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INTRODUÇÃO:

A Pereskia aculeata Miller pertence à família Cactaceae, é uma planta nativa da América do Sul,

conhecida como ora-pro-nobis (OPN) (Silva et al., 2017). Suas folhas são utilizadas na culinária tradicional de

todo o Brasil, e pelo seu alto teor de proteína é popularmente conhecida como a "carne dos pobres"(Garcia et al.,

2019). A OPN apresenta entre 19,6 - 26% (p/p) de proteína, o que é muito maior em comparação com outras

hortaliças como alface (1,3% p/p) ou outras fontes vegetais como o milho comum (7,6-10% p/p), e o feijão

(18–20% p/p) (Trentin et al., 2020).

Assim a OPN apresenta grande potencial nutricional como fonte de proteína alternativa às de origem

animal (Garcia et al., 2019), visto que as proteínas encontradas na OPN são de alta digestibilidade (85%) e as

quantidades de proteína e aminoácidos relatados são superiores à mínima recomendada pela FAO (Food and

Agriculture Organization) para um indivíduo adulto (Martin et al., 2017; Takeiti et al., 2009).

Quando se deseja realizar a separação e purificação de uma proteína normalmente é realizada uma

combinação de vários métodos, os quais são selecionados considerando diversos fatores, como fonte de

obtenção, grau de pureza desejada, funcionalidade, aplicação, entre outros. Normalmente, proteínas extraídas de

folhas são obtidas após a ruptura mecânica para liberar componentes solúveis, seguido por precipitação

isoelétrica, precipitação a frio, coagulação térmica ou uma combinação de tratamentos, após os quais o extrato

resultante é finalmente seco ou concentrado (Tamayo Tenorio et al., 2018). Essa combinação de tratamentos

pode causar alterações estruturais que interferem no desempenho tecnológico e funcional das proteínas.

Portanto, é imprescindível entender a relação estrutura-funcionalidade dependendo do método de

extração e separação dessa proteína para modular as propriedades de proteínas vegetais que possam ser

utilizadas como substitutas tecnológicas em alimentos livres de proteínas animais. Por último, ressalta-se a

existência de pouca literatura abordando a extração e estudo das funcionalidades da proteína da OPN.

METODOLOGIA:
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A farinha de folhas de Ora-pro-nobis (OPN) foi adquirida da “Zona Cerealista” de São Paulo - SP, sob lote

075097. Parte dos reagentes utilizados para os testes seguiram o padrão indicado pela AOAC (1990), além de

outros utilizados unicamente de forma analítica, como soluções de HCl, NaOH, clorofórmio e outros.

Para a análise centesimal da farinha iniciou-se com o teste de umidade da farinha realizado em estufa

convectiva durante 24 horas na temperatura de 105ºC, segundo procedimento da AOAC (1990). Cadinhos de

porcelana foram anteriormente higienizados, deixados na estufa por 24 h para retirada de umidade interferente e,

mantidos em dessecador com sílica para atingir o equilíbrio com a temperatura ambiente. A massa de

aproximadamente 3 g de farinha foi colocada nos cadinhos previamente tarados. Foram registrados o peso de

cada amostra antes e depois do aquecimento em estufa (IAL, 2008).

Logo após a determinação da umidade, os mesmos cadinhos foram colocados no incinerador a 500 ºC

segundo IAL (2008), para a análise de cinzas, com o auxílio de uma garra. O material remanescente da

incineração representa o conteúdo de minerais presente na amostra. Já a análise de lipídeos totais seguiu a

metodologia de Bligh & Dyer (1959), apropriada para amostras de baixo teor lipídico. Por último, o teor de

proteínas foi determinado por Kjeldahl (AOAC, 1990) via determinação indireta através do cálculo do teor de

nitrogênio na amostra, adotando fator de correção de 6,25.

Em seguida, foi necessário realizar a extração da proteína e análise de sua solubilidade. Em béqueres de

200 mL, aproximadamente 2 g de farinha de OPN foi misturada a 100 mL de água deionizada. A suspensão foi

mantida em agitação magnética à temperatura ambiente por x minutos para garantir hidratação da farinha. Cada

béquer teve seu pH ajustado com soluções 0,1 M de HCl e NaOH, de forma a obter os pH na faixa de 3 a 8,5.

Após 24h de agitação, as soluções foram transferidas aos tubos e submetidas a centrifugação 12,000 g por 12

minutos em 25 ºC utilizando-se centrífuga Sorvall (Thermo Fisher Scientific ST 8R) e a solução centrifugada foi

armazenada a -20 °C (Zhang et al., 2014) para utilização posterior.

Após a etapa anterior, cada uma das soluções foi submetida ao teste de determinação de proteínas por

método espectrofotométrico segundo Bradford (1976). O método em questão tem o objetivo de relacionar os

resultados espectrofotométricos com a concentração de determinada substância em solução. A curva padrão foi

obtida utilizando albumina bovina como padrão utilizada para cálculo da concentração de proteína solúvel em

cada condição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Além de garantir a integridade da farinha comercial, uma vez que muitas são adulteradas com adição de

amidos e outros carboidratos, a análise centesimal garante o conhecimento da composição dos alimentos. Dessa

forma, ela é fundamental para a avaliação da ingestão de nutrientes de indivíduos e, ainda, para atingir a

segurança alimentar e nutricional. O resultado da composição centesimal da farinha está mostrado na Tabela 1, e

foi comparado com a composição nutricional da farinha de OPN fornecida pelo fabricante.

