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RESUMO 

 
 
 
 
 

Os insetos comestíveis podem ser apontados como uma alternativa eficiente para suprir a 
demanda por alimentos com alto conteúdo proteico e de produção sustentável, podendo ser 
incorporado pela indústria alimentícia no desenvolvimento de novos produtos. Este estudo teve 
como objetivo avaliar a qualidade química e biológica da farinha do grilo preto (Gryllus 

assimilis) suplementado com metionina e farelo de trigo através da análise de parâmetros 
nutricionais e bioquímicos provenientes de ensaio com animais jovens. Neste estudo foram feitos 
dois delineamentos, sendo que no primeiro os animais foram divididos em cinco grupos com oito 
animais: controle, aproteico, farinha do grilo (GA), farinha do grilo suplementada com o 
primeiro aminoácido limitante - metinonina (GAM), farinha do grilo suplementada com farelo 
de trigo (GAF). A dieta aproteica era isenta de proteínas e as demais dietas apresentavam um 
teor de 10% de proteínas e diferiram quanto à fonte proteica (caseína na dieta controle ou farinha 
do grilo preto). Esse experimento teve duração de 14 dias. No segundo delineamento utilizou-se 
32 animais que foram acompanhados por 28 dias, a divisão dos grupos experimentais foi 
mantida, exceto o grupo dieta aproteica que foi excluído. Durante os experimentos foram feitas a 
avaliação do consumo alimentar, a coleta de fezes e a mensuração do peso dos animais. Ao final 
dos experimentos, os animais foram anestesiados, eutanasiados e foi realizada a coleta do sangue 
e dos órgãos. Os resultados mostraram que, em relação à composição centesimal, os nutrientes 
de maior concentração na farinha do grilo preto foram as proteínas (63,12%), seguida dos 
lipídeos (26,51%). O aminoácido essencial mais deficiente na farinha foi a metionina, 
apresentando um escore químico de 56,40%. Em relação aos métodos biológicos de 
determinação da qualidade proteica, o coeficiente de utilização proteica (CUP) do grupo controle 
foi significativamente superior aos demais grupos. Cabe destacar, que o grupo GAM, que foi 
suplementado com metionina, foi estatisticamente superior ao grupo que recebeu a dieta GA, 
com um aumento de aproximadamente 207,69%, e quando suplementada com o farelo de trigo, a 
melhora foi de aproximadamente 86,54%. Para os demais índices, a Razão Protéica Líquida 
(RPL), não houve diferença entre o controle e GAM (suplementada com metionina). Na 
Digestibilidade Verdadeira (DV), a adição de metionina (94,78%) melhorou esse índice em 
relação à dieta contendo apenas a farinha do grilo (90,42%). Balanço Nitrogenado Aparente 
(BNap) e Utilização Proteica Líquida (UPL) não mostraram diferenças entre o controle e GAM. 
Os resultados mostraram que a farinha do grilo preto é uma boa fonte de proteínas, porém de 
baixa qualidade. Há uma melhora significativa a partir das suplementações com metionina e 
farelo de trigo. Nos parâmetros bioquímicos, chamam atenção os valores superiores para ALT e 
AST na dieta suplementada com farelo de trigo, podendo estar relacionados a agrotóxicos 
provenientes do farelo de trigo. 
 
 
Palavras chave: aminoácidos essenciais; grilo preto; qualidade proteica; Gryllus assimilis 
 

  



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

Edible insects can be identified as an efficient alternative to meet a demand for foods with high 

protein content and sustainable production, thus the food industry not developing new products. 

This study aimed to evaluate the chemical and biological quality of black cricket flour (Gryllus 

assimilis) supplemented with methionine and wheat bran through the analysis of nutritional and 

biochemical parameters from the test with young animals. In this study, two experimental 

designs were carried out, in which the animals were divided in five groups with eight animals: 

control, aproteic, cricket flour (GA), cricket flour supplemented with the first limiting amino 

acid - methiononine (GAM), cricket flour supplemented with wheat bran (GAF). The aproteic 

diet was protein-free and diets were one by one 10% protein and different for a protein (casein in 

the control diet or black cricket flour). This experiment lasted 14 days. In the second design, 32 

animals were used, which were followed for 28 days. The experimental group division was 

maintained, except for the aproteic group that was excluded. During the experiments, food 

consumption, fecal collection and weight measurements were performed. At the end of the 

experiments, the animals were anesthetized, euthanized and blood and organs were collected. 

The results showed that, in relation to the centesimal composition, the nutrients with the highest 

concentrations of black cricket flour were proteins (63,12%), followed by lipids (26,51%). The 

most deficient essential amino acid in the flour was methionine, presenting a chemical score of 

56,40%. In relation to the biological methods of determining the protein quality, the coefficient 

of protein utilization (CUP) of the control group was significantly higher than the other groups. 

It should be noted that the GAM group, which was supplemented with methionine, was 

statistically superior to the group that received the GA diet, with an increase of approximately 

207,69%, and when supplemented with wheat bran, the improvement was approximately 

86,54%. For the other indexes, the Net Protein Ratio (RPL), there was no difference between the 

control and GAM (supplemented with methionine). In True Digestibility (DV), the addition of 

methionine (94,78%) improved this index in relation to the diet containing only cricket flour 

(90,42%).  Apparent Nitrogenated Balance (BNap) and Net Protein Utilization (UPL) showed no 

differences between control and GAM. The results showed that black cricket flour is a good 

source of protein, but of poor quality. There is a significant improvement from supplements with 

methionine and wheat bran. In the biochemical parameters, the higher values for ALT and AST 

in the diet supplemented with wheat bran call for attention, being able to be related to the 

pesticides coming from wheat bran. 
 
 
Keywords: essential amino acids, black cricket, protein quality, Gryllus assimilis 

  



LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

 

 

Figura 1 - Quantidade de ração animal requerida para o ganho de 1 Kg de peso vivo. .............. 16 

Figura 2 - Ração para animais domésticos a base de insetos....................................................... 18 

Figura 3 - Produtos a base de insetos para alimentação humana comercializados no mundo. .... 19 

Figura 4 - Embalagem contendo grilos adquiridos para o experimento. Empresa/Insetos Brasil – 

Alimentos Proteicos. ..................................................................................................................... 26 

Figura 5 - Grilos processados em liquidificador para preparo das dietas. ................................... 31 

Figura 6 - Esquema do delineamento experimental 1.................................................................. 33 

Figura 7 - Esquema do delineamento experimental 2.................................................................. 34 

Figura 8- Coeficiente de Utilização Proteica (CUP). .................................................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 

 
 
 
 

Tabela 1 - Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). .............................................. 30 
 
Tabela 2 - Composição centesimal em 100 g do grilo preto na matéria seca. ............................. 38 
 
Tabela 3 - Perfil de aminoácidos da farinha do grilo preto (g/100g). .......................................... 39 
 
Tabela 4 - Perfil de aminoácidos essenciais (mg/g) e escore químico (%). ................................. 40 
 
Tabela 5 - Ingestão alimentar, ingestão proteica e excreção fecal dos animais que receberam 
dieta aproteica, controle, GA, GAM e GAF. ................................................................................ 41 
 
Tabela 6 - Avaliação do peso corporal inicial, peso corporal final e ganho de peso dos animais 
que receberam dieta aproteica, controle, GA, GAM e GAF. ........................................................ 41 
 
Tabela 7 - Peso total e peso relativo do fígado, rins dos animais que receberam dieta controle, 
GA, GAM, GAF. .......................................................................................................................... 42 
 
Tabela 8 - Concentração sérica de proteínas totais, albumina, AST, ALT, ureia, creatinina, 
glicose, colesterol em ratos alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF. Delineamento 1.
....................................................................................................................................................... 43 
 
Tabela 9 - Razão Protéica Líquida (RPL) de animais alimentados com dieta controle, GA, 
GAM, GAF. .................................................................................................................................. 43 
 
Tabela 10 - Nitrogênio fecal, Digestibilidade Verdadeira (DV) e Balanço Nitrogenado Aparente 
(BNap) de animais alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF. ..................................... 44 
 
Tabela 11 - Utilização Proteica Líquida (UPL) e nitrogênio da carcaça de animais alimentados 
com dieta controle, GA, GAM e GAF. ......................................................................................... 45 
 
Tabela 12 - Peso inicial, peso final, ganho de peso, ingestão alimentar, ingestão proteica dos 
animais que receberam dieta controle, GA, GAM e GAF. ........................................................... 46 
 
Tabela 13 - Peso total e peso relativo do fígado e rins dos animais que receberam dieta controle, 
GA, GAM e GAF. ......................................................................................................................... 47 
 
Tabela 14 - Concentração sérica de proteínas totais, albumina, AST, ALT, ureia, creatinina, 
glicose e colesterol em ratos alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF. ...................... 48 
 
Tabela 15- Coeficiente de Utilização Proteica Corrigido (CUP corrigido) de animais 
alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF...................................................................... 49 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 
 
 

ABIEC Associação Brasileira dos Exportadores de Carne 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ALT Alanina Aminotransferase 
AOAC ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS  
AST Aspartato Aminotransferase 
BN Balanço Nitrogenado 
BNap Balanço Nitrogenado Aparente 
BPF Boas Práticas de Fabricação 
C Controle 
CCAC Canadian Council on Animal Care 
CUP Coeficiente de Utilização Protéica 
DV Digestibilidade Verdadeira 
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EFSA European Food Safety Authority 
EQ Escore Químico 
FAO Food and Agriculture Organization 
FDA Food and Drug Administration 
GA Gryllus assimilis 
GAF Gryllus assimilis Farelo de Trigo 
GAM Gryllus assimilis Metionina 
IAL Instituto Adolfo Lutz 
IN Instrução Normativa 
mg Miligrama 
NPU Net Protein Utilization 
P.R. Peso Relativo 
RDC RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA  
RIISPOA Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal 
RPL Razão Proteica Líquida 
UPL Utilização Proteica Líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 
 
 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 11 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................. 13 

2.1 Demanda por alimentos, meio ambiente e sustentabilidade ............................................... 13 

2.1.1 Superprodução de alimentos, desperdício e desnutrição ........................................ 14 

2.1.2 Criação de insetos como prática sustentável ........................................................... 15 

2.1.3 Insetos: superalimentos ........................................................................................... 16 

2.1.4 Evolução do Mercado Entomofágico ...................................................................... 17 

2.2 Legislação ........................................................................................................................... 19 

2.2.1 Europa .......................................................................................................................... 20 

2.2.2 Estados Unidos............................................................................................................. 20 

2.2.3 Brasil ............................................................................................................................ 20 

2.3 Qualidade proteica e ensaios biológicos ............................................................................. 22 

3 OBJETIVO ........................................................................................................................... 25 

3.1 Objetivo geral: .................................................................................................................... 25 

3.1.1 Objetivos específicos: .................................................................................................. 25 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................. 26 

4.1 Aquisição dos grilos ............................................................................................................ 26 

4.2 Métodos químicos ............................................................................................................... 27 

4.2.1 Composição centesimal da farinha do grilo preto (Gryllus assimilis) ......................... 27 

4.2.2 Perfil de aminoácidos ................................................................................................... 28 

4.3 Composição das dietas ........................................................................................................ 29 

4.4 Animais ............................................................................................................................... 31 

4.5 Delineamento experimental ................................................................................................ 31 

4.6 Análises bioquímicas no soro ............................................................................................. 35 

4.7 Avaliações biológicas ......................................................................................................... 35 

4.7.1 Coeficiente de Utilização Proteica (CUP) ................................................................... 35 

4.7.2 Razão Proteica Líquida (RPL) ..................................................................................... 35 

4.7.3  Digestibilidade Verdadeira (DV) ................................................................................ 36 

4.7.4 Balanço Nitrogenado Aparente (BNap) ....................................................................... 36 

4.7.5 Utilização Proteica Líquida (UPL) .............................................................................. 36 

4.8 Análise Estatística ............................................................................................................... 37 

5 RESULTADOS..................................................................................................................... 38 

5.1 Caracterização centesimal da farinha do grilo preto (Gryllus assimilis) ............................ 38 



5.2 Determinação da composição aminoacídica e escore químico do grilo preto 
(Gryllus assimilis) ..................................................................................................................... 38 

5.3 Delineamento 1 ................................................................................................................... 40 

5.3.1 Ingestão alimentar, excreção fecal e ganho de peso .................................................... 40 

5.3.2 Peso dos órgãos ............................................................................................................ 42 

5.3.3 Análises bioquímicas no soro ...................................................................................... 42 

5.3.4 Razão Proteica Líquida (RPL) ..................................................................................... 43 

5.3.5 DV e BNap ................................................................................................................... 44 

5.3.6 Utilização Proteica Líquida (UPL) .............................................................................. 44 

5.4 Delineamento 2 ................................................................................................................... 45 

5.4.1 Peso inicial, peso final, ganho de peso, ingestão alimentar, ingestão proteica ............ 45 

5.4.2 Peso dos órgãos ............................................................................................................ 46 

5.4.3 Análises bioquímicas no soro ...................................................................................... 47 

5.4.4 Coeficiente de Utilização Proteica (CUP) ................................................................... 48 

6 DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 50 

7 CONCLUSÕES .................................................................................................................... 57 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 58 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 71 

ANEXO A - Certificado de aprovação do protocolo relativo ao uso de animais pela Comissão 
de Ética no Uso de Animais da UFOP. ..................................................................................... 71 

ANEXO B - Bulas dos kits da Labest Diagnóstica SA® .......................................................... 73 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A indústria de alimentos em todo mundo, deverá se reinventar para atender a crescente 

demanda global por alimentos, em virtude das projeções de crescimento populacional para as 

próximas décadas. Os sistemas de produção atual apresentam um elevado padrão de perdas, e da 

forma como a grande maioria desses sistemas vem sendo conduzidos, têm se mostrados 

maléficos para o meio ambiente, em virtude da grande quantidade de água requerida, da emissão 

de gases de efeito estufa - proveniente das criações de animais para abate - e ainda das grandes 

áreas florestais requeridas para produção de grãos que fazem parte da dieta desses animais 

(Privett, 2016; Dietrich et al., 2014; Giovannucci et al., 2012; Agriculture Organization, 2006). 

Algumas alternativas, ainda em estudo, como a agricultura em ambiente controlado, 

alimentos alternativos para animais, carne produzida em laboratório (Stephens et al., 2018), 

algas (Caporgno et al., 2018; Becker, 2004), lentilhas (Fasakin et al., 1999; Leng 1999; Yilmaz 

et al., 2004), colza e mesmo insetos comestíveis, já são disponibilizadas em muitos mercados, 

sobretudo naqueles em que a densidade das populações é maior (Spiegel, 2013). 

Os insetos comestíveis podem ser apontados como uma alternativa eficiente para suprir a 

demanda por alimentos com alto conteúdo proteico e de produção sustentável, podendo ser 

incorporado pela indústria alimentícia no desenvolvimento de novos produtos (Rumpold- 

Schlüter, 2013; Bosch et al., 2014).  No entanto, muitos desses novos alimentos, sofrerão com a 

desconfiança do consumidor, principalmente em países em que a disponibilidade de alimentos 

ainda é satisfatória. A ausência de legislações mais atualizadas para esses novos alimentos, 

também têm se mostrado como uma barreira para impulsionar novos mercados (Halloran, 2014). 

Historicamente reconhecidos como alimento em algumas culturas, ainda sim, pouco se 

sabe sobre a qualidade proteica dessa fonte alimentar. Além da composição química, 

amplamente elucidada e sabendo do elevado conteúdo proteico desses animais (Huang et al., 

2018; Nowak et al., 2016; Payne et al., 2016), sabe- se que para melhor conclusão a cerca da 

qualidade de fontes proteicas, ensaios biológicos são necessários. (Tagle, 1981).  

