um conteúdo satisfatório dos aminoácidos sulfurados

metionina, cisteína). As globulinas, que representam as proteínas de reserva das sementes,

são as mais abundantes e têm teor 4 vezes maior do que as albumínas, que contêm a maioria

as enzimas. A principal globulina tem massa molecular de 170 kDa e é heterogênea, se

apresentando com dois tipos de moléculas: um composto de subunidades de 52, 58 e 63

kDa e o outro contendo somente as subunidades de 52 e 58 kDa (Khan et al., 1980). Estas

proteínas são semelhantes a glicoproteína 11 (7S) presente nas sementes de P h a s e o lu s

v u lg a r i s (Pusztai & Stewart, 1980) e não apresentam pontes S-S entre suas subunidades, o

que pode significar ausência de um número favorável do aminoácido essencial cisteína. Uma

outra classe de globulinas apresenta massa molecular de 300 a 400 kDa (Khan et al., 1980)

e. possivelmente, assemelha-se a legumina (l1S). As suas subunidades de massas

moleculares de 62 e 18,5 kDa se ligam através de pontes S-S para originar uma subunidade

maior de 80 kDa. Um outro componente dessa proteína l1S de massa molecular 72 kDa

ambém resulta da ligação das subunidades de massas moleculares de 54 e 18,5 kDa através

de ponte S-S. Uma outra globulina multimérica é formada por dímeros de massa molecular

-6 kDa reunidos através de pontes S-S. Ao contrário, as albumínas parecem ser formadas

de apenas uma unidade monomérica de 105 kDa (Khan et al., 1980). A presença de

pontes S-S nas globulinas revela um maior número de resíduos de cisteína nestas do que nas

albuminas , indicando que, para este aminoácido que é essencial, as globulinas têm maior

importância nutricional. Entretanto, há outros aminoácidos essenciais que precisam estar

presentes em quantidades satisfatórias nas diferentes cultivares de V .u n g u i c u la ta . Do que

acaba de ser exposto em relação as principais proteínas do feijão-de-corda e da composição

em aminoácidos essenciais, faz-se necessário um estudo que envolva a separação e

caracterização dessas duas príncipais classes de proteínas e a análise de seus aminoácidos

constituíntes.

_.5.2. Principais Proteínas do Caupi
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2.5.3. Substâncias com Potencial Antinutricional e Tóxico

Os fatores tóxicos encontrados nas sementes são de diferentes naturezas

químicas. Não se conhece as vias de síntese da maioria deles. Talvez eles sejam vestígios de

uma via ancestral biossintética sendo, por isso, agora comumente encontrados nas mais

variadas espécies. Estes componentes tóxicos podem vir a causar alterações tanto do

aproveitamento biológico dos nutrientes como até causar severas intoxicações. Entre eles

podem-se mencionar: inibidores de proteases, hemaglutininas (lectinas), sapo ninas,

compostos cianógênicos, alergênicos, latirismogênicos, favismogênicos.

Nas sementes de leguminosas são conhecidas várias proteínas que interferem, de

alguma forma, com o valor nutricional de seus grãos. Umas agem diretamente no sistema

gastro-intestinal, outras no sistema nervoso, no balanço hormonal e no metabolismo de seus

consumidores.

2.5.4. Alguns Aspectos Nutricionais do Caupi

Considerando-se que há urna ampla distribuição de proteínas antinutricionais e

tóxicas nas leguminosas e, ainda, que esta família possui um alto teor protéico capaz de

uprir, em parte, as necessidades protéico-calóricas do homem e animais, torna-se

interessante estudar tais componentes no que diz respeito às suas propriedades bioquímicas

e nutricionais. Assim, é que parece lógico não só estudos que levem a urna diversificação de

fontes protéicas vegetais, como também estudos que conduzam ao melhoramento do valor

nutricional de fontes já consagradas pelo uso. Assim sendo, o feijão caupi que é bastante

consumido pela população brasileira está bem enquadrado para este propósito.

A eficiência protéica (PER), que expressa a relação do ganho de peso do animal

dividido pela ingestão de proteína durante o período de avaliação do caupi verde e seco foi

comparada com o valor obtido para a caseína. Os estudos íncluiram dietas contendo um

nível de proteínas a 10%. Os valores de PER dos animais alimentados com caupi verde,

caupi seco e caseína foram 0,45, 1,08 e 2,94, respectivamente. Os valores mais baixos

obtidos para o caupi sugerem a existência nas sementes de fatores antinutricionais, ou ainda,

de proteínas resistentes às enzirnas proteoliticas contribuindo para o decréscimo da

proteólise no trato digestivo. Um exemplo dessa segunda possibilidade é a inibição
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enzimática da enteroquinase pelas lectinas Con A e SBA e, mais potentemente, pela PHA

(lectina deTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP h a s e o lu s v u lg a r i s ) (Rouanet et al., 1983). Como a maioria das leguminosas, o

caupi contém fatores antinutricionais sensíveis ao calor que, se não forem convenientemente

destruidos, afetam o seu valor nutritivo (Liener, 1969). A presença dessas substâncias nas

sementes tem sido explicada, atualmente, como necessária à manutenção de um nivel

suportável ao ataque de herbívoros. Entre essas substâncias as mais importantes são as

lectinas e os inibidores de enzimas proteolíticas (Ologhobo & Fetuga, 1983).

2.5.5. Proteínas Biologicamente Ativas

2.5.5.1. lnibidores de Enzimas Proteolíticas

Enzimas proteolíticas são proteínas enzimáticas que hidrolísam proteínas a

peptídeos menores ou a seus aminoácidos constituintes. A quantidade de tipos de enzimas

proteolíticas existentes é grande e elas diferem entre si tanto em relação à posição da

ligação peptídica na proteina ou peptídeo se apenas a ligação peptídica na porção C- ou N-

terminal ou se apenas ligaçôes peptídicas internas. No entanto, a maneira mais rigorosa de

classificar as enzimas proteolíticas, é agrupá-Ias de acordo com o seu mecanismo de ação.

Atualmente se conhecem pelo menos seis classes de enzimas proteoliticas: endopeptidases

sulfídrílícas, endopeptidases serínicas, exopeptidases serínicas, endopeptidases ácidas,

endopeptidases metálicas e exopeptidases metálicas (RYAN & WALKER-SIMMONS,

1981).

Tomando-se como critério a homologia da estrutura primária, os inibidores de

endoproteínases serínicas poderiam ser agrupados em pelo menos dez diferentes fanúlias,

das quais seis se apresentam exclusivamente em plantas.

Os inibidores de endoproteinases serínicas são amplamente distribuídos em

plantas. Sendo que a maioria destes compostos tem sido isolados a partir de plantas das

farnilias das leguminosas, solanáceas e gramineas reflete a importância econômica das

plantas pertencentes a estas fanúlias, mais do que uma indicação de que eles estariam

preferencialmente distribuídos nestas famílias. São encontrados não somente em plantas

cultivadas mas também em espécies selvagens, tanto arbustivas como arbóreas. Dentro da

planta parecem estar distribuídos nos diferentes órgãos, notadamente em cotilédones,
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folhas, tubérculos e raízes, sendo que maioria dos inibidores até agora estudados foi isolada

a partir de cotilédones onde a sua concentração é sempre maior do que em outros órgãos.

Da proteína solúvel encontrada nos cotilédones das leguminosas uma fração bastante

significativa é composta de inibidores de tripsina, muito embora a concentração desses

inibidores tenha uma variação bastante grande entre diferentes espécies, entre variedades de

uma mesma espécie e até no mesmo órgão.

Nos cotilédones do feijão-de-cordaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( V i g n a u n g u i c u la ta cv. seridó), foi

mostrada a existência de um gradiente de concentração de inibidores que cresce a partir das

partes distais do órgão até o ponto de inserção do eixo embrionário localizando-se aí a

maior atividade específica dos inibidores (Xavier-Filho & Negreiros, 1979). A alta

concentração de inibidores de enzirnas proteolíticas em cotilédones, seu alto conteúdo de

cisteína e sua presença transitória em alguns órgãos, sugere a idéia de que esses inibidores

atuariam como proteínas de reserva especializada ( Pusztai, 1967; Ryan, 1979; Ryan, 1981).

Alguns estudos mostram que existe um paralelismo entre a síntese de inibidores

de tripsina e a síntese de proteínas no feijão-de-corda. Por outro lado trabalhos em V ig n a

r a d ia ta mostram que a protease responsável pela mobilização das proteínas de reserva nas

sementes é inibida por inibidores presentes nas mesmas. Se mostrou também que a

compartimentalização destes é diferente; enquanto a protease se localiza nos corpos

protéicos o inibidor se localiza no citoplasma (Baungartner & Chrispeels, 1976; Crispeels &

Baungartner, 1978).

Um outro papel atribuído aos inibidores, em base a evidências experimentais, é

o de estar envolvidos na proteção de plantas contra o ataque de herviboros. Gatehouse et

aI. (1979) e Gatehouse & Boulter (1983) relatam que a resistência de um cultivar de feijão-

de-corda ao ataque do gorgulho ( C a l l o s o b r u c h u s m a c u la tu s ) seria devido à alta

concentração de inibidores neste cultivar em relação à concentração dos mesmos em

cultivares suscetíveis a esta praga. Isto induz a plantear a idea da manipulação genética, na

procura de variedades resistentes ao ataque do gorgulho.
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2.5.5.2. Fitohemaglutininas (Lectinas)

2.5.5.2.1. Considerações Gerais

Extratos de plantas contém proteínas que possuem remarcada habilidade para

aglutinar eritrócitos. As primeiras destas substâncias a serem descritas foram as altamente

tóxicas ricina e abrina, extraídas das sementes deTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( R i c i n u s c o m u n i s ) e de A b r u s p r e c a to r iu s ,

respectivamente (revisão por Olsnes & Phil, 1977).

A primeira aglutinina de planta obtida de forma pura foi a Concanavalina A,

obtida a partir de sementes de C a n a v a l i a e n s i f o r m i s . Summer e Howell (1936a) fizeram a

importante descoberta que purificou a concanavalina A, precipitando glicogênio e açúcar da

solução, e que esta atividade hemaglutinante foi inibida por cana de açúcar. Eles sugeriram

que hemaglutinação por concanavalina A, poderia ser conseqüência da reação da proteína

com carboidratos na superficie das células vermelhas; desta maneira foi aberto o caminho

para reconhecer que as aglutininas de plantas são açucar-específícas e que suas diversas

atividades biológicas se originam de suas propriedades açucar-ligante.

