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RESUMO

A qualidade de cocção dos grãos de feijão está associada ao manejo pós-
colheita e às condições de armazenamento. Elevadas temperaturas e umidades 
relativas aceleram o aparecimento do defeito conhecido como “hard-to-cook” (HTC) 
nos feijões armazenados, o qual resulta o aumento da energia necessária para o 
cozimento dos grãos, redução da qualidade nutricional e na baixa aceitação dos 
consumidores. Objetivou-se avaliar dois gêneros botânicos de feijão, o comum e 
o caupi, ambos com um mês e doze meses de armazenamento. Para tanto, foram 
realizadas análises de qualidade tecnológica como tempo de cocção, coeficiente de 
hidratação, caracterização física, perfil colorimétrico e perfil texturométrico. Observou-
se que o feijão comum mostrou-se mais suscetível às alterações de qualidade, pois seu 
tempo de cocção após doze meses sofreu acréscimo de uma hora, e seu coeficiente 
de hidratação foi de 169,61%, reduzindo em 27% sua capacidade de absorver água 
em relação a um mês de armazenamento, enquanto que o tempo de cocção do caupi 
neste mesmo tempo de armazenamento aumentou 6 minutos, e seu coeficiente de 
hidratação reduziu 4,2%. A coloração do feijão comum sofreu escurecimento mais 
acentuado que a do feijão caupi e o perfil texturométrico demonstrou que a dureza 
do feijão comum foi afetada significativamente pelo armazenamento, passando de 
17,81N para 33,58N, enquanto que no feijão caupi foi de 23,05N para 31,68N.
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INTRODUÇÃO

O feijão tem destaque na dieta do brasileiro e de diversos países. Segundo 
a FAO (2014), o Brasil é o maior produtor mundial de feijão com produção 
média anual de 3,5 milhões de toneladas. As espécies de feijão cultivadas 
em maior volume são: Phaseolus vulgaris, feijão comum, cultivado em todo 
o território nacional e Vigna unguiculata, comumente chamado de feijão de 
corda ou feijão caupi, com predominância de plantio na Região Amazônica, 
Nordeste e Centro-Oeste. Entre as fabáceas o feijão possui bons níveis de 
proteínas, minerais, fibras, vitaminas e carboidratos fornecendo de 10 a 20% 
dos nutrientes necessários para um adulto (BASSINELLO, 2001), constituindo 
um valioso complemento na dieta da população que possui limitado acesso à 
proteína animal (SERRANO e GOÑI, 2004).

Apesar das diferenças botânicas entre o feijão comum e o feijão caupi, 
ambos possuem restrições de produtividade devido às variações ambientais. 
Portanto, se faz necessário o armazenamento do grão, que será destinado ao 
consumo da população. Muito embora apresentem características próprias 
do seu gênero botânico, ambos os feijões são armazenados com as mesmas 
condições de temperatura e umidade (RIBEIRO, H.J.S.S. et al., 2005).

Devido à expressividade econômica e alimentar das culturas de feijão 
comum e feijão caupi no Brasil, a manutenção de sua qualidade deve ser 
garantida. Para atender o consumidor que prefere alimentos de rápido preparo, 
esses grãos devem apresentar reduzido tempo de cocção. Porém, devido ao 
armazenamento prolongado e inadequado, especialmente em países de clima 
tropical, os grãos ficam suscetíveis ao fenômeno de endurecimento conhecido 
como ‘hard-to-cook’ (HTC) (MARTIN-CABREJAS, M.A. et al, 1997). Tal defeito 
provoca aumento no tempo de cozimento, redução na qualidade nutricional 
e ainda modificações indesejáveis na cor e textura estando relacionado 
principalmente com prolongada estocagem, altas temperaturas e umidade 
(KIGEL, 1999). Os grãos endurecidos são menos aceitos pelos consumidores 
e causam importantes perdas (GARCIA et al, 1994). O cozimento parece 
estar associado à absorção rápida de água pelos grãos de feijão (PLHAK 
et al.,1989) e a medida do pH é um importante indicador do defeito HTC em 
grãos de feijão. Considerando a grande relevância desses grãos no Brasil e, 
as informações na literatura sobre as características físicas e de qualidade 
pós-colheita dos mesmos, objetivou-se avaliar a qualidade tecnológica de 
feijão comum (Pérola) e de feijão caupi (BRS Guariba) durante diferentes 
tempos de armazenamentos, realizando-se determinações da absorção de 
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água e caracterização física de grãos secos e hidratados, relacionando a perda 
de qualidade à instalação do defeito HTC, investigando-se os parâmetros 
texturométricos, colorimétricos e de cocção.