O grilo preto (Gryllus assimilis) é uma espécie de ampla distribuição no Brasil, e de fácil 

aquisição com criadores nacionais. Considerando o potencial nutritivo dos insetos, o presente 

estudo teve como objetivo, avaliar a qualidade proteica do grilo preto (Gryllus assimilis) criado 

no Brasil e o efeito da suplementação com o aminoácido essencial mais deficiente. Para tal, 

ensaios com animais recém-desmamados que recebem dietas (isocalóricas e isoproteicas) 

contendo a farinha do Gryllus assimilis como única fonte de proteínas, são realizados. Dessa 



12 
 
forma, avaliou-se o crescimento dos animais, teor de nitrogênio nas carcaças e fezes; além de 

índices como digestibilidade, presença de fatores antinutricionais, biodisponibilidade de 

aminoácidos essenciais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 2.1 Demanda por alimentos, meio ambiente e sustentabilidade 

 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), faz uma 

projeção de que entre 2000 a 2030, o mundo terá que aumentar a produção per capita de carne 

em 20% para atender a demanda do sistema alimentar global. Há uma perspectiva de que em 20 

anos, a produção de aves deva crescer em torno de 40,4%, a bovina 12,7%, a de peixes 19% e a 

suína 20% para alimentar uma população que cresce em ritmo acelerado (Valipour, 2015; FAO, 

1989; Agriculture Organization, 2006).   

Os custos relacionados ao aumento dessa demanda podem gerar degradação ambiental 

pelo uso irresponsável dos recursos naturais, podendo ocasionar ainda perda de biodiversidade e 

ecossistemas, surgimento de patógenos, instabilidade da produção agrícola (Tilman et al., 2002), 

contaminação da água potável com pesticidas, nitratos e fosfatos, erosão do solo e as perdas de 

carbono orgânico, além dos riscos de intoxicação alimentar. Diante da necessidade do aumento 

da produção, principalmente de alimentos que são fontes de proteína, deve-se atentar para as 

consequências diretas da exploração exacerbada de recursos naturais para atender tal demanda 

(Pikaar et al., 2018; McLellan et al., 2018; Tilman et al., 2002). 

Nesse contexto, observa-se, por exemplo, que as práticas comuns utilizadas na 

suinocultura acarretam em generalizada poluição hídrica (alta carga orgânica e presença de 

coliformes fecais) proveniente dos dejetos inerentes às criações, que somada aos problemas 

ocasionados pela disposição dos resíduos domésticos e industriais, causam sérios problemas 

ambientais, como a destruição dos recursos naturais renováveis, especialmente a água (Kunz et 

al., 2005; Soerger, 2016).  

No Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina mundial, queimadas 

são realizadas em áreas naturais e transformadas em pastagens, sendo esta prática uma das 

principais emissoras de CO2 na atmosfera. Na Amazônia, onde os custos das terras são mais 

baixos do que no sul e sudeste do país, cerca de 80% das áreas desmatadas são destinadas a 

pecuária bovina (Billacrês, 2015; Rivero, 2009). O país possui cerca de 209 milhões de cabeças 

de gado, segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne (ABIEC), assumindo a 

primeira colocação dentre os exportadores mundiais já em 2004.  De acordo com Oliveira 

(2009), existe ainda o lançamento de gases causadores do efeito estufa causado por essas 

criações, como o arroto e as fezes do animal, aumentando a principalmente a concentração de 

gás metano na atmosfera. O gás metano (CH4), assim como o dióxido de carbono (CO2) e o 
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óxido nitroso (N2O), promovem o maior aquecimento da atmosfera. Sem contar as significativas 

quantidades de água que são utilizadas na alimentação e limpeza das criações. Segundo 

Maldonado (2006) e Santos (2007), o consumo per capita é de 60 litros/água/dia, sendo parte 

dessa demanda destinada para produção de ração, capins, serviços de higienização e sanitização, 

além da necessidade desse recurso para o processamento dos produtos finais e subprodutos.  

Concomitantemente ao crescimento da produção de cárneos, está a produção de grãos para 

alimentação animal, com destaque especial para a soja. Na América do Sul (mais precisamente, 

Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia) os desmatamentos para se implantar a cultura da soja são 

duas vezes maiores que a média global, indicando que, mais de vinte milhões de hectares de 

floresta e savanas serão perdidas na América do Sul nos próximos anos à medida que essa 

produção aumenta (Rausch et al.,2016; Dutch Soy Coalition, 2006).  

A partir deste cenário, torna-se necessário o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis 

pela indústria de alimentos e a agricultura em geral. Ao que tudo indica, não basta apenas 

aumentar a produção de alimentos e continuar seguindo os modelos tradicionais de produção, 

mas é preciso garantir o acesso a alimentos nutricionalmente saudáveis tendo como base, 

produção e processamentos mais responsáveis com o ambiente (De Carvalho, 2016). 

Nesse contexto, fontes alternativas de proteínas se fazem necessárias em substituição às 

mais consumidas, uma vez que, para atender ao mercado consumidor crescente, é importante 

ponderar os custos ambientais, que podem ser incalculáveis.  É importante ainda, avaliar 

medidas que atentem para outras fontes de proteínas e nutrientes em substituição aos comumente 

usados, nesse caso, os insetos podem ser sugeridos como uma alternativa promissora como 

alimentos (Van Huis, 2015; Araújo et al., 2019). 

 

2.1.1 Superprodução de alimentos, desperdício e desnutrição 

 

Concomitante ao aumento da produção de produtos cárneos, é previsto o aumento das 

perdas de alimentos em 44% até 2025 (Capson-Tojo et al. 2016). Em muitos países, o 

desperdício gerado é principalmente descartado em aterros sanitários juntamente com resíduos 

sólidos urbanos, criando novamente, muitos problemas na vida pública, como mau cheiro, 

poluição do ar e lixiviação (Karmee 2016).  

Apesar da atual superprodução de alimentos e o desperdício observado, quase um terço da 

população global vem sofrendo de alguma forma de desnutrição, variando de déficit de 

crescimento a deficiências de micronutrientes (Lindgren et al., 2018; Gustafson et al., 2016). 

A redução da perda e desperdício de alimentos seria um problema mais tangível de se 

solucionar do que aumentar a produção a curto e médio prazo (Alamar et al., 2018) como a 



15 
 
lógica atual preconiza. Portanto, o problema não só é a quantidade de alimentos produzida, mas 

a gerência e distribuição do que é produzido. Uma questão crucial é como atender a demanda por 

alimentos fornecendo dietas saudáveis pelas próximas décadas sem minar os recursos naturais e 

tornar esses alimentos acessíveis. 

 

2.1.2 Criação de insetos como prática sustentável 

 

A agricultura sustentável é definida como práticas agrícolas que se encontram em curso 

não só para atender as necessidades atuais, mas principalmente as necessidades das sociedades 

futuras, com modos de produção menos danosos e produtos nutricionalmente satisfatórios, que 

maximizem os benefícios para a sociedade (Pikaar et al., 2018; McLellan et al., 2018; 

Kamiyama, 2011; Teixeira, 2007). O desenvolvimento da agricultura sustentável deve 

acompanhar os avanços na distribuição e consumo consciente de energia, uso e fabricação, 

transporte e outras questões econômicas (Tilman et al., 2002). Em outras palavras, significa 

dizer: produzir agora, de maneira que não comprometa a subsistência futura.  

 Para Van Huis (2015), a produção de insetos parece ser mais sustentável do que a 

produção pecuária atual por diversas razões: menor emissão de gases de efeito estufa e 

compostos amoníacos; necessidade de menores áreas para produção; maior eficiência na 

conversão alimentar (para produzir 1 kg de peso vivo, a necessidade de ração para insetos, 

frangos, suínos e bovinos de corte é de 1,7 Kg; 2,5 Kg; 5 Kg e 10 Kg, respectivamente) (Figura 

1); menor quantidade de água para criação e produção. Essa menor quantidade de água requerida 

para criação de insetos quando comparada à pecuária tradicional, se deve ao fato dos insetos 

serem animais de sangue frio, por isso possuem altas taxas de eficiência na conversão de 

alimentos (Nowak et al., 2016; Van Huis, 2013; Collavo et al., 2005). 
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Figura 1 - Quantidade de ração animal requerida para o ganho de 1 Kg de peso vivo. 

 

 

De acordo com Veldkamp (2012), insetos podem converter por ano, aproximadamente 1,3 

bilhões de toneladas de matéria orgânica de resíduos agrícolas. Isso faz com que a criação de 

insetos para alimentação animal em pequenas fazendas seja pouco dispendiosa, uma vez que, 

além de utilizar menores quantidades de matéria orgânica para alimentar os insetos, esses se 

tornam alimentos com alto valor nutricional em criatórios de aves para o abate (frangos), por 

exemplo. Larvas de mosca tem o potencial para reduzir drasticamente o volume de resíduos 

orgânicos, uma vez que são capazes de reduzir a massa de dejetos em até 60 % ao longo de um 

período de dez dias (Sheppard, 1983). Esse seria, por exemplo, um processo de reciclagem 

consideravelmente eficiente. 

Fazendo uma análise comparativa da produtividade em quantidade de proteína por hectare, 

para cada 1 hectare requerido para criar insetos, 10 hectares são necessários para gerar a mesma 

quantidade de proteína bovina, 2,5 hectares para produtos lácteos e 3,5 hectares para criação de 

suínos (Van Huis, 2013). Com base nesses dados, criar insetos parece ser ambientalmente mais 

favorável se comparados às fontes de proteínas mais comuns. 

 

2.1.3 Insetos: superalimentos 

 

Varias pesquisas com insetos abordando a avaliação nutricional (Babiker et al., 2016; 

Payne et al., 2016; Finke, 2002, 2004, 2005, 2012), tecnologias de processamento (Womeni, 

2012), aspectos culturais e históricos (Morales & Ramos, 2013) e não menos importante, 

aspectos microbiológicos, alergênicos relacionados ao consumo e produção maçal (Van Der 

Fels, 2015), vem sendo conduzidas para que se possa ter uma real noção dos seus benefícios para 

o meio ambiente e a segurança alimentar mundial. 
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Insetos são altamente nutritivos e representam boas fontes de proteínas, gorduras, minerais, 

vitaminas e energia. Os conteúdos nutricionais podem variar de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que se encontram, assim como as condições de criação (substratos 

alimentares, coletados na natureza ou não) (Rumpold & Schlüter, 2013; Van Huis, 2013). 

A composição centesimal na matéria seca da maioria dos insetos, quando comparados às 

fontes proteicas de origem animal apontam que o conteúdo de proteínas desses insetos é superior 

a essas fontes (Babiker et al., 2016; Payne et al., 2016; Rumpold & Schlüter, 2013). Por 

exemplo, o conteúdo de proteínas em g/100g no frango é em torno de 20,6g, no miolo de alcatra 

21,6g, no lombo suíno 22,16g e no filé de merluza 16,6g. Da mesma forma, o conteúdo de 

lipídeos g/100g: 4,6 no frango, 7,8 no miolo de alcatra, 8,8 no lombo suíno, e 2,0 no filé de 

merluza (NEPA, 2011). Araújo et al.(2019) relata um conteúdo proteíco de 65% para o Gryllus 

assimilis, por exemplo. 

 

2.1.4 Evolução do Mercado Entomofágico  

 

O autor Packard (1881) descreve em sua publicação, ―Half Hours with Insects‖, como os 

árabes capturavam gafanhotos para se alimentarem, além de mexicanos e suecos que flambavam 

formigas e abelhas antes de os consumirem. Howard (1916) e membros do Bureau of 

Entomology, sugerem práticas alimentares mais baratas, tais como os insetos, pois durante a 

Primeira Guerra Mundial, os preços dos alimentos em todo o mundo aumentaram 

consideravelmente e muitas nações estavam enfrentando escassez de gêneros alimentícios. Em 

uma revisão da literatura mais antiga, livro de Bodenheimer (1951), ―Insects as Human Food‖ 

cita mais de 500 referências à entomofagia, da pré-história até a década de 1950. 

Historicamente, as formas de consumo de insetos variam de acordo com os estágios de 

desenvolvimento desses, assim como a cultura em que são consumidos. Usam-se larvas, ovos, 

pupas ou adultos desde o paleolítico. Esses costumes foram se marginalizando por fatores 

psicossociais, culturais e econômicos, especialmente em países do ocidente. Com a busca por 

novas fontes de proteínas, por questões de segurança alimentar (ou simplesmente por 

conhecimento e curiosidade das pessoas) tais hábitos novamente vem ganhando espaço nas 

últimas décadas (Defoliart, 1999; Costa Neto, 2003; Durst, 2008). 

Hoje, os insetos podem ser encontrados em formulações para alimentação animal (Figura 

2), in natura, ou mesmo processados das mais diversas formas (Figura 3) para alimentação 

humana (House, 2016; Sun-Waterhouse, 2016). O fato de se desenvolverem cada vez mais 

tecnologias de produção e processamento em massa (Bubler et al., 2016; Yi et al., 2013), e ainda 

inúmeras pesquisas no tema (Mlcek et al.,2014), não só alimentação, mostram sinais de um 
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mercado potencial que esses animais, muitas vezes tratados como repugnantes e vetores de 

moléstias, possam vir a conquistar. 

Diversas empresas, startups e instituições de pesquisa vêm desenvolvendo produtos e 

técnicas de produção e processamento em massa para atender esse potencial mercado. O tema 

entomofagia, pode ser conhecido em diversos canais: The American Edible Insect Coalition, 

Eating Insects Detroit, Hotlix, GREEiNSECT, Garth, Edible Unique, Green Kow, Thailand 

Unique, Safari Insetos, Monarca Insetos, Nutrinsecta, Edible Insectivor, Deli Bugs, Insectes 

Comestibles, Lazybone, World Entomophagy, BugMuscle, Chapul, Food-Insects, Insects Are 

Food, Little Herds, Bugeater Foods, All Things Bugs, World Entomophagy, Protix, David 

George Gordon, Small Stock Foods, MiniLivestock, Girl Meets Bug, AgriProtein, Ynsect, 

EnviroFlight, Entom Foods, Eating Bugs, Food Insects Newsletter, Minirebanhos, Répteis 

Brasil, Entomophagy in Japan, National Geographic’s “Bugs as Food: Humans Bite Back,” the 

Bay Area Bug Eating Society, the Ento Cargo Collective, ProteInsect, Good Bug Food, Bugs 

Feed, the Food Factory Foundation, Proti-Farm, Bug Fundation, Enterra Feed Corporation, the 

UN Food and Agriculture Organization, Edible Forest Insects, Food Insects Newsletter, Heifer 

International, Extra Crunch with Lunch, Insect Europe, and Harvesting of Insects in South 

Africa and Japan. 

 

Figura 2 - Ração para animais domésticos a base de insetos. 
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Figura 3 - Produtos a base de insetos para alimentação humana comercializados no mundo. 

 

 

Notadamente, esse é um mercado em crescimento que depende de pesquisas e legislações 

mais consistentes para maior divulgação e aceitação por parte de culturas em que o hábito de 

consumo desses animais fora marginalizado. Trata-se de popularizar novamente uma rica fonte 

de nutrientes, em uma excelente alternativa alimentar ao alcance de todas as camadas da 

sociedade. 

 

2.2 Legislação 

 

  Assim como qualquer produto alimentício produzido em escala industrial, a criação 

massiva e o processamento de insetos necessitam de parâmetros e condições estabelecidas por 

legislações que sirvam de referência para tal. Uma grande barreira ao crescimento do setor de 

insetos comestíveis, apontada por Halloran (2014), particularmente nos países do ocidente, é a 

falta de uma legislação precisa - normas, rotulagem e outros instrumentos regulamentares - que 

regem a produção, utilização e comércio de insetos nas cadeias alimentares humana e animal.  