Landsteiner e Raubitschek (1908) reconheceram que a intensidade da

aglutinação por o mesmo extrato de planta freqüentemente variava com a origem das

células vermelhas testadas, e que aglutininas de plantas eram espécie-específica. A

demonstração de que estas aglutininas podem também ser tipo sanguineo-específicas vem

desde aproximadamente 40 anos atraso Em 1945 Boyd reportou que a aglutinina de feijão-

lima ( P h a s e o lu s lu n a tu s syn. l im e n s i s ) aglutinou células vermelhas do tipo sangüíneo A,

mais não dos tipo B ou O. Independentemente a isto, Renkonen (1948), fez uma similar

observação, reportando diferentes grupos sanguino-específicos entre extratos de 57

espécies pertencentes a 28 diferentes géneros. Como resultado destas observações, Boyd e

Sharpleigh (1954) propuseram o termo "lectinas" ( do Latin l e g e r e , que significa selecionar

ou colher) para as aglutininas.

As lectinas são melhor definidas como proteínas com capacidade para ligarse a

açucares e aglutinar células (ou glicoproteínas) e de origem não imune ( Goldstein et aI.,

1980). Em contraste aos anticorpos, que ainda sendo similares estruturalmente, variam em

composição, peso molecular, subunidades estruturais, e número de sítios de ligação. As

lectinas também diferem das enzirnas já que não possuem atividade catalítica (Liener et

al.,1986).
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2.5.5.2.2. Ocorrência

A grande maioria de lectínas que tem sido estudadas se encontram nas plantas

superiores, sendo as leguminosas a que compreende o maior número destas proteínas já

isoladas (Boyd, 1963; Sharon et al., 1974). Embora se tenha nas plantas a fonte principal de

lectinas, estas também têm sido detectadas tanto em organismos vertebrados como nos

invertebrados, asim como em microorganismos (Beyer et al., 1979; Ravindranath &

Cooper, 1984; Stubbs, 1986).

Dentro da planta a distribuição das lectinas varia entre as diferentes famílias,

sendo que, para muitas espécies, as sementes maduras representam a maior fonte de

lectinas. Por exemplo nas leguminosas elas se localizam nos cotilédones especificamente

nos corpos protéicos (Clarke et aI., 1975; Boisseau et aI.,1984), em alguns casos podem

chegar a constituir até um 10% do total das proteínas (Sharon & Lis, 1990). Também

podem estar associadas a outras partes da planta como raízes, folhas, caules, tubérculos,

cascas, bulbos, e rizomas. Entretanto a concentração nos outros tecidos vegetais geralmente

é menor do que o encontrado nas sementes (Mcpherson et aI. 1987).

2.5.5.2.3. Estrutura

Em geral as lectinas constituem um grupo heterogêneo de proteínas, desde que

as mesmas não apresentam propriedades estruturais em comun.. O número de subunidades

peptídicas usualmente varia de 2 a 4, as quais podem ou não ser idênticas, por exemplo

lectinas deTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP h a s e o lu s v u lg a r i s apresentam duas subunidades diferentes (Pusztai & Stewart,

1978); enquanto que em D io c l e a g r a n d i f l o r a se apresentam com 4 subunidades idênticas

(Moreira et al., 1983). Respeito a peso molecular se observam variacões que vão desde 3,5

kDa até 480 kDa. Na maioria das lectínas se observa o requerimento da presença de íons

divalentes (geralmente Ca e Mn), para elas poderem exercer as suas funções biológicas.
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1.5.5.2.4. Papel Fisiológico em Plantas

o papel fisiológico das lectinas ainda não está claramente determinado, não

entanto variadas funções têm sido propostas, entre elas se destacam : transporte e

armazenamento de carboidratos, reconhecimento celular, proteínas de reserva, reguladores

de crescimento, proteção contra insetos e patógenos entre outras (Lis & Sharon, 1981;

Puztai, 1991).

A ocorrência de substanciais quantidades de lectinas em órgãos de reserva, o

controle de seu aparecimento na semente e seu comportamento durante a germinação é

muito similar a o que acontece com outras proteínas de reserva. Os trabalhos de Rouge

1974) mostram que as lectinas e as globulinas dos cotilédones de lentilha desapareciam

paralelamente no processo de geminação. No entanto trabalhos emTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a n a v a l i a b r a s i l i e n s i s

mostraram que as lectinas eram metabolizadas mais tardiamente do que as outras proteínas,

durante a germinação, tanto na presença como na ausência de luz (Moreira & Cavada,

1984; Cavada et al., 1989).

_.5.5.2.5. Lectinas em V u n g u i c u la ta

Até 1980, não havia sido detectada presença de lectinas em sementes de V ig n a

u n g u i c u la ta . Porém, trabalhos posteriores mostraram não somente a presença destas

proteínas, como também uma variabilidade considerável da atividade hemaglutinante entre

diferentes cultivares de caupi. Oliveira et al. (1982) detectaram atividade hemaglutinante em

ementes de caupi, utilizando um processo de extração a pH ácido. Roberson & Strength

(1983) isolaram e caracterizaram uma lectina de caupi inespecífica para grupos sangüíneos

humanos tendo massa molecular em tomo de 55 kDa. Mais tarde, Xavier-Filho et al.

1988) encontraram variabilidade na atividade hemaglutinante contra hemácias tripsinizadas

de coelho tanto em extratos ácidos como básicos para seis cultivares desta espécie. As

variações nas atividades podem ser de grande importância no aspecto nutricional, na seleção

de variedades contendo baixos índices de hemaglutininas, considerando-se que estas podem

apresentar propriedades nocivas na nutrição humana e animal (Ologhobo & Fetuga, 1983).
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.1. Variedades Estudadas

o presente trabalho foi desenvolvido com sementes e farinha de sementes de 6

variedades de feijão de cordaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV i g n a u n g u i c u la ta (L.) Walp.

As variedades estudadas foram as seguintes: Br14, Br-17, Vita-7, CNC-0434,

CE-315 e Br-9, todas obtidas na EMBRAP A-Pi.

V a r ied ad e B r 14 (M u la to ): Esta cultivar é originária da população CNCx 249-

313F, obtida do cruzamento entre os genótipos CNC 0434 x CNC 27 - 2E.

Características

Hábito de crescimento:

Tipo de porte

Floração média (dias)

Comprimento medio de vagens (em)

! úmero médio de sementes por vagem

Cor das sementes

Peso de 100 sementes (g)

Ciclo (dias)

Produtividade média kg/ha (sequeiro)

Produtividade média kg/ha (irrigado)

Indetenninado

Enrarnador

45 a 55

20

17

Marrom

16

65 a 75

883

1.967

18
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Características

Hábito de crescimento:

Porte:

indetenninado

enramador

1ipo de folha:

Floração inicial:

Floração média:

Ciclo médio:

Cor da flor:

globosa

43 dias

52 dias

75 dias

roxa

Cor da vagem imatura:

Cor da vagem seca:

Comprimento médio da vagem:

úmero de sementes/vagem:

Peso médio de 100 sementes:

Cor da semente:

Rendimento médio (em sequeiro ):

Rendimento médio (irrigado):

verde

amarela

17 em

15

12,5 gr

esverdeada (tipo sempre-verde)

976 kg/ha

1.695 kg/ha

A cultivar Br 17-Gurguéia tem sementes de cor esverdeada e aproximadamente

reniforrnes, nos testes de cocção foi classificada como de cozimento rápido a médio e na

palatabilidade como de boa a excelente.RQPONMLKJIHGFEDCBA

V a r ied ad e V IT A 7: Esta cultivar é procedente do lntenacional Institute of

Tropical Agriculture - IITA, localizado na Nigéria, foi introducida no Piauí pela

EMBRAPA - UEPAE de Teresina, em 1978, através do Centro Nacional de Pesquisa de

Arroz e Feijão - CNPAF.



aracteristicas

ábito de crescimento:

orte da Planta: 1 ipo -2

fipo de folha:

"or da flor:

umprimento da Vagem (em):

'o de grãos por vagem (em):

Peso de 100 sementes (g):

(ar das sementes:

Floração inicial (dias):

Ciclo (dias):

20

Indeterminado

(moita)

Lanceolada

Violeta

15

14

21

Esverdeada

38 - 40

70 - 80RQPONMLKJIHGFEDCBA

V a r ied ad e B r 9 (L ongá ): Procedente do I1TA na Nigéria, é originario da

população TVx 3777 - 04E, introduzido no Piauí através do Centro de Pesquisa de Arroz e

Feijão (CNPAF) em 1982, Tem sido feito na UEPAE de Teresina, uma seleção massal para

ementes grandes.

Características:

Porte de planta:

Tipo de folha:

Cor da flor:

Comprimento médio da vagem (em):

o médio de grãos por vagem:

Peso médio de 100 grãos (g):

Cor dos grãos:

Floração inicial (dias):

Semi-ereto

Globosa

Violeta

20

13

18 - 20

marrom

35 - 45
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endimento médio de grãos (sequeiro):

ndirnento médio de grãos (irrigado):

55 - 65

450 - 900 Kg/ha

900 - 1.500 Kg!ha

CE - 315 : Este é o genotipo TVu 2331, Foi introduzido pelo Centro de

iências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, sendo seu comportamento estudado

Ia U E P A E de T eresina Pio

aracterísticas:

orte de planta:

ipo de [o lha.

