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RESUMO

A cultura do feijão é de extrema importância para diversos povos em todo o 
mundo, e juntamente com o arroz consiste na base da dieta brasileira. No Brasil, o 
consumo de feijão é uma questão cultural, mas também está intimamente associado 
ao fator nutricional, principalmente na obtenção de proteínas e aminoácidos essenciais. 
Porém muitas vezes a inadequação do armazenamento destes grãos acaba por 
diminuir esta qualidade nutricional e tecnológica. Objetivou-se com o trabalho avaliar 
as alterações ocorridas no tempo de cocção, na solubilidade proteica, no pH da 
farinha, na condutividade elétrica (CE) e nos sólidos lixiviados (SL) dos grãos de feijão 
armazenados em diferentes temperaturas durante 6 meses. Os grãos de feijão da 
cultivar Diamante Negro foram colhidos no município de Erechim. Os grãos (250g) foram 
armazenados com umidade de 14% em sacos de polietileno de baixa densidade, 15 
µm de espessura, e permaneceram em câmara de armazenamento com temperatura 
de 5, 15, 25 e 35°C, durante 6 meses. Os grãos de feijão apresentaram aumentos no 
tempo de cocção e reduções na solubilidade proteica e pH da farinha com o aumento 
da temperatura de armazenamento. Durante os 6 meses de armazenamento a CE e 
SL apresentaram aumentos,  quando avaliados antes da cocção, e reduções ,quando 
avaliados após a cocção. Pode ser verificado que as condições de armazenamento 
são fatores importantes na manutenção da qualidade, sendo possível armazenar os 
grãos de feijão por 6 meses com manutenção do qualidade nutricional e tecnológica, 
desde que em temperaturas reduzidas (5 e 15°C).
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INTRODUÇÃO

 Os grãos de feijão são consumidos por diversos povos em todo o 
mundo, sendo que os principais mercados consumidores estão localizados no 
continente Africano, America Latina e no México. Juntamente o arroz e o feijão 
constituem a base da dieta alimentar brasileira. Muitos fatores levam a escolha 
do feijão pela população, dentre eles a questão cultural, o custo da refeição, 
mas principalmente o valor nutritivo (HAYAT et al., 2014). 

No momento da aquisição o consumidor costuma escolher o feijão que 
apresente as características de produto novo, ou seja, tempo de cocção reduzido 
e caldo espesso ao cozinhar. Alguns fatores como a sazonalidade, a logística 
de produção e a pós-colheita acabam inviabilizando a oferta de produto recém-
colhido ao consumidor. Sendo na maioria dos casos necessário o armazenamento 
por um longo período de tempo. 

O armazenamento visa a manutenção da qualidade, porém em condições 
adversas os grãos se tornam suscetíveis ao aparecimento de diversos defeitos, 
dentre eles formação do hard to cook ou HTC, tornando os grãos difíceis de 
cozinhar. Este defeito ocorre pela associação de vários fatores, como a formação 
de pectatos insolúveis, fitatos com metais divalentes, lignificação da lamela média 
e desnaturação proteica (NIKOLAOS, APOSTOLIDIS & PAPAZOGLOU, 1997). 

A temperatura, a umidade relativa do ar e a umidade dos grãos são fatores 
que devem ser monitorados durante o armazenamento. Segundo Rigueira et al. 
(2009) a temperatura é o principal fator físico que influencia o armazenamento 
de grãos, e quando baixas temperaturas são utilizadas os grãos podem ser 
armazenados com teores de água mais elevados.

Objetivou-se neste trabalho avaliar as alterações ocorridas no tempo de 
cocção, na solubilidade proteica, no pH da farinha, na condutividade elétrica e nos 
sólidos lixiviados dos grãos de feijão armazenados em diferentes temperaturas, 
durante 6 meses.

MATERIAL E MÉTODOS

Os grãos de feijão da cultivar Diamante Negro foram colhidos no município 
de Erechim-RS. Os grãos foram secos até a umidade de 14%, em seguida 250 
gramas foram armazenados em sacos de polietileno de baixa densidade com 15 
µm de espessura. Os grãos permaneceram em câmara de armazenamento com 
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temperatura de 5, 15, 25 e 35°C, durante 6 meses.
O tempo de cocção foi avaliado segundo o método proposto por Mattson 

(1946) e alterado por Burr, Kon & Morris (1968), com adaptações. 
Para determinação da solubilidade proteica 1 grama de amostra foi 

homogeneizado com 50mL de água destilada durante 1 hora, seguido de 
centrifugação a 5300g por 20 min, em seguida foi coletado 1mL do sobrenadante. 
O teor de proteínas foi determinado pelo método de Kjeldahl, os resultados foram 
expressos em % de solubilidade proteica (LIU, MCWATTERS & PHILLIPS, 1992).