O Codex Alimentarius - conjunto de normas, diretrizes e códigos de práticas 

internacionais, cuja principal finalidade é proteger a saúde dos consumidores e assegurar práticas 

justas no comércio de alimentos – pode servir como base referencial para muitas normas e 

regulamentos nacionais de alimentos. A Comissão do Codex Alimentarius fez notar que a 

adoção de um padrão pode ajudar a aumentar a qualidade dos produtos à base de insetos 

disponíveis e, consequentemente, o nível de segurança em alimentos alcançado na Ásia, por 

exemplo (Alimentarius, 2010). 
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Na sequência são apresentadas as principais informações sobre a legislação envolvendo 

insetos na alimentação de alguns países.  

 

2.2.1 Europa  
 

A EFSA (European Food Safety Authority) desenvolve regulamentos sobre novos 

alimentos e alimentos tradicionais consumidos na Europa. O novo regulamento, instituído em 

2015, já inclui insetos e entrou em vigor em janeiro de 2018. O regulamento diz respeito 

especialmente, aos produtos vindos de outros países que possam vir a ser comercializados em 

países europeus. Os novos parâmetros de orientação explicam detalhadamente, as informações 

que os requerentes devem fornecer para a avaliação dos riscos. Elas também esclarecem como 

apresentar essas informações antes que a EFSA possa avaliar a segurança de um novo alimento 

ou tradicional (Finardi, 2016). 

 

2.2.2 Estados Unidos 
 

Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration of the United States – FDA é a 

entidade responsável por legislar sobre alimentos e medicamentos. Os produtos à base de insetos 

devem estar em conformidade com as práticas usuais de todos os outros alimentos dos EUA, 

incluindo testes de Salmonela e E. coli. Além do que, todos os produtores de insetos comestíveis 

também devem estar de acordo com os procedimentos de fabricação da FDA como, Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) e devem ser fabricados em instalações previamente aprovadas 

(Halloran, 2014). 

 

2.2.3 Brasil 
 

No Brasil, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, é a entidade 

governamental que elabora um conjunto de normas e regulamentos para alimentos de origem 

animal e vegetal processados, porém, ainda não dispõe de uma normativa ou regulamento 

específico para utilização de insetos para alimentação humana.  

Algumas informações sobre a legislação brasileira vigente, que poderiam ser utilizadas 

como referências para utilização de insetos na alimentação e como norteadores para elaboração 

de uma legislação mais específica, podem ser encontrados em algumas das Instruções 

Normativas. 



21 
 

 Quando se trata de alimentação de animais para abate, a Instrução Normativa (IN) 4/2007 

(Brasil, 2007), rege sobre procedimentos a serem seguidos para os produtores. Nessa IN, são 

elencados requisitos higiênico-sanitários das instalações, equipamentos e utensílios, não havendo 

descrições claras sobre o tipo de matéria prima utilizada para gerar ―alimento animal‖. Já o 

decreto 6296/2007 (Brasil, 2007a), o item X, descreve ingrediente ou matéria-prima, como 

componente ou constituinte de qualquer combinação ou mistura utilizada na alimentação animal, 

que tenha ou não valor nutricional, podendo ser de origem vegetal, animal, mineral, além de 

outras substâncias orgânicas ou inorgânicas. 

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em seu ―Guia para Comprovação 

da Segurança de Alimentos e Ingredientes‖, define-se novos alimentos, de acordo com a RDC n. 

16/1999 (Brasil, 1999; Brasil, 2013), como sendo alimentos ou substâncias que não tenham 

histórico de consumo, ou que já sendo consumidas possam ser adicionadas ou utilizadas em 

outros níveis aos já comumente utilizados. De acordo com o mesmo guia, dependendo da 

natureza do produto, é possível que ele seja enquadrado em mais de um dos casos descritos, 

como por exemplo: alimento ou ingrediente consumido por pequenos grupos de indivíduos; 

alimento ou ingrediente não conhecido ou comercializado significativamente no Brasil, mas com 

histórico de consumo em outros países; alimento ou ingrediente obtido ou modificado por 

processo tecnológico; substâncias obtidas de fontes não utilizadas como alimentos pelo homem 

mas que estão presentes em alimentos que são consumidos regularmente; ingrediente obtido por 

síntese ou por meio de fontes alimentares para adição em alimentos para aumento de sua 

concentração no consumo. 

Ainda sobre a RDC n° 16/1999, interessados em produzir e comercializar novos alimentos 

categorizados devem apresentar Relatório Técnico Científico contendo informações como 

denominação do produto, finalidade de uso, recomendação de consumo, descrição científica dos 

ingredientes, composição química e ou formulação do produto, descrição da metodologia 

analítica para avaliação do produto ou ingrediente e ainda evidências científicas aplicáveis a 

comprovação e segurança de uso.   

Outra resolução que chama atenção é RDC n° 17/1999 (Brasil, 1999a), que estabelece as 

diretrizes básicas para avaliação de risco e segurança dos alimentos e ingredientes para consumo 

humano. Para aprovação são necessários relatórios ou ensaios como evidência de comprovação 

científica abrangente que garantam sua segurança quando da aprovação.  

Como no processo de criação e processamento de insetos envolve o abate dos animais, a 

atividade deve ser submetida ainda, à avaliação do RIISPOA (Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal) (Brasil, 1997). São submetidos ao 
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regulamento: ―animais de açougue, a caça, o pescado, o leite, o ovo, o mel e a cera de abelhas e 

seus subprodutos derivados‖. 

A inspeção, ―ante‖ e ―post mortem‖ dos animais, a que se refere o presente regulamento 

abrange sob o ponto de vista industrial e sanitário, diz que esta deve ser realizada no 

recebimento, manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação, acondicionamento, 

embalagem, depósito, rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer produtos e subprodutos, sendo 

adicionados ou não de vegetais, e destinados ou não a alimentação humana. 

Dessa forma, essas normativas poderiam ser utilizadas ou servirem de base para 

elaboração de uma legislação específica para o abate, manipulação e utilização de insetos na 

alimentação, visto que são animais invertebrados. 

 

2.3 Qualidade proteica e ensaios biológicos 

 

A qualidade da proteína refere-se à sua capacidade em satisfazer os requerimentos 

nutricionais a partir dos aminoácidos essenciais e nitrogênio não-essencial, para fins de síntese 

de proteínas (Pires et al., 2006; Blanco et al., 1991). Tendo em vista o teor proteico de insetos e, 

neste caso em específico do Gryllus assimilis, é importante determinar a qualidade da proteína, 

através da avaliação da sua composição química, digestibilidade, eficiência no crescimento e 

manutenção de peso, aproveitamento de nitrogênio e considerar a presença de fatores 

antinutricionais que possam ser determinantes nos processos de digestão e absorção das 

proteínas e aminoácidos (Sgarbieri, 1987; Oliveira, Santos e Wilson, 1989). 

A avaliação da qualidade proteica das dietas experimentais é normalmente conduzida por 

meio de ensaios biológicos com animais em crescimento (recém-desmamados, com 21 a 23 dias 

de nascimento) que neste caso, recebem o grilo como única fonte de proteínas na dieta. Avalia-se 

o crescimento dos animais e o teor de nitrogênio na carcaça e nas fezes (Tagle, 1981).  

Para a elaboração das dietas e, posteriormente se determinar a qualidade proteica, usam-se 

métodos químicos e biológicos. Os métodos químicos fornecem as primeiras informações sobre 

a composição química e o valor nutritivo dos alimentos. Determinam a composição em 

aminoácidos e possibilitam a determinação do aminoácido limitante através do escore químico 

(que é calculado dividindo-se miligrama do aminoácido essencial mais deficiente da proteína em 

estudo, por miligrama do mesmo aminoácido na proteína de referência). O resultado é expresso 

percentualmente e o aminoácido essencial que se apresentar em menor quantidade em relação ao 

padrão é denominado como primeiro limitante. (Oliveira, Santos e Wilson, 1989; Sgarbieri, 

1987). 
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Os métodos biológicos baseiam-se na resposta de um organismo à ingestão da proteína em 

estudo levando em consideração o crescimento (CUP), e/ou alterações de nitrogênio na carcaça 

(DV, RPL, UPL) (Oliveira, Santos e Wilson, 1989).  

O Coefeciente de Utilização Proteica (CUP) correlaciona o ganho de peso do animal com a 

quantidade da proteína ingerida que está sendo testada (Alves, Rocha e Gomes, 2008; Costa e 

Peluzio, 2008; Fagundes, 2018). É o procedimento oficializado pela Food and Drug 

Administration (FDA) para o controle da qualidade proteica dos alimentos nos Estados Unidos, 

portanto é o mais frequentemente utilizado (Oliveira, Santos e Wilson, 1989; Paula, 2004). A 

palatabilidade tem um papel importante nos resultados, uma vez que esses são influenciados pela 

quantidade de dieta ingerida (Bender e Doell, 1957; Tagle, 1981). É um método bastante prático 

em sua execução, de pouco trabalho analítico e aplicável em quaisquer organismos em fase de 

crescimento. Por se tratar de um teste em que os animais são colocados em gaiolas individuais, é 

passível que se aplique cálculos estatísticos (Costa e Peluzio, 2008; Tagle, 1981). 

A Razão Proteica Líquica (RPL), quando comparada ao CUP, consiste em uma 

modificação desse, uma vez que, soma-se a perda de peso do grupo aproteico (ausência de 

proteínas na dieta) ao ganho de peso dos grupos que recebem a proteína padrão (caseína neste 

estudo), e a proteína teste (Gryllus assimilis). E essa modificação tem como intuito confirmar o 

quanto de proteína foi incorporada pelo organismo dos animais (oriunda da dieta) e quanto o 

consumo dessa proteína refletiu em ganho de peso. (Angelis, 1995; Bender e Doell, 1957; 

Sgarbieri, 1987). Com a RPL, considera-se o peso corporal que o animal perderia caso a proteína 

não tivesse sido ingerida. Isso sugere a eficiência da proteína não apenas no crescimento, mas 

também na manutenção do peso dos animais (Fagundes, 2018; Aangelis,1995; Oliveira, Santos e 

Wilson, 1989). 

De acordo com Sgarbieri et al., (1987) a digestibilidade é a porcentagem de proteínas que 

as enzimas digestivas do organismo foram capazes de hidrolizar, portanto é um índice 

determinante da qualidade proteica. Caso as proteínas não sejam hidrolisadas durante o processo 

digestivo, será excretada principalmente nas fezes. Portanto a digestibilidade é um condicionante 

da qualidade, embora isoladamente não seja um índice de qualidade (Cruz et al, 2005; Pereira e 

Costa, 2002; Tagle, 1981). 

O cálculo é realizado a partir da relação entre o nitrogênio ingerido e o eliminado através 

das fezes (Fagundes, 2018; Costa e Peluzio, 2008; Sgarbieri, 1987). Para melhor quantificação 

da digestibilidade deve-se considerar o nitrogênio das perdas endógenas, ou seja, aqueles 

oriundos da descamação do tubo digestivo, secreções de microbiota do intestino e demais 

agentes digestivos (sucos gástricos e secreções), possibilitando uma melhor quantificação da 
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absorção de nitrogênio (Tagle, 1981). Portanto, a necessidade de se utilizar uma dieta livre de 

proteínas. 

A porcentagem de nitrogênio ingerido que fica retida no organismo é conhecida como 

Utilização Proteica Líquida (UPL), que basicamente mede a diferença de nitrogênio na carcaça 

de animais alimentados com a proteína testada e animais que recebem dieta livre de proteínas 

(Tagle, 1981; Miller e Bender, 1955; Pellet e Kaba, 1971). Geralmente é utilizada apenas a pata 

traseira do animal para quantificação, uma vez que Lachance e Miller (1973) modificaram o 

método, ao avaliarem a relação entre se fazer a análise com o animal inteiro e apenas a parte em 

questão, simplificando o método e tornando-o mais rápido e econômico. 

 Outra medida da qualidade biológica das proteínas é o Balanço Nitrogenado, que 

representa a diferença entre o nitrogênio que foi ingerido na dieta e a soma do nitrogênio 

excretado nas fezes e na urina. Quando não é possível a determinação do nitrogênio na urina dos 

animais, denomina-se Balanço Nitrogenado aparente. E mais uma vez, é necessária a inclusão no 

experimento de um grupo que recebe dieta isenta de proteínas em sua composição (Costa e 

Peluzio, 2008; Sgarbieri, 1987; Tagle, 1981). Segundo Tagle (1981), quando o balanço é 

positivo, há ganho de nitrogênio; quando é negativo, há perda. A retenção é necessária para a 

síntese de novos tecidos no organismo e é mais observada em estados fisiológicos como 

gestação e lactação. Em estados de idade avançada ou mesmo estados patológicos, observa-se o 

balanço nitrogenado negativo, ou seja, catabolismo (Sgarbieri, 1987). 

Considerando o potencial nutritivo dos insetos (Babiker et al., 2016; Payne et al., 2016; 

Finke, 2002, 2004, 2005, 2012) e a necessidade de estudos a cerca da qualidade proteica, 

desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de avaliar a qualidade proteica do Gryllus 

assimilis e o efeito da suplementação com o aminoácido essencial mais deficiente assim como a 

suplementação com fonte proteica de origem vegetal. 
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

Avaliar a composição química, a qualidade nutricional biológica da proteína da farinha 

do grilo preto (Gryllus assimilis) e as suplementações com metionina e farelo de trigo, e 

parâmetros bioquímicos séricos em ratos jovens. 

 

3.1.1 Objetivos específicos: 

 

  I - Determinar a composição química da farinha do grilo preto (Gryllus assimilis), através 

da composição centesimal e aminograma; 

II - Avaliar através dos índices biológicos da qualidade proteica (CUP, RPL, 

Digestibilidade, BNap, UPL) a qualidade da proteína da farinha do grilo preto (Gryllus 

assimilis); 

III – Avaliar através de parâmetros bioquímicos séricos: concentração de proteínas totais, 

albumina, atividade da aspartato aminotransferase (AST), atividade da alanina aminotransferase 

(ALT), glicose, colesterol total, creatinina e uréia. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1 Aquisição dos grilos  

 

Os grilos foram adquiridos na empresa Insetos Brasil – Alimentos Proteicos, localizada em 

Recife-PE, onde são comercializados para alimentação de pássaros e animais exóticos. Os grilos 

foram enviados desidratados, em embalagens de plástico (Figura 4), triturados em liquidificador 

doméstico até a obtenção de uma farinha homogênea para a análise da composição centesimal e 

preparo das dietas. 

 

Cadastro no SISGEN (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético): A05C58E. 

 

Figura 4 - Embalagem contendo de Grilos adquiridos para o experimento. Empresa/Insetos Brasil – Alimentos 
Proteicos. 
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4.2 Métodos químicos 

 

4.2.1 Composição centesimal da farinha do grilo preto (Gryllus assimilis) 

 

  A composição centesimal do grilo preto (Gryllus assimilis) foi realizada no Laboratório 

Multiusuário de Pesquisa da Escola de Nutrição e no Laboratório de Bromatologia da Escola de 

Nutrição, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). As análises de determinação de 

proteínas, lipídeos, cinzas e umidade foram realizadas em triplicata, conforme Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 2008). A metodologia para determinação e purificação de quitina (exoesqueleto) foi 

realizada de acordo com Liu et al., (2012), no Laboratório de Fitotecnologia da Escola de 

Farmácia, na Universidade Federal de Ouro Preto  (UFOP). 

