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COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE PROTEÍNAS DE ORIGEM VEGETAL. Laura Gomes de 
Aguiar, Andrea Bordin Schumacher, Fernanda de Nes, Janine Carvalho Nunes, Karina Rossini, Sabrina 
Bartz Penteriche, Willian José Varela, Erna Vogt de Jong (orient.) (UFRGS). 

A soja é uma planta originária do Sudoeste da Ásia e cultivada na China, Japão e Coréia há milênios. Em sua 
composição química, contém altas porcentagens de proteínas e outras substâncias essenciais à alimentação humana. 
Os dados da composição aminocídica indicam que, salvo alguma deficiência em aminoácidos sulfurados, está bem 
equilibrada. A quinoa (Chenopodium Quinoa) é uma semente cultivada na América do Sul principalmente na região 
dos Andes, sendo considerada uma importante fonte de proteína na dieta destas populações. Estudos mostram que 
este alimento é uma fonte rica de aminoácidos e não contém glúten. O objetivo deste trabalho foi comparar a 
qualidade nutricional da proteína da farinha e do grão de quinoa real com a proteína do isolado e da farinha de soja. 
Para isso, foi feito um experimento com ratos Wistar. Os animais foram distribuídos em seis tratamentos, 
diferenciados pela fonte de proteína: aprotéico, caseína (Padrão), farinha de quinoa, semente de quinoa, farinha de 
soja e isolado de soja. A semente de quinoa utilizada para elaborar a ração foi lavada, cozida em água fervente, 
retirando a espuma da superfície, seca até 7% de umidade e moída integralmente. Os índices avaliados foram ganho 
de peso, consumo de alimento, NPR (Net Protein Ratio) e digestibilidade verdadeira. O delineamento foi 
completamente casualisado, a análise de variância (ANOVA) e, quando houve diferença significativa entre as 
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médias, aplicou-se o teste de Tukey. Os resultados não demonstram diferença significativa entre as repetições, 
indicando a homogeneidade dos animais experimentais. Os tratamentos que utilizaram, como fonte protéica, grão ou 
farinha de quinoa, foram semelhantes nos índices medidos, exceto na digestibilidade. Apesar da digestibilidade do 
isolado de soja ser semelhante a da caseína, o NPR indicou maior aproveitamento para as proteínas de quinoa. 
 




