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Importância Nutricional das leguminosas
Constituição química/nutricional

Proteínas de elevado valor biológico (20-40%)

(Défice em Met e Cys)

Hidratos de carbono (oligossacáridos)
(7-20%)

Lipidos

Compostos fenólicos (fitosteróis/isoflavonas; 
flavonóides e taninos)

Fibra não digeríveis (4-7%)

Alcalóides quinolizidínicos (Asparteína e 
lupanina) (2%-sabor amargo)

Micronutrientes (Fe, Cr, Zn, Cu, Ni, Cd, vit. 
Complexo B)
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Principal fonte alimentar nos países 
subdesenvolvidos.



Plantas leguminosas
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Sementes- Principal orgão de reserva (dormência)

• Compostos antinutricionais:

 Proteicos 

• Inibidores de Hidrolases

• Provocam a inibição irreversível de várias enzimas digestivas: inibidores da
tripsina, do tipo Bowman-Birk e do tipo Kunitz e, os inibidores da α-
amilase.

• Lectinas

• São proteínas que exibem especificidade para açúcares, ligando-se a
recetores glicosilados. Provocam indução de hiperplasia do intestino
delgado, alterações da flora intestinal, actividade imunomoduladora,
interferência com secreções hormonais e acesso à circulação sistémica.



Plantas leguminosas
Compostos antinutricionais
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 Não Proteicos

Alcalóides

As sementes amargas de tremoço (Lupinus albus), contêm um valor superior
a 2% em alcalóides, geralmente lupinina, citisina, esparteína, lupanina e
anagirina, vincristina.

Ácido fitico 

Responsável  pela  diminuição  da  biodisponibilidade de  minerais 
essenciais, formando complexos insolúveis, que têm menor facilidade de 
digestão e de absorção no intestino delgado). 

Compostos fenólicos 

São exemplo os taninos, que podem reagir com as proteínas, com os resíduos 
de lisina ou de metionina, tornando-as indisponíveis durante a digestão. 



Plantas leguminosas
Compostos antinutricionais
Saponinas 

Compostos isoprénicos  com capacidade de lisar eritrócitos e outras     
células, como as da mucosa intestinal, afectando a absorção                   
de nutrientes. 

Glicosídos 

Os glicosídos vicina e convicina, de Vicia faba, podem ser responsáveis por 
um tipo de anemia hemolítica, conhecida por favismo, em indivíduos com 
deficiência em glucose-6-fosfato desidrogenase (G6PD).

Resíduos de α-D-galactosídos 

Quando ligados à glucose constituinte da sacarose, a ausência da enzima α-
galactosidase, nos animais e no homem, impede a digestão destes 
oligossacáridos. 
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• .Alcalóides (citisina, vincristina, alcalóides quinolizidínicos )

• Fenóis

• Proteínas:

Albuminas 2S do Tremoço (Lupinus albus)

Ү-conglutina do tremoço (Lectina do Lupinus albus)

Proteína 20 kDa do tremoço (BLAD) 

. Fitosteróis da soja (Glycine max). 

Compostos bioativos
(conceito de saúde pública)



Leguminosas como fonte proteica
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Proteínas: Fatores de sensibilização em 
Sementes de Leguminosas
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 Principais fontes alimentares

• Grão- Cicer arietinum (CAA)

• Feijão- Phaseolus vulgaris (PHA)

• Ervilha- Pisum sativum (vicilina-Pis s 1 e PSA)

• Fava-Vicia faba (Favina e glicosidos vicina e convicina)

• Grão de gramicha- Lathyrus sativus (Latirina)

• Tremoço- Lupinus albus (Proteínas de reserva/Alcalóides)

• Ervilhaca- Vicia sativa (VSA)

• Soja- Glycine max (vicilina-Gly m Bd 60 k e SBA)

• Amendoim- Arachys hypogea (vicilina-Ara h 1; conglutina- Ara h 2 / PNA)

• Caju- Anacardium occidentalis (vicilina- Ana o 1)

• Avelã- Corylus avellana (vicilina-Jug r 2)



Lectinas: Proteínas especializadas no reconhecimento 
celular

Mecanismo de ação

Ana Cristina Ribeiro GLICOMA CELULAR

Actividade hemaglutinante algumas fracções 
proteicas purificadas do Lupinus albus

Definição: Proteínas de origem não imunológica, sem actividade enzimática, que se ligam de 
um modo estável a hidratos de carbono, com a capacidade de aglutinar células ou precipitar 
glicoconjugados. 

Adaptado Reis, et al., 2010. J.Clinical Patology, 63



Lectinas-Aplicações biológicas
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Lectinas- Mecanismo de ação antitumoral
Efeito Benefício
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Con-A (lectina da Canavalia ensiformis)
Atividade antitumoral

Adaptado de Li, et al., 2011. Biochem. Biophys Res. Commun., 414 



Melhores 
espécies: 

Tremoço:
Potencial como:
Antitumoral
Anti-inflamatório

Albuminas de Lupinus 
albus 

Inibição de metaloproteínases de matriz

Tremoço Soja Grão
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Proteínas de Inibição das MMPs-Ação antitumoral
Efeito Benefício



Leguminosas
Avaliação Risco vs. Benefício

Risco*

• Alergenecidade das proteínas
de reserva

• Toxicidade local (desconforto
abdominal, diarreias)

• Flatulência

• Toxicidade sistémica
(Neurotoxicidade) 

Benefício
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• Atividade antitumoral (alcalóides, 
albuminas e lectinas)

• Efeito hipoglicemiante (alcalóides, 
lectinas-ϒ-conglutina)

• Efeito hipocolesterolmiante
(proteínas, fitoesteróis e 
fitoestanóis)

*ao natural-potencia 
os efeitos



Novos caminhos na investigação das 
LEGUMINOSAS……..
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