O pH da farinha foi determinado segundo método proposto por (REHMAN, 
HABIB & ZAFAR, 2002). Em 2 gramas de farinha foram adicionados 20mL 
de água destilada, a solução foi agitada durante 1 minuto, em seguida o pH 
determinado em pH metro digital. 

Para determinação da CE e SL utilizou-se 10 gramas de grãos de feijão 
íntegros e uniformes, os quais foram imersos em 80mL de água deionizada por 
18 horas. A água de hidratação foi drenada e as amostras foram submetidas 
ao cozimento por 21,33min (tempo no inicio do armazenamento). Após o 
cozimento a água de cocção foi reservada e o volume aferido para 200mL. A CE 
foi determinada em condutivimetro digital e SL foi realizado por dessecação em 
estufa a 105°C, por 24h (NASAR-ABBAS et al., 2008). 

 As análises foram realizadas no início do armazenamento e aos 6 meses. 
Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados obtidos foram 
submetidos à análise estatística com o uso do programa SAS (Statistical Analysis 
System), com análise de variância ANOVA, seguida de comparação de médias 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (p<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tempo de cocção (Tabela 1) variou conforme a temperatura de 
armazenamento, sendo o menor tempo de cocção obtido na temperatura de 5°C 
(24,33min) e o maior na temperatura de 35°C (69,33min). A solubilidade proteica 
apresentou redução de 55,80 (inicial) para 51,01 e 46,24, respectivamente nas 
temperaturas de 25 e 35°C. O pH da farinha apresentou redução conforme a 
temperatura de armazenamento, variando de 6,60 (inicial) para 6,39 e 6,35, 
respectivamente nas temperaturas de 25 e 35°C. Ribeiro, Prudencio-ferreira, & 
Miyagui (2005) realizaram um estudo com envelhecimento acelerado de feijão 
(41°C e 75% UR), e verificaram aos 60 dias de armazenamento um tempo de 
cocção de 139,50min, pH da farinha de 6,23 e solubilidade proteica de 52,59%, 
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esses resultados foram semelhantes aos encontrados neste experimento. 
O tempo de cocção é um parâmetro tecnológico importante e é influenciado 
diretamente pelas condições de armazenamento. As altas temperaturas utilizadas 
neste experimento favoreceram o desenvolvimento do HTC, e o aumento no 
tempo de cocção está relacionado principalmente com as reações de oxidação 
e alterações estruturais de amido e proteínas. 

A redução do pH da farinha é um fator determinante no aumento do 
tempo de cocção, esta análise mede a concentração de íons hidrogênio, ou 
seja, quanto mais hidrogênios estão disponíveis no meio, mais baixo é o pH, 
e consequentemente mais ácido estará a amostra. Estas reduções ocorrem, já 
que durante o armazenamento os grãos sofrem ação de diversas enzimas, que 
podem liberar alguns cátions (H) que fazem ligações com compostos de parede, 
formando outros compostos mais insolúveis (KIGEL, 1999). Reduzindo-se o pH 
as proteínas perdem a sua solubilidade, apresentando desnaturação parcial, 
a qual pode reagir com outros compostos presentes no grão, estas reações 
explicam a diminuição do % de solubilidade proteica nas temperaturas de 25 e 
35°C (Tabela 1) . 

Tabela 1. Tempo de cocção (min), solubilidade proteica (%) e pH da farinha dos 
grãos de feijão armazenados durante 6 meses.

