
745

Efeitos do armazenamento em atmosfera

modificada com CO
2 
sobre parâmetros

químicos de avaliação de qualidade de

feijão carioca

Galileu Rupollo
1

, Ricardo Tadeu Paraginski
1

, Nathan Levien Vanier
1

, Daniel

Rutz
1

, Flávia Fernandes Paiva
1

, Manoel Artigas Schirmer
1

, Moacir Cardoso

Elias
1

1

 Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos do Departamento

de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel”,

Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário - Caixa Postal 354. 96010-

900, Pelotas, RS, Brasil. www.labgraos.com.br - Email: galileuru@yahoo.com.br
109

Resumo

O armazenamento de feijão é uma etapa crítica para a qualidade, pois pode resultar em altera-

ções nos componentes químicos do grão. Objetivou-se, no estudo, avaliar efeitos do tempo e do

sistema de armazenamento (em atmosfera modificada com CO
2

 e convencional) sobre parâmetros

químicos de avaliação de qualidade de feijão carioca armazenado por 240 dias. As análises de

lipídeos, acidez e proteína bruta, realizadas ao primeiro dia, aos 120 e 240 dias de armazenamen-

to, mostraram diferenças na acidez dos grãos entre os sistemas. O teor de lipídeos diminui e a

acidez aumenta com o tempo de armazenamento.
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Introdução

Em países em desenvolvimento, o feijão é uma importante fonte de proteínas, calorias e outros

nutrientes. Quando armazenado em condições de altas temperaturas e umidades relativas, co-

muns em países tropicais como o Brasil, eles perdem a qualidade rapidamente ao desenvolver o

defeito hard-to-cook (HTC) ou “difícil de cozinhar”, onde os grãos ficam endurecidos.

O armazenamento inadequado de feijões pode promover alterações na composição química. O

feijão apresenta pequena quantidade de lipídios, com valores entre 1 e 4%,  podendo oscilar de

acordo com variedade, origem, localização, clima, condições ambientais e tipo de solo onde é

Sem título-17 30/9/2010, 19:16745



746

cultivado (PIRES et al., 2005). Os lipídios são os componentes mais reativos em condições ad-

versas de armazenamento e as oxidações deste componente são responsáveis por sabores e

odores desagradáveis, tornando os alimentos impróprios para o consumo, pois afetam sua inte-

gridade biológica e qualidade nutricional.

Um importante parâmetro utilizado para acompanhamento da qualidade durante o armazena-

mento é o índice de acidez do óleo, que expressa à existência de ácidos graxos livres. Valores

elevados deste índice indicam qualidade inferior do óleo, que por sua vez revela baixa qualidade

da matéria-prima, manejo inadequado ou falta de controle durante o processamento (FARONI et

al., 2009). A formação de radicais livres, peroxidação lipídica, formação de ácidos, deterioração da

membrana, desnaturação protéica, vazamento e redistribuição de íons, estão associados ao en-

velhecimento dos grãos de feijão (LIU, 1995).

Uma alternativa para o controle das alterações químicas que ocorrem nos grãos de feijão pós-

colheita é a utilização de atmosfera modificada de armazenagem. Com isso, deixa-se o ambiente

pobre em oxigênio, suprimindo a capacidade de reprodução e/ou desenvolvimento dos insetos e

fungos, como também a própria atividade metabólica dos grãos, favorecendo a sua conservação

(MORENO et al., 2006) e reduzindo a taxa de oxidação do produto armazenado (VILLERS et al.,

2006).

Objetivou-se com o trabalho, avaliar efeitos do tempo e da modificação da atmosfera com CO
2

sobre parâmetros químicos de avaliação 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.

