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Resumo

O feijão é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Durante o armazenamento os

grãos sofrem alterações que podem reduzir a aceitabilidade pelo consumidor. Objetivou-se, no

trabalho, avaliar efeitos da atmosfera modificada com CO
2

 sobre tempo de cocção, teor de proteína

bruta e proteína solúvel de grãos de feijão carioca armazenados por 240 dias. Os resultados

indicam que os grãos armazenados em atmosfera modificada apresentam menor tempo de

cozimento e não diferem quanto ao teor protéico e teor de proteína solúvel dos grãos armazena-

dos em sistema convencional.
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Introdução

O feijão é uma das principais fontes de proteínas, vitaminas, carboidratos, ácidos graxos

poliinsaturados e minerais, principalmente nos países em desenvolvimento, devido à facilidade de

produção. A necessidade de disponibilizar o feijão ao consumidor durante todo o ano acarreta no

armazenamento dos grãos, o qual pode variar de meses até períodos superiores a um ano.

No armazenamento, pode ocorrer deterioração gradual, irreversível e cumulativa, cuja velocidade

e intensidade dependerão do tempo e temperatura de armazenamento, das características intrín-

secas dos grãos e principalmente da umidade dos mesmos. A perda de qualidade manifesta-se

pelo aumento no grau de dureza do feijão, com consequentes acréscimos no tempo necessário

para cozimento, além de mudanças no sabor e escurecimento do tegumento em algumas cultivar
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(SARTORI, 1996).

A qualidade do feijão está ligada a características como cor, tamanho, aparência do grão, tempo

de cozimento e sabor. Um dos principais defeitos ocasionados pelo armazenamento é o fenôme-

no conhecido como hard-to-cook (HTC) ou “difícil de cozinhar”, que aumenta o tempo de cozimento.

A baixa digestibilidade das proteínas do feijão, quando comparada a proteínas animais, é um dos

seus problemas nutricionais, fator este que pode ser superado com adequadas condições de

armazenamento (LAJOLO et al., 1996). Outro fator que influencia na qualidade dos grãos é a

solubilidade protéica, a qual se altera em diferentes pH estando relacionada com alterações na

estrutura da proteína presente no grão (COELHO et al., 2006).

Objetivou-se com o trabalho, avaliar efeitos do armazenamento em atmosfera modificada com

CO
2

 sobre o tempo de cocção, proteína bruta e proteína solúvel de grãos de feijão carioca arma-

zenados por 240 dias.

Material e métodos

Foram utilizados grãos de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) da classe Carioca, cultivar Péro-

la cultivada em sistema de irrigação de agosto à novembro de 2008 em uma fazenda no município

de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. A colheita mecanizada foi realizada quando os

grãos estavam com umidade próxima a 12,5%. Em seguida, foram retiradas impurezas e matérias

estranhas da massa de grãos através da passagem dos mesmos em máquina de limpeza. De-

pois de limpos, os grãos foram colocados em sacos de ráfia e transportados para o Laboratório

de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, do Departamento de Ciência e Tecnologia

Agroindustrial da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” da Universidade Federal de Pelotas,

onde foi instalado e desenvolvido o experimento a partir do armazenamento.

Os grãos foram acondicionados em dois sistemas diferentes: atmosfera com CO
2

 e convencio-

nal. De cada saco de 60 kg foi coletada uma alíquota de 5 kg que foi utilizada como amostra de

trabalho. No armazenamento em atmosfera com CO
2

, os grãos foram colocados em sacos de

polietileno de 0,20 mm de espessura do filme plástico abrigados da luz por papel alumínio. A

modificação da atmosfera e vedação da embalagem foi realizada com máquina Webomatic
®

.

Para avaliação do sistema convencional, os grãos foram armazenados em sacaria, também, ao

abrigo da luz. Os tratamentos foram mantidos a 25 °C e 70 ± 5% de umidade relativa do ar por 240

dias. No tratamento convencional foi realizado expurgo a cada 60 dias. As análises de tempo de

cocção, teor de proteína bruta e teor de proteína solúvel foram realizadas no primeiro dia de arma-

zenagem, aos 120 dias e aos 240 dias.

A avaliação do tempo de cozimento foi feita seguindo o método proposto por Proctor & Watts

(1997), com adaptações. O tempo de cocção foi avaliado com 25 grãos uniformes e inteiros

previamente embebidos em 80 mL de água destilada, por 12 horas, a 25 °C, e colocados no

equipamento de Mattson modificado. O equipamento com os grãos foi colocado em becker de

2000 mL, contendo 400 mL de água destilada fervendo em chapa elétrica. O tempo de cocção

das amostras passou a ser cronometrado em minutos após a água atingir 90 °C. O tempo de

cocção era finalizado pela queda da 13ª vareta, perfurando, deste modo, mais de 50% dos grãos.
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O teor de proteína bruta foi determinado de acordo com as Normas analíticas do Instituto Adolfo

Lutz (2008), utilizando-se o fator de correção de 6,25.