Cor da flor:

omprirnento médio da vagem (em):

o médio de grãos poe vagem:

Peso médio de 100 grãos (g):

or dos grãos:

Floração inicial (dias):

icJo (dias):

Rendimento médio de grãos (sequeiro):

endirnento médio de grãos (irrigado):

Semi-enramador

Globosa

Violeta

20

15

12 - 14

esverdeada

44 - 54

64 -74

500 - 900 kg/ha

950 - 1.500 kg/ha

CNC 0434: Esta cultivar foi obtida da geração F2, de populações segregantes

para resistência às doenças, é proveniente do IIT A, Nigéria, introduzida em 1978, pelo

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNP AF)

2 1



Características

igla antes do lançamento:

Hábito de crescimento:

7732 - 2

Indetenninado

Altura (em):

Cor da flor:

53

Asa - margem púrpua; centro branco;

estandarte púrpura

15

14

Comprimento da vagem (em):

. úmero de sementes por vagem (em):

or da semente: Branca com olho pintado de marrom

14,2 a 17,2Peso de 100 sementes (g):

3.2. Hemácias

Hemácias humanas do sistema ABO foram obtidas de doadores adultos e

fornecidas pelo Centro de Hematología do Ceará (HEMOCE), enquanto hernácias de

coelhos albinos foram obtidas de animais adultos, mantidos no biotério do Departamento de

Bioquímica e Biología Molecular da UFC .

.3. Outros Materiais

-Acrilarnida, N ,N' -Metileno Bisacrilarnida, Albumina Sérica Bovina, Coomassie

Brilliant G

-Coomassie Brilliant Blue R.

-Enzimas proteolíticas, Brornelaína, Papaína, Subtilisina e Tripsina.

-Beta-mercaptoetanol e Dodecil Sulfato de Sódio.

Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico.

22
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4.1. Preparação de Farinhas

As sementes das variedades descritas acima foram trituradas em moinho elétrico

do tipo Wiley, acoplado com peneira de 60 mesh e o material obtido foi repassado em

moinho de café (krups tipo 200) para obter farinha fina, a qual foi estocada em frascos

herméticamente fechados e mantidos em câmara fria (12°C).

4.2. Análise Elementar

4.2.1. Determinação de Umidade

Para a determinação do teor de umidade, pesa-filtros previamente tarados,

contendo amostras de 200 rng de cada variedade, foram colocados em estufa a 110°C por

24 horas, após o que foram mantidos em um dessecador contendo sílica-gel até atingir a

temperatura ambiente, sendo então pesados. O teor de umidade foi calculado pela diferença

entre os pesos inicial e final das amostras e expresso em percentagem.

4.2.2. Determinação de Cinzas

Na determinação do teor de cinzas, cadinhos de porcelana previamente tarados,

contendo 500 mg de amostra foram colocados em mufla a 650°C durante 4 horas até a

completa incineração de todo o material orgánico. Em seguida, os cadinhos foram

transferidos para um dessecado r contendo sílica-gel onde permaneceram até atingir a

temperatura ambiente. Os cadinhos contendo as amostras incineradas foram então pesados e

23
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o teor de cinzas calculado pela relação entre o peso do resíduo e o peso inicial da amostra,

endo o resultado expresso em percentagem.

4.2.3. Determinação de Nitrogênio Total

o teor de nitrogênio total das farinhas das 6 variedades de feijão em estudo foi

determinado segundo o método de BAETHGEN & ALLEY (1989).

À 20 mg de cada uma das amostras de farinhas foram adicionadas 1,1 g de

catalizador ( 100 g de KH2S04, 10 g de CUS04. 5H20 e 1 g de selénio) e 1,5 rnI de ácido

ulfúrico concentrado. A mistura foi deixada em mineralizador por 30 minutos e diluída

para 10 ml com água destilada. À repetições de 50 e 100 u l (microlítros) da amostra, foram

adicionados 0,90 rnI, respectivamente, de diluente, 5,5 rnI de tampão (NaHP04 0,1 M,

tartarato de sódio e potássio a 5 % e NaOH 5,4 %), 4 rnI de urna solução contendo

alicilato de sódio (15 % ) e nitroprussiato de sódio (0,03 % ) e 2 rnI de hipoclorito de sódio

a 6 %. As amostras foram colocadas em banho-maria a 37°C por 15 minutos e foram feitas

as leituras das absorbâncias a 650 nm em espectofotômetro Pharrnacia LKB - Novaspec 11..

O teor de nitrogênio total foi determinado a partir de urna curva padrão obtida com sulfato

de amônio .

..L2.4. Determinação de Lipídeos Totais

A determinação de lipídeos totais presentes nas farinhas das sementes das

diferentes variedades de Vigna, foi feita segundo a técnica descrita por TRlEBOLD (1946),

utilizando-se o éter de petroleo como solvente extrator.

Amostras de 2,0 gramas de cada variedade foram submetidas à extração lipídica

com 3 lavagens sucessivas com eter de petroleo por 2 horas com agitações ocacionais. O

extrato resultante da reunião dos sobrenadantes das 3 lavagens foi evaporado em
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evaporador rotatório sob pressão reduzida, obtendo-se assim os extratos Iipídicos. O teor

de lipídeos foi então calculado pela relação entre o peso do lipídeo e o peso inicial da

amostra expresso em percentagem.

-L2.5. Determinação de Lipídeos Saponificáveis e Insaponificáveis

Uma alíquota do extrato lipídico de cada variedade (contendo entre 100 e 150

rng) foi dissolvida em aproximadamente 15 ml de etanol e acondicionada em um balão de

125 ml, juntamente com 5 ml de KOH a 50%. A mistura foi deixada em refluxo por uma

hora, após o que foi concentrada até a metade de seu volume e extraída com eter em funil

de separação. Da evaporação do eter obtiveram-se os insaponificáveis, e a fase aquosa,

após acidificada até pH 3,0, extração com eter e evaporação, forneceu o material

saponificável (ácidos graxos).

Para a obtenção dos esteres metilicos foram adicionados 10 ml de metanol e

5gotas de ácido clorídrico concentrado. A mistura foi levada a refluxo durante 15 minutos

e. após tratada com 20 ml de água destilada e 5 ml de eter e colocada novamente em

refluxo por mais 15 minutos, foi transferida para um fúnil de separação e extraída com éter

de petróleo. Após evaporação do éter foram obtidos os ésteres metilicos.

A análise dos ésteres metilicos foi realizada através de cromatografia em fase

aquosa acoplada à espectrometria de massa com coluna 5 % fenil-metil-silicone em sílica

fundida (25 M x 0.20 mm, 0,20 mm; programação de temperatura: 50-1800C/40C/min e

180-250°C'120°Clmin).

-l 3. Extração de Proteínas a Diferentes Valores de pH

As farinhas das sementes, foram submetidas a extrações proteícas (1: 10, m/v)

com diferentes soluções tampões (tampão Glicina-HCI 0,1 M, pH 2,6; tampão Tris Hcl 0,1

1 pH 7,6 e tampão Glicina-NaOH 0,1 M, pH 9,0) por 3 horas sob agitação constante á

temperatura ambiente, após o que as suspensões foram centrifugadas a 10.000 x g durante
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_o minutos a 4°C. Os sobrenadantes obtidos foram filtrados em papel de filtro qualitativo e

extratos protéicos resultantes foram utilizados em ensaios de hemaglutinação e de

osagem de proteínas solúveis (Figura 1).

FARINHASedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ diferentes tampões de extração*
contendo NaCI 0,15 M, nas proporções

1:10 m/v
+ Agitação por 3 horas

+ Centrifugação a 10.000 x g por 30
minutos a 4°C

SOBRENADANTE
(Extrato Total

PRECIPITADO
(Descartado)

ATIVIDADE
HEMAGLUTINANTE

DOSAGEM DE PROTEÍNAS

FIGURA 1. Esquema de extração de proteínas das farinhas de variedades de
Vigna. (*Glicina-HCl 0,1 M, pH 2,6; Tris-HCl 0,1 M, pH 7,6
e Glicina-NaOH 0,1 M, pH 9,0).
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-A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADosagem de Proteínas Solúveis

As determinações de proteínas nos diferentes extratos foram feitas segundo o

iétodo de BRADFORD (1976). A cada 100SRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . l I de amostra, preparadas em diferentes

concentrações, foram adicionadas 2,5 rnl do reagente de Bradford. A mistura foi então

ixada em repouso por 10 minutos e em seguida determinada a absorbância a 595 nm, em

pectrofotôrnetro Pharmacia LKB - Novaspec 11. A concentração de proteínas foi

eterminada a partir de uma curva padrão usando-se Albumina Sérica Bovina.

-+.5.Determinação da Atividade Hemaglutinante

Para a determinação da atividade hemaglutinante nos diferentes extratos

roteícos, foi utilizado o método descrito por MORElRAedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& PERRONE (1977). As

amostras a serem dosadas foram submetidas a diluições duplas seriadas (1:2, 1:4, 1:8, ...)

m tampão Tris-HCI 0,1 M, pH 7,6 ; e a cada 200 J . l I de cada diluição, foi adicionado igual

.olume de uma suspensão de hemácias (humanas do sistema ABO e de coelho) a 2 % em

aCI 0,15 M. Os ensaios foram então incubados a 37°C por 30 minutos e deixados em

repouso à temperatura ambiente por mais 30 minutos, após o que foram centrifugados a

1000 x g por 30 segundos em centrífuga de bancada Exelsa Baby I modelo 206 e

interpretados, permanecendo por mais 12 horas à temperatura ambiente, quando foi feita

uma nova leitura do ensaio. Os títulos de hemaglutinação foram determinados como sendo

inverso da maior diluição ainda capaz de apresentar aglutinação visível a olho nu.

Hemácias humanas do sistema ABO e de coelho foram utilizadas no estado normal e

tratadas com enzirnas proteoliticas (Bromelaína, Papaína, Subtilisina e Tripsina). Todas as

amostras com sangue foram coletadas em recipientes contendo heparina, lavadas cinco

vezes com NaCI 0,15 M, ou PBS; centrifugadas (3.000 x g) e determinado o hematócrito

(concentração de células vermelhas) de acordo com a metodología descrita por KABATT

& MAYER (1967) apud LYNN & CLEVETTE RADFORD (1986). No caso de tratamento

enzimático, as hemácias foram suspensas a 2 % em solução contendo a enzirna proteolitica

(0,1 mg de enzirna por 10 rnl de NaCI 0,15 M). As suspensões foram incubadas a 20°C por

1 hora com agitações ocasionais e, a seguir, lavadas sete vezes com solução salina (NaCI
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0,15 M) gelada. Após centrifugação (3.000 x g), as células foram suspensas em aCl 0,15

1 para uma concentração final de 2 %.