 

4.2.1.1 Proteínas 

 

         A determinação de proteínas baseia-se na quantificação do nitrogênio, feita pelo processo 

de digestão de Kjeldahl. A matéria orgânica é decomposta e o nitrogênio existente é 

transformado em amônia, que é recolhida em solução de ácido bórico e quantificada através de 

titulação com solução de ácido clorídrico e se resume em três etapas: digestão, destilação e 

titulação. Sendo o conteúdo de nitrogênio das diferentes proteínas aproximadamente 16%, 

utiliza-se o fator 6,25 para transformar a quantidade de nitrogênio encontrado em gramas de 

proteínas. 

 

4.2.1.2 Lipídeos 

 

A determinação do teor de lipídeos foi feita através de um método gravimétrico. 

Realizou-se a extração da fração lipídica da amostra de forma contínua em aparelho Soxhlet 

utilizando como solvente o éter de petróleo. O balão contendo os lipídeos extraídos foi colocado 

na estufa à 105ºC para remoção por evaporação do solvente empregado. Após esse processo, o 

balão foi colocado em dessecador para ser resfriado e pesado. O teor de lipídeos foi calculado 

através da diferença entre o peso final e inicial do balão. 

 

4.2.1.3 Cinzas 

 

          Resíduo por incineração ou cinzas é o nome dado ao resíduo obtido por aquecimento em 

mufla de um produto em temperatura próxima a 550°C a 570°C. A amostra foi colocada no 
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cadinho previamente seco e pesado e levado à mufla a uma temperatura de 550°C até a obtenção 

de cinzas claras (branca). Em seguida, o cadinho foi colocado em dessecador para ser resfriado e 

pesado. O teor de cinzas foi calculado através da diferença entre o peso final e inicial do 

cadinho. 

 

4.2.1.4 Umidade 

 

         O aquecimento direto da amostra a 105°C é o processo mais usual para determinação de 

umidade. A amostra foi colocada em pesa filtro previamente seca e pesada e levada à estufa a 

105ºC por 3 horas. Em seguida, o pesa filtro com a amostra foi colocado em dessecador até 

atingir temperatura ambiente para ser pesado. Esse procedimento foi repetido até a obtenção de 

peso constante. 

 

4.2.1.5 Quitina  

 

          O grilo (5 g) foi processado em água destilada (moagem úmida) para separação das 

frações solúveis e insolúveis (exoesqueleto de quitina). Em seguida foram passados em peneiras 

de 14, 24 e 35 Tyler e tratados com solução 1 M de HCl (250 mL) a 100 °C durante 30 minutos 

para remover minerais. A etapa de desmineralização foi seguida de lavagem com água destilada 

até a neutralidade ser alcançada. A desproteinização foi realizada utilizando tratamento alcalino 

com solução de NaOH 1 M (250 mL) a 80 °C 24 h e o produto foi lavado com água destilada até 

a neutralidade do pH. Para o propósito de descoloração, o precipitado foi tratado adicionalmente 

com solução de permanganato de potássio a 1% (100 mL) por 1 h. Finalmente, a quitina 

levemente marrom foi lavada com água destilada e seca a 50 °C em estufa. 

 

4.2.1.6 Carboidratos 

 

         A quantidade de carboidratos na amostra foi obtida por diferença em relação aos demais 

componentes, ou seja, ao valor 100 foi subtraída a soma dos valores obtidos para proteínas, 

lipídeos, umidade, cinzas e quitina. 

 

4.2.2 Perfil de aminoácidos 

 

          A composição de aminoácidos foi determinada no Centro de Ciência e Qualidade de 

Alimentos (CCQA) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Campinas/São Paulo. O 
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aminoácido triptofano foi quantificado segundo a metodologia descrita por Spies (1967) e os 

demais aminoácidos segundo White et al (1986) e Hagen et al (1989).  

 

4.2.2.1 Escore químico 

 

 Baseia-se na análise dos aminoácidos da proteína em estudo e na comparação dos 

aminoácidos essenciais com os de uma proteína de referência (Costa e Peluzio, 2008; Oliveira, 

Santos e Wilson, 1989). 

 O cálculo é feito dividindo-se miligrama do aminoácido essencial mais deficiente da 

proteína em estudo por miligrama do mesmo aminoácido na proteína de referência (Oliveira, 

Santos e Wilson, 1989). O resultado é expresso percentualmente e o aminoácido que se 

apresentar em menor quantidade é chamado de primeiro limitante. Pode-se, também, definir o 

segundo e terceiro limitantes, sendo que o percentual mais baixo é que define o grau de limitação 

aminoacídica e que determina o escore (Tagle, 1981). 

 

4.3 Composição das dietas 

 

          As dietas foram preparadas no Laboratório de Nutrição Experimental, Escola de Nutrição, 

UFOP. Essas foram isoproteicas e isocalóricas e seguiram as recomendações de preparo da 

AOAC (39.133) (1965) para avaliação biológica da qualidade proteica. Preparou-se, ainda, uma 

dieta livre de nitrogênio (aproteica) para ser utilizada na determinação do RPL, UPL, DV e 

BNap.  

Posteriormente foi feita a determinação da quantidade de proteínas das dietas controle, 

dieta contendo grilo (GA), grilo mais aminoácido limitante (GAM) e grilo mais farelo de trigo 

(GAF) para verificar se estavam em torno de 10% e para confirmar que a dieta aproteica não 

apresentava esse nutriente em sua composição.  

As dietas foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e 

armazenadas na geladeira à temperatura de 4ºC durante todo o período experimental. As 

composições das dietas experimentais são apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). 

Nutrientes 
Dietas 

Controle GA GAM GAF Aproteica 

Caseína (80 %) 125,0 - - - - 

Grilo desidratado - 158,43 158,43 140,0 - 

Farelo de trigo - - - 93,3 
 

Óleo de soja 80,0 39,0* 39,0* 35,5* 80,0 

Mistura de minerais
1
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Mistura de vitaminas
2
 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Colina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Celulose 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Água 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Aminoácido limitante 
(metionina) 

- - 17,2 - - 

Amido 677,5 698,7 698,7 687,0 802,5 

Valor calórico (Kcal/Kg) 3930,0 3930,0 3930,0 3930,0 3930,0 
1Mistura de minerais (expresso em g/Kg da mistura): NaCl - 139,3; KI - 0,79; MgSO4.7H2O - 57,3; CaCO3 - 381,4; 
MnSO4.H2O - 4,01; FeSO4.7H2O - 0,548; CuSO4.5H2O - 0,477; CoCl2.6H2O - 0,023; KH2PO4 - 389,0.  
2Mistura de vitaminas (expresso em mg/Kg da mistura): Acetato de retinol - 690; colecalciferol - 5; ácido p-amino 
benzóico - 10000; inositol - 10000; niacina - 4000; riboflavina - 800; tiamina HCL - 500; ácido fólico - 200; biotina - 40; 
cianocobalamina - 3; dl-α-tocoferol - 6700; sacarose - q.s.p. 1000g. 
*Grilos e farelo não foram desengordurados. 
Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, lipídeos 9 Kcal/g, carboidratos 4 Kcal/g. 

 

 

A quantidade de metionina a ser adicionada na dieta foi calculada utilizando com 

referência as necessidades de aminoácidos essenciais de crianças de dois a cinco anos de idade 

(pré-escolares) de acordo com o padrão da FAO (1985). Considerou-se a quantidade de 

metionina do grilo e adicionou-se metionina em quantidade suficiente para atingir as 

recomendações. 
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Figura 5 - Grilos processados em liquidificador para preparo das dietas. 

 

 
 
4.4 Animais  

 

          Foram utilizados 72 ratos machos, da linhagem Fischer, recém desmamados, com 21 a 23 

dias de idade, pesando aproximadamente 45 gramas, provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental da Escola de Nutrição (UFOP). 

 

4.5 Delineamento experimental 

 

Os animais foram alojados individualmente em gaiolas metálicas dispostas em ambiente 

arejado com controle de temperatura, luminosidade e umidade. Água filtrada e dieta foram 

oferecidas à vontade.  

Para verificar os objetivos propostos, foram realizados dois experimentos, visto que, os 

métodos biológicos de avaliação da qualidade proteica possuem características distintas, como, 

por exemplo, o tempo de acompanhamento. Além disso, quando se inclui um grupo de animais 

que não recebem proteína através da dieta, recomenda-se um período menor de experimento 

devido ao estresse causado aos animais.  

No experimento 1 os animais foram aleatoriamente distribuídos entre cinco grupos de 

acordo com a dieta recebida: grupo controle (dieta controle de caseína), grupo dieta aproteica 

(dieta isenta de proteínas), grupo GA (dieta contendo farinha do  grilo preto), grupo GAM (dieta 

com farinha do grilo preto adicionada do primeiro aminoácido limitante, metionina) e GAF ( 

dieta com farinha do grilo preto adicionada de farelo de trigo – fonte de metionina). Esses 

animais foram acompanhados durante 14 dias.  
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No experimento 2, os animais foram aleatoriamente distribuídos entre os grupos Controle, 

GA, GAM e GAF, acompanhados por 28 dias. Os experimentos foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA/UFOP), protocolo 

nº 2017/33 (Anexo A) 

A avaliação do consumo alimentar e a coleta de fezes foi feita diariamente durante sete 

dias consecutivos na segunda semana de cada experimento. Para realização do controle de 

ingestão e excreção fecal, foram colocadas bandejas de papel sob cada uma das gaiolas. As 

bandejas usadas eram levadas para estufa a 90°C por uma hora e substituídas por bandejas 

limpas. Após esse período, era feita a separação e pesagem da dieta desperdiçada e das fezes 

excretadas. Ao final dos experimentos, os animais foram deixados em jejum por 12 horas, 

anestesiados com isoflurano e eutanasiados. O sangue desses animais foi coletado em tubos 

eppendorf (com 1,5 mL de capacidade) através da incisão dos vasos sanguíneos adjacentes ao 

plexo braquial até sangria total. Posteriormente, foi realizada a centrifugação do sangue e o soro 

armazenado em freezer à -80ºC para realização das dosagens séricas. Os órgãos (fígado, rins, 

coração) foram extraídos, pesados e armazenados em freezer à -80ºC. O cálculo do peso relativo 

dos órgãos foi feito utilizando a seguinte fórmula: (peso do órgão/ 

peso do animal) x 100. A pata traseira esquerda dos animais também foi extraída para 

determinação do nitrogênio, para posterior cálculo do UPL (Utilização Proteica Líquida). 

Os procedimentos estão esquematizados nas figuras 6 e 7.  
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Figura 6 - Esquema do delineamento experimental 1. 
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Figura 7 - Esquema do delineamento experimental 2. 
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4.6 Análises bioquímicas no soro 

 

         As dosagens bioquímicas foram realizadas utilizando-se kits comerciais da Labtest 

Diagnóstica S.A.®, sendo elas: albumina, ALT, AST, colesterol total, creatinina, glicose, 

proteínas totais e ureia. Os princípios dos métodos e seus respectivos protocolos são descritos no 

Anexo B. 

 

4.7 Avaliações biológicas 

Os métodos de avaliação da qualidade proteica são calculados através das fórmulas 

descritas a seguir. 

 

4.7.1 Coeficiente de Utilização Proteica (CUP) 

 

Calculado através do quociente entre o ganho de peso e a ingestão protéica dos 

animais, após 28 dias para cada um dos animais em experimento (de Angelis, 1995). 

 

                                              

 

4.7.2 Razão Proteica Líquida (RPL) 
  

Esse método tem a duração de 14 dias e é definido pela variação de peso corporal do 

grupo de animais alimentados com a dieta a 10% da proteína a ser testada, adicionada à 

perda de peso dos animais que receberam dieta aproteica, dividida pela quantidade de 

proteína ingerida pelos primeiros (de Angelis, 1995). A seguinte expressão numérica é 

utilizada para calcular a RPL: 
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4.7.3  Digestibilidade Verdadeira (DV) 
 

Na segunda semana de experimento, as fezes foram coletadas diariamente e secas a 

105°C. O conteúdo de nitrogênio nas fezes foi determinado pelo método de Kjedahl. A 

seguinte expressão numérica foi utilizada para calcular a DV: 

 

                                                                                                                     

 

4.7.4 Balanço Nitrogenado Aparente (BNap) 
 

O balanço nitrogenado (BN) mede a quantidade de nitrogênio ingerida na dieta e a 

quantidade excretada nas fezes e urina (Pellet & Young, 1980). Muitas vezes a mensuração 

do nitrogênio excretado na urina pode ser desprezado, determinando-se assim apenas o BN 

aparente. O BNap é calculado pela seguinte equação: 

 

 

BNap = Nitrogênio ingerido (g) - [Nitrogênio fecal (grupo teste) (g) - Nitrogênio fecal (grupo 

aprotéico) (g)] 

 

4.7.5 Utilização Proteica Líquida (UPL) 
 

O nitrogênio da carcaça (pata traseira) foi determinado através do método de Kjeldahl e 

utilizado na determinação da UPL. 

 

 

UPL = Nitrogênio da carcaça(grupo teste)(g) - Nitrogênio da carcaça(grupo aprotéico)(g)  x 100 

                                             Nitrogênio ingerido pelo grupo teste (g)  
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4.8 Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov, D’Agostino e 

Pearson e Shapiro Wilk, sendo considerados com distribuição paramétrica aqueles que passavam 

em pelo menos dois desses testes. Dados com distribuição paramétrica foram tratados pelo teste 

One-Way ANOVA e apresentados como média ± desvio padrão. O pós-teste de Tukey foi 

utilizado para determinar entre quais grupos a diferença foi significativa. Os dados com 

distribuição não paramétrica foram avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste 

de Dunns e foram expressos como mediana e intervalo interquartil. As diferenças foram 

consideradas significativas quando p ≤ 0,05. Para realização das análises foi utilizado o software 

GraphPad Prisma versão 5.00 compatível com o sistema operacional Windows (San Diego, 

Califórnia, USA). 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Caracterização centesimal da farinha do grilo preto (Gryllus assimilis)  

  

         Os resultados da composição centesimal do grilo preto estão apresentados na Tabela 2, e 

expressos na matéria seca.  

 

Tabela 2 - Composição centesimal em 100 g do grilo preto na matéria seca. 

Nutrientes 
Grilo preto (g/100g) na matéria 

seca 

Proteínas 63,12 ± 1,64 

Lipídeos 26,51 ± 1,82 

Cinzas 4,36 ± 0,76 

Quitina + Carboidratos 6,01 ± 0,84 

Valor calórico total (Kcal) 496,31 

As análises foram feitas em triplicatas. Valores expressos como média ± desvio padrão. Fatores de conversão: 
proteínas 4 Kcal/g, carboidratos 4 Kcal/g e lipídeos 9 Kcal/g. 
 

 

 

5.2 Determinação da composição aminoacídica e escore químico do grilo preto 

(Gryllus assimilis) 

 
 O perfil de aminoácidos obtido para o grilo é apresentado na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Perfil de aminoácidos da farinha do grilo preto (g/100g). 

Aminoácidos Resultado (g/100g) 

Ácido Aspártico  5,13 

Ácido Glutâmico  6,14 

Serina  2,91 

Glicina  3,3 

Histidina  1,4 

Arginina  3,89 

Treonina  2,28 

Alanina  4,72 

Prolina  2,89 

Tirosina  2,28 

Valina  3,24 

Metionina  0,45 

Cistina  0,27 

Isoleucina  2,2 

Leucina  4,04 

Fenilalanina  1,86 

Lisina  2,98 

Triptofano  0,48 
*Análise realizada no Centro de Ciências e Qualidade de Alimentos (CCQA) do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL), Campinas/São Paulo. 
 