O teor de proteína solúvel foi determinado conforme método descrito por Liu, Mcwatters & Phillips

(1992), com modificações, onde um grama de amostra misturada a 50 mL de água destilada sob

agitação, centrifugado a 5000 rpm durante 20 minutos, coletado 2 mL de sobrenadante, e determi-

nado segundo normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008), utilizando-se o fator de conversão

de 6,25. A solubilidade da proteína foi determina por: (massa de proteína no sobrenadante / massa

de proteína na amostra) x 100.

Os resultados obtidos foram avaliados em triplicata através de análise de variância ANOVA, segui-

da do teste de Tukey, de comparação de médias, todos com 5% de significância (p<0,05).

Resultados e discussão

Na Tabela 1 é apresentado o tempo de cocção de feijão carioca armazenado em atmosfera modi-

ficada com CO
2 

e em sistema convencional por 240 dias.

Tabela 1. Tempo de cocção, em minutos, de feijão carioca armazenado em atmosfera modificada com CO
2 

e

em sistema convencional por 240 dias.

               Dias de armazenamento

Sistema de armazenamento  1° 120 240

Atmosfera Modificada com CO
2

16
aB

22
bA

23
bA

Convencional 16
aB

29
aA

30
aA

Médias aritméticas simples de três repetições, acompanhadas por letras diferentes minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na

mesma linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Houve aumento no tempo de cocção dos grãos armazenados em ambos os sistemas ao longo

do período de armazenamento (Tabela 1). No entanto, ocorreu menor variação nos grãos armaze-

nados em atmosfera modificada com CO
2

. O aumento do tempo de cozimento ocorre em função

de uma limitada separação das células e restrita separação do amido, ocorrendo assim uma

competição pela água entre a coagulação da proteína e o inchamento do amido. Se há coagula-

ção das proteínas, ocorre a formação de uma barreira física que restringe a água e impede a

gelatinização do amido, aumentando assim o tempo de cozimento (COELHO et al., 2009).

Embora se observe diferença significativa no tempo de cocção ao decorrer do tempo de armaze-

namento para os grãos armazenados em ambos os sistemas, verifica-se que o sistema de arma-

zenamento em atmosfera modificada com CO
2 

conservou melhor a propriedade tecnológica de

tempo de cocção que o sistema convencional. Houve diferença significativa no tempo de cocção

entre os grãos armazenados nos dois sistemas aos 120 e 240 dias.

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentados o teor de proteína bruta e proteína solúvel, respectivamente,

de feijão carioca armazenado em atmosfera modificada com CO
2 

e em sistema convencional por

240 dias.
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Tabela 2. Teor de proteína bruta (%) de feijão carioca armazenado em atmosfera modificada com CO
2 

e em

sistema convencional por 240 dias.

               Dias de armazenamento

Sistema de armazenamento   1°   120   240

Atmosfera Modificada com CO
2

19,50
aA

18,48
aA

20,88
aA

Convencional 19,50
aA

18,72
aA

20,86
aA

Médias aritméticas simples de três repetições, acompanhadas por letras diferentes minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na

mesma linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Os resultados da Tabela 2 indicam que não houve diferença no teor de proteína bruta nos grãos

armazenados em atmosfera modificada com CO
2 

e em sistema convencional ao longo do perío-

do de armazenamento, sendo semelhante ao citado por Ribeiro et al. (2005).

Tabela 3. Teor de proteína solúvel (%) dos grãos de feijão carioca armazenados em atmosfera modificada

com CO
2

 e em sistema convencional por 240 dias.

               Dias de armazenamento

Sistema de armazenamento    1°   120   240

Atmosfera Modificada com CO
2

58,745
aA

25,850
aB

17,72
aC

Convencional 58,745
aA

25,625
aB

14,41
aC

Médias aritméticas simples de três repetições, acompanhadas por letras diferentes minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na

mesma linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Os resultados da Tabela 3 indicam que houve diferença significativa no teor de proteína solúvel

dos grãos no decorrer do período de armazenamento. Os grãos armazenados nos dois sistemas

diferiram estatisticamente entre si somente aos 240 dias de armazenagem. Resultados seme-

lhantes foram encontrados por Ribeiro et al. (2005), que observaram uma redução de 20% na

solubilidade protéica durante 60 dias de armazenamento a 41 ºC e umidade relativa do ar de 75%.

Estudos realizados por Liu, Mcwatters & Phillips (1992) indicaram que ocorreu diminuição de

solubilidade das proteínas após 18 meses de armazenamento a 30 ºC e umidade relativa do ar de

64%, atribuindo essa redução a desnaturação de proteínas que ocorre no grão, seguida pela

diminuição da solubilidade em água e da menor estabilidade térmica das proteínas.
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