Temperatura Tempo de cocção (min) Solubilidade proteica (%) pH da farinha 

Inicial 21,33±2,08 d* 55,80±0,12 a 6,60±0,10 a 

5°C 24,33±1,52 d 54,40±0,33 a 6,59±0,07 ba 

15°C 40,00±2,08 c 55,19±0,12 a 6,45±0,01 bc 

25°C 47,33±1,52 b 51,01±0,06 b 6,39±0,01 c 

35°C 69,33±4,50 a 46,24±0,25 b 6,35±0,01 c 


*Médias aritméticas simples de três repetições seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma 
coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

A CE e SL foram determinadas antes e depois do processo de cocção. Os 
resultados de CE antes da cocção aumentaram de 634µS.cm-1 (inicial) para 954µS.
cm-1 aos 6 meses (35°C). Após a cocção a CE diminuiu de 1001µS.cm-1 (inicial) 
para 840µS.cm-1 (35°C). Os SL apresentaram o mesmo comportamento da CE, 
aumentando de 2,39mg.g-1 (inicial) para 4,12mg.g-1(35°C) antes do processo de 
cocção, e diminuindo de 82,33mg.g-1 (inicial) para 63,53mg.g-1  depois do processo 
de cocção (Tabela 2).
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Nasar-Abbas et al., 2008 estudando o efeito do armazenamento de feijão 
fava em diferentes temperaturas por 12 meses, verificaram variações na CE entre 
827 e 3467 (µS.cm-1), respectivamente nas temperaturas de 5 e 50°C. No mesmo 
experimento também verificaram o aumento no conteúdo de SL de 3,8mg.g-1 (5°C) 
para 36,1mg.g-1 (50°C). 

Dois fenômenos diferentes podem ser observados, o primeiro ocorre durante 
o processo de maceração dos grãos, nesta etapa os grãos de feijão armazenados 
em condições mais drásticas apresentam maior desestruturação celular, 
proporcionando maior lixiviação de solutos (NASAR-ABBAS et al., 2008), solutos 
que são na maioria sais, que apresentam alta condutividade, porém em massa 
representam baixo percentual, por isso aumentam a CE, sem influenciarem os SL, 
somente apresentando alterações na temperatura de 35°C. 

Durante o processo de cocção ocorreu o comportamento inverso ao ocorrido 
no processo de maceração dos grãos, ocorrendo a redução da CE e SL. Não 
houve diferenças estatísticas na CE entre as amostras armazenadas nas diferentes 
temperaturas, enquanto nos SL foram verificadas reduções nas condições mais 
drásticas. Varias reações podem ocorrer durante o armazenamento e que causam 
alterações nos constituintes e que acarretam o endurecimento dos grãos. Os 
resultados obtidos no armazenamento indicam que quanto mais adversa foi a 
condição de armazenamento mais intensas foram as reações de complexação. 
Estes componentes complexados (proteínas, amilose, pectina e minerais) são os 
principais constituintes lixiviados, os quais são responsáveis pelas características 
nutricionais e de aceitação dos grãos de feijão. Embora os valores de SL sejam 
maiores após a cocção (Tabela 2) não foram verificados altos valores de CE devido 
a baixa condutividade destes componentes orgânicos lixiviados. 

Tabela 2. Condutividade elétrica (CE) e sólidos lixiviados (SL) antes e após o processo 
de cocção dos grãos de feijão armazenados durante 6 meses de armazenamento

Temperatura 
Condutividade elétrica (µS.cm-1) Sólidos lixiviados (mg.g-1) 

Antes da cocção Após a cocção Antes da cocção Após a cocção 

Inicial 634±41,18 d* 1001±31,76 a 2,39±0,11 b 82,33±4,12 a 

5°C 740±22,27 c 897±16,64 b 2,19±0,16 b 75,46±1,70 b 

15°C 800±19,29 bc 889±17,09 b 2,82±0,40 b 74,20±0,98 b 

25°C 844±38,19 b 855±9,50 b 3,11±0,10 ba 67,23±0,15 c 

35°C 954±27,51 a 840±42,29 b 4,12±1,15 a 63,56±0,41 c 

*Médias aritméticas simples de três repetições seguidas de diferentes letras 
minúsculas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
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 De maneira geral os grãos de feijão armazenados em temperaturas mais 
baixas apresentaram as melhores qualidades tecnológicas após armazenamento. 
Embora tenham apresentado tempos de cocção diferentes, os grãos armazenados 
a 5 e 15°C apresentaram semelhanças nos outros parâmetros avaliados, mostrando 
ser possível a manutenção do potencial nutricional desde que armazenados em 
baixas temperaturas (5 e 15°C), quando comparados com as temperaturas mais 
altas (25 e 35°C).
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