Tabela 1: Comparação dos valores nutricionais entre os explicitados no rótulo da farinha de OPN e os obtidos a partir de testes práticos em
laboratório.

Nutriente ou Fator Nutricional Rótulo da farinha
(por 100 g)

Ensaio em laboratório em base
úmida

(por 100 g)

Calorias 18 Kcal = 67KJ -
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Carboidratos 17g 18,2g*

Proteínas 21g 26,4g

Gorduras Totais 5g 3,4g

Gorduras Saturadas 5g -

Fibra Alimentar 39g 39g*
(rótulo da marca “Zona Cerealista”; autoria própria, 2022)

Os resultados assinalados com (*) foram obtidos por estimativa. O teor de fibras foi calculado

utilizando-se do valor de fibras alimentares da própria embalagem do produto como referência. Já o teor de

carboidratos, este foi obtido por diferença entre os valores determinados e a quantidade total de farinha. Além

disso, a farinha apresentou teor de umidade em 7,68%, como a média entre as triplicatas, o que está de acordo

com as regulamentações de que as farinhas devem possuir menos do que 15% de água em sua composição,

segundo a resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005. Os dados obtidos de teor de proteína, confirmam

o valor de rótulo, indicando que a farinha não sofreu adulteração.

À princípio, devido à pouca literatura abordando o assunto, foi necessário encontrar as condições ideais

de extração da proteína, isto é, de maior solubilidade. Dessa forma, ela foi avaliada, inicialmente, em pHs de 3,0

a 8,0 e temperatura ambiente. O resultado de proteína solúvel, no entanto, foi extremamente baixo em qualquer

um dos pHs. A partir desta informação, esforços foram concentrados para aumentar a solubilidade da proteína de

OPN e possibilitar a futura extração. Maiores pHs e mais altas temperaturas foram testados. Os resultados

destas análises estão mostrados na Tabela 2 e no gráfico presente na Figura 1.

Tabela 2: Resultados dos valores de proteína solúvel a partir de amostras e diferentes variações de pH e temperatura.

pH Temperatura (ºC) Abs (595 nm) Proteína solúvel
(μg/100μL)

7,4 30,8 0,096 82,32

9,6 30,8 0,111 100,33

7,4 59,2 0,121 111,26

9,6 59,2 0,151 147,58

7 45 0,108 96,79

10 45 0,129 121,59

8,5 25 0,104 92,07

8,5 65 0,165 163,82

8,5 45 0,116 105,94
(autoria própria, 2022)
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Figura 1: Dispersão gráfica dos resultados da concentração de proteína solúvel (μg/100μL) em função da temperatura (ºC).

Verifica-se que o aumento do pH favorece a solubilidade contribuindo para um aumento da ordem de 20

a 30% em temperaturas mais baixas e mais altas, respectivamente, enquanto também aumentou 35% em pH 7,4

e 47% em pH 9,6. O comportamento da solubilidade como função da temperatura para altos pHs pode

praticamente ser expresso por uma reta de coeficiente angular de 1.79. O resultado em questão, mesmo que

desfavorável devido à baixa solubilidade, está de acordo com a literatura. Uma vez que, de um modo geral, a

maioria das proteínas vegetais apresentam maior solubilidade na faixa de pH alcalino, devido ao maior teor de

aminoácidos do tipo ácido aspártico e ácido glutâmico compondo as proteínas de origem vegetal (BOYE &

BARBARA, 2012).

É a interação água-proteína que torna as proteínas solúveis, sendo possível que estas desempenhem

propriedades funcionais tecnológicas desejáveis industrialmente. No processamento de massas e produtos de

panificação, onde se deseja maior elasticidade, solubilidade e homogeneidade dos ingredientes na massa,

podemos concluir que a aplicabilidade da farinha de OPN para a fabricação de pães e massas é pouco benéfica

(JIDEANI, 2011). Por outro lado, Martinevski et al. (2013), conduziram estudos e testes sensoriais com 42

provadores de pães fabricados com farinha de trigo branca e farinha de OPN e obtiveram resultado de 77,8% de

aceitação.

CONCLUSÕES

A partir dos testes realizados, a condição de pH 8.0 e 45 ºC foi escolhida para realizar a extração da

proteína. Essa determinação dos parâmetros foi definida, ponderando evitar condições extremas, como pH 9,6 e

temperaturas acima de 60ºC, visto que essas condições favorecem a desnaturação e a hidrólise das proteínas.

Além disso, sabendo das características encontradas na análise centesimal da farinha de OPN e da

comparação com os aspectos técnico-funcionais de outras farinhas de origem vegetal, o ingrediente se mostra

atrativo do ponto de vista nutricional e sensorial, quando aplicado em formulações, porém com desafios na

produção industrial devido baixa solubilidade e na escalabilidade, já que a farinha é extraída da folha, a qual

apresenta alta umidade e, por isso, baixo rendimento na produção.
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