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Resumo

O ataque de pragas, como o C. maculatus é prejudicial à qualidade do feijão caupi, pois implica

em redução do poder germinativo e valor nutritivo, além de favorecer a contaminação pela entra-

da de patógenos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade tecnológica de oito

cultivares de grãos de feijão caupi (Vigna unguiculata) após infestação por C. maculatus. Para tal

foram avaliados o teor de proteína, porcentagem de embebição de água antes do cozimento e o

tempo de cozimento. Em geral, os grãos infestados apresentaram maiores teores de proteína e

tempo de cozimento sem diferenças estatísticas significativas.
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Introdução

O feijão caupi (Vigna unguiculata), popularmente conhecido por feijão macassar ou de corda,

representa um alimento de grande importância tanto no aspecto econômico, por ter um baixo

custo de produção, bem como por apresentar ciclo curto, baixa exigência hídrica e rusticidade

para se desenvolver em solos de baixa fertilidade. Além disso, é constituído como importante

fonte de proteína, carboidratos, alto teor de fibra, vitaminas, minerais e, inclusive, possui baixa

quantidade de lipídios (RIBEIRO, 2008).

A grande preocupação é quanto às perdas nos grãos armazenados, as quais são expressivas
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tanto em nível mundial quanto nacional. Cerca de 10 milhões de toneladas por ano da produção

mundial e 40% da produção brasileira (MAPA, 2008). O caruncho Callosobruchus maculatus

(Fabr.,1775), constitui-se a praga mais importante do grão do caupi armazenado, portanto, o

grande responsável pelas perdas. O ataque inicia-se no campo, antes da colheita, e aumenta

significativamente durante o armazenamento. Esta praga causa redução na qualidade das se-

mentes, redução do peso e valor nutritivo além de favorecer a contaminação pela entrada de

patógenos e reduzir o poder germinativo, tornando o feijão impróprio para a industrialização e

para o consumo humano (SANTOS; 1971; OLIVEIRA et al., 1984).

A qualidade do grão pode ser determinada pela aceitabilidade ao consumo e características

nutricionais. Os grãos podem fornecer nutrientes essenciais, que são utilizados como alternativas

em substituições de carnes ou outros alimentos protéicos de origem animal. O caupi pode forne-

cer até 33% de proteínas e 15 % das calorias ingeridas. Portanto como alimento básico e sob o

ponto de vista quantitativo, é considerado um alimento protéico, embora seu conteúdo calórico

não possa ser desprezado (FREIRE et al., 2006). Segundo Kigel (1999), estudos realizados indi-

cam que o tamanho do grão, conteúdo de proteína, amido e açúcares solúveis, além de lipídeos

e minerais influenciam nas características de cozimento. Porém este produto apresenta em al-

guns casos, perda de valor comercial após a colheita por apresentar características como tempo

de cozimento, cor e capacidade de absorção de água alteradas pelo armazenamento inadequa-

do.

De acordo com Phillips (2001), a qualidade do cozimento é medida em função da digestibilidade,

solubilidade e conteúdo protéico destacando também aroma, gosto e textura do grão cozido,

relata que os fatores que afetam o tempo e a qualidade do cozimento do feijão caupi estão

determinados pelo grau de embebição de água pelo grão, tempo de armazenamento, pH da água

e tamanho do grão.

O caruncho C. maculatus é prejudicial, pela redução do peso dos grãos, pela redução do valor

nutritivo, pela queda do poder germinativo da semente e por abrir portas de entrada para patógenos.

O maior dano consiste na alteração qualitativa do grão, em que a presença de ovos ou insetos

adultos nos grãos, e até mesmo a constatação do odor característico que estes exalam, deprecia

o valor comercial e restringem o consumo (ALMEIDA, et al., 2005).

Com base no exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade tecnológica de oito

cultivares de grãos de feijão caupi (Vigna unguiculata) quanto a proteína, porcentagem de

embebição de água e o tempo de cozimento após  infestação durante 45 dias, por C. maculatus.

