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INTRODUÇÃO: 

Estima-se que até 2050 o crescimento populacional alcance a marca de aproximadamente 10 

bilhões de pessoas (United Nations, 2019). Diante desse crescente demográfico, garantir a segurança 

alimentar é um grande desafio para muitos países, principalmente aqueles com maiores índices de 

pobreza (FAO, 2012). Um dos obstáculos apontados pela ONU é elevar a produção de alimentos, de 

forma sustentável, para atender ao aumento na demanda por alimentos (FAO, 2017). Fontes de 

proteínas alternativas, como vegetais e insetos, podem ser um dos pilares para garantir a segurança 

alimentar e a sustentabilidade (FASOLIN et al., 2019). Dentre as fontes proteicas emergentes, as 

proteínas vegetais possuem vantagens pela sua disponibilidade e menor custo (KARACA et al., 2011). 

Através da complementaridade nutricional existente em combinações de leguminosas e de cereais é 

possível obter uma fonte alimentar com todos os aminoácidos essenciais bem balanceados (DAY, 

2013). 

Observando a necessidade de fontes de proteínas mais sustentáveis que forneçam 

apropriadamente os aminoácidos essenciais e o crescente interesse da indústria por ingredientes 

proteicos de origem vegetal para a formulação de alimentos, o presente projeto propõe avaliar o efeito 

do tratamento térmico na estrutura e nas propriedades tecno-funcionais de misturas de proteínas da 

aveia com da fava ou com da lentilha. 

METODOLOGIA: 

Extração das Proteínas 

O isolado de proteína de aveia (OPI) foi preparado a partir de grãos de aveia triturados. Os 

isolados de proteína de fava (FPI) e de lentilha (LPI) foram preparados a partir de seus concentrados 

proteicos comerciais (Ingredion, Brasil). A extração das proteínas foi realizada via o método de 

solubilização alcalina, seguida de precipitação isoelétrica. Os materiais obtidos foram liofilizados. 
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Eletroforese em gel de Dodecil sulfato de Sódio-Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

As frações proteicas foram avaliadas seguindo Laemmli (1970) com algumas modificações. As 

dispersões (5% m/m) com e sem tratamento térmico (95°C/15 min) foram centrifugadas a 13.000 rpm 

por 10 min a 20°C. O sobrenadante e o precipitado foram avaliados por SDS-PAGE em condições 

redutoras. 

Hidrofobicidade de superfície 

O índice de hidrofobicidade da superfície foi determinado pela inclinação da reta da intensidade 

de fluorescência (excitação de 390 nm e emissão de 470 nm) da sonda ácido 8-anilino-1-

naftalenossulfônico (ANS) em função da concentração de proteína, conforme descrito por Karaca et al. 

(2011). 

Propriedades espumantes 

As avaliações das propriedades espumantes foram feitas segundo a metodologia descrita por 

Jarpa-Parra et al. (2014), com algumas modificações. A capacidade de formação de espuma (FC) foi 

calculada por 𝐹𝐶 =
𝑉−𝑉0

𝑉0
∗ 100%, sendo V o volume total de espuma formado imediatamente após a 

aeração e V0 o volume inicial da amostra. 

Propriedades emulsificantes 

A atividade emulsificante e os índices de estabilidade da emulsão foram determinados pelo 

método descrito por Mokni Ghribi et al. (2015), com algumas modificações. O Índice de Atividade 

Emulsificante (EAI) e o Índice de Estabilidade da Emulsão (ESI) foram calculados pelas equações: 

𝐸𝐴𝐼 (
𝑚2

𝑔
) =

2∗2,303∗𝐴0∗𝑁

𝑐 ∗ φ ∗ 10000
 𝑒 𝐸𝑆𝐼(min) =

𝐴0

∆𝐴
∗ 𝑡. 

Onde, A0 é a absorbância da emulsão diluída imediatamente após a homogeneização, N é o 

fator de diluição, c é a concentração proteica (g/mL), φ é a fração de volume de óleo da emulsão, ∆A é 

a mudança na absorbância entre 0 e 10 min (A0-A10) e t é o intervalo de tempo (10 min). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Eletroforese em gel de Dodecil sulfato de Sódio-Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos da eletroforese dos isolados e das misturas 

proteicas. Ao observar o perfil proteico da lentilha (LPI) e da fava (FPI), ambas leguminosas, percebe-

se um perfil similar. As principais proteínas de ambas são a legumina α-ácida ( ~36-46 kDa) e β-básica 

(~18-25 kDa), a vicilina (~41-55 kDa na lentilha e em ~15, 26-28 e 48-52 kDa na fava) e a convicilina 

(~66-70 kDa) (ALONSO-MIRAVALLES et al., 2019; BERRAZAGA et al., 2019; KARACA et al., 2011; 

KIMURA et al., 2008; LADJAL-ETTOUMI et al., 2016; SHEVKANI et al., 2015). 

A aveia (OPI), um cereal, apresenta um perfil de proteínas diferente das outras duas citadas 

anteriormente. Ela apresenta a legumina α-ácida (~36-46 kDa) e β-básica (~18-21 kDa), vicilina (~50-

70 kDa), cruciferina (~53-58 kDa) e a globulina (~48-52 kDa) (MÄKINEN et al., 2017; 

MIRMOGHTADAIE; KADIVAR; SHAHEDI, 2009). De acordo com Mäkinen et al. (2013), as proteínas 

da aveia são majoritariamente menos solúveis que as globulinas de vegetais similares, especialmente 
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em pH neutro e levemente ácido. Comparando as frações total e solúvel da OPI, percebe-se que as 

proteínas apresentam caráter predominantemente insolúvel, observando apenas a legumina α-ácida e 

β-básica na fração solúvel. 