Os grãos foram acondicionados em dois sistemas diferentes de armazenagem: atmosfera modi-

ficada com CO
2

 e convencional. De cada saco de 60 kg foi coletada uma alíquota de 5 kg que foi

utilizada como amostra de trabalho. No armazenamento em atmosfera modificada com CO
2

, os

grãos foram colocados em sacos de polietileno de 0,20 mm de espessura do filme plástico. A

modificação da atmosfera foi realizada com equipamento Webomatic® modelo supermax, assim

como a vedação da embalagem. Para avaliação do sistema convencional, os grãos foram arma-

zenados em sacos feitos de algodão. Todos os tratamentos foram protegidos individualmente da

luz, sendo envolvidos em papel alumínio. Ambos os tratamentos foram mantidos a 25 °C e umida-

de relativa do ar de 70 ± 5% por 240 dias. No tratamento convencional foi realizado expurgo a cada

60 dias. As análises químicas de teor de lipídeos, acidez e proteína bruta foram realizadas ao

primeiro dia (inicial), 120 e 240 dias de armazenagem.

A determinação do teor de lipídios dos grãos de feijão, previamente moídos, foi realizada de acor-

do com as normas AOCS (1990), método Ac 3-44, em aparelho de soxhlet durante 6 horas utili-
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zando-se éter de petróleo como solvente. Os resultados foram expressos em percentagem, em

base seca. A acidez do extrato etéreo foi determinada conforme as normas analíticas do Instituto

Adolfo Lutz (1985). O teor protéico foi determinado pelo método Kjedahl empregando-se como

fator de conversão de nitrogênio o valor de 6,25 conforme o método proposto pela AOAC (1990).

Os resultados também foram expressos em porcentagem.

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

Nas Tabelas 1, 2 e 3 respectivamente, são apresentados o teor de lipídeos, a acidez do extrato

etéreo e o teor protéico de grãos de feijão armazenados em atmosfera modificada com CO
2 

e em

sistema convencional por 240 dias.

Tabela 1. Teor de lipídeos (%) 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

1,89
aA

1,44
aA

1,14
aB

Convencional 1,89
aA

1,39
aB

1,06
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.

Tabela 2. Acidez do extrato etéreo (mg de KOH.g
-1

 de amostra) 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

 3,46
aC

  6,45
bB

11,27
bA

Convencional  3,46
aC

  8,08
aB

16,66
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.

Tabela 3. Teor protéico (%) 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

 19,57
aA

 18,48
aA

 20,88
aA

Convencional  19,57
aA

 18,73
aA

 20,18
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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Não houve diferença estatística significativa no teor de lipídeos dos grãos armazenados em at-

mosfera modificada com CO
2 

e sistema convencional (Tabela 1). O teor de lipídeos dos grãos de

feijão diminuiu ao longo do tempo de armazenamento. A hidrólise dos lipídeos que ocorre durante

o armazenamento devido a processos bioquímicos, como a respiração ou por processos de

oxidação, resulta na diminuição do seu conteúdo total. Os resultados estão de acordo com os

observados por Ekstrand et al. (1992).

O índice de acidez aumentou ao longo do período de armazenamento (Tabela 2), sendo significa-

tivamente inferior para aqueles grãos armazenados em atmosfera modificada com CO
2

. Este

incremento observado no decorrer do tempo de armazenamento está associado a rancidez

hidrolítica, sendo que o valor expressa a quantidade de ácidos graxos livres liberados da estrutura

do glicerol. Resultados semelhantes foram observados por Dhingra et al. (1998). Observa-se que

o armazenamento em atmosfera modificada com CO
2 

resultou em menor acidez dos grãos ao

final do tempo de armazenamento.

O teor de proteína bruta não variou significativamente tanto ao longo do tempo de armazenamento

como entre os sistemas de armazenagem (Tabela 3). Conforme Gomes et al. (2001), a

aceitabilidade de uma variedade de feijão está diretamente ligada ao sabor, à cor, e ao tempo de

cozimento do feijão, e as alterações destas propriedades são provenientes de reações químicas

e/ou enzimáticas.

Os grãos de feijão carioca armazenados em atmosfera modificada com CO
2

 mostraram menor

variação da acidez do óleo, o que reflete em maior conservabilidade dos grãos.
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