-L6. Fracionamento de Proteínas

As farinhas das sementes das diferentes variedades foram submetidas a

extrações protéicas e fracionamento de acordo com a sua solubilidade (globulinas,

albuminas, glutelinas e prolaminas). Inicialmente as farinhas foram postas em contato com

uma solução salina (NaCl 0,5 M) na proporção (1 :10 m/v) e em agitação constante durante

4 horas, a temperatura de 10°C. As suspenões obtidas foram centrifugadas a 10.000 x g,

durante 20 rnínutos a 4 "C. O sobrenadante obtido depois de filtrado em papel de filtro

qualitativo, foi submetido a diálise contra agua destilada durante 24 horas após o que se

efetuou outra centrifugação, o novo sobrenadante obtido representou o volume contendo a

fração de alburnínas e o novo precipitado (precipitado 2), depois de ressuspenso em 15 rnl

de NaCI 0.5 M representou a fração globulínica. Para a obtenção das outras frações o

processo inicial anteriormente descrito é repetido a partir do precipitado 1 tendo como

mudança o tempo de agitação que pasou a ser de 1 hora e as soluções de extração que para

prolaminas foi Etanol 70%, para glutelina ácida HCI 0.1 N e glutelina básica NaOH 0.1 N.

líquotas de cada uma destas frações protéicas resultantes foram utilizadas em ensaios de

hemaglutinação e de dosagem de proteínas solúveis no momento da sua separação e antes

de serem liofilizadas (Figura 2).
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFA~~HA I

100 ml NaCI 0,5M
6 h agitação
@ 9000 x g (20 min)

I

RESÍDUO 1 EXT. BRUTO

50 ml etanol 70% diálise
1h em agitação @
@

RESíDUO 2SRQPONMLKJIHGFEDCBA

P P t ALBUMINAS

PROLAMINAS 15 ml NaCI 0,5 M

50 ml HCI O,lN

lh em agitação GLOBULINAS
(à),

UTELÍNAS RESÍDUO 3
, CIDAS

50 ml NaOH 0,1 N
1 h em agitação
@

I
RESÍDUO

FINAL
GLUTELINAS

BÁSICAS

uura 2. Esquema de Extração e Fracionamento Protéico de farinha de Vigna unguiculata
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~.7. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida em Presença de Dodecil Sulfato de Sódio (SDS)

e 2-mercaptoetanol.

Os experimentos de eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e

e 2-mercaptoetanol foram conduzidos seguindo-se de perto a técnica descrita por

L EMMLI (1970), adaptada para ouso de géis (13,8 x 7,9 x 0,11 em) de separação em

lacas. O gel de aplicação (contendo 3,5 % de poliacrilamida) foi montado em tampão Tris-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H e I 0.5 M, pH 6,8 e SDS a 1 %. O gel de separação com um gradiente de 5 a 17,5 % de

oliacrilamida foi montado em tampão Tris-HC13 M, pH 8,8 contendo SDS a 1%.

As amostras a serem submetidas à eletroforese (farinhas das sementes e frações

liofilizadas) foram suspensas em tampão Tris-HCl 0,0625 M, pH 8,3 contendo SDS a 1%.

Para as farinhas das sementes foi utilizada urna concentração de 20 mg/ml. Ja para o extrato

otal e frações liofilizadas foi utilizada uma concentração de 5 mg/ml. Após ter sido

adicionado I? u l de 2-mercaptoetanol, as amostras foram incubadas a 100°C por 10

minutos e centrifugadas em centrífuga Eppendorf a 15.000 x g por 5 minutos. Azul de

romofenol (para marcação da frente da corrida eletroforética) a 0,02 % e cristais de

carose (para tomar as amostras mais densas) foram acrescentadas às amostras antes das

mesmas serem aplicadas ao gel. Aliquotas de 15 ul foram aplicadas nos poços do gel.

A corrida eletroforética foi realizada com uma duração média de 3 horas à

amperagem constante (15 mA). Após a eletroforese, o geis foram colocados para corar em

olução de Coornassie Brilliant Blue R-250 a 0,05 %, preparada em metanol, ácido acético

água ( I :3,5:8, v/v/v) e o descoramento dos geis e visualizado das bandas protéicas foram

. itos com metanol, ácido acético e água (1 :3,5:8, v/v/v/).

~.8Análise de Aminoácidos

A análise de aminoácidos das farinhas das seis variedades de feijão de corda

e tudadas foi feita da seguinte maneira: para hidrólise de 1° mg de farinha, foi utilizado 1 ml

de H e I 6 N com fenol a 0,1 % (p/v) em ampolas de vidrio sob atmosfera de nitrogênio. As
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ampolas foram colocadas em estufa a 100°C por 24 horas. Após hidrólise, as ampolas

foram abertas e as amostras secadas em presença de aOH e P205. Depois de secas as

amostras foram redissolvidas em tampão citrato de sódio pH 2,2, filtradas e posteriormente.

colocadas em cápsulas adaptáveis ao aparelho de análise de aminoácidos. Os aminoácidos

foram determinados pelo sistema de SPACKMAN-STEIN-MOORE (1958) usando o

sistema Biochrom 20 da Phannacia.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o aminoácido triptofano das farinhas foi determinado pelo método descrito por

PINTÉR-SZAKÁCS & MOLNÁR-PERL (1990). 25 mg de farinha das sementes das seis

variedades foram colocadas em contato com 2,5 rnl de um reagente contendo Hei a 37 % e

ácido fónnico a 96 %. na proporção de 2/3, por duas horas a 35°C. Depois à cada amostra

foi adicionado 2,5 m1de etanol absoluto. As amostras foram então filtradas em lã de vidrio,

sendo retiradas alíquotas de 0,5 rnl e a estas foram adicionados 2,0 rnl de um reagente (com

etanol e o reagente não contendo ninidrina na proporção de 1/4), sendo feita então a leitura

a 380 nm. O conteúdo de triptofano das amostras foi determinado tendo como base urna

curva padrão feita com triptofano e pela diferença das absorbâncias adquiridas com ragente

contendo ninidrina e sem ninidrina.

As diferentes frações protéicas das variedades de Vigna unguiculata estudadas

foram submetidas à analise de aminoácidos em um analisado r automático de aminoácidos

Alpha Plus (Pharmacia-Lk.B).



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

: .1. Sementes de Vigna unguiculata.

Na Figura 3 são apresentadas as sementes das variedades (Br-14, Br-9, Br-17,

C-0434, Vita 7) de Vigna unguiculata utilizadas no presente estudo. Observa-se que,

om exceção da variedade CNC-0434, todas as outras variedades apresentam um padrão

enotípico semelhante.

: .2. Análise Elementar

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram as análises elementares das

~ inhas das variedades (Br-14, CE-315, Br-9, Br-17, CNC-0434 eVita 7) de Vigna

nguiculata. A variedade Br-14 foi a que apresentou o menor teor percentual de umidade,

enquanto que a varidade Br-17 apresentou o maior teor percentual, apesar de todas

presentarem teores de umidade (%) ligeiramente superiores ao normalmente encontrado

ara Vigna unguiculata (Chaves et al., 1952; Rodrigues, 1986). Estas mesmas duas

.ariedades, Br-14 e Br-17, apresentaram também o menor e maior conteúdos de proteína

ruta (avaliado pelo método de Kjeldahl), respectivamente, e todas as variedades

resentaram um conteúdo de proteína bruta altamente compatível com os dados

"portados na literatura para outras variedades de Vigna unguiculata (Chaves et al., 1952;

arvalhoedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Monteiro, 1969; Ernbrapa, 1981; FIBGE, 1981 Rodrigues, 1986). Além disto,

valores de proteína bruta encontrados para as farinhas totais destas variedades é coerente

_ m aquele encontrado para farinha delipidada da variedade California Blackeye No.5

han & Phillips, 1994). Com relação ao teor de lipídeos totais (Tabela 1), baixos teores

o) foram observados, como já encontrado para outras variedades de Vigna e mesmo para

tras espécies de leguminosas da tribo Phaseoleae. As variedades Br-9 e CE-315 foram as

_ e apresentaram o menor e o maior teor percentual de lipídeos totais, respectivamente .

. inalmente, quanto aos teores de cinzas destas variedades, observa-se que eles variaram de

__ 8 % (variedade Br-17) a 3,19% (variedade CE-315).

32
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Figura 3. Sementes de Vigna unguiculata variedades Br-14 (a), CE 315(b), Br-17 (c), Br 9

(d), CNC 0434 (e) eVita 7edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( t) .

UNIVERSIDADE FEDERAL DOSRQPONMLKJIHGFEDCBAC E I o R A
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Tabela I - Análise elementar de sementes de variedades de Vigna unguiculata

VARIEDADES

8r-14 8r-9 8r-17 CNC-0434 Vita 7 CE-315

VMIDADE 11.36 ± 0.1 14.32 ± 0.4 15,90 ± 0.1 13,72 ± 0,3 13.93 ± 0.3 11.63edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 : o.

PROTEÍNA 2\.6 ± 1,6 21,9 ± 1,0 24,7 ± 1,5 21,7 ± 1,8 22.7 ± 2.4 2\.6 ± 2.0
BRUTA*

LlPÍDEOS 1.42 ± 0.11 1,23 ± 0,12 1,64±0.14 1,64 ± 0.15 1.49 ± 0.13 1.71 ± 0.16
TOTAIS

CINZAS 2.45 ± 0.07 2.33 ± 0.16 2,28 ± 0,02 2,77 ± 0.18 2.47±0.18 3.19 ± 0,01

CARBOIDR 74.49 74.54 71,38 73.89 73.34 74,11
ATOS**

* Nitrogênio total (Kjeldahl) X 6,25.

** Obtido por diferença.
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Estes valores se situam em uma faixa ligeiramente inferior aquela encontrada

ara outras variedades de Vigna unguiculata (CarvalhoedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Monteiro, 1969; Araujo et al.,

1975; Rodrigues, 1986).

Ainda quanto a análise elementar (Tabela 1) é importante ressaltar que todas as

ariedades apresentaram altos teores de carboidratos, embora semelhantes, variando de

~1.38 % para a variedade 8r-17 a 74,54 % para a variedade 8r-9. Estes valores são, em

geral, superiores àqueles obtidos para outras variedades de Vigna unguiculata (Monteiro,

1969: Rodrigues, 1986).