MATERIAL E MÉTODOS

A amostra de feijão comum utilizada foi a cultivar Pérola, cultivada no Rio 
Grande do Sul, no município de Canguçu, armazenadas por um e doze meses, 
em sacos de ráfia de 25Kg, acondicionadas em sala climatizada a 18±1°C e 
umidade relativa do ar de 80%. A amostra de feijão caupi utilizada foi a cultivar 
BRS Guariba cultivada no Mato Grosso, no município de Primavera do Leste, 
coletada e armazenada nas mesmas condições do feijão comum. A escolha 
desses cultivares se deve à semelhança de suas dimensões morfológicas.

Caracterização física: de cada cultivar retiraram-se ao acaso, 10 grãos 
secos e após doze horas de hidratação, mediu-se o comprimento, a largura e a 
espessura em milímetros, por meio de um paquímetro digital.

Tempo de cocção: foi determinado segundo o método proposto por 
Mattson (1946) com adaptações. Este foi avaliado com 25 grãos uniformes e 
inteiros previamente embebidos em 80 mL de água destilada, por 12 horas, 
a 25°C, colocados no equipamento de Mattson modificado, com 25 hastes. 
O equipamento contendo os grãos foi colocado em copo de Becker de 2000 
mL, contendo 800 mL de água destilada, aquecida em chapa elétrica. O tempo 
de cocção das amostras passou a ser cronometrado em minutos após a água 
atingir a temperatura de 90°C, finalizando a contagem pela queda da 13ª haste, 
indicando o cozimento de mais de 50% dos grãos. Foi utilizado o tempo médio 
de queda das treze primeiras hastes do cozedor de Mattson, pois confere maior 
precisão experimental na avaliação do cozimento dos grãos de feijão. (RIBEIRO, 
N.D. et. al.,2007).

Coeficiente de hidratação: foi determinado de acordo com o método 
descrito por El- Refai et al. (1988) e Nasar-abbas et al. (2008), com modificações. 
Os grãos (20 g) foram embebidos em 100 mL de água destilada (proporção de 
1:5) à temperatura ambiente (25º C). Após 12 horas, os grãos foram removidos 
da água de maceração, seguido pela remoção de água livre, usando-se um 
papel absorvente. O ganho de peso foi considerado como a quantidade de água 
absorvida e expresso como coeficiente de hidratação (Cf.H.), calculado pela 
seguinte equação: Cf.H.=PU/PS ×100 onde Cf.H é o coeficiente de hidratação, 
PU é o peso dos grãos após hidratação e PS é o peso dos grãos antes da 
hidratação. 
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Cor e diferença de cor do tegumento: a cor do tegumento de grãos inteiros 
e uniformes foi determinada com o uso de um colorímetro Minolta modelo CR-
300, o qual indica as cores em um sistema tridimensional. O eixo vertical L* 
aponta a cor da amostra do preto ao branco, o eixo a* da cor verde ao vermelho. 
Os valores de b*, conforme verificado na literatura (BRACKMANN et al., 2002; 
RUPOLLO, 2011) não são significantes para amostras de feijão e, portanto, 
não foram apresentados. Foram feitas 10 determinações para cada amostra, 
colocando-as em um recipiente de 22 cm de diâmetro e três cm de altura, em 
que o feijão cobria completamente o fundo do recipiente. A amostra foi medida 
em uma área de 19,6 cm2. A diferença de cor (ΔE*) foi obtida por meio da 
equação:

ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2]0,5

Em que:
ΔE*= valor para a diferença de cor;
ΔL* = diferença entre o L* da amostra inicial e o L* da amostra armazenada;
Δa* = diferença entre o a* amostra inicial e o a* da amostra armazenada;
Perfil texturométrico: 10 grãos de cada amostra foram previamente cozidos 

a 90°C em água destilada. Adotou-se o tempo de cocção obtido no cozedor 
Mattson. O perfil texturométrico dos grãos cozidos foi determinado, utilizando-
se um único grão por vez, o qual foi colocado na base do equipamento (Stable 
Micro Systems Texture Analysers, modelo TA.XT plus, fabricado na Inglaterra) 
e submetido a uma compressão de 80% com uma sonda cilíndrica de 40 mm de 
diâmetro e velocidade do teste de 1 mm.s-1, em dois ciclos, empregando-se carga 
de 5 Kg para calibração. Foram avaliados os parâmetros de dureza, coesividade 
e mastigabilidade, determinados conforme descrito por Bourne (1978). Estes 
parâmetros foram escolhidos devido à sua relação com parâmetros sensoriais. 
O resultado foi expresso pela média das dez repetições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os parâmetros físicos avaliados o comprimento do grão foi a medida 
que sofreu a maior variação quando esses foram hidratados. O feijão comum 
armazenado por um mês e doze meses, hidratado por 12 horas, sofreu variação 
de comprimento igual a 1,3mm, enquanto o feijão caupi apresentou uma variação 
de 2,2mm. Com relação à largura dos grãos, o feijão comum apresentou uma 
variação inferior, quando comparado ao feijão caupi, onde seu acréscimo nessa 
dimensão foi de 0,4mm e para o caupi de 2mm. Para a variável espessura do 
grão, pode-se observar que houve um aumento de 0,9mm comparando-se um 
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mês e doze meses de armazenamento, enquanto que a cultivar Pérola sofreu um 
aumento, deste mesmo parâmetro, de 0,5mm. Esses resultados demonstram 
que a hidratação do grão foi afetada pelo armazenamento, para ambos os 
feijões, influenciando nas suas características físicas, evidenciando-se que o 
feijão caupi consegue hidratar mais que o feijão comum, considerando-se um 
mesmo período prolongado de armazenamento.

O tempo de cocção do feijão comum com um mês de armazenamento 
foi, em média, 40 minutos, com um coeficiente de hidratação de 197,14%. 
Em doze meses, o tempo de cocção foi, em média, de 1 hora e 40 minutos 
com um coeficiente de hidratação de 169,61%. Para o feijão caupi o tempo 
de cocção foi de 13 minutos com coeficiente de hidratação de 192,60% para 
o grão mais novo, e 19 minutos de cocção para o grão armazenado por mais 
tempo, apresentando um coeficiente de hidratação de 188,40%. Comparando-
se os dois feijões pode-se observar que o feijão caupi apresenta uma melhor 
absorção de água e pouca variação no seu tempo de cozimento (acréscimo 
de 6 min.) mesmo após doze meses de armazenamento, ao contrário do feijão 
carioca que absorveu pouca água após prolongado armazenamento, com 
expressivo aumento de 1 hora em seu tempo de cocção. Após doze meses de 
armazenamento houve redução no coeficiente de hidratação dos grãos quando 
comparados aos grãos com um mês de armazenamento. De acordo com Liu 
et al. (1992) a redução da capacidade de hidratação dos grãos implica no 
aumento do tempo de cocção. A impermeabilização do tegumento e a redução 
do espaço intercelular (BERRIOS; SWANSON; CHEONG, 1998) são apontadas 
como responsáveis pela redução da capacidade de absorção de água dos grãos 
que apresentaram o defeito HTC.  

Tabela 1. Perfil colorimétrico dos feijões carioca e caupi com um mês e doze meses 
de armazenamento.

