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Resumo

Uma alternativa para reduzir a alteração das características sensoriais e tecnológicas do feijão na

pós-colheita é o armazenamento em ambiente refrigerado. Objetivou-se com o trabalho, avaliar a

influência da temperatura sobre a alteração da cor do tegumento e do tempo de cocção de feijão

carioca armazenado por 240 dias, com análises a cada 120 dias. Os grãos foram armazenados

em ambiente refrigerado (15 °C) e não refrigerado (25 °C). Verificou-se que a refrigeração reduz

alterações na cor e no tempo de cocção dos grãos.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., armazenamento refrigerado, pós-colheita.

Introdução

O feijão compõe, juntamente com o arroz, a base da dieta diária dos brasileiros. Sua aceitabilidade

está ligada a várias características que incluem cor, tamanho, aparência do grão, tempo de

cozimento, qualidade do produto obtido e sabor (REYES-MORENO & PAREDE-LOPEZ, 1993). O

principal objetivo da armazenagem é manter as propriedades nutricionais, tecnológicas e sanitá-

rias dos grãos, evitando o ataque de insetos, fungos, ácaros e roedores. Dentre os principais

fatores que influenciam a conservação estão a temperatura e a umidade do ar.

O feijão carioca é o mais produzido no Brasil e sua depreciação na pós-colheita é o grande proble-

ma enfrentado por produtores e indústrias. A respiração e os processos metabólicos ativos, como

a oxidação enzimática, que resulta no escurecimento do tegumento, e a polimerização de com-
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postos fenólicos da parede celular, que resulta no endurecimento do tegumento, são responsá-

veis por alterações das propriedades sensoriais e tecnológicas do produto. As condições que

proporcionam maior endurecimento dos grãos são alta umidade e temperatura (COELHO et al.,

2007).

O escurecimento do tegumento não é devido à reação química do tipo Maillard, mas sim está

relacionado à oxidação enzimática, que depende da presença de oxigênio para reação de com-

postos fenólicos pela polifenoloxidase (BRACKMANN et al., 2002; ESTEVES et al., 2002).

Neuwald et al. (1999) verificaram que, após 14 meses de armazenamento, a cv. FT Bonito man-

teve maior germinação, menor escurecimento do tegumento, além de baixo tempo de cozimento,

em baixa concentração de O
2

 ou baixa temperatura (0,5 ºC), quando comparado com ar em

temperatura ambiente, o que expressa a menor deterioração do grão em temperaturas mais bai-

xas.

Objetivou-se com o trabalho, avaliar a influência da refrigeração na conservação do tempo de

cocção e da cor do tegumento de feijão carioca armazenado durante 240 dias.

Material e métodos

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

la, cultivados em sistema de irrigação no município de Primavera do Leste, no estado do Mato

Grosso. A colheita foi realizada com colhedora automotriz, quando a umidade encontrava-se pró-

ximo a 12,5%. Após, os grãos foram pré-limpos, colocados em sacos de ráfia e transportados

para o Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, do DCTA-FAEM-UFPEL,

onde foi desenvolvido o experimento a partir do armazenamento.

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

trabalho. Os grãos foram acondicionados em sacos feitos de algodão. Parte das amostras foi

armazenada a 15 °C (ambiente refrigerado) e outra parte a 25 °C (ambiente não refrigerado). As

análises de cor e tempo de cocção foram realizadas no primeiro dia de armazenagem, aos 120

dias e aos 240 dias.

O tempo de cozimento foi realizado 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.

A cor do tegumento foi avaliada em colorímetro Minolta, modelo CR-300, que faz a leitura de cores

num sistema tridimensional avaliando a cor em três eixos, onde o eixo L* avalia a amostra do

preto ao branco, o eixo a* da cor verde ao vermelho e o eixo b* da cor azul ao amarelo. Foram

feitas 10 determinações em cada amostra, as quais foram colocadas em um recipiente de 22 cm

de diâmetro e 3 cm de altura no qual o feijão cobria completamente o fundo do recipiente. A
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amostra foi medida em uma área de 19,6 cm
2

. Apenas os valores dos eixos L* e a* foram levados

em consideração neste trabalho. Para demonstrar a diferença de cor verificada ao final do período

de armazenamento, os grãos foram fotografados por um fotógrafo profissional usando uma câmera

digital (Nikon D90:12Mp).