Quando os lipídeos totais foram fracionados em lipídeos saponificáveis e

matéria insaponificável (Tabela 2) observa-se que as variedades de Vigna unguiculata

presentaram maiores conteúdos de lipídeos saponificáveis (variando desde 47,80 % dos

ipídeos totais para variedade CNC-0434 até 60,95% para a variedade 8r-9). Já em relação

matéria insaponificável, os teores variaram de 8,97 % dos lipídeos totais para a variedade

'ita 7 a 13,73 % para a variedade 8r-17.

A análise detalhada dos lipídeos saponificáveis quanto ao tipo e quantidade dos

cidos graxos presentes (Tabela 3) mostrou que as variedades estudadas apresentaram o

ido graxo saturado hexadecanoato (ácido paImítico, 16 C) como o ácido graxo mais

bundante. 'Estes resultados são contrários àqueles encontrados por Sales & Rodrigues

1988) que encontraram para outras variedades de Vigna unguiculata uma predominância

e ácidos graxos insaturados entre os lipídeos saponificáveis. Entretanto, estes resultados

tão concordantes com aqueles encontrados para 6 espécies de leguminosas do gênero

meia. onde a porção lipídica saponificáveJ apresenta o ácido paImítico (saturado) como o

is abundante (Santi, 1995). Por outro lado, estudo semelhante realizado com farinhas de

:nentes de 7 espécies do gênero Mimosa (Leguminosae, Mimosoideae) mostrou que, em

ceral, predominam o ácido graxo saturado hexadecanoato, com exceção da espécie Mimosa

era que apresenta o ácido graxo insaturado cis-9, 12-octadecenóico (ácido linolêico) e da

spécie Mimosa aeutistipula, cujo ácido graxo mais abundante é o ácido graxo insaturado

--9-octadecenóico (ácido olêico )(Gadelha, 1995). Os outros ácidos graxos saturados

ontrados foram os ácidos Esteárico, Eicosanoato, Docosanoato e Pentacosanoato, com

eção da variedade Vita 7 que não apresentou o ácido Pentacosanoato.
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Tabela 2. Teores de lipídeos saponificáveis e matéria insaponificável em sementes de

variedades de Vigna unguiculata.

Espécie % LipídeosedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Lipídeos

insaponificáveis

% Lipídeos

sapo nificáve is

Br-14 1,42 11,48 57,75

Br-9 1,23 10,00 60,95

Br-I7 1,64 13,73 48,97

CNC-0434 1,64 9,25 47,80

Vita 7 1,49 8,97 52,10

CE-315 1,71 11,56 50,90
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Tabela 3 - Percentagem de ácidos graxos em sementes de variedade Vigna unguiculata

Metil éster VARIEDADES
Ácido graxo/
No de C e lnsat. 2 3 4 5 6

Hexadecanoato/ Palmítico 49,24 48,26 58,15 52,04 41,52 47,31
(CI6:0)

9, 12 Octadecadienoato/ 11,47 7,47 6,37 12,58 21,77 12,83
Linoléico(C 18:2[9, 12])

9-0ctadecanoato/ 13,09 13,22 9,56 13,26 12,53 9,87
Oléico (C 18:1[9])

Octadecanoato/ 11,92 11,08 11,03 11,22 9,99 12,51
Esteárico (C 18:0)

Eicosanoato/ 4,13 3,63 4,35 3,96 3,07 5,38
eicosanóico (C20:0)

Docosanoato/Docosanói-co 5,96 7,72 6,86 6,94 6,20 9,09
(C22:0)

Pentacosanoato/Penta- 4,46 3,65 3,67 2,66 3,02
cosanóico (C25:0)

não identificado 4,97 2,27

# No cálculo das percentagens foram eliminados os contaminantes (já conhecidos).

A identificação foi feita por RT.
8r-14(1); 8r-9 (2);Br-17(3);CE-315 (4);Vita 7(5);CNC-0434 (6).
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5.3. Proteínas Solúveis

Embora se tenha detectado uma alta homogeneidade nos níveis de proteína

bruta nas farinhas das sementes das variedades de Vigna estudadas (Tabela 1), observa-se,

por outro lado, que a realidade é completamente diferente quando se analisa os níveis de

proteinas solúveis destas farinhas. A Tabela 4 apresenta os resultados de proteínas solúveis

obtidas em extrações a diferentes valores de pH. De um modo geral, a extractibilidade das

proteínas aumenta com o aumento de pH (teor de proteínas solúveis a pH 2,6 menor que o

teor de proteínas solúveis a pH 7,6, que por sua vez é menor que o teor de proteínas

solúveis a pH 9,0), como já observado para várias outras leguminosas (Larkins 1981). De

um modo geral o extrato protéico da farinha das sementes da variedade Br-14 a pH 9,0

(150,35 mgP/gF) e o extrato protéico da farinha de sementes da variedade CE-31S a pH 2,6

(53,36) foram os extratos que apresentaram o maior e o menor conteudo de proteínas

solúveis, respectivamente. O teor de proteínas solúveis a pH 2,6 variou de 53,36 mg P/gF

para a variedade CE-315 a 98,80 mg P/gF para a variedade Br-14, enquanto que a pH 7,6 o

teor de proteínas solúveis variou de 115,65 mgP/gF na varidade Br-17 até 138,68 mgP/gF

na variedade CNC-0434 e, a pH 9,0, o teor de proteínas solúveis oscilou de 107,90 para a

variedade CE-315 a 150,35 para a variedade Br-14. Além disto, a variedade que

apresentou, em média, os maiores conteudo de proteínas solúveis foi a variedade Br-14.

5.4. Atividade Hemaglutinante em Extratos Obtidos a Diferentes Valores de pH

Os diferentes extratos protéicos, quando submetidos à determinação de

atividade hemaglutinante, apresentaram os resultados mostrados nas Tabelas 4,5,6,7,8 e 9.

Pode-se observar que os extratos protéicos obtidos em diferentes valores de pH (pH 2,6;

pH 7,6 e pH 9,0), das variedades estudadas, não apresentaram atividade hemaglutinante

específica contra hemácias humanas do sistema A, B e 0, tanto em relação a hemácias

normais como a hemácias submetidas a tratamentos com enzimas proteolíticas (bromelaína,

papaína, subtilisina e tripsina) e mesmo quando os ensaios foram reavaliados após ficarem

por 12 horas á temperatura de 20°C. Os extratos protéicos destas variedades obtidos nas
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mesmas condições apresetaram, entretanto, atividade hemaglutinante quando foram

co locadas em contato contra hemácias de coelho, principalmente quando os ensaios foram

reavaliados após 12 horas. Estos dados estão em concordância com os encontrados por

Gadelha (1995) em especies do gênero Mimosa, e com os resultados de unes (1994),

também com sementes de espécies de Mimosoideae, no referente à atividade

hemaglutinante tempo dependente. Pode-se observar que os diferentes extratos protéicos

das sementes das 6 variedades avaliadas, foram capazes de aglutinar hemácias de coelho,

mais acentuadamente contra hemácias tratadas com enzimas proteolíticas como brornelaína,

subtilisina e tripsina. As variedades que apresentaram os maiores valores de hemaglutinação

(Tabela 5 e 9), foram as variedades Vita 7 e Br 14, com 114,8 e 106,11 UHJmgP

respectivamente, sendo no primeiro caso no pH de extração 2,6 e no segundo em pH 9,0.

O fato de ser observada a presença de atividade hemaglutinante sugere muito

fortemente a presença de lectinas nestas variedades de Vigna unguiculata, o que estaría de

acordo com os resultados de Oliveira et aI. (1982), os quais detectaram atividade

hemaglutinante em sementes desta mesma espécie (variedade Seridó) e com os trabalhos de

RobersonedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Strength (1983), no isolamento e caracterização de uma lectina em caupi.

Os valores de hemaglutinção apresentaram grande variabilidade nas diferentes

variedades e, para os diferentes pH de extração, pode-se observar valores desde próximos

de 1 até valores de 114,8 Ul-l/mgP (atividade específica). Quanto aos resultados mais

significativos de hemaglutinação (atividade específica máxima) os resultados encontrados

estão próximos, porém ligeramente superiores, aos reportados por Ologhobo & Fetuga

( 1983), que encontraram, trabalhando em diferentes linhagens de caupi, valores máximos de

98,9 UH/mgP. A variabilidade apresentada por estas variedades também está em

correspondência com os trabalhos de Xavier-Filho et aI. (1989), que encontraram atividade

hemaglutinante contra hemácias de coelho tripsinizadas tanto em extratos ácidos como

hásicos em 6 cultivares de caupi (CE-31 Pitiuba, CE-524, IT81 D-I 064, Wetbreed, Nigeria

8 7 e Prima).
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Tabela 4. Teor médio de proteínas solúveis de sementes de variedades de feijão-

de-corda (Vigna unguiculatay

Variedade mg P/g F

pH2,6 pH7,6 pH 9,0

8r-14 Mulato 98,80 132,70 150,35

8r-9 Longá 83,60 131,05 131,65

8r-17 Gurguéia 53,45 115,65 112,95

CNC-0434 90,55 138,68 142,50

Vita 7 72,00 123,66 120,76

CE 315 53,36 115,66 107.90
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Tabela 5. Atividade hemaglutinante específica em farinhas de sementes de Vigna

unguiculata variedade Br-14*.

UHlmgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração A B O

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 18.34

2,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 9,17

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 36,68

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 18,34

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 3,29

7,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 1,70

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 6,78

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 13,57

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 1,66

9,0 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 3,32

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 106,11

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 6,63

* resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C.

** UHJmgP, Atividade hemaglutinante por miligrama de proteínas.

S.A. Sem atividade hemaglutinante.
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Tabela 6. Atividade hemaglutinante específica em farinhas de sementes de Vigna

unguiculata variedade Br-9*.

UHlmgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração A B O

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaina* S.A. S.A. S.A. 15,17

:2,6 c/ Papaina S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 7,58

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 2,94

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 5,88

7,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 0,74

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 1,47

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,88

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 28,22

9.0 c/ Papaina S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 3,53

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 0,88

* resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C.

** UH/mgP, Atividade hemaglutinante por rníligrama de proteinas.

S.A. Sem atividade hemaglutinante.
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Tabela 7. Atividade hemaglutinante específica em farinhas de sementes de Vigna

unguiculata variedade Br-17*.

UHlmgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração A B O

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. S.A.

2,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

Semtratamento S.A. S.A. S.A. 0,26

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 0,51

7,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 0,51

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 0,51

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 1,03

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,54

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 0,54

9,0 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 1,07

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 1,07

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 0,54

* resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C.

**FEDCBAU HlmgP, Atividade hemaglutinante por miligrama de proteínas.

S.A. Sem atividade hemaglutinante.



45

Tabela 8. Atividade hemaglutinante específica em farinhas de sementes de Vigna

unguiculata variedade CNC-0434*.

UHJmgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração A B O

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 1,90

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 60,81

2,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 7,60

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 15,20

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 15,20

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,76

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 6,05

7,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 1,51

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 1,51

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 1,51

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,22

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 27,60

9,0 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 1,73

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 3,45

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 13,80FEDCBA

* resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C.

* * U H/mgP, Atividade hemaglutinante por miligrama de proteínas.

S.A. Sem atividade hemaglutinante.
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Tabela 9. Atividade hernaglutinante específica em farinhas de sementes de Vigna

unguiculata variedade Vita 7*.

UHJmgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração A B O

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaína * S.A. S.A. S.A. 114,80

1.6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 14,35

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 20,44

7.6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 10,22

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 20,44

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 5,11

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,30

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 19,10

9,0 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 19,10

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 38,21

* resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C.

** UH/mgP, Atividade hernaglutinante por miligrama de proteínas.

S.A. Sem atividade hemaglutinante.
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Tabela 10. Atividade hemaglutinante específica em farinhas de sementes de Vigna

unguiculata variedade CE-315. *

UH/mgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

'(tração A B O

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 17,58

c/Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 70,33

2,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 17,58

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 17,58

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 17,58

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 2,69

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 21,49

7,6 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 10,75

c/ Subtilisína S.A. S.A. S.A. 2,69

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 5,37

Sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,72

c/ Bromelaína* S.A. S.A. S.A. 22,96

9,0 c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 11,80

c/ Subtilisina S.A. S.A. S.A. 5,74

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 1,43

* resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C.

** UH/mgP, Atividade hemaglutinante por miligrama de proteínas .

.A. Sem atividade hemaglutinante.

-
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5.5. Teor de Proteínas em Frações Protéicas de 6 variedades de Vigna unguiculata.

A Tabela 11 apresenta os valores de teores de proteínas (proteína bruta,

avaliado por Kjeldahl) das frações protéicas (globulínas, albuminas, glutelinas ácidas e

básicas e prolaminas) das farinhas de sementes das variedades de Vigna analisadas. As

globulinas foram, indiscutivelmente, as que apresentaram os maiores teores em todas as

variedades, variando de 33,09 % para a variedade Vita-7 a 47,64 % para a variedade 8r-9.

As albuminas, por sua vez, variaram de 18,64 % para a variedade Br-14 a 31,91 % para a

variedade CE-315. Enquanto as glutelinas básicas variaram de 6,36 % (variedade Vita-7) a

12,02 % (variedade CE-315), as glutelinas ácidas variaram de 3,82 % para a variedade

Vita-7 a 11,70 % para a variedade CE-315. Finalmente as prolarninas, fração que se

apresentou em menor quantidade relativa em todas as variedades estudadas, variaram de

1.10% para a variedade Br 9 a 3,19 % para a variedade CE-315.

5.6.FEDCBA1eor de proteínas solúveis em Frações Protéicas de 6 variedades de Vigna unguiculata.

No que se refere a proteinas solúveis (dosadas colorimetricamente),

observou-se (Tabela 12) que também as globulinas apresentaram os maiores teores

(variando de 46,56 mgP/gF para a variedade Vita-7 a 92,22 mgP/gF Br-9), seguido das

albuminas (variando de 8,18 mgP/gF para a variedade Br-9 até 41,50 mgP/gF para

variedade 8r-17), das glutelinas básicas (variação de 4,08 mgP/gF para a variedade CNC-

0434 a 16,34 mgP/gF para a variedade Br-9), das glutelinas ácidas (variação de 1,68

mgP/gF para a variedade Br-9 até 8,14 mgP/gF para a variedade CE-315) e, finalmente, das

prolarninas, que apresentou teores residuais.



Tabela 11. Teor de proteínas totais (g/lOO g eFEDCBA% ) das diferentes frações protéicas de

variedades de feijão-de-corda Vigna unguiculata.

I RA(,'ÃO BR-14 CE-315 BR-17 BR-9 CNC-0434 VIlA-7

I xtrato l otal 11,6 14,6 11,3 14,9 10,2 11,3

Globulinas 8,3 3,4 6,6 8,7 5,6 5,2
(45,50) (36,17) (47,44) (47,64) (37,38) (33,09)

Alhuminas 3,4 3,0 3,0 5,1 3,5 4.6
(18,64) (31,91) (21,56) (27,92) (23,36) (29,28)

Glutelinas Básica" 1,9 1,6 1,2 1,2 1.8 1,0
(10,41) (17,02) (8,62) (6,57) (12,01) (6,36)

Gluielinas Ácidas 0.9 1,1 0,9 1,0 1,0 0,6
(4,93) (11,70) (6,47) (5,47) (6,67) (3,82)

Prolam inas 0.4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4

(2,19) (3,19) (2,15 ) (1,10) (2,13 ) (2,54)

Re.,íduo r inal 3,3 2,6 1,9 2,1 2,8 3,9
(8,31 ) (27,55) (13,73) (11,28) ( 18,42) (24,88)

Nitrogênio 1otal (Kjeldalhl) x 6,25

49
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Tabela 12. Teor de proteínas solúveis (rngP/gF)* das diferentes frações protéicas de
variedades de feijão-de-corda Vigna unguiculata.FEDCBA

I 'ração ~ Albuminas Globulinas Glutelinas Glutelinas
Básicas Á c id a s

Variedades m g l'/g F c m g P /g F o rn g P /g F o
m g P /F c

-l-

81'-14
15,71 1,85 57,11 4,87 15,50 1,23 7,64 0,36

Mulato

8r-9 Longá 8,18 0,69 92,22 2,00 16.34 1,82 1,68 0,13

81'-17
41.50 4,80 51,12 1,75 9,90 0,78 6,12 0,17

Gurguéia

CNC-0434 13,04 1,10 52,16 1,14 4,08 0,42 4,90 0,40

Vita 7 20,24 1,73 46,56 1,50 7,88 0,26 4,51 0,21

CE-315 17,17 1,50 74,46 8,50 14,54 0,50 8,14 0,72

*rngP/gF - miligramas de proteínas por grama de farinha.
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5.7. Atividade Hemaglutinante em Frações Protéicas de 6 variedades de Vigna

unguiculata.

A Tabela 13 apresenta os resultados de atividade hemaglutinante específica

(Unidades de hernaglutinação por miligrama de proteínas) contra hemácias de coelho nas

diferentes frações protéicas (globulinas, albuminas, glutelínas básicas e ácidas) das

variedades de Vigna estudadas. Observa-se que albuminas, via de regra, constituíra-se nas

frações que mais apresentaram atividade hemaglutinante e as globulinas as que menos

apresentaram este tipo de atividade. Para a variedade Br-14, a atividade se concentrou,

essencialmente, nas albuminas, tanto com hemácias normais como com hemácias tratadas

com as enzirnas proteolíticas. Nesta variedade, entretanto, as frações glutelinas básicas e

glutelinas ácidas apresentaram significativa atividade hemaglutinante contra hemácias de

coelho tripsinizadas. Para a variedade Br-9, por outro lado, apesar da maior atividade

hemaglutinante aparecer na fração albumína contra hemácias tratadas (e não contra

hemácias normais) a fração de glutelinas ácidas apresentou significativa atividade específica

contra hemácias tratadas e uma razoável atividade nas glutelinas básicas. Já com a variedade

Br-17 observou-se que, apesar de apresentar atividade hemaglutinante específica na fração

albuminas, a melhor atividade está na fração glutelinas básicas, principalmente contra

hemácias tratadas e a fração glutelinas ácidas apresentou uma razoável atividade somente

com hemácias de coelho tratadas com bromelaína. A variedade CNC-0434, em geral,

apresentou baixa atividade hemaglutinante, com exceção da fração glutelinas básicas frente

a hemácias tratadas com subtilisina e da fração glutelinas ácidas frente a hemácias não

tratadas. A variedade CE-315 não apresentou atividade hemaglutinante na fração glutelínas

básicas, atividade residual na fração globulinas e uma razoável atividade nas frações

albuminas (com destaque para hemácias tratadas com bromelaína, subtilisina e tripsina) e

glutelinas ácidas (destacando-se a atividade contra hemácias tratadas com tripsína.

Finalmente, a variedade Vita- 7 não apresentou atividade na fração glutelinas ácidas,

glutelinas básicas e globulinas, mas apresentou uma atidade média na fração albuminas

contra hemácias tratadas.
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Tabela 13. Atividade hemaglutinante específica (UHJmgP) das diferentes frações protéicas
de variedades de feijão-de-corda Vigna unguiculata.

UH/rngpl

ariedade/Fração Alburninas Globulinas Glut. Básicas Glut. Ácidas

Br-14 MulatoFEDCBAN 6,11 S.A. S.A. S.A.

B 97,77 S.A. 0,60 S.A.

P 12,22 S.A. S.A. S.A.

S 12,22 S.A. 0,60 S.A.

T 12,22 S.A. 18,99 38,53

Br-9 Longá N S.A. S.A. S.A. S.A.

B 97,01 2,08 38,00 40,00

P 97,01 S.A. 9,50 40,00

S 48,50 S.A. 9,50 10,00

T 97,01 S.A. 4,75 20,00

Br-17 Gurguéia N 8,79 S.A. 1,45 S.A.

B 17,58 1,88 46,54 92,02

P 8,79 3,75 46,54 S.A.

S 35,16 S.A. 46,54 S.A.

T 35,16 S.A. 46,54 S.A.
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Continuação da Tabela 13.

UH/mg

pl

Fração/Variedade Albuminas Globulinas Glut. Básicas Glut. Ácidas

CNC 0434FEDCBAN 15,10 S.A. 7,05 125,38

B 3,77 S.A. S.A. 13,92

P S.A. S.A. 4,70 S.A.

