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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil químico e tecnológico de grãos e farinhas de 

genótipos de Phaseolus vulgaris em função do armazenamento e/ou preparo da farinha, além 

de aplicar as farinhas pré-gelatinizadas no desenvolvimento de snacks tipo tortilhas e massa 

alimentícia tipo penne. Os resultados deste estudo foram apresentados em sete artigos 

científicos. No primeiro estudo, sobre o perfil de fenólicos e saponinas de grãos contrastantes 

de feijão carioca, armazenados (por seis meses), se verificou que o teor de compostos fenólicos 

reduziu (cerca de 20%) nos grãos de escurecimento normal (EN) e não variou e/ou aumentou 

(cerca de 19%) nos grãos de escurecimento lento (EL). As cultivares Notável e Imperador 

apresentaram perfil de fenólicos semelhantes, diferindo das cultivares Dama e Madrepérola 

(EL), sendo que Dama e Madrepérola apresentaram maior intensidade relativa / íon de 

kaempferol. Em relação ao teor de saponinas, as cultivares Imperador e Notável apresentaram 

maiores teores. Nos artigos dois e três, são apresentados os resultados referentes a influência 

do método de preparo (C5 ': grãos macerados e cozidos por 5 min, e C20': grãos cozidos por 20 

min sem maceração prévia) das farinhas de grãos coloridos no perfil químico e propriedades 

tecnológicas. A maioria das farinhas C5’ apresentaram menor perda de antocianinas, DPPH, 

ABTS e taninos em comparação com as farinhas C20’. Os métodos propostos para a obtenção 

de farinhas cozidas de feijão colorido promoveram alterações significativas na quantidade e nos 

compostos químicos, com destaque para o aumento de taninos, saponinas Ba e I, e 

oligossacarídeos. Quanto às propriedades tecnológicas, as farinhas cozidas (C5’ e C20’) 

apresentaram potencial de aplicação industrial, devido a melhorias obtidas, como a redução nos 

valores de WSI, redução dos valores dos parâmetros de propriedades de pasta (viscosidade de 

pico, viscosidade final e retrogradação), dureza, adesividade, resiliência, capacidade e 

estabilidade da emulsão. Essas alterações podem aumentar sua aceitabilidade como ingrediente 

base e ampliar seu potencial de uso em diferentes produtos alimentícios. No estudo do perfil 

químico e tecnológico das farinhas de grãos carioca crus e de grãos macerados cozidos no vapor 

da autoclave (artigos quatro, cinco e sete) se verificou mudanças no perfil químico da farinha, 

as quais foram dependentes das cultivares do feijão. Em relação às cultivares, as farinhas 

cozidas dos grãos de feijão Imperador apresentaram as maiores atividades antioxidantes (10,58 

– 18,71 µmol Trolox/g), antocianinas e fenólicos. A outra cultivar que reteve parte dessas 

características após o cozimento foi o feijão Gol. As cultivares, Notável, Dama e Madrepérola 

apresentaram as maiores quantidades de soyasaponina A0 (responsável pelo sabor 

desagradável). Por outro lado, as cultivares Gol, Imperador e Bola Cheia apresentaram as 

maiores concentrações de compostos fenólicos como o kaempferol-O-hexosídeo e a 

soyasaponina Ba. Por fim, no artigo seis, verificou-se que as farinhas pré-gelatinizadas de 

coproduto de feijão carioca e preto macerados apresentaram qualidades tecnológicas adequadas 

para o desenvolvimento das massas alimentícias instantâneas, com boa aceitação sensorial 

(indicie de aceitação (IA):72%). Enquanto, as farinhas pré-gelatinizadas sem a etapa de 

maceração foram indicadas para a produção de snacks assados; destas a farinha de coproduto 

de feijão carioca proporcionou snacks assados com melhor aceitação sensorial, (IA:75%), 

sendo, a mais indicada para essa aplicação. Os feijões envelhecidos processados por vapor sob 

pressão possibilitam melhorias na qualidade tecnológica de farinhas pré-gelatinizadas, sendo 

que aquelas produzidas com as cultivares Imperador e Gol apresentaram menores perdas de 

compostos bioativos, aptas para a produção de massas instantâneas e tortilhas com elevado 

valor nutricional.  

 

Palavras-chaves: fenólicos, saponinas, oligossacarídeos, viscosidade, emulsificante, textura.  
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ABSTRACT 

The objective was to determine the chemical and technological profile of grains and flours of 

Phaseolus vulgaris genotypes depending on the storage and/or preparation of the flour, in 

addition to applying the pre-gelatinized flours in the development of snacks type tortillas and 

pasta type penne. The results of this study were presented in seven scientific articles. In the first 

article, on the phenolic and saponin profile of contrasting carioca bean grains, stored (for six 

months), it was found that the content of phenolic compounds decreased (about 20%) in the 

normal browning grains (EN) and did not vary and/or increased (about 19%) in the slow 

browning (EL) grains. The cultivars Notável and Imperador had a similar phenolic profile, 

differing from the cultivars Dama and Madrepérola (EL), and Dama and Madrepérola had 

higher relative intensity / kaempferol ion. Regarding the saponin content, the cultivars 

Imperador and Notável showed higher levels. In articles two and three, are presented the results 

regarding the influence of the preparation method (C5 ': grains macerated and cooked for 5 min, 

and C20': grains cooked for 20 min without previous maceration) of colored grain flours on the 

chemical profile and technological properties. The majority of C5' flours showed less loss of 

anthocyanins, DPPH, ABTS, and tannins compared to C20' flours. The methods proposed for 

obtaining cooked colored bean flours promoted significant changes in the quantity and chemical 

compounds, with emphasis on the increase in tannins, Ba and I saponins, and oligosaccharides. 