Material e métodos

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Agríco-

las e no Laboratório de Zoologia de Invertebrados da Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(UNIOESTE) Campus de Cascavel. Para isso foram utilizadas grãos de diferentes cultivares de

feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) fornecidas pela Embrapa Semi-Árido, Petrolina, PE,

sendo elas: Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé, BRS-Potengui, Xique-Xique,

BRS-Pajéu e BRS Canapu-Curaça. As cultivares foram semeadas em área localizada no Municí-
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pio de Corbélia, PR, apresentando as seguintes coordenadas: 24º 42’ 16“ de latitude Sul e 53º 15’

17” de longitude e altitude de 650 m, com clima subtropical mesotérmico superúmido, segundo a

classificação de Koeppen com  solo da região classificado como LATOSSOLO VERMELHO

distroférrico (EMBRAPA, 2006), profundo e com boa capacidade de retenção de água.

Após a colheita os grãos foram submetidos a avaliação da não preferência de C.maculatus em

teste sem livre chance de escolha. Para tal foram preparados frascos de vidro com capacidade

para 250 g contendo 20 g de grãos. Em cada um foram colocados dois casais adultos com no

máximo 24 a 48 h após a emergência. Os recipientes foram mantidos por um período de seis dias

em sala climatizada com temperatura de 25 ± 2 ºC, umidade relativa do ar de 55% UR e fotoperíodo

de 12 h, para que houvesse a oviposição. Após esse período, os adultos foram eliminados. Para

cada uma das oito cultivares foram preparadas quatro repetições, tal como descrito e também

mais quatro repetições com 20 g de material que não foram infestadas, sendo consideradas

testemunhas. Após 45 dias tanto as amostras de grãos submetidos infestação, quanto as teste-

munhas foram analisadas quanto aos parâmetros de teor de proteína, tempo de cozimento e

porcentagem de embebição de água antes do cozimento.

Para a determinação do teor de proteínas, foi utilizado 0,200 g de cada amostra e o teor de N total

será determinado pelo método de Kjeldhal e o teor de proteína obtido pelo fator de conversão de

6,25 (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1984). O tempo de cozimento foi realizado utilizando aparelho

de Mattson adaptado, seguindo método adaptado proposto por Proctor e Watts (1987).  A porcen-

tagem de embebição de água antes do cozimento foi realizada de acordo com a metodologia

descrita por CARBONELL et al.(2003).

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, comparando-se as oito

cultivares e suas respectivas testemunhas, com quatro repetições. Os resultados obtidos foram sub-

metidos à análise de variância (ANOVA) e teste de comparação de médias (Teste de Tukey), com

nível de significância igual ou menor que 5%, com auxílio do programa estatístico SISVAR– V.5.0.

Resultados e discussão

Na Tabela 1 apresenta-se o resumo da análise de variância juntamente com as médias apresen-

tadas pelas oito variedades estudadas e suas respectivas testemunhas para os parâmetros tem-

po de cozimento, teor de proteína e porcentagem de embebição de água.

Verifica-se que para o parâmetro de qualidade tempo de cozimento, a variedade BRS Canapu-

Curaçá apresentou menor tempo de cozimento em relação as demais cultivares também infesta-

das. Já a BRS-Potengui apresentou, dentre as cultivares estudadas, o maior tempo de cozimento.

As cultivares Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Potengui, Xique-Xique e BRS Canapu-

Curaçá apresentaram tempo de cozimento estatisticamente iguais a testemunha. Portanto, nes-

tes casos não ocorreu diferenças significativas entre grãos após terem recebido a infestação por

C. maculatus  e suas respectivas testemunhas. Segundo Salvador (2004), o tempo de cozimento

do feijão caupi inicia no momento em que se introduz os grãos em água fervente até o momento

em que o grão do feijão se torna mole ou pouco resistente quando esmagado com os dedos da

mão ou mastigado na boca. O tempo de cozimento varia entre 36 e 64 minutos para variedades

com aproximadamente três meses de armazenamento e entre 29 a 54 minutos para variedades
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armazenadas depois de duas semanas de armazenamento, porém é afetado por diversos fatores

como: dureza da água, tempo de armazenamento, tamanho e coloração do grão. Os resultados

obtidos com nessa pesquisa foram diferentes dos apresentados por este autor, pois os valores de

tempo de cozimento variaram entre 9 e 14,5 minutos, tanto para os grãos infestados quanto para

suas testemunhas (sem infestação).

Tabela 1. Resumo da análise de variância e médias do tempo de cozimento, teor de proteína e porcentagem

de embebição de água antes do cozimento das oito cultivares de feijão caupi.