 Feijão comum Feijão caupi 

Armazenamento (meses) L* a* E L* a* E 

1 47,06Ba 25,79Ab 
14 

64,40Aa 3,13Bb 
12 

12 38,51Bb 32,85Aa 52,38Ab 4,15Ba 

Letras maiúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo teste t ( p≤ 0,05), comparando para cada 
tempo de armazenamento ,em função das cultivares, cada parâmetro de cor. Letras minúsculas 
diferentes na coluna diferem entre si pelo teste t ( p≤ 0,05), comparando os diferentes tempos de 
armazenamento, dentro de cada cultivar, para cada parâmetro de cor. ΔE corresponde à diferença 
de cor, L* aponta a cor da amostra do preto ao branco, o eixo a* da cor verde ao vermelho.
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Feijão comum Feijão Caupi 

Tempo 
(meses) 

Dureza Coesividade Mastigabilidade Dureza Coesividade Mastigabilidade 

(N) (N.mm-1) (N) (N.mm-1) 

1 17,81Bb 0,16Bb 2,34Bb 23,05Ab 0,31Ab 5,01Ab 

12 33,58Aa 0,19Ba 7,52Aa 31,68Ba 0,39Aa 7,08Ba 



Os grãos de feijão caupi da cultivar Guariba apresentaram um valor 
de L* maior e menor valor de a* no tempo inicial, indicando serem estes 
mais claros que os grãos de feijão comum da cultivar Pérola, inclusive com o 
tempo de armazenamento de doze meses. Observando-se os valores de ΔE* 
(diferença de cor) é possível verificar, a alteração de cor durante o tempo de 
armazenamento, indicando que o feijão caupi sofreu menor variação de cor 
que o feijão carioca.

Alterações na cor do tegumento estão relacionadas com alterações 
no conteúdo de taninos. Feijões com baixos conteúdos dessa classe de 
substâncias são mais claros e sofrem poucas alterações na cor durante o tempo 
de armazenamento. Reyes-Moreno e Paredes-López (1993), demonstraram, 
em avaliações utilizando colorímetro, que as alterações na cor do tegumento 
correspondem geralmente a um escurecimento não enzimático de feijões. 
Atribuíram essas variações à polimerização acelerada de compostos fenólicos 
de baixo peso molecular (taninos solúveis) em taninos condensados de alto 
peso molecular e fortemente coloridos.

Os resultados apresentados na tabela 2 demonstraram que o aumento 
no tempo de armazenamento aumenta todos os parâmetros do perfil 
texturométrico, independente da cultivar utilizada. 

No começo do armazenamento a dureza, a coesividade e a mastigabilidade 
do feijão comum foram menores que a do feijão caupi, justificadas pela 
diferença estrutural do tegumento de cada cultivar. Porém após 12 meses os 
grãos de feijão comum e caupi ficaram com valores semelhantes de dureza 
e mastigabilidade, diferindo apenas na coesividade, onde no feijão comum 
permaneceu menor.

Tabela 2. Perfil texturométrico de feijão comum e caupi armazenados por um e doze 
meses.

Letras maiúsculas diferentes na linha, diferem entre si pelo teste t ( p≤ 0,05), comparando para 
cada tempo de armazenamento, as diferentes texturas, entre as cultivares. Letras minúsculas 
diferentes na coluna diferem entre si pelo teste t ( p≤ 0,05), comparando os diferentes tempos 
de armazenamento, para cada textura, dentro de uma mesma cultivar.
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O endurecimento dos grãos durante o armazenamento tem sido atribuído 
a alterações causadas no tegumento e no cotilédone. Quando armazenados 
em condições inadequadas ocorrem alterações químicas e enzimáticas no 
tegumento, tornando-o mais rígido e menos permeável à água (Stanley & 
Aguilera, 1985). Isso permite inferir que a cultivar Pérola é mais suscetível ao 
endurecimento durante o armazenamento nas condições apresentadas.

O tempo de armazenamento do feijão comum, da cultivar Pérola, interferiu 
diretamente nos parâmetros avaliados neste estudo, sendo esta interferência 
maior que nos feijões caupi da cultivar Guariba. Os feijões armazenados por 
doze meses foram os grãos mais suscetíveis ao aparecimento do defeito “hard- 
to-cook” (HTC).

Devido aos grãos de feijão comum serem mais suscetíveis às alterações 
com o armazenamento prolongado, em relação ao feijão caupi, torna-se 
necessário o controle mais eficiente de umidade relativa do ar, umidade dos 
grãos e temperatura durante o período de armazenamento dos feijões comuns.
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