 

A tabela 4 mostra que o grilo preto é deficiente em metionina, que apresentou o menor 

valor de escore químico, 56,40%, sendo considerado o primeiro aminoácido limitante. Em 

contrapartida, o grilo mostrou-se boa fonte de treonina, valina, isoleucina, leucina, 

lisina, histidina, fenilalanina e tirosina, cujos teores foram superiores aos valores recomendados 

pela FAO (1985).  
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Tabela 4 - Perfil de aminoácidos essenciais (mg/g) e escore químico (%). 

Aminoácido essencial  mg/g de proteína  
Padrão 

FAO/WHO3  
EQ (%)  

Treonina  44,72  34,00  131,54  

Valina  63,55  35,00  181,58  

Metionina + Cistina1  14,11  25,00  56,40  

Isoleucina  43,15  28,00  154,12  

Leucina  79,24  66,00  120,07  

Lisina  58,45  58,00  100,78  

Triptofano2  9,41  11,00  85,59  

Histidina  27,46  19,00  144,54  

Fenilalanina + 
Tirosina  

91,40  63,00  145,07  
1Metionina - primeiro aminoácido limitante. 2Triptofano – segundo aminoácido limitante. 3FAO/WHO (1985) - Padrão 
teórico estabelecido de aminoácidos indispensáveis para crianças de 2 a 5 anos de idade.  
 

 

 

5.3 Delineamento 1 

 

5.3.1 Ingestão alimentar, excreção fecal e ganho de peso 
 

Em relação à ingestão alimentar, os animais dos grupos GA e GAM (metionina) quando 

comparados ao grupo controle, estatisticamente não apresentaram diferença significativa e GAF 

(farelo de trigo) teve a menor ingestão alimentar entre todos os grupos. A ingestão proteica de 

todos os grupos, não apresentou diferença em relação ao grupo controle. O grupo que recebeu 

dieta aproteica apresentou excreção fecal inferior aos demais grupos, e o grupo GA não diferiu 

estatisticamente do grupo controle. Em relação a esta variável, os grupos GAM e GAF não 

apresentaram diferença entre si, mas foram superiores aos grupos controle e GA. Os dados são 

apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Ingestão alimentar, ingestão proteica e excreção fecal dos animais que receberam dieta aproteica, controle, 
GA, GAM e GAF. 

Variáveis 

Grupos Experimentais 

Controle GA GAM GAF Aproteica 

Ingestão 
alimentar (g) 

69,90 ± 5,09 ab 76,90 ± 0,99 a 71,29 ± 3,04 a 63,15 ± 3,23 c 63,77 ± 5,67 bc 

Ingestão 
proteica (g) 

6,99 (6,5; 7,4) a 
7,69 (7,59; 

7,77) a 
7,12 (6,94; 

7,37) a 
6,31 (6,05; 

6,62) a 
 - 

Excreção 
fecal (g) 

2,68 ± 0,32 b 3,11 ± 0,64 b 5,71 ± 0,74 a 6,48 ± 0,63 a 0,72 ± 0,15 c 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% e 
75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 
8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 

 

Em relação ao peso dos animais, os dados são apresentados na tabela 6. Observa-se que o 

peso inicial não apresentou diferença estatística entre os grupos, no entanto, ao final do 

experimento, os grupos controle e GAM não diferiram estatisticamente entre si, e apresentaram 

maiores valores de peso corporal final e ganho de peso. GAM e GAF não diferiram 

estatisticamente entre si quando a variável analisada foi o peso corporal final, porém GAF 

apresentou menores valores de ganho de peso em relação ao grupo controle. GA apresentou 

valores inferiores ao controle, GAM e GAF para as variáveis ―Peso corporal final‖ e ―ganho de 

peso‖. Conforme o esperado, o grupo que recebeu a dieta aproteica perdeu peso 

consideravelmente, portanto um peso corporal final inferior ao peso inicial do experimento. 

 

Tabela 6 - Avaliação do peso corporal inicial, peso corporal final e ganho de peso dos animais que receberam dieta 
aproteica, controle, GA, GAM e GAF. 

Variáveis 
Grupos Experimentais 

Controle GA GAM GAF Aproteica 

Peso Corporal 
Inicial (g) 43,63 ± 8,53 a 42,30 ± 4,87 a 43,13 ± 5,34 a 44,35 ± 3,35 a 42,58 ± 3,64 a 

Peso Corporal 
Final (g) 76,37 ± 10,40 a 44,23 ± 7,77 c 70,57 ± 8,94 a,b  62,76 ± 4,56 b 28,22 ± 4,36 d 

Ganho de Peso 
(g) 32,73 ± 4,04 a 1,93 ± 5,05 c 27,43 ± 9,76 a 18,41 ± 2,94 b  -  

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
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5.3.2 Peso dos órgãos  
 

As médias de peso total e peso relativo do fígado e rins são apresentadas na tabela 7. 

O peso total dos órgãos dos grupos GAM e GAF foram estatisticamente iguais ao grupo 

controle, e GA foi o menor. Tanto para os rins, quanto para o fígado. O peso relativo do 

fígado não diferiu estatisticamente entre os grupos. O peso relativo dos rins do grupo GA, foi 

superior ao grupo controle, e os demais grupos foram iguais. 

 

 
Tabela 7- Peso total e peso relativo do fígado, rins dos animais que receberam dieta controle, GA, GAM, GAF. 

Órgãos 
Grupos Experimentais 

Controle GA GAM GAF 

Fígado (g) 2,48 ± 0,29 a 1,58 ± 0,24 b 2,46 ± 0,28 a 2,24 ± 0,12 a 

P.R. Fígado 3,26 ± 0,23 a 3,6 ± 0,15 a 3,5 ± 0,15 a 3,36 ± 0,53 a 

Rins (g) 0,63 ± 0,08 a 0,45 ± 0,07 b 0,60 ± 0,08 a 0,59 ± 0,03 a 

P.R. Rins 0,82 ± 0,01 b 1,03 ± 0,08 a 0,85 ± 0,09 b 0,95 ± 0,05 ab 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 
 

5.3.3 Análises bioquímicas no soro 
 

Na tabela 8 estão descritos os dados relacionados às dosagens bioquímicas dos animais 

experimentais do primeiro delineamento. Com relação às proteínas totais, os grupos não 

diferiram entre si. Para albumina, o grupo GAM foi superior aos demais, que são iguais entre si. 

Em relação à AST, o grupo GAF foi superior a todos os grupos e estes (Controle, GAM e GA) 

foram iguais estatisticamente entre si. Para ALT, o grupo controle obteve o menor valor. GAF 

foi o grupo com o maior valor e não diferiu estatisticamente de GA e GAM. Quando se analisa o 

conteúdo de uréia, os grupos controle e GAF são iguais estatisticamente e superiores ao grupo 

GAM (metionina).  O grupo GA não apresentou diferença estatística em relação a todos os 

grupos. Para creatinina, o grupo GA foi superior ao controle e os demais (GAM e GAF) são 

iguais aos dois (GA e contole). Em relação à glicose, o grupo controle foi superior ao grupo GA 

e igual ao grupo GAF. Por sua vez ao grupo GAF é igual estatisticamente ao grupo GAM e 

superior ao grupo GA. Por fim, o grupo GAM foi igual estatisticamente a GA. 
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Tabela 8- Concentração sérica de proteínas totais, albumina, AST, ALT, ureia, creatinina, glicose, colesterol e 
triacilglicerois em ratos alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF. Delineamento 1. 

Metabólitos 
Grupos Experimentais 

Controle  GA  GAM  GAF  

Proteínas totais (g/dL) 5,8 ± 0,50 a 5,20 ± 0,85 a 5,75 ± 0,23 a 5,29 ± 0,34 a 

Albumina (g/dL) 3,06 ± 0,1 b 3,00 ± 0,41 b 3,67 ± 0,53 a 2,8 ± 0,11 b 

AST (U/mL) 79,73 ± 4,22 b 82,97 ± 8,8 b 78,46 ± 4,99 b 114,9 ± 14,47 a 

ALT (U/mL) 33,47 ± 2,22 b  40,70 ± 2,44 ab 41,71 ± 6,04 ab 44,64 ± 5,31 a 

Uréia (mg/dL) 38,10 ± 3,65 a 33,28 ± 9,47 ab 22,98 ± 2,11 b  38,46 ± 6,36 a 

Creatinina (mg/dL) 0,75 ± 0,07 b 1,02 ± 0,18 a 0,89 ± 0,11 ab 0,86 ± 0,12 ab 

Glicose (mg/dL) 87,86 ± 7,12 a 56,28 ± 3,07 c 66,72 ± 8,13 bc 85,06 ± 19,87 ab 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 

5.3.4 Razão Proteica Líquida (RPL) 
 

Os valores das médias da RPL dos grupos experimentais estão representados na tabela 

9. O resultado do grupo de animais alimentados com a dieta controle e GAM (suplementados 

com metionina) não diferiram entre si. Os dois grupos (controle e GAM) foram superiores ao 

grupo GAF que, por sua vez, foi superior estatisticamente a GA. 

 
Tabela 9- Razão Proteica Líquida (RPL) de animais alimentados com dieta controle, GA, GAM, GAF. 

Grupos 
Experimentais RPL 

Controle 3,30 ± 0,21 a 

GAM 3,12 ± 0,23 a 

GAF 2,56 ± 0,10 b 

GA 1,12 ± 0,29 c 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
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5.3.5 DV e BNap 
 

Na tabela 10, são apresentados os valores médios de nitrogênio fecal, DV e BNap. Em 

relação à excreção de nitrogênio nas fezes, não houve diferença estatística entre os grupos 

controle e GAM e ambos são menores do que os grupos GA e GAF que não diferiram 

estatisticamente entre si. A digestibilidade da dieta do grupo controle foi estatisticamente 

superior às demais dietas. O grupo GAM foi superior a GA e GAF, que são iguais entre si. 

O balanço nitrogenado aparente foi positivo em todos os grupos experimentais, sendo que 

os grupos controle e GAM são iguais estatisticamente e, ambos maiores do que GAF. O grupo 

GA é igual ao controle e inferior ao grupo GAM. 

 
Tabela 10- Nitrogênio fecal, Digestibilidade Verdadeira (DV) e Balanço Nitrogenado Aparente (BNap) de animais 
alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF. 

Grupos 
Experimentais Nitrogênio Fecal DV (%) BNap (g) 

Controle 0,09 ± 0,01 b 97,75 ± 0,38 a 2,18 ± 0,15 ab 

GA 0,28 ± 0,03 a 90,42 ± 0,28 c 2,12 ± 0,1 b 

GAM 0,14 ± 0,06 b 94,78 ± 1,35 b 2,39 ± 0,12 a 

GAF 0,23 ± 0,02 a 90,27 ± 1,06 c 1,84 ± 0,12 c 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 

5.3.6 Utilização Proteica Líquida (UPL) 
 
 

Os dados da UPL são mostrados na tabela 11. Pode-se verificar que não houve diferença 

significativa entre os valores do UPL da dieta controle e os valores das dietas GAM e GAF. O 

grupo GA foi menor, significativamente, que os demais.  
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Tabela 11- Utilização Proteica Líquida (UPL) e nitrogênio da carcaça de animais alimentados com dieta controle, 
GA, GAM e GAF. 

Grupos Experimentais Nitrogênio da carcaça UPL (%) 

Controle 2,246 ± 0,7 a 65,81 ± 9,29 a 

GA 1,311 ± 0,4 b 26,74 ± 6,31 b 

GAM 2,086 ± 0,3 a 57,03 ± 7,81 a 

GAF  2,029 ± 0,42 a 60,09 ± 9,86 a 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 

 

5.4 Delineamento 2 

 

5.4.1 Peso inicial, peso final, ganho de peso, ingestão alimentar, ingestão proteica 

 

O peso inicial não diferiu estatisticamente entre os grupos no segundo delineamento. O 

grupo controle apresentou o maior peso final e ganho de peso, seguido dos grupos GAM, GAF e 

GA respectivamente. 

Não houve diferença estatística significativa nas variáveis ingestão alimentar e proteica, 

entre o grupo controle, GAM e GAF, porém o grupo GA apresentou valor menor que esses, 

conforme tabela 12. 
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Tabela 12- Peso inicial, peso final, ganho de peso, ingestão alimentar, ingestão proteica dos animais que receberam 
dieta controle, GA, GAM e GAF. 

Variáveis 
Grupos Experimentais 

Controle GA GAM GAF 

Peso Inicial (g) 47,29 ± 7,86 a 47,27 ± 4,52 a 46,11 ± 5,54 a 45,61 ± 3,15 a 

Peso Final (g) 136,2 ± 8,46 a 62,53 ± 3,59 d 99,40 ± 10,18 b 80,30 ± 5,70 c 

Ganho de Peso (g) 88,87 ± 5,14 a 15,26 ± 4,65 d 53,29 ± 9,16 b 34,69 ± 7,04 c 

Ingestão 
Alimentar (g) 

269,34 ± 22,23 a 218,11 ± 13,17 b 251,74 ± 17,52 a 270,94 ± 20,40 a 

Ingestão  
Proteica (g) 

26,93 (24,84; 
28,16) a 

21,8 (20,88; 23,12) b 
25,17 (24,24; 

26,48) a 
27,09 (26,12; 

27,8) a 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA) ou como mediana e percentis (25% e 
75%) (Kruskal-Wallis). Diferenças significativas (p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras diferentes. 
n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 

5.4.2 Peso dos órgãos 
 

Na tabela 13 são apresentados os resultados do peso total e relativo dos rins e fígado dos 

animais experimentais. Observa-se que as médias de peso total do fígado do grupo controle não 

diferiram estatisticamente do grupo GAM. As médias dos grupos GA e GAF foram 

significativamente menores do que os grupos controle e GAM. Por fim, GAF foi maior do que o 

grupo GA. O grupo que recebeu a suplementação de metionina (GAM), GA e GAF 

(suplementado com farelo de trigo), apresentaram maiores médias de peso relativo do fígado 

quando comparados com o grupo controle, e não diferiram entre si. A média de peso total dos 

rins do grupo controle foi significativamente maior quando comparada aos demais grupos. E o 

grupo GA foi menor do que os grupos GAM (metionina) e GAF (farelo de trigo) que, por sua 

vez, foram iguais entre si. Os pesos relativos dos rins dos grupos GA e GAF, foram 

estatisticamente superiores do que o grupo controle e GAM, que foram iguais entre si. 
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Tabela 13- Peso total e peso relativo do fígado e rins dos animais que receberam dieta controle, GA, GAM e GAF. 

Órgãos 
Grupos Experimentais 

Controle GA GAM GAF 

Fígado (g) 3,9 ± 0,11 a 2,3 ± 0,16 b 3,45 ± 0,53 a 2,85 ± 0,31 c 

P.R. Fígado 3,03 ± 0,24 b 3,69 ± 0,2 a 3,46 ± 0,34 a 3,55 ± 0,21 a 

Rins (g) 0,92 ± 0,03 a 0,56 ± 0,05 b 0,73 ± 0,12 c 0,72 ± 0,04 c 

P.R. Rins 0,67 ± 0,04 b 0,9 ± 0,07 a 0,73 ± 0,07 b 0,89 ± 0,06 a 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 

5.4.3 Análises bioquímicas no soro 
 

Os resultados das dosagens bioquímicas realizadas no soro dos animais do delineamento 2 

são apresentados na tabela 14. As concentrações séricas de proteínas totais do grupo controle não 

diferiu dos grupos GAM e GAF, que não diferiram estatisticamente do grupo GA. Para as 

concentrações de albumina sérica, GAM não diferiu do controle que, foi o maior valor 

encontrado e difere estatisticamente dos grupos GA e GAF, que entre si, não são diferentes. Para 

AST, o maior valor encontrado foi o de GAF que foi superior ao controle. Seguido do valor de 

GA e, finalmente do grupo GAM e o grupo controle que não possuem diferença estatística entre 

si. Em relação à ALT, o grupo GAF, foi superior ao grupo controle e não diferiu estatisticamente 

de GA e GAM. Porém os grupos GAM (suplementado com metionina) e GA, não são diferentes 

do grupo controle. 