S 15,10 1,84 150,58 15,67

T S.A. S.A. 4,70 S.A.

CE-315 N 16,89 1,61 S.A. S.A.

B 54,05 1,93 S.A. 18,08

P S.A. S.A. S.A. 18,08

S 86,42 1,61 S.A. 36,16

T 43,21 0,08 S.A. 72,33

Vita 7 N S.A. S.A. S.A. S.A.

B 9,]0 S.A. S.A. S.A.

P 9,10 S.A. S.A. S.A.

S 4,54 0,25 S.A. S.A.

T 9,10 S.A. 1,28 S.A.

UH / mg P : unidade de hemaglutinação por miligrama de proteína (atividade

específica).

S.A. - Sem atividade hemaglutinante.
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-.8. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida em Presença de SDS e 2-mercaptoetanol

A Figura 5 mostra a eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS

e 2-mercaptoetanol (PAGE-SDS) das farinhas das sementes das variedades estudadas, onde

e observa que existe uma grande homogeneidade de bandas protéicas com um conjunto

principal de bandas entre 65 e 90 kDa em todas as variedades analisadas. Já as Figuras 6, 7,

8 e 9 apresenta os resultados de PAGE-SDS das proteínas presentes nas frações globulinas,

albuminas, glutelinas ácidas e glutelinas básicas respectivamente. Com relação as globulinas

(Figura 6), a predominância e de um conjunto de bandas protéicas com massa molecular

aparente entre 29 e 66 kDa, enquanto que nas albumínas (Figura 7) existe, em geral, duas

forte bandas de massa moleculares aparentes acima de 66 kDa e em tomo de 29 kDa em

todas as variedades. A fração albumina das variedades Br-17 e Vita-7, entretanto, são as

únicas que apresentam um forte banda protéica com massa molecular aparente de cerca de

66 kDa. Quanto as glutelinas ácidas (Figura 8), o que se observa é urna grande

homogeneidade das bandas protéicas com um conjunto principal de bandas em tomo de 80

kDa. Já as glutelinas básicas (Figura 9) apresentam diferenças interessantes em PAGE-SDS.

4.9. Composição de Amínoácidos das Frações

A Tabela 14 apresenta os resultados de amínoácidos nas farinhas das

variedades, enquanto que as Tabelas 15, 16, 17 e 18 mostram os resultados da composição

de aminoácidos das frações protéicas (albuminas, globulinas, glutelinas ácidas e glutelinas

básicas) das seis variedades de feijão-de-corda estudadas. Em geral pode-se observar no

perfil de aminoácidos um alto conteúdo de ácido glutámico e ácido aspartico, o que é

comum para as quatro frações em todas as variedades. Estes resultados estão em

concordância com os dados mostrados por Chang & Philips (1994), os quais trabalharam

com a variedade de caupi blackeye No 5. No entanto, cada fração apresentou-se diferente

quanto a composição de amínoácidos. Na fração albuminas (Tabela 15), os valores mais

altos em quanto a composição percentual de ácido aspártico e glutámico corresponderam
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kDa
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Figura 5. Eletroforese em gel de poliacrilamida em

presença de SDS e 2-mercaptoetanol das

farinhas de 6 variedades de feijão-de-corda

(Vigna unguiculata). (1 e 8) marcadores de

peso molecular; farinhas de (2) Br-14; (3) CE-

315; (4) Br-17; (5) Br-9; (6) CNC-0434; (7)

Vita-7.
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20,10-FEDCBA
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Figura 6. Eletroforese em gel de poliacrilamida em

presença de SDS e 2-mercaptoetanol das

frações globulinas de 6 variedades de feijão-

de-corda (Vigna unguiculata). (I e 8)

marcadores de peso molecular; globulinas de

(2) Br-14; (3) CE-315; (4) Br-17; (5) Br-9; (6)

CNC-0434; (7) Vita-7.
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20,10FEDCBA
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Figura 7. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de

SDS e 2-mercaptoetanol das frações albuminas de 6

variedades de feijão-de-corda (Vigna unguiculata). (1

e 8) marcadores de peso molecular; albuminas de (2)

Br-14; (3) CE-315; (4) Br-17; (5) Br-9; (6) CNC-0434;

(7) Vita-7.
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Figura 8. Eletroforese em gel de poliacrilamida em

presença de SDS e 2-mercaptoetanol das

frações glutelinas ácidas de 6 variedades de

feijão-de-eorda (Vigna unguiculata). (I e 8)

marcadores de peso molecular; glutelinas

ácidas de (2) Br-14; (3) CE-315; (4) Br-17; (5)

Br-9; (6) CNC-0434; (7) Vita-7.
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Figura 9. Eletroforese em gel de poliacrilamida em

presença de SDS e 2-mercaptoetanol das

frações glutelinas básicas de 6 variedades de

feijão-de-corda (Vigna unguiculata). (I e 8)

marcadores de peso molecular; glutelinas

básicas de (2) Br-14; (3) CE-315; (4) Br-17;

(5) Br-9; (6) CNC-0434; (7) Vita-7.
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Tabela 14. Composição em aminoácidos das farinhas de 6 variedades de feijão-de-corda

(Vigna unguiculata).

ALBUMlNAS
8r-14 CE-315 8r-17 Br-9 CNC-0434 Vita-7

(% aminoácido)
D (Asp) 12,22 12,13 11,89 12,64 11,65 11,80
T (Tre) 4,59 4,41 3,85 4,21 3,98 4,25
S (Ser) 4.12 4,20 3,92 3,R3 3,95 4.12
E «(,lu) )1),1)2 [1),52 [9,92 19,1)2 1X,1)2 11),96
G (Gly) 3,88 3,86 3,76 3,83 3,84 4,01
A (Ala) 4,73 4,69 4.49 4,45 4,57 4,80FEDCBA
Ih CYS 1,23 1,02 0,80 0,74 0,74 0,83
V (Vai) 4,06 4,20' 4;85 5,05 4,71 4,68
M (Met) 1,43 1,50 1,37 1,25 1,43 1,45
I (Ile) 5,29 5,29 5,19 5,01 5,22 5,40
L (Leu) 6,83 7,05 7,98 8,02 7,81 7,72
Y (Tyr) 3,82 3,52 3,08 2,87 3,06 3,13
F (Phe) 6,26 6,42 6,58 6,16 6,44 6,52
H (His) 3,31 3,41 3,42 3,25 3,54 3,37
K (Lis) 5,32 5,67 6,38 6,40 6,16 5,99
R (Arg) 9,17 8,35 8,04 6,91 8,47 7,81
P (Pro) 3,73 3,79 3,88 3,84 4,09 3,87
W (Trp) 1,20 1,96 1,30 1,72 1,53 1,31
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Tabela 15. Composição de aminoácidos (% de aminoacido na fração) da fração albuminas de

6 variedades de Vigna unguiculata.

ALBUMINAS

8r-14 CE-315 8r-17 8r-9 CNC-0434 Vita-7

(% aminoácido)
D (Asp) 12,55 10,53 10,47 8,98 11,99 11,55
T (Tre) 3,81 5,61 4,63 4,71 5,50 5,28
S (Ser) 7,09 7,34 6,36 5,14 6,55 6,89
E (Glu) 19,29 9,10 13,70 10,81 3,53 14,47
P (Pro) nd nd nd nd nd nd
G (Gly) 6,17 8,58 6,93 6,73 8,21 7,69
A (Ala) 5,33 8,19 6,59 6,69 7,64 7,98
V (Vai) 5,36 6,43 4,32 4,01 5,59 5,03
M (Met) 0,60 0,57 1,38 1,20 1,31 1,43
I (lIe) 3,93 4,94 3,30 2,98 4,26 3,65
L (Leu) 8,81 8,73 6,32 5,12 6,93 6,93
Y (Tyr) 2,47 4,12 2,74 2,46 3,13 2,83
F (Phe) 5,46 5,03 3,49 2,62 3,71 3,94
GLCN 4,01 0,88 0,40 0,03 0,19 0,16
GALN 0,03 0,03 0,10 0,19 0,07 0,13
H (His) 2,82 2,43 2,21 1,98 2,53 2,38
K (Lis) 5,97 12,74 6,15 5,70 7,64 6,68
NH3 9,58 36,95 9,88 7,31 8,50 7,26FEDCBA
R (A rg ) 5,67 4,76 4,59 3,92 4,60 4,91



Tabela 16 . Composição de aminoácidos (% de aminoacido na fração) da fração globulinas
de 6 variedades de Vigna unguiculata.

GLOBULINAS
8r-14 CE-315 Br-17 Br-9 CNC-0434 Vita-7

(% aminoácidos/fração)

D (Asp) 11,28 13,01 11,31 11,30 11,77 11,48
T (Tre) 5,93 3,75 3,20 3,62 3,54 3,29
S (Ser) 6,55 7,04 6,41 5,97 6,54 6,52FEDCBA
E (Glu) 13,28 20,71 17,35 16,64 17,73 17,27
P (Pro) nd nd nd nd nd nd
G (Gly) 8,96 6,38 5,29 5,82 5,70 5,18
A (AJa) 7,95 6,02 4,98 4,94 5,50 4,76
V (Vai) 4,38 5,61 4,50 4,33 5,12 4,16
M (M e t ) 1,68 0,29 1,01 1,10 1,12 1,04
I (I1e) 3,27 3,99 3,19 2,96 3,98 3,24
L (Leu) 6,31 9,12 7,54 7,58 8,32 7,55
Y (Tyr) 3,03 2,72 2,30 2,40 2,61 2,23
F (P h e ) 3,23 5,71 4,82 4,58 5,26 4,87
GLCN 0.06 0,03 0,37 0,07 0,04 0,21
GALN 0.02 0,01 0,07 0,03
H (His) 2,41 2,89 2,43 2,48 2,42 2,40
K (Lis) 7,35 6,00 5,24 5,09 5,65 5,30
NH3 12,41 8,96 9,54 10,01 9,47 8,27
R (Arg) 4,53 5,85 5,05 5,09 5,01 4,87
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Tabela 17. Composição de arninoácidos (% de arninoacido na fração) da fração glutelinas

ácidas de 6 variedades de Vigna unguiculata.

