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RESUMO

A lentilha é um grão largamente produzido nos países asiáticos e na 
América do Norte, tratando-se de uma importante fonte de proteínas, fibras, 
minerais e vitaminas. Todavia, embora a população brasileira aceite bem esse 
grão na alimentação, seu cultivo é muito pequeno no país.  Dentre os fatores que 
interferem na sua logística produtiva está o armazenamento, que visa garantir 
um produto com adequada qualidade nutricional e microbiológica, mas que 
pode ser alterado por diversos fatores como as medidas superficiais dos grãos, 
o teor de umidade e a porosidade intergranular. Frente a isso se propôs avaliar 
a influência da hidratação sobre as características morfométricas de grãos de 
lentilha novos e envelhecidos aceleradamente, bem como, a influência sobre 
a porosidade intergranular. Observou-se com base nos dados experimentais 
que houve significativo aumento do tamanho dos grãos, aumentando o volume 
ocupado por eles e consequentemente, o espaço entre eles, diminuindo o 
percentual de porosidade.
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INTRODUÇÃO

Um dos grãos legumináceos mais produzidos no mundo é a lentilha. Essa 
leguminosa de nome científico Lens culinaris é consumida largamente pelas 
culturas orientais, na forma de grão cozido ou como base para outros alimentos. 
Sua destinação é principalmente para o público infantil e como fonte proteica 
para os adeptos a não ingestão de produtos cárneos (ZIA-UL-HAQ et al., 2011).

Entre os brasileiros há satisfatória aceitação desse grão, todavia, 
ainda é muito pequena sua produção no país, mesmo que o clima e o solo 
brasileiros estejam dentro dos considerados adequados ao seu cultivo. Por este 
fato, o consumo nacional de lentilha é suprido pela importação (FREITAS & 
NASCIMENTO, 2006). 

Há um interesse crescente no estudo da lentilha, pois este grão apresenta 
composição químico-nutricional bastante significante (FARIS et al., 2012). 
É fonte de proteínas e fibras (SHONS et al., 2009; ZIA-UL-HAQ et al., 2011; 
KOUVOUTSAKIS et al., 2014), bem como, de acordo com Johnson et al. (2013), 
fonte de minerais e vitaminas.

É necessário, porém, que se pense além de produzir em quantidade, 
obtenha-se qualidade no produto que é oferecido ao consumidor. Frente a isso, 
o cultivo de lentilha no

país deve ser pensado também nos aspectos de armazenamento do produto, 
principalmente na entressafra. Segundo Azevedo et al. (2008) a armazenagem 
pode prover benefícios quanto a custos e fornecimento do produto. Este 
processo também é um dos mais importantes e influentes nas características 
físicas, químicas e nutricionais do grão (OLIVEIRA et al., 2011). 

Ainda dentro do assunto armazenamento, não se deve descartar o 
envelhecimento do grão que pode ocorrer de forma natural, podendo alterar 
algumas de suas características, e para simula-lo pode-se utilizar o teste de 
envelhecimento acelerado, que foi desenvolvido pensando-se em avaliar a 
germinação do grão (FREITAS & NASCIMENTO, 2006), porém não nos ateremos 
a este ponto.

As características físicas dos grãos são relacionadas diretamente a 
diferentes parâmetros ligados a sua armazenagem e demais procedimentos 
nela envolvidos, como aeração e prevenção do aparecimento e proliferação 
de pragas. Pelo correto acondicionamento há reflexão positiva nos parâmetros 
econômicos e nutricionais (OLIVEIRA et al., 2013). 

A elevada umidade dos grãos pode promover alterações em sua estrutura, 
alterando a porosidade intergranular, o que compromete seu adequado 
armazenamento e conservação (SANTOS et al., 2012). Deve-se ter em mente 
que porosidade intergrãos é o valor percentual que o ar ocupa entre os grãos 
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durante o armazenamento (ROSA et al., 2009).
A alta umidade dos grãos promove sua hidratação, que segundo Omoto 

et al. (2009) consiste na interiorização de água no grão por pressão osmótica, 
principalmente quando colocados em solução aquosa. De acordo com Coutinho 
et al. (2005) o aumento do diâmetro superficial do grão pode chegar a 30% após 
um processo de hidratação. O trabalho objetivou avaliar a variação morfométrica 
e de porosidade de grãos de lentilha novos e envelhecidos antes e após processo 
de hidratação.