Para uréia e creatinina, não houve diferença estatística entre os grupos. Em relação à 

glicose, GAF foi o maior valor encontrado e não difere estatisticamente do controle e GAM. 

Esses três grupos diferem estatisticamente de GA, que foi o menor valor encontrado. Para o 

metabólito glicose, o grupo controle, GAM e GAF, não diferiram estatisticamente entre si, e GA 

foi o menor valor encontrado, indicando diferença estatística em relação aos demais grupos. 

Observa-se para as concentrações de colesterol, aumento nos valores da média do grupo 

GA em relação ao controle, que não difere estatisticamente de GAF (suplementado com farelo 

de trigo). O grupo GAF, por sua vez, não difere estatisticamente de GA, GAM e do grupo 

controle.  
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Tabela 14- Concentração sérica de proteínas totais, albumina, AST, ALT, ureia, creatinina, glicose e colesterol em 
ratos alimentados com dieta controle, GA, GAM e GAF. 

Metabólitos 
Grupos Experimentais 

Controle GA GAM GAF 

Proteínas totais 
(g/dL) 

6,08 ± 0,58 a 5,21 ± 0,10 b 5,66 ± 0,33 b 5,35 ± 0,25 a 

Albumina (g/dL) 3,47 ± 0,2 a 2,85 ± 0,16 bc 3,18 ± 0,29 ab 2,86 ± 0,29 b 

AST (U/mL) 58,88 ± 7.10 c 88,90 ± 7,52 b 64,82 ± 12,45 c 113,1 ± 14,89 a 

ALT (U/mL) 29,93 ± 4,30 b 38,26 ± 7,97 ab 39,36 ± 9,01 ab 47,32 ± 10,35 a 

Uréia (mg/dL) 29,06 ± 4,85 a 38,89 ± 8,69 a 34,84 ± 7,20 a 31,95 ± 6,95 a 

Creatinina (mg/dL)  0,68 ± 0,09 a   0,65 ± 0,10 a   0,78 ± 0,13 a  0,78 ± 0,08 a 

Glicose (mg/dL) 123,2 ± 14,63 a 89,13 ± 7,24 c 123,9 ± 8,33 a 170,7 ± 26,60 a 

Colesterol (mg/dL) 47,09 ± 11,74 b 58,73 ± 5,50 a 40,00 ± 9,34 b 50,63 ± 6,36 ab 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
 

5.4.4 Coeficiente de Utilização Proteica (CUP) 
 

O coeficiente de utilização proteica (CUP) estima o quanto da proteína ingerida é usada 

para crescimento do animal e está representado na figura 8.  Os valores do CUP diferiram 

estatisticamente entre os quatro grupos, sendo maior no grupo controle. Ao compararmos o 

grupo que recebeu a dieta com suplemento de metionina com o grupo que recebeu somente o 

grilo (GA), o valor do CUP do grupo GAM foi estatisticamente superior ao do grupo GA, assim 

como GAF que também foi superior à dieta GA. 
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Figura 8- Coeficiente de Utilização Proteica (CUP). 
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Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 

 

O CUP corrigido é apresentado na tabela 15. Os valores médios do CUP corrigido também 

apresentaram diferença estatística entre os grupos, sendo o grupo controle com o valor médio 

mais expressivo, seguido por GAM, GAF e GA respectivamente. 

 

Tabela 15- Coeficiente de Utilização Proteica Corrigido (CUP corrigido) de animais alimentados com dieta 
controle, GA, GAM e GAF. 

- Grupos 
Experimentais 

CUP (Corrigido) 

Controle 2,5 ± 0,26 a 

GA 0,52 ± 0,14 d 

GAM 1,6 ± 0,29 b 

GAF 0,97 ± 0,21 c 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas (p≤0,05) 
entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 8 animais/grupo. GA: Grilo. GAM: Grilo com 
aminoácido limitante. GAF: Grilo com farelo de trigo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Os insetos apresentam grande variabilidade, considerando não apenas o teor de proteínas, 

mas também os lipídeos, e essas variabilidades dependem da estação, estágio de 

desenvolvimento, sexo, ambiente e alimentação a que são submetidos (Adámková et al., 2017; 

Bellusco et al.,2013; Van Huis et al., 2013).  

O valor médio de cinzas encontrado neste estudo foi de 4,36%. O resultado é próximo 

aos 4,26% de Bednářová et al. (2013) e 4,08% de Araújo et al. (2019). O conteúdo de lipídeos 

encontrado foi de 26,51%, próximo aos 21,80 % de Araújo et al. (2019) e dos valores estimados 

por Bednářová et al. (2013) e Adámková et al. (2017) que foram de 34% e 32% respectivamente,  

para a mesma espécie (G. assimilis). Chakravorty et al.(2014) encontrou valor inferior para 

Brachytrupes orientalis (Ortóptera), 6,32%. Rumpold and Schlüter (2013) indicam valores 

bastante variáveis para o conteúdo de lipídeos (8,11% a 48,20%) para insetos da ordem 

Ortóptera. Portanto os resultados para lipídeos e minerais corroboram com a literatura. 

O conteúdo de carboidratos inclui a quitina, um polissacarídeo sintetizado por insetos 

com muitos benefícios funcionais (potencial prebiótico, antimicrobiano e antifúngico). É sabido 

que o aproveitamento biológico da quitina é dependente dos hábitos alimentares do organismo 

em questão (Tabata, 2018). Em muitos estudos, se considera a quitina como um nutriente não 

digerível presente nos insetos, porém, ratos possuem enzimas quitinolíticas, (Tabata, 2018; 

Adankova et al., 2017; Finke, 2015; Wang et al., 2004). Em humanos, apenas na saliva e no 

estômago, a quitina é parcialmente hidrolisada por lisozima e ácido clorídrico prevalecendo a 

resposta ativa da quitinase no corpo entre pessoas de países tropicais, onde o consumo de insetos 

tem uma tradição de longo prazo (Van Huis et al., 2013; Tang et al., 2015; Hahn et al., 2018, 

Ziatabar et al., 2018).  

Carboidratos representam a fonte mais importante de energia da dieta, dando ao corpo 

energia rápida para uso, contribuindo para uma maior ingestão calórica da dieta, além do teor de 

fibras (Tirapegui, 2006). Geralmente em insetos comestíveis, os carboidratos ocorrem em um 

nível relativamente baixo (1-18%) (Ramos-Elorduy et al., 1997). O valor de nosso estudo foi de 

6,01%, semelhante ao valor de 8,6% encontrado por Araújo et al. (2019) e aos 8,39% de 

Bednářová et al. (2013), que foram totalizados como fibra. 

De acordo com Chapman et al. (1995), uma das variáveis a se considerar é a 

variabilidade genética para as diferenças encontradas nos conteúdos de carboidratos entre as 

espécies de insetos. No caso do conteúdo de lipídeos, o habitat é o principal fator a ser 
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considerado uma vez que, o organismo do inseto tente a preservar a hidratação corporal em 

ambientes com temperaturas extremas como um mecanismo fisiológico de adaptação. 

No presente estudo, na farinha do grilo preto (Gryllus assimilis) destaca-se 

principalmente o teor de proteínas que foi de 63,12%. Valor próximo ao encontrado por 

Adámková et al. (2017), 56%, assim como aos 59,23% encontrados por Bednářová et al.(2013), 

e aos 65,52% encontrados por Araújo et al. (2019). Esses resultados são mais expressivos ainda 

quando comparamos os grilos a alimentos básicos na alimentação brasileira como por exemplo, 

o arroz (6,29%)  e feijão (19,37%) respectivamente, na matéria seca (Torres, 2018). 

O valor nutricional das proteínas é bastante influenciado por sua composição em 

aminoácidos (Mao, Hua e Chen, 2014).  Quando comparado a proteínas vegetais e proteínas de 

carne in natura, proteínas de insetos têm elevados níveis de proteínas totais e aminoácidos 

essenciais (Bukkens, 2005; Rumpold & Schlüter, 2013). 

   Baseado no modelo de requerimento de aminoácidos essenciais para crianças de 2 a 5 

anos de idade (fase com maior exigência de aminoácidos essenciais) (FAO,1985), o teor de 

metionina encontrado no presente estudo corresponde a 56,40%  do requerimento (25 mg/g), 

sendo considerada portanto, o primeiro aminoácido limitante das proteínas da farinha do grilo. A 

metionina como limitante, corrobora com os resultados de Chakravorty et al.(2014), para os 

insetos da mesma ordem - (ortóptera) que abrange grilos e gafanhotos - Chondacris rosea e 

Brachytrupes orientalis, e também nos estudos de Bosch et al.(2014), para a maioria das 

espécies avaliadas.  Porém, a avaliação da qualidade biológica não foi realizada nos estudos de 

Chakravorty et al.(2014), e na pesquisa de Bosch et al. (2014) os ensaios da qualidade biológica 

foram por digestão in vitro. A avaliação da qualidade biológica foi realizada em aves por 

Nakagaki et al.(1987) e Finke et al. (1985), tendo metionina e triptofano como aminoácidos 

limitantes nos grilos Anabrus simplex e Acheta domesticus. Portanto, metionina é o aminoácido 

limitante mais recorrente em insetos, especialmente na ordem Ortóptera. 

O triptofano também está abaixo do requerimento, porém atende a, no mínimo 85,59% da 

recomendação (11 mg/g), sendo considerado o segundo limitante. Cabe destacar que o grilo 

mostrou-se boa fonte dos demais aminoácidos essenciais (FAO, 1985).  

No primeiro delineamento, a ingestão proteica de todos os grupos, não apresentou 

diferença em relação ao grupo controle, assim como para a variável ingestão alimentar. Apesar 

dessas equivalências observadas, isso não refletiu em igualdade no ganho de peso final entre os 

grupos, indicando diferenças no aproveitamento das proteínas ingeridas. Para esta variável, o 

grupo GAM (metionina) não diferiu do grupo controle, evidenciando a melhora da qualidade 

proteica quando se adiciona o aminoácido limitante. GAF (farinha de grilo suplementada com 

farelo de trigo) também obteve melhoras em relação à GA para esta variável.  
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As médias dos pesos totais dos órgãos dos grupos GAM e GAF foram estatisticamente 

iguais ao grupo que recebeu dieta controle. Tanto para os rins, quanto para o fígado. O peso 

relativo do fígado não apresentou diferença estatística entre os grupos. O peso relativo dos rins 

do grupo GA, foi superior ao grupo controle. A perda da massa hepática é comum em quadros 

de hipoplasia e atrofia, e este é um recurso que organismo utiliza para a manutenção da 

homeostase do fígado, ao invés de alterar sua função (Guzmán-Silva et al., 2004). De acordo 

com Parra et al.(1995) a perda de massa hepática está associada a desnutrição como uma forma 

de garantir a disponibilidade de energia para demais órgãos como coração e cérebro, e esse 

quadro de restrição pode produzir uma redução de 30% no peso do fígado (Boza et al.,1999). A 

partir dessas informações e dos resultados obtidos, podemos afirmar que os animais de todos os 

grupos não apresentaram quadro de desnutrição em nenhum dos grupos. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos em relação às proteínas 

totais. Para albumina, o grupo GAM (dieta suplementada com metionina) foi superior aos 

demais grupos, que foram iguais entre si. 

    Em relação à AST, o grupo GAF (dieta suplementada com o farelo de trigo) foi superior a 

todos os grupos, e esses (Controle, GAM e GA), foram estatisticamente iguais entre si. Para 

ALT, o grupo controle obteve o menor valor. GAF foi o grupo com o maior valor e não diferiu 

estatisticamente de GA e GAM. As transaminases catalisam a interconversão de aminoácidos e 

alfa-ceto-ácidos por transferência do grupo amino (A ALT é encontrada principalmente no 

hepatócito citoplasmático, enquanto 80% da AST estão presentes nas mitocôndrias) 

(Vasconcelos, 2007; Motta, 2003). A avaliação dos níveis de ALT e AST, além de demonstrar 

que a exposição excessiva possui significado toxicológico próprio, podendo estar associado a 

efeito ou disfunção do sistema biológico em análise (Azevedo et al.,2003).  

Quando se analisa os parâmetros bioquímicos que nos fornecem informações sobre a 

função hepática (ALT e AST), observamos um estado de saúde geral sem diferenças estatísticas 

entre os grupos GA (dieta contendo a farinha do grilo), GAM (farinha do grilo suplementada 

com metionina) e o controle. Valores um pouco superiores foram observados para o grupo que 

recebeu dieta em que o grilo foi suplementado com farelo de trigo, e isso, possivelmente 

relacionado à presença de agrotóxicos e pesticidas contidos no farelo de trigo, uma vez que o 

Brasil o ocupante da primeira colocação em consumo mundial de agrotóxicos (mais de 1 milhão 

de toneladas de substâncias tóxicas consumidas) (Ferreira et al., 2018; Banerjee et al., 2001). Os 

compostos organoclorados (aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endrin, heptacloro, mirex, toxafeno, 

hexaclorobenzeno, bifenilas policloradas, dioxinas e furanos) são utilizados na agricultura em 

toda a América Latina e apresentam vários efeitos na saúde humana, e dentre os esses, 

hepatotoxicidade (Bahia et al., 2014; Hughues, 1997).  
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Quando se analisa o conteúdo de ureia, os grupos controle e GAF (Farinha do grilo 

suplementada com farelo de trigo) são iguais estatisticamente e superiores a GAM (farinha do 

grilo suplementada com metionina). O grupo GA (farinha do grilo) não apresentou diferença 

estatística em relação a todos os grupos. Para creatinina, GA foi superior ao controle e os demais 

(GAM e GAF) são iguais aos dois (GA e controle). A eliminação de ureia e creatinina sérica 

ocorre nos rins (responsáveis pela depuração de substâncias nitrogenadas não proteicas). Entre as 

duas, a creatinina (um composto nitrogenado produzido a partir da fosfocreatina muscular) é 

considerada um melhor marcador de alterações renais, uma vez que, filtrada livremente em nível 

glomerular, não é reabsorvida nos túbulos renais. Já a ureia, sua concentração sanguínea está 

ligada aos níveis proteicos da dieta de determinado organismo sendo sintetizada no fígado em 

quantidades proporcionais à concentração de amônia produzida. (Alves, 2013; Kaneko et al., 

1997; Wittwer et al., 1993;  Coles 1986).  

Com relação aos índices que avaliam a qualidade biológica da proteína, a digestibilidade é 

o primeiro fator que reflete a eficiência da utilização proteica da dieta, portanto, podendo ser um 

parâmetro que condiciona a qualidade (Pires et al, 2006). Em geral, as proteínas de origem 

animal apresentam digestibilidade que variam de 90% a 95%, e as proteínas de origem vegetal 

com valores entre 80% a 90%, que é considerado um bom percentual de absorção de 

aminoácidos (Tirapegui, 2006). 

A digestibilidade verdadeira da dieta de caseína do estudo (97,75%) foi superior e 

estatisticamente diferente das demais dietas, cujos valores foram 94,78% para dieta GAM, 

90,42% para dieta GA e 90,27% para a dieta GAF. Haraguchi (2007) analisando a qualidade 

biológica de suplemento alimentar composto pelas proteínas do soro do leite, encontrou uma DV 

de 95,0% para dieta a base de caseína. Valores muito semelhantes aos 97,75% do grupo controle 

e aos 94,78% da dieta do grupo GAM (suplementado com metionina). Bosh et al.(2014), em 

seus estudos de digestibilidade in vitro, encontrou 91,4% para a proteína da espécie Acheta 

domesticus (Ortóptera).  