GLUTELINAS
ÁCIDAS

Br-14 CE-315 Br-17 Br-9 CNC-0434 Vita-7
(% aminoácidoslfração)

D (Asp) 11,60 12,21 11,92 11,61 11,74 11,72
T (Tre) 3,94 4,14 3,62 3,79 4,06 3,76
S (Ser) 6,93 7,12 6,86 6,99 7,16 7,11
E (Glu) 19,03 20,80 19,25 19,03 19,52 19,02
P (Pro) nd nd nd nd nd nd
G (Gly) 6,39 7,17 6,16 6,51 6,89 6,06
A (Ala) 5,18 6,75 4,94 5,2 5,24 5,06
V (Vai) 4,35 4,89 4,22 4,49 4,4 4,34
M (Met) 1,17 0,48 1,24 1,18 1,39 1,27
[ (I1e) 3,35 3,26 3,24 3,19 3,17 3,5
L (Leu) 7,36 8,02 7,28 7,33 7,55 7,49
Y (Tyr) 12,35 2,67 2,45 2,47 2,49 2,3FEDCBA
F (P h e ) 4,39 4,67 4,63 4,12 4,35 4,68
GLCN 0,02 0,06 0,3 0,04 0,09 0,31
GALN 0,01 0,11 0,01 0,04
H (His) 2,92 3,24 2,96 3,05 3,25 2,9
K (Lis) 6,33 6,86 6,29 6,23 6,81 6,53
NH3 8,23 7,19 9,1 8,38 7,44 8,12
R (Arg) 6,19 6,57 5,96 6,29 6,48 6,04
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Tabela 18. Composição de aminoácidos (% de aminoacido na fração) da fração glutelinas

básicas de 6 variedades de Vigna unguiculata.

GLUTELINAS
BÁSICAS

Br-14 CE-315 Br-17 Br-9 CNC-0434 Vita-7FEDCBA
(% aminoácidos/fração)

O (Asp) 13,02 12,97 12,8 12,76 3,78 12,6
T (Tre) 3,32 4,91 4,58 3,62 4,84 4,37
S (Ser) 4,56 3,83 5,25 4,99 5,03 5,25
E (Glu) 17,48 16,35 17,25 19,72 16,19 17,5
P (Pro) nd nd nd nd nd nd
G (Gly) 8,49 8,29 7,83 6,71 9,08 7,82
A (Ala) 7,3 7,33 7,10 5,68 9,08 7,19
V (VaI) 6,63 6,25 6,27 5,38 6,96 6,26
M (Met) 1,17 1,65 1,29 1,16 1,32 0,88
I (Ile) 4,81 6,14 4,42 3,67 4,65 4,4
L (Leu) 9,63 9,21 9,14 7,73 9,83 9,18
Y (Tyr) 3,21 3,07 2,79 2,23 3,14 2,34
F (Phe) 5,03 4,87 5,13 4,45 4,84 5,01
GLCN 0,17 -8,36 0,02 -2,11 0,02 0,05
GALN 0,03 0,02 0,04 0,01
H (I-lis) 2,6 5,56 2,85 3,39 2,08 2,89
K (Lis) 6,06 6,14 6,59 6,77 5,41 6,54
NH3 243,32 68,71 36,67 17,04 62,49 54,16
R (Arg) 5,81 5,87 5,9 6,58 3,78 5,73
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à variedade Br 14 com 12,55 e 19, 29 % respectivamente, sendo que os menores valores

para estes aminoácidos corresponderam à variedade Br 9 com 8,98 % de ácido aspártico e

para a variedade CNC 0434 com 3,53 % de ácido glutámico. Para esta mesma fração e

quando se analisa a composição de alguns dos aminoácidos considerados essenciais, pode-se

notar algumas diferências entre as variedades, como é o caso do aminoácido lisina que

apresentou valores entre 5,70 e 12,74 % nas variedades Br 9 e CE 315 respectivamente; no

caso do fenilalanina, os valores percentuais variaram de 2,62 % na variedade Br 9 até 5,46

% para a variedade Br 14; o conteúdo de treonina variou de 3,81 % na variedade Br 14 até

5,61 % para a variedade CE 315; ja na composicão de metionina desta fração, todas as

variedades apresentaram consistentemente baixo conteúdo deste aminoácido essencial, com

valores extremos de 0,57 até 1,43 % para as variedades CE 315 eVita 7 respectivamente.

Estes valores estam muito próximos com os encontrados por Carasco et. al (1978), Aremu

(1990) e Ene-ObongFEDCBA& Carnovale (1992), os que trabalharam com as cultivares de caupi

Prima, Aremu, Akidi black e Brown respectivamente.

No que se refere à composição percentual de aminoácidos da fração de

globulinas das seis variedades estudadas (Tabela 16), pode-se observar um similar

comportamento ao apresentado na fração albumínica com relação ao consistentemente alto

conteúdo dos ácidos aspártico e glutámico, e também ao baixo conteúdo de metionina.

Novamente a variedade CE 315 destaca-se por apresentar os maiores conteúdos dos ácidos

aspártico e glutárnico com valores de 13,01 e 20,71% respectivamente, no entanto esta

mesma variedade acusa o menor valor de metionina desta fração entre as seis variedades,

com 0,29 %. Também pode-se observar que, quanto a alguns dos aminoácidos essenciais

como lisina, treonina, tirosina e metionina, a variedade Br 14 apresentou os maiores valores

quando comparada com as outras cinco variedades, com valores de 7,35; 5,93; 3,03 e 1,68%

na composição respectiva destes aminoácidos. Ainda no que se refere a aminoácidos

essenciais, e relacionando as proteínas albuminas e globulinas nota-se que, a exepção da Br

14, todas as variedades apresentaram maior conteúdo de treonina e tirosina nas albuminas

que nas globulinas, enquanto que os aminoácidos fenilalanina e leucina apareceram em
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menor quantidade nas alburninas que nas globulinas; estes resultados estão em completa

concordância com o reportado por Chan & Philips (1994) e por Carasco et. ai. (1978).

Os resultados da composição de arninoácidos das frações glutelinas ácidas e

básicas estão mostrados nas Tabelas 17 e 18, onde observa-se que, como nas frações

albuminas e globulinas, os maiores valores percentuais corresponderam aos ácidos glutámico

e aspártico, sendo que a fração glutelinas ácidas apresentou em média valores de ácido

glutámico consistentemente maiores que nas outras três frações das seis variedades, com

valores que oscilaram entre 19,02 e 20,80 % nas variedades Vita 7 e CE 315,

respectivamente (Tabela 17). Por outro lado tanto nas glutelinas ácidas como básicas o

baixo conteúdo de metionina se mostrou similar ao das frações alburninas e globulinas; a

variedade CE 315 que apresentou os mais baixos valores para metionina nas outras três

frações (media de 0,44 %), na fração glutelina básica, contrariamente, apresentou o maior

valor entre as variedades para as quatro frações com 1,65 % (Tabela 18).

No que diz respeito a outros arninoácidos tais como leucina, isoleucina e valina,

observou-se que a fração glutelinas básicas de todas as variedades apresentaram valores

consistentemente superiores aos apresentados nas outras três frações estudadas (albuminas,

globulinas e glutelinas ácidas). Por outro lado quando se analisa os resultados das glutelinas

ácidas, pode-se observar que a variedade Br 14 destaca-se sobremaneira no conteúdo de

tirosina ao apresentar um valor muito acima das outras variedades, e em todas as outras

classes de proteinas, mostrando um valor de 12,35 % (tabela17) quando comparada com a

média das 5 variedades restantes que foi de 2,85 % aproximadamente. Estes dados

concordam em parte com os resultados de Chan & Philips (1994) que encontraram valores

para alguns dos arninoácidos essencias relativamente altos nas frações glutelínicas.

Finalmente os resultados de composição de arninoácidos das farinhas e das

diferentes frações protéicas indicam, claramente, que as variedades estudadas, em geral,

apresentam baixo conteúdo em arninoácidos essencias, particularmente em arninoácidos

sulfurados. Portanto estas variedades devem ser utilizadas com cuidado, principalmente em

situações de única fonte protéica.
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1 - O alto teor de proteínas totais (21,6-24,7 %) e de carboidratos (71,38-74,54 %)

presente nas sementes das variedades de feijão-de-corda estudadas atestam o

potencial das mesmas para utilização na alimentação humana e/ou animal

2 - A possível presença de lectinas nas sementes de todas as variedades, como

sugerido pela ocorrência de atividade hemaglutinante em todas elas, requer que as

mesmas sejam devidamente processadas quando destinadas à alimentação, em virtude

das propriedades antinutricionais e/ou tóxicas geralmente atribuídas às lectinas.

3 - O padrão eletroforético das proteínas totais das farinhas das sementes das

variedades investigadas, em virtude de sua grande similaridade, não permitiu a

diferenciação das mesmas. Esta similaridade revela o alto grau de afinidade botânica

entre estas variedades. Já nas diferentes frações protéicas das variedades, observous-se

que existem diferenças de padrão eletroforético entre as variedades, notadamente nas

albuminas.

4 - As variedades analisadas apresentaram, tanto ao nível de farinhas como ao nível de

frações protéicas, conteúdos percentuais de arninoácidos bastante semelhantes,

caracterizados por altos teores de arninoácidos ácidos e hidroxilados.

67



5 - De um modo geral, todas as 6 variedades deEDCBAV i g n a u n g u i c u l a t a estudadas

apresentaram conteúdos satisfatórios de aminoácidos essenciais, com exceção dos

arninoácidos sulfurados que, via de regra, se apresentam em baixíssirnas concentrações

como é o caso da metionina.

6 - A grande homogeneidade bioquímica entre as variedades, refletindo uma

homogeneidade a nível genético, ressalta a importância de se estudar variedades

selvagens da mesma espécie (ancestrais) ou mesmo espécies selvagens do gênero

V i g n a , a fim de serem avaliadas com relação a fatores bioquímicos que confiram

resistência a pragas e/ou doenças e que, uma vez identificados, possam ser transferidos

às variedades comerciais.

7 - Finalmente, os resultados deste estudo, aliados a resultados agronômicos das

variedades estudadas, sugerem que, pelo menos nas variedades de maior potencial,

seria interessante estudos futuros no sentido de se aumentar o teor de aminoácidos

sulfurados nestas variedades, principalmente via engenharia genética.
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