METODOLOGIA

O desenvolvimento prático do estudo foi realizado no Laboratório de Pós-
Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos da universidade Federal de Pelotas 
(LABGRÃOS-UFPEL).

Os grãos de lentilha passaram pelo processo de envelhecimento acelerado 
e foram mantidos em estufa com ar circulante a 45ºC durante 72h, sendo este um 
método adaptado do proposto por Freitas & Nascimento (2006).

A hidratação dos grãos foi determinada pela imersão destes grãos em água 
(COUTINHO et al., 2005) em recipiente fechado e repouso por 12 horas neste 
sistema. 

As medidas espaciais dos grãos pré e pós-hidratados foram determinadas 
com auxílio de paquímetro digital, segundo Milani et al. (2009), considerando-se 
para a lentilha o diâmetro e a espessura. 

Para a avaliação da porosidade intergranular dos grãos pré-hidratação 
utilizou-se óleo, de acordo com método proposto por Santos et al. (2012). Os 
grãos hidratados foram submetidos a verificação de porosidade por metodologia 
adaptada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a morfometria pré-hidratação observou-se para a lentilha nova a média 
de 6,356mm de diâmetro e 2,422mm de espessura. Para os grãos envelhecidos 
obteve-se 6,313mm de diâmetro e 2,436mm de espessura. Nos grãos hidratados 
obteve-se como média para os grãos novos 7,889mm de diâmetro e 3,467mm 
de espessura. Já a lentilha envelhecida apresentou 7,927mm de diâmetro e 
3,437mm de espessura.
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Os valores de volume (mL) ocupados pelos grãos antes e após hidratação 
bem como o volume real dos poros (mL) e a porosidade intergranular (%) 
correspondente estão expressos na Tabela 1.  

Tabela 1. Volume e porosidade pré e pós-hidratação.

PRÉ-HIDRATAÇÃO 

GRÃO Volume (mL) *Porosidade (%) 

Lentilha nova 100 36 

Lentilha envelhecida 100 38 

 

PÓS-HIDRATAÇÃO 

GRÃO Volume (mL) Volume de poros (mL) *Porosidade (%) 

Lentilha nova 230 80 34,78% 

Lentilha envelhecida 222 82 36,94% 

*A porosidade intergranular é a medida do volume percentual ocupado pelo ar no montante de 
grãos. Nesse   
Caso, o volume dos poros foi igual à porosidade entre grãos.

Conforme Tabela 1 observa-se que o volume dos poros pós-hidratação é 
maior que a porosidade efetiva, pois sendo a porosidade intergrãos uma relação 
percentual entre o volume ocupado pelos grãos e o ocupado pelo ar, detectou-
se menor porosidade entre grãos hidratados, mesmo tendo-se volume poroso 
significativamente maior.

Santos et al. (2012) expõem que há redução do índice percentual de porosidade 
de maneira proporcional ao aumento da umidade. É também relatado por esse autor 
que com a diminuição percentual da porosidade entre grãos aumenta o tamanho 
dos poros, vindo ao encontro dos dados encontrados por este estudo.

CONCLUSÕES

Alterações morfométricas dos grãos novos e envelhecidos foram 
desuniformes no pós-hidratação. O aumento do tamanho e do volume ocupado 
por eles promove aumento volumétrico dos poros e porosidade intergranular 
reduzida. Este fato pode afetar a aeração, diminuindo a qualidade dos grãos 
e promovendo prejuízos econômicos. Deve-se, portanto, pensar no cultivar, 
enfatizando o armazenar com qualidade e eficiência.
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