O experimento foi estruturado em delineamento inteiramente casualizado, em três repetições. Os

resultados obtidos foram avaliados em triplicata através de análise de variância ANOVA, seguida

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 grãos de feijão carioca armazenados em ambi-

ente refrigerado e em ambiente não refrigerado por 240 dias.

Tabela 1. Tempo de cocção, em segundos, de feijão carioca cv. Pérola armazenado durante 240 dias em

ambiente refrigerado e não refrigerado.

               Dias de armazenamento

Ambiente de armazenamento 1° 120 240

Refrigerado 16
aB

21
bA

21
bA

Não refrigerado 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.

Os grãos armazenados a 15 °C apresentaram menor tempo de cocção que aqueles armazena-

dos a 25 °C no decorrer do tempo de armazenamento (Tabela 1). Sievwirght & Shipe (1986)

observaram que quando aumenta a temperatura de armazenamento, eleva-se o tempo de

cozimento dos grãos. No entanto, ambos os tratamentos diferiram estatisticamente da amostra

inicial, cuja análise foi realizada no primeiro dia de armazenagem. Coelho et al. (2007), ao avalia-

rem dois genótipos de feijão armazenados em 29 °C e 5 °C por 135 dias, verificaram que a

temperatura de 5 °C é um fator eficiente no controle do defeito HTC ou “difícil de cozinhar”, res-

ponsável pelo endurecimento dos grãos.

Tabela 2. Luminosidade e valor do eixo a* da análise de cor do tegumento de feijão carioca cv. Pérola

armazenado em ambiente refrigerado e não refrigerado por 240 dias.

                               Dias de armazenamento

Ambiente de armazenamento            1°         120         240

  L*   a*    L*   a*   L*     a*

Refrigerado 55,87
aA

7,16
aC

52,64
aB

  8,82
bB

50,30
aC

10,68
bA

Não refrigerado 55,87
aA

7,16
aC

51,42
bB

10,00
aB

46,12
bC

11,85
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.
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Houve diferença na cor do tegumento dos grãos armazenados com temperaturas diferentes (Ta-

bela 2). Os grãos armazenados em ambiente refrigerado apresentaram maiores valores do eixo

“L” e menores valores do eixo “a” (Tabela 2), o que significa que estes grãos são mais claros do

que aqueles armazenados a 25 ºC. A temperatura mais elevada acelera as oxidações enzimáticas,

assim como a luz, o que já foi observado também por Iaderoza et al. (1989), Brackmann et al.

(2002) e Nasar-Abbas et al. (2009).

Os resultados da Tabela 2 estão de acordo relatos de Nasar-Abbas et al. (2009), que verificaram

em grãos de fava (Vicia faba L.) armazenados a 15 °C apresentaram menores valores de L*

(mais escuros) e maiores valores de a* (mais vermelhos) que grãos armazenados a 20, 25, e 30

°C já a partir do segundo mês de armazenagem, concluindo que o escurecimento de fava pós-

colheita se intensifica com o aumento da temperatura, e que o tempo de armazenamento deve

ser levado em consideração, pois longos períodos de armazenagem podem causar escurecimento

significativo mesmo em temperaturas intermediárias (15, 20 e 25 °C). Kaur & Singh (2007) encon-

traram resultados semelhantes ao compararem a cor do tegumento de feijões novos e envelheci-

dos.

Na Figura 1, é possível visualizar efeitos da temperatura de armazenamento sobre a coloração

dos grãos. O feijão armazenado a 25 °C, após 240 dias, mostra coloração mais escura.

Figura 1. Efeito do tempo de armazenamento e da temperatura de armazenamento sobre a cor

do tegumento de feijão carioca armazenado por 240 dias. Letra a) grãos avaliados no primeiro dia

de armazenagem; b) grãos armazenados em ambiente a 15 °C; e c) grãos armazenados a 25 °C.
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