Não foi possível coletar a urina dos animais para quantificação do nitrogênio no presente 

trabalho, portanto o balanço nitrogenado aparente (BNap) foi determinado. Balanço nitrogenado 

positivo revela que a utilização da proteína do Gryllus assimilis foi suficiente para promover o 

crescimento dos animais. Assim, o nitrogênio ingerido foi superior ao nitrogênio excretado nas 

fezes, evidenciando retenção de nitrogênio. O grupo controle não apresentou diferença estatística 

em relação ao grupo que recebeu a dieta GAM e GA.  

Os resultados do UPL dos grupos alimentados com as dietas GAM e GAF demonstraram 

que a qualidade da proteína do grilo, quando suplementada com metionina e farelo de trigo, não 

diferem estatisticamente da caseína para promoção da síntese proteica, visto que o UPL mede o 
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quanto da proteína ingerida permanece retida no organismo (Fagundes, 2018; Monteiro et al, 

2004; Souza et al, 2006). A adição de metionina alterou de forma significativa a retenção 

proteica endógena, o que pode explicar os valores de UPL próximos ao controle. The Journal of 

The American Medical Association (1947), indica que em cães, a adição de pequenas 

quantidades de metionina melhorou a grau de retenção de nitrogênio após a administração 

intravenosa e injeção subcutânea de um hidrolisado de caseína. Esta propriedade não foi 

compartilhada pela adição de outros aminoácidos essenciais. Em ratos, o mesmo hidrolisado foi 

mostrado para dar um maior ganho médio em peso com um suplemento de metionina. Não 

foram encontrados dados na literatura sobre UPL de insetos da ordem ortóptera para efeito de 

comparação.  

Em relação ao RPL, verificou-se que a adição de metionina não resultou em diferença 

estatística entre os grupos controle e o grupo GAM (suplementado com metionina). 

Assim como no delineamento 1, no segundo delineamento, apesar da ingestão alimentar e 

proteica não apresentarem diferenças entre os grupos Controle, GAM e GAF, o aproveitamento 

das proteínas para o crescimento foi diferente entre os grupos, e isso foi refletido no ganho de 

peso final. Para esta variável, o grupo controle foi superior a todos os grupos, seguido por GAM, 

GAF e GA respectivamente. Dessa forma, fica evidenciada mais uma vez, a melhora da 

qualidade da farinha do grilo quando suplementada com o aminoácido limitante (metionina) e o 

farelo de trigo, ao final dos 28 dias. 

De acordo com Hossne et al. (1990), em condições normais de alimentação, o fígado de 

ratos machos (30 dias de idade) apresenta peso médio de 2,80 g,  e os rins apresentam peso 

médio de 0,71 g. No delineamento 2, o único grupo que apresentou médias diferentes desses 

valores da literatura para esses órgãos, foi o grupo GA (apenas a farinha do grilo). Porém, 

quando se analisa o peso relativo também para esses órgãos, conclui-se que esse resultado foi 

proporcional ao peso final dos animais desse grupo, que foi realmente menor. 

O status nutricional dos animais do delineamento 2, foi satisfatório quando comparado ao 

controle, principalmente quando consideramos os metabólitos creatinina e uréia, em que os 

valores não mostraram diferença entre os grupos, portanto, transtornos renais não foram 

encontrados. Os valores de proteínas totais e albumina foram melhorados com a suplementação 

com metionina na farinha do grilo. Segundo Sauberlich et al.(1981) , “a albumina é considerada 

como um indicador mais sensível para avaliar o status nutricional proteico do que as proteínas 

totais.”  

Para os biomarcadores de lesão hepática deste estudo (ALT e AST), ALT é utilizado com 

maior frequência na detecção de hepatotoxicidade (Gomes, 2014). E em relação a esta enzima, o 

grupo suplementado com farelo de trigo (GAF), foi superior ao controle e não diferiu 



55 
 
estatisticamente da dieta contendo apenas a farinha do grilo (GA) e da dieta suplementada com 

metionina (GAM). Porém, os grupos GAM e GA, não são diferentes do controle, portanto 

podemos considerar que nenhuma das dietas (GAM e GA) foram lesivas aos animais. O valor 

mais elevado de AST, no grupo GAF, mais uma vez pode ser justificado pela presença do farelo 

de trigo na dieta, conforme justificado no delineamento 1, pela possibilidade da presença de 

agrotóxico e pesticidas (Ferreira et al.,2018; Banerjee et al., 2001).  

Quando há a adição de metionina e farelo de trigo às dietas, os valores de glicose se 

elevam e não diferem do grupo controle. O mesmo pode ser observado no delineamento 1, nas 

dosagens de glicose.  

A concentração de colesterol foi maior no grupo GA que diferiu dos demais grupos 

(controle e GAM), indicando que no geral, o estado dos animais foi semelhante para esse 

metabólito. O colesterol é uma substância importante para manter a saúde e diversas funções no 

organismo como metabolismo de ácidos biliares que participam da emulsificação, digestão e 

absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis no intestino delgado, síntese de hormônios 

esteroides (Ludke et al., 1999). De acordo com Norum (1992) os ácidos graxos saturados (AGS) 

aumentam e os ácidos graxos poliinsaturados (AGP) diminuem a concentração de colesterol no 

plasma. Na espécie analisada neste trabalho, segundo Araújo et al.(2019), os ácidos graxos 

insaturados predominam com 50,60% (Monoinsaturados- 35,05% e poli-insaturados-15,55%) 

com destaque para os ácidos graxos oleico (C18:1) e linoleico (C18:2), enquanto os ácidos 

graxos saturados estão em quantidades de 44,6%, predominando o ácido palmítico (C16:0) e 

esteárico (C18:0). 

O Coeficiente de Utilização Proteica do grupo controle, alimentado com a dieta a base de 

caseína, foi superior aos demais grupos. Houve diferença estatística entre todos os grupos, 

consequentemente no ganho de peso. Por ser uma proteína de origem animal, a caseína 

apresenta todos os aminoácidos essenciais necessários em quantidades adequadas ao 

crescimento e à manutenção do organismo (Tirapequi, 2016). Ao compararmos as dietas GA 

(0,52 ± 0,14), e a dieta com grilo suplementada com metionina (1,6 ± 0,29), o valor do CUP 

praticamente triplicou e, melhorou consideravelmente quando os animais foram alimentados 

com a dieta GAF (0,97 ± 0,21). Isso evidencia o papel fundamental da metionina no 

crescimento de animais jovens, citado por The Journal of The American Medical Association 

(1947). Os resultados aqui descritos, apesar da ingestão alimentar e proteica serem semelhantes 

nos grupos, os animais apresentaram diferenças na utilização das proteínas para o crescimento, 

como pode ser observado pelos valores da ―Razão Proteica Liquida‖ (RPL) e do ―Coeficiente de 

Utilização Proteica‖ (CUP), consequentemente, diferenças no ganho de peso e peso final. 
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A suplementação com a quantidade adequada de aminoácido deficiente (metionina) 

resulta em melhoria da qualidade da proteína (Bressani, 1988), e isso pôde ser comprovado 

neste trabalho. De acordo com Tirapegui (2006), vários estudos já demonstraram a possibilidade 

de sinergismo relacionada com a qualidade nutricional de misturas e combinações entre 

alimentos, inclusive entre proteínas de origem vegetal e animal. A escolha e uso do farelo de 

trigo, além de considerar essa complementaridade, usa uma fonte de metionina economicamente 

acessível. Por sua viabilidade técnica e econômica o uso de misturas e ―farinhas mistas‖ em 

alimentos, que já fora empregada na indústria (Nunes, 2011). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados apresentados neste trabalho, mostraram que em relação à composição 

centesimal, o Gryllus assimilis representa uma boa fonte de proteínas, gorduras e energia. 

Mesmo tendo como primeiro e segundo limitantes, metionina e triptofano respectivamente, cabe 

destacar a presença dos demais aminoácidos essenciais em níveis superiores ao padrão utilizado 

neste estudo. Portanto pode ser considerado um alimento com bom valor nutricional. 

Para o RPL, UPL e BNap não observamos diferenças entre o grupo suplementado com 

metionina e o grupo controle. Entretanto, para o CUP (método mais exigente em termos de 

qualidade proteica) observamos um efeito positivo da suplementação com metionina, que em 

relação ao grupo não suplementado (GA), teve um valor 207,69% maior em relação a esse índice 

e quando incluído o farelo de trigo, essa melhora foi de aproximadamente 86,54%. Isso 

evidencia uma melhora no aproveitamento da proteína da farinha do grilo preto quando 

adicionamos o seu primeiro aminoácido limitante. Ressalta-se, também, que o grilo é uma fonte 

de proteínas de boa digestibilidade, inclusive quando não suplementado com metionina e farelo 

de trigo.   

Para os metabólitos proteínas totais, albumina, ALT, AST, creatinina e ureia, de uma 

maneira geral, não observaram diferenças discrepantes entre os grupos. A possibilidade da 

presença de agrotóxicos no farelo de trigo pode ter elevado os valores para AST no grupo 

suplementado com farelo de trigo. 

Apesar da ausência de dados na literatura a cerca da qualidade proteica dos insetos, em 

especial do Gryllus assimilis, temos informações suficientes para crer que as proteínas dessa 

espécie, quando suplementadas com o aminoácido limitante (metionina), resulta em benefício 

na qualidade proteica, tornando a farinha do grilo uma fonte alternativa e de boa qualidade. A 

suplementação com cereais, no caso, o farelo de trigo, também eleva a qualidade e com baixo 

custo agregado podendo ser explorada como fonte alternativa de proteína para alimentação 

humana e animal. 

Embora o hábito de consumir insetos na alimentação humana seja antigo, e anteriormente 

serem restritos a algumas regiões do planeta, hoje, por suas qualidades nutricionais e por 

apresentarem um sistema de produção menos danoso ao meio ambiente, faz com que estes 

animais possam ser reconsiderados novamente como uma boa opção alimentar. Um dos maiores 

entraves para que expansão dessa atividade se deve ao fato desses animais ainda não estarem 

incluídos nas legislações de alguns países, como o Brasil. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A - Certificado de aprovação do protocolo relativo ao uso de animais pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da UFOP. 
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ANEXO B - Bulas dos kits da Labest Diagnóstica SA® 

 

Albumina 
 
 

Kit: Albumina (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 19 
 

Lote: 5003 
 
 

Finalidade 
 

Sistema para a determinação da albumina em amostras de soro por reação de ponto final. 
 
 

Princípio 
 

A albumina tem a propriedade de se ligar à uma grande variedade de ânions orgânicos e 

moléculas complexas de corantes. O sistema de medição se baseia no desvio do pico de 

absortividade máxima de um corante complexo (verde de bromocresol) quando este se liga à 

albumina. A cor formada é medida colorimetricamente entre 600 e 640 nm, sendo 

proporcional à quantidade de albumina na amostra até a concentração de 6,0 g/dL. 

 
 

Metodologia 
 

Verde de Bromocresol. 
 
 
 
 

Reagentes 
 

1. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém tampão 60 mmol/L, pH 3,8; verde de bromocresol 300 μmol/L e Brij 35 > 6,0 mmol/L. 
 
 

2. Padrão 3,8 g/dL - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém 3,8 g/dL de albumina bovina e azida sódica 0,1%. Armazenar bem vedado para evitar 

evaporação. 

 
 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 
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Procedimento 

 
Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 

 
 Branco Teste Padrão 
    

Reagente de cor 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
    

Amostra --- 0,01 mL --- 
    

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 
    

 

 
Misturar e após 2 minutos, no máximo 10 minutos, determinar as absorbâncias do teste e 

padrão em 630 nm ou filtro vermelho (600 a 640) acertando o zero com o branco. 
 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 

e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 
 

Cálculos  
 

 
Absorbância do Teste 

Albumina (g/dL) =  X  3,8  

Absorbância do Padrão 
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Proteínas totais 

 
 

Kit: Proteínas totais (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 99 
 

Lote: 2006 
 
 

Finalidade 
 

Sistema para a determinação colorimétrica das Proteínas Totais em amostras de sangue e 

líquidos pleural, sinovial e ascítico por reação de ponto final. 

 
 

Princípio 
 

Os íons cobre (Cu+2) em meio alcalino (Reagente de Biureto) reagem com as ligações 

peptídicas das proteínas séricas formando cor púrpura, que tem absorbância máxima em 545 

nm, proporcional à concentração das proteínas na amostra. 

 
 

Metodologia 
 

Biureto. 
 
 

Reagentes 
 

1. Reagente Biureto - Armazenar entre 15 - 30ºC 
 

Reagente pronto para uso. Contém hidróxido de sódio 600 mmol/L, sulfato de cobre 12 

mmol/L, estabilizador e antioxidante. Manusear com cuidado. Reagente corrosivo. Não 

pipetar com a boca. 

 
 

2. Padrão 4,0 g/dL - Armazenar entre 15 - 30ºC 
 

Armazenar bem vedado para evitar evaporação. Contém albumina bovina 4 g/dL e azida 

sódica 14,6 mmol/L. 

 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 
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Procedimento 
 
 
 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
 
 

 Branco Teste Padrão 
    

Amostra --- 0,02 mL --- 
    

Padrão (nº 2) --- --- 0,02 mL 
    

Água destilada ou deionizada 0,02 mL --- --- 
    

Reagente Biureto 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
    

 
 

Misturar e incubar a 37ºC durante 10 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão 

em 545 nm (530 a 550), acertando o zero com o branco. A cor é estável durante 1 hora. 

 
 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste. 

O procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 
 
 
 
 
 

Absorbância do Teste 
Proteínas Totais (g/dL) =  X  4  

Absorbância do Padrão 
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Creatinina 

 
Kit: Creatinina (Labtest Diagnóstica SA®) 

 
Referência: 35 

 
Lote: 6001 

 
 

Finalidade 
 

Sistema colorimétrico para a determinação de creatinina em amostras de sangue e urina por 

reação de ponto final. 

 
 

Princípio 
 

A creatinina e outros componentes da amostra reagem com a solução de picrato em meio 

alcalino formando um complexo de cor vermelha que é medido fotometricamente. A adição 

de um acidificante abaixa o pH para 5,0, promovendo a decomposição do picrato de 

creatinina, permanecendo inalterada a cor derivada dos cromogênios, que também é medida 

fotometricamente. A diferença entre as duas leituras fornece o valor da creatinina (não 

corrigida). 

 
 

Metodologia 
 

Labtest. 
 
 

Reagentes 
 

1. Ácido Pícrico - Armazenar entre 15 - 

25ºC Contém ácido pícrico 44,4 mmol/L 

 
 

2. Tampão - Armazenar entre 15 - 25ºC 
 

Contém hidróxido de sódio 208 mmol/L, tetraborato de sódio 12,7 mmol/L e surfactante. 
 
 

O Reagente pode apresentar precipitado em temperaturas inferiores a 15ºC. Neste caso 

aquecer a 37ºC e misturar até a dissolução. 

 
 

3. Padrão - 4,0 mg/dL - Armazenar entre 15 - 25ºC 

Manter o frasco bem vedado para evitar evaporação. 
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4. Acidificante - Armazenar entre 15 - 

25ºC Contém ácido acético 11,4 mol/L. 

 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 
 

Procedimento de ensaio direto 
 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
 
 

 Branco Teste Padrão 
    

Tampão (nº 2) 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL 
    

Amostra --- 0,25 mL --- 
    

Água destilada ou deionizada 0,25 mL --- --- 
    

Padrão (nº 3) --- --- 0,25 mL 
    

Ácido pícrico (nº 1) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 
    

 
 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho 

deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 510 nm ou filtro verde (500 a 540), acertando o zero com o branco. A 

absorbância do teste será A1. 