Tempo cozimento Proteína       %

       (minutos)     (%) Embebição

Guariba 9,0 a 22,70 b 125,62 a

Testemunha 10.5 a 20,48 a 124,79 a

F
calculado

0.6858ns 0.8801ns 0.6442ns

DMS 5,435 1,798 5,239

CV 24.77 3.70 1.86

Tumumaque 9,0 a 21,94 b 147,07 a

Testemunha 9,0 a 20,73 a 150,46 a

F
calculado

0.5000ns 0.4187ns 0.9297ns

DMS 1,2992 0,9119 11,4675

CV 6.42 1.90 3.43

BRS-Panaguaçu 12,0 a 21,02 b 141,58 a

Testemunha 9,8 a 20,01 a 138,72 a

F
calculado

0.2687ns 0.3640ns 0.5296ns

DMS 2,386 0,937 11,0381

CV 9.75 2.03 3.50

BRS-Caleamé 12,3 b 20,43 b 115,25 b

Testemunha 9,8 a 19,52 a 101,18 a

F
calculado

0.1275ns 0.0330ns 0.0742ns

DMS 0,456 0,329 6,752

CV 8.30 0.73 2.77

BRS-Potengui 14,0 a 19,32 a 120,75 a

Testemunha 10,8 a 19,08 a 124,57 b

F
calculado

0.6178ns 0.7285ns 0.4436ns

DMS 3,280 1,262 3,714

CV 11.78 2.92 1.35

Xique-Xique 12,5 a 19,50 a 133,63 a

Testemunha 12,0 a 19,15 a 131,02 a

F
calculado

0.0102ns 0.1180ns 0.2837ns

DMS 0,918 0,411 10,502

CV 3.33 0.95 1.30

BRS-Pajéu 9.8 a 18,74 a 114,55 a

Testemunha 14,5 b 18,19 a 116,13 a

F
calculado

0.2203ns 0.3492ns 0.6877ns

DMS 3,012 0,826 13,036

CV 11.04 1.99 5.02

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Tempo cozimento Proteína       %

       (minutos)     (%) Embebição

BRS Canapu-Curaça 7,3 a 20,46 a 126,96 a

Testemunha 9,0 a 21,11 b 129,72 a

F
calculado

0.5000ns 0.0218ns 0.8088ns

DMS 2,386 0,476 18,867

CV 13.05 1.02 6.53

Letras iguais na coluna correspondem a médias iguais entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey ao nível de 5% de

significância.

O teor de proteína dos grãos das oito cultivares de feijão caupi submetidos a infestação variaram

entre 18,74% e  22,70%. Salgado et.al, (2005), trabalhando com feijão caupi (Vigna unguiculata)

verificou teor de proteína igual a 22,13% para o grão maduro, os valores encontrados neste

trabalho variam em torno deste percentual. Ocorreram diferenças estatísticas entre as cultivares

e suas respectivas testemunhas para Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé e

BRS Canapu-Curaçá, sendo que o teor de proteínas foi maior para os grãos submetidos  a

infestação. Percentuais maiores de proteína foram encontrados nos grãos infestados quando

comparadas as testemunhas, portanto ocorre efeito da infestação neste parâmetro de qualidade

do produto.

A porcentagem de embebição de água antes do cozimento dos grãos variou entre 114,55% e

147,07%, para as cultivares infestadas. Santos et.al (2008), trabalhando com diferentes cultiva-

res de feijão caupi cultivadas no Vale do São Francisco encontrou valores para este parâmetro

variando entre 116,8% a 134,3%, resultados estes diferentes dos encontrados nessa pesquisa,

que apresentou porcentagens de embebição de água antes do cozimento inferiores e superiores

a este valor. Ocorreram diferenças entre testemunhas e cultivares para BRS-Caleamé e BRS-

Potengui. Este parâmetro de qualidade esta relacionado com a qualidade de cozimento do grão,

apresentando uma correlação significativa e negativa (*). Isso pode ser observado para a cultivar

BRS-Caleamé que apresenta elevada porcentagem de embebição de água e menor tempo de

cozimento.

Conclusões

Verificou-se para todas as cultivares estudadas neste trabalho, que a infestação por C.maculatus

implicou no aumento dos teores de proteína dos grãos. O tempo de cozimento das cultivares

Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Potengui, Xique-Xique e BRS-Canapu foram esta-

tisticamente iguais a testemunha, não ocorrendo efeito da infestação dos grãos para este parâmetro.

Com relação à porcentagem de embebição de água antes do cozimento dos grãos, a presença

do inseto praga não apresentou efeito para este parâmetro de qualidade.
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