 

Figura 1. Perfil eletroforético do padrão (M) e das frações totais e solúveis, antes (UN) e após (TT) tratamento térmico a 95 °C/15min, dos 
isolados proteicos de lentilha (LPI), de fava (FPI) e de aveia (OPI); e das misturas de lentilha com aveia (LO) e de fava com aveia (FO). 

 

Hidrofobicidade de superfície 

A Tabela 1 apresenta os resultados de hidrofobicidade de superfície (H0) dos isolados e 

misturas proteicas, antes (UN) e após (TT) tratamento térmico a 95 °C / 15 min. É possível notar uma 

tendência de aumento de H0 após o tratamento térmico, indicando possível exposição de resíduos 

hidrofóbicos. A lentilha se destacou por apresentar os maiores valores, tanto na sua forma isolada LPI 

quanto na mistura LO. As misturas LO e FO apresentaram valores de H0 superiores aos dos 

respectivos isolados proteicos. 

 

Tabela 1. Hidrofobicidade de superfície dos isolados proteicos de lentilha (LPI), de fava (FPI) e de aveia (OPI); e das misturas de lentilha com 
aveia (LO) e de fava com aveia (FO), tratados (TT) e não tratados termicamente (UN) a 95 °C/15min. Diferenças significativas (p < 0,05) entre 
as amostras são expressas por letras diferentes. 

H0 (x105) LPI FPI OPI LO FO 

UN 27,99 ± 1,14ac 24,20 ± 4,32ab 26,12 ± 1,61ab 30,67 ± 3,46bc 22,72 ± 2,90a 

TT 31,26 ± 3,57bc 25,22 ± 1,16 ab 28,16 ± 3,63ab 35,63 ± 4,03c 30,14 ± 4,55bc 

 

Propriedades espumantes 

A Figura 2 mostra os resultados obtidos para a capacidade de formação de espuma. Os 

isolados proteicos sem tratamento apresentaram maiores capacidades espumantes comparativamente 

àqueles tratados termicamente, em contrapartida, as misturas apresentaram efeito antagônico. As 

misturas exibiram valores intermediários quando comparadas aos isolados proteicos. 
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Figura 2. Capacidade de formação de espuma dos isolados proteicos de lentilha (LPI), fava (FPI) e aveia (OPI), e das misturas proteicas de 
lentilha com aveia (LO) e de fava com aveia (FO), tratadas (TT) e não tratadas (UN) termicamente. 

 

Segundo Santiago (2021), o aumento da adsorção pela proteína na interface líquido-ar induz o 

aumento na capacidade de formação de espuma. Além disso, o tipo de proteína e sua composição são 

fatores que interferem nessa propriedade, visto que a maior habilidade de associação proteína-

proteína e sua capacidade de se tornar parte da interface líquido-ar resultam em maior formação de 

espuma (JARPA-PARRA et al., 2014).  

De acordo com esses resultados, é possível presumir que o tratamento térmico induz 

mudanças estruturais que levam a uma menor capacidade espumante para os isolados proteicos e a 

uma maior nas misturas. A baixa solubilidade das proteínas da aveia em pH neutro afeta suas 

propriedades interfaciais e, consequentemente, suas propriedades espumantes são baixas (MÄKINEN 

et al. 2016). 

Propriedades emulsificantes 

O caráter anfifílico das proteínas permite a adsorção nas interfaces óleo-água e ar-água. Essa 

adsorção diminui a tensão superficial e impede a coalescência dos glóbulos lipídicos. Nesse sentido, a 

habilidade da proteína de ser um bom agente emulsificante depende da sua estrutura e propriedades 

interfaciais (DAY, 2013). A Figura 3 exibe o índice de atividade emulsificante - EAI (A) e de 

estabilidade da emulsão - ESI (B) das dispersões proteicas antes e após o tratamento térmico. 

O OPI apresentou o maior EAI entre as amostras, tanto com e sem tratamento térmico. Os 

efeitos individuais da solubilidade e da hidrofobicidade de superfície são relacionados, tendo em vista 

que o balanço entre as interações hidrofílicas e hidrofóbicas afetam as propriedades emulsificantes e, 

portanto o EAI (KARACA et al., 2011). De acordo com os resultados do ESI, nenhuma das amostra se 

diferiu significativamente. 
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Figura 4. Índice de Atividade - EAI (A) e de Estabilidade de Espuma - ESI (B) dos isolados proteicos de lentilha (LPI), fava (FPI) e aveia 
(OPI), e das misturas de lentilha com aveia (LO) e de fava com aveia (FO), tratadas (TT) e não tratadas (UN) termicamente a 95 °C / 15 min. 

CONCLUSÕES: 

Com o presente trabalho, foi possível avaliar algumas propriedades tecno-funcionais de 

proteínas vegetais e seus comportamentos após serem submetidos a tratamento térmico de 95°C por 

15 min. As leguminosas (lentilha e fava) apresentaram perfis eletroforéticos semelhantes, diferindo do 

cereal (aveia). O aumento da hidrofobicidade de superfície de todas as amostras após o tratamento 

térmico gerou uma mudança estrutural na superfície das proteínas alterando suas propriedades 

interfaciais. Com isso, o tratamento térmico afetou negativamente as propriedades espumantes e não 

teve efeito significativo sob as propriedades emulsificantes das proteínas. 
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