 
 

Acidificante (nº 4) 0,1 mL 0,1 mL --- 
    

 
 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar a absorbância do 

teste em 510 nm ou filtro verde (500 a 540), acertando o zero com o branco. A absorbância do 

teste será A2. 
 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 2,5 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade 

de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe o 

volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 
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mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 

 
 

Cálculos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicação do índice de correção - A interferência das proteínas plasmáticas que ocorre na 

reação de Jaffe introduz um erro constante na medição, que é minimizado pela utilização do 

índice de correção (0,25 mg/dL). Os resultados obtidos com a calibração e correção são 

rastreáveis ao método IDMS e atendem às recomendações do NKDEP. 
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Alanina aminotransferase (ALT) 
 
 

Kit: Transaminase pirúvica (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 53 
 

Lote: 2004 
 
 

Finalidade 
 

Sistema para medida da atividade da alanina aminotransferase (ALT), também chamada de 

transaminase pirúvica (TGP), em amostra de sangue por método cinético de tempo fixo e medição 

de ponto final. 

 
 

Princípio 
 

A alanina aminotransferase promove a transferência de grupamentos amina de α-aminoácidos 

para α-cetoácidos. 

L-Alanina + α-cetoglutarato → Piruvato + Glutamato 
 

 
O piruvato formado é medido através da formação de hidrazona, a qual tem intensa cor em 

meio alcalino. 

 
 

Metodologia 
 

Reitman e Frankel. 
 
 

Reagentes 
 

1. TGP Substrato - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém tampão 67 mmol/L, pH 7,4; ácido α-cetoglutárico 2,0 mmol/L; L-alanina 100 

mmol/L e azida sódica 15,4 mmol/L. 

 
 

2. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Não congelar. Contém 2,4-dinitrofenilhidrazina 1,0 mmol/L e ácido clorídrico 1,0 mol/L. 
 
 

3. NaOH - Estoque - Armazenar entre 2 - 25ºC 
 

Contém hidróxido de sódio 1,25mol/L. Reagente corrosivo. 
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4. Padrão - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém piruvato de sódio 2 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação. 

 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 
 

Preparo dos reagentes 
 

NaOH de uso - Transferir quantitativamente o conteúdo do frasco nº 3 (160 mL) para um 

balão volumétrico ou proveta, completar para 500 mL com água destilada ou deionizada livre 

de CO2 e homogeneizar. Estável 12 meses em recipiente de plástico entre 15 - 25ºC. A água 

utilizada deve ter resistividade > 1 megaohm ou condutividade < 1 microsiemens e 

concentração de silicatos 0,1 mg/L. 

 
 

Curva de calibração - Como o sistema de medida Reitman-Frankel (Unidades/mL) não segue 

a lei de Beer, é impossível utilizar o método do fator para cálculo, sendo necessária a 

preparação de curva de calibração. 

 
 

Tomar 5 tubos de ensaio e proceder como a seguir:  
 

 
Tubo nº (mL)  

 1 2 3 4 5 
      

Padrão (nº 4) --- 0,05 0,01 0,15 0,2 
      

TGP (ALT) substrato (nº 1) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 

Água destilada ou deionizada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
      

Reagente de cor (nº 2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
      

 
 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 
 
 

NaOH de uso 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou 

 
T% em 505 nm ou filtro verde (490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. 

 
A cor é estável 60 minutos. 

 
 

Traçado da curva de calibração - Traçar a curva de calibração correlacionando as leituras 

obtidas com os valores em Unidades/mL expressos na tabela abaixo, utilizando papel linear 

(para absorbâncias) ou monolog (para T%). 
 
 
 
 
 
 
 

        Tubo    
            

    1  2  3 4 5 
            

 TGP (ALT) (Unidades/mL) Zero  28  57 97 150 

Procedimento          

Tomar 1 tubo de ensaio e proceder como a seguir:       

            

        Teste    
         

   TGP (ALT) Substrato (nº 1)  0,25 mL    
            

 
 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser 

superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

 
 

Amostra 0,5 mL 
  

 
 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC por exatamente 30 minutos. 
 
 

Reagente de cor (nº 2) 0,25 mL 
  

 
 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos.  
 

 
NaOH de uso 2,5 mL  
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Misturar e esperar 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou T% em 505 nm ou filtro verde 

(490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. A cor é estável 60 minutos. 

 
 

Obter o valor de TGP (ALT) usando a curva de calibração. O procedimento sugerido para a 

medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de solução para leitura é igual ou 

menor que 3,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade de ajuste do volume para o 

fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser modificados 

proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de cálculo se 

mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe o volume 

mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são 

críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a 

imprecisão da medição. 

 

Aspartato aminotransferase (AST) 
 
 

Kit: Transaminase oxalacética (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 52 
 

Lote: 2003 
 
 

Finalidade 
 

Sistema para medida da atividade da aspartato aminotransferase (AST), também chamada 
de transaminase oxalacética (TGO), em amostra de sangue por método cinético de tempo 
fixo e medição de ponto final. 

 

 
Princípio 

 
A aspartato aminotransferase (AST) promove a transferência de grupamentos amina de α-

aminoácidos para α-cetoácidos. 

L-Aspartato + α-cetoglutarato → Oxalacetato + Glutamato 
 

 
O oxalacetato formado é medido através da formação de hidrazona, a qual tem intensa cor em 

meio alcalino. 

 
 

Metodologia 
 

Reitman e Frankel. 
 
 

Reagentes 
 

1. TGO Substrato - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém tampão 67 mmol/L, pH 7,4; ácido α-cetoglutárico 2,0 mmol/L, ácido L-aspártico 99 

mmol/L e azida sódica 15,4 mmol/L. 
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2. Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Não congelar. Contém 2,4-dinitrofenilhidrazina 1,0 mmol/L e ácido clorídrico 1,0 mol/L. 

3. NaOH - Estoque - Armazenar entre 2 - 25ºC 
 

Contém hidróxido de sódio 1,25 mol/L. Reagente corrosivo. 
 
 

4. Padrão - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 
 
 

Contém piruvato de sódio 2 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação. 

 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 
 

Preparo do reagente 
 

NaOH de uso - Transferir quantitativamente o conteúdo do frasco nº 3 (160 mL) para um 

balão volumétrico ou proveta, completar para 500 mL com água destilada ou deionizada livre 

de CO2 e homogeneizar. Estável 12 meses em recipiente de plástico entre 15 - 25ºC. A água 

utilizada deve ter resistividade > 1 megaohm ou condutividade < 1 microsiemens e 

concentração de silicatos < 0,1 mg/L. 

 
 

Curva de calibração - como o sistema de medida Reitman-Frankel (Unidades/mL) não segue a 

lei de Beer, é impossível utilizar o método do fator para cálculo, sendo necessária a 

preparação de curva de calibração. 

 
 

Tomar 5 tubos de ensaio e proceder como a seguir:  
 

 
Tubo nº (mL)  

 1 2 3 4 5 
      

Padrão (nº 4) --- 0,05 0,01 0,15 0,2 
      

TGO (AST) substrato (nº 1) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 
Água destilada ou deionizada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

      

Reagente de cor (nº 2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
      

 
 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 
 
 

NaOH de uso 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou 
 

T% em 505 nm ou filtro verde (490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. 
 

A cor é estável por 60 minutos. 
 
 
 

Traçado da curva de calibração - Traçar a curva de calibração correlacionando as leituras 

obtidas com os valores em Unidades/mL expressos na tabela abaixo, utilizando papel linear 

(para absorbâncias) ou monolog (para T%). 

 
 

Procedimento 
 

Tomar 1 tubo de ensaio e proceder como a seguir:  
 
 
 

Teste 
 

TGO (AST) Substrato (nº 1) 0,25 mL 
  

 
 

Incubar em banho-maria a 37ºC durante 2 minutos. O nível da água no banho deve ser 

superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. 

 
 

Amostra 0,05 mL 
  

 
 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC por exatamente 60 minutos. 
 
 

Reagente de cor (nº 2) 0,25 mL 
  

 
 

Misturar e deixar a temperatura ambiente durante 20 minutos. 
 
 

NaOH de uso 2,5 mL 
  

 
 

Misturar e esperar 5 minutos. Determinar as absorbâncias ou T% em 505 nm ou filtro verde 

(490 a 540), acertando o zero com água destilada ou deionizada. A cor é estável 60 minutos. 

Obter o valor de TGO usando a curva de calibração. 
 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 3,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 

e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 
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da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

Uréia 
 

Kit: Ureia CE (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 27 
 

Lote: 4003 
 
 

Finalidade 
 

Sistema enzimático-colorimétrico para a determinação da ureia em amostras de sangue e 

urina, por reação de ponto final. 

 
 

Princípio 
 

A ureia é hidrolisada pela urease à íons amônio e CO2. Os íons amônio reagem em pH 

alcalino com salicilato e hipoclorito de sódio, sob a ação catalisadora do nitroprussiato de 

sódio para formar azul de indofenol. A intensidade da cor formada é proporcional à 

quantidade de ureia na amostra. 

 
 

Metodologia 
 

Urease-Labtest. 
 

Reagentes 
 

1. Urease - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém tampão fosfato 10 mmol/L e urease > 268 KU/L. 
 
 

2. Tampão - Estoque - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém tampão fosfato 100 mmol/L, pH 6,9; salicilato de sódio 312 mmol/L e nitroprussiato 

de sódio 16,8 mmol/L. 

 
 

3. Oxidante - Estoque - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém hidróxido de sódio 2,8 mol/L e hipoclorito de sódio 121 mmol/L. 
 
 

4. Padrão 70 mg/dL - Armazenar entre 2 - 8ºC 
 

Contém azida sódica 7,7 mmol/L. Armazenar bem vedado para evitar evaporação. 
 
Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 
 

Procedimento 
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Para a dosagem de ureia na urina, diluir a amostra 1:50 (0,1 mL de urina + 4,9 mL de água 

destilada ou deionizada). Multiplicar o resultado obtido por 50. 

 
 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
 
 

 Branco Teste Padrão 
    

Amostra --- 0,01 mL --- 
    

Padrão (nº 4) --- --- 0,01 mL 
    

Urease tamponada 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
    

 
 
 
 

Misturar e incubar a 37ºC durante 5 minutos.  
 
 
 
 

Branco Teste Padrão 
 

Oxidante em uso 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
 
 
 

 
Misturar e incubar a 37ºC durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 

600 nm (580 a 620), acertando o zero com o branco. A cor é estável 2 horas. O procedimento 

sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de solução para 

leitura é igual ou menor que 2,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade de ajuste 

do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser 

modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de 

cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe 

o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. 
 

Cálculo  
 

Absorbância do Teste 
Uréia (mg/dL) =  X  70  

Absorbância do Padrão 



88 
 

 
 

Colesterol total 
 
 

Kit: Colesterol Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 76 
 

Lote: 4006 
 
 

Finalidade 
 

Sistema enzimático para a determinação do colesterol total em amostras de soro, por reação 

de ponto final. 

 
 

Princípio 
 

O colesterol total é determinado de acordo com as seguintes reações: 
 
 

 

Colesterol + Ácidos graxos Ésteres de colesterol →  

 
Colest-4-en-ona + H2O2 Colesterol + O2 → 

 
Antipirilquinonimina + 4H2O 2H2O2 + Fenol + 4-Aminoantipirina →   

 
 

Os ésteres de colesterol são hidrolisados pela colesterol esterase a colesterol livre e ácidos 

graxos. O colesterol livre é oxidado pela colesterol oxidase a colest-4-en-ona e peróxido de 

hidrogênio. Na presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio, o fenol e a 4- 

aminoantipirina são oxidados formando a antipirilquinonimina que tem absortividade máxima 

em 500 nm. A intensidade da cor vermelha formada na reação final é diretamente 

proporcional à concentração do colesterol na amostra. 

 
 

Metodologia 
 

Enzimático-Trinder. 
 
 

Reagentes 
 

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC 
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Contém tampão 50 mmol/L, pH 7,0; fenol 24 mmol/L; colato de sódio 500 μmol/L; azida 

sódica 15 mmol/L; 4-aminoantipirina 500 mol/L; colesterol esterase > 250 U/L, colesterol 

oxidase > 250 U/L e peroxidase > 1000 U/L. 
 

Para preservar o desempenho, o reagente deve permanecer fora da geladeira somente o tempo 

necessário para se obter o volume a ser utilizado. Evitar exposição à luz solar direta. 

 
 

2. Padrão - 200 mg/dL - Armazenar entre 2 - 30ºC 
 

Contém azida sódica 15 mmol/L. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para 

evitar evaporação. 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de 

expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminações de 

natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 
 

Procedimentos 
 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
 
 

 Branco Teste Padrão 
    

Amostra --- 0,01 mL --- 
    

Padrão (nº 2) --- --- 0,01 mL 
    

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
    

 
 
 

Misturar e incubar em banho-maria a 37 °C durante 10 minutos. O nível de água no banho 

deve ser superior ao nível de reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do 

teste e padrão em 500 nm ou filtro verde (490 a 510), acertando o zero com o branco. A cor é 

estável por 60 minutos. 
 

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de 

solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da 

necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e 

reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste 

e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é 

fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes 

da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com 

cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 
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Cálculos  
 
 
 

Colesterol (mg/dL) = Absorbância do Teste X   200 
Absorbância do Padrão   

 
 

Glicose 
 
 

Kit: Glicose Liquiform (Labtest Diagnóstica SA®) 
 

Referência: 133 
 

Lote: 3007 
 
 

Finalidade 
 

Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquor e líquidos ascítico, 

pleural e sinovial por método cinético ou de ponto final. 

 
 

Princípio 
 

A glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose de acordo com a seguinte reação: 
Glicose + O2 + H2O→ Ácido Glucônico + H2O2 

 
 

O peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação 

catalisadora da peroxidase, através de uma reação oxidativa de acoplamento, formando 

uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à concentração 

da glicose na amostra. 

 
 

2 H2O2 + 4-Aminoantipirina + Fenol→ Antipirilquinonimina + 4 
H2O  

 
 
Metodologia 
 

GOD-Trinder. 
 
 

Reagentes 
 

1. Reagente 1 - Armazenar entre 2 - 8ºC 
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Contém tampão fosfato 30 mmo/L, pH 7,5; fenol > 1 mmol/L; glicose oxidase > 12500 U/L; 

peroxidase > 800 U/L; 4-aminoantipirina > 290 mol/L; azida sódica 7,5 mmol/L; e 

surfactantes. 

 
 

2. Padrão calibrador - Armazenar entre 2 - 30ºC 
 

Contém: glicose 100 mg/dL e biocida não tóxico. Após o manuseio sugere-se armazenar 

bem vedado para evitar evaporação. 

 
 

O estabilizador do padrão pode precipitar em baixas temperaturas, o que não interfere em 

seu desempenho. 
 

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data 

de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à 

contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. 

 
 

Procedimento 
 

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir: 
 

 Branco Teste Padrão 
    

Amostra --- 0,01 mL --- 
    

Padrão --- --- 0,01 mL 
    

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
    

 
 
 
 

Misturar vigorosamente e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 minutos. O nível da 

água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as 

absorbâncias do Teste e Padrão em 505 nm (490 a 520), acertando o zero com o branco. A 

cor 
 

é estável 30 minutos. O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros 

cujo volume mínimo de solução para medição é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita 

uma verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os 

volumes de amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo 

para o desempenho do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de 

redução dos volumes é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a 
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leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações 

manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição. 

 
 

Cálculo  
 
 

Absorbância do Teste 
Glicose (mg/dL) =  X  100 

 

Absorbância do Padrão 
 