As for the technological properties, the cooked flours (C5 'and C20') showed potential for 

industrial application, due to improvements obtained, such as the reduction in the WSI values, 

reduction in the values of the pulp properties parameters (peak viscosity, final viscosity, and 

retrogradation), hardness, adhesiveness, resilience, capacity, and stability of the emulsion. 

These changes can increase its acceptability as a base ingredient and expand its potential for 

use in different food products. In the study of the chemical and technological profile of flours 

of uncooked carioca grains and macerated grains steamed in the autoclave (articles four, five, 

and seven), there were changes in the chemical profile of the flour, which were dependent on 

the bean cultivars. Concerning the cultivars, the cooked flours of Imperador bean grains showed 

the highest antioxidant activities (10.58 - 18.71 µmol Trolox / g), anthocyanins, and phenolics. 

The other cultivar that retained some of these characteristics after cooking was Gol beans. The 

cultivars, Notável, Dama, and Madrepérola presented the highest amounts of soyasaponina A0 

(responsible for the unpleasant taste). On the other hand, the cultivars Gol, Imperador, and Bola 

Cheia presented the highest concentrations of phenolic compounds such as kaempferol-O-

hexoside and soyasaponina Ba. Finally, in article six, it was found that the pre-gelatinized flours 

of macerated carioca and black beans by-product showed technological qualities suitable for 

the development of instant pasta, with good sensory acceptance (acceptance index (IA): 72%). 

Meanwhile, pre-gelatinized flours without the maceration stage were indicated to produce 

baked snacks; of these, carioca bean by-product flour provided baked snacks with better sensory 

acceptance, (IA: 75%), being the most suitable for this application. Aged beans processed by 

steam under pressure enable improvements in the technological quality of pre-gelatinized 

flours, and those produced with the cultivars Imperador and Gol showed lower losses of 

bioactive compounds, suitable to produce instant pasta and tortillas with high nutritional value.  

 

Keywords: phenolics, saponins, oligosaccharides, viscosity, emulsifier, texture  
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1 INTRODUÇÃO 

 O feijoeiro é originário das Américas e foi domesticado independentemente em áreas 

Andinas e Mesoamericanas, que deram origem a dois centros primários de diversidade, ou seja, 

dois pools gênicos, o andino e o mesoamericano (Almeida et al., 2020). Os pools gênicos e as 

diferentes raças têm sido validados por vários marcadores, tais como: tamanho dos grãos, 

morfologia da planta, isoenzimas e marcadores moleculares, sendo que o feijão mesoamericano 

é caracterizado pelos grãos menores. O feijão comum, mesoamericano, pertence à família das 

Fabaceae e gênero Phaseolus, abrangendo 55 espécies conhecidas, das quais apenas 5 são 

cultivadas: P. vulgaris L., P. lunatus L., P. coccineus L., P. acutifolius A. Gray var. latifolius 

Freeman e P. polyanthus Greeman, sendo que a primeira espécie é a mais cultivada (Valdisser 

et al., 2017; Almeida et al., 2020). 

O feijão é um produto de grande importância econômica e social no Brasil, pois além 

de ter grande valor sob o ponto de vista alimentar, é uma alternativa econômica de exploração 

agrícola em pequenas propriedades e como atividade de ocupação de mão-de-obra menos 

qualificada nas diversas regiões rurais brasileiras. Sendo que, a agricultura familiar é 

responsável pela produção de 70% do feijão nacional (considerando todos os tipos de feijão) 

(Silva, 2017). Logo, além de propiciar renda para os pequenos agricultores, é um alimento de 

importância nutricional, presente nas cestas básicas e refeições diárias da maioria dos 

brasileiros. 

O alto valor nutricional atribuído ao feijão se deve ao seu elevado conteúdo de proteína, 

fibra alimentar e carboidratos complexos, e a presença de vitaminas do complexo B, sendo 

utilizado como alternativa em substituição a carnes e outros alimentos proteicos (Campos-

Vega, Loarca-Piña, & Oomah, 2010; Carbas et al., 2020). O feijão ainda apresenta outros 

componentes que tornam seu consumo vantajoso e benéfico para a saúde, como os minerais, 

principalmente, o ferro e o zinco (Lovato, Kowaleski, Silva, & Heldt, 2017), e a elevada 

quantidade de compostos fenólicos, antioxidantes e antocianinas, relacionados à redução do 

risco de desenvolvimento de câncer, além de atividade anti-inflamatória e antidiabética (Chen 

et al., 2017; Los, Zielinski, Wojeicchowski, Nogueira, & Demiate, 2018). 

Apesar de tais vantagens, os feijões podem apresentar algumas características 

indesejáveis que limitam sua aceitabilidade e ou seu valor nutricional, como a presença de 

oligossacarídeos que podem causar a flatulência, e deficiência em aminoácidos sulfurados. No 

entanto, o feijão comum possui alto teor lisina, fenilalanina e tirosina (Chávez-Mendoza & 
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Sánchez, 2017; Los et al., 2018). Com relação ao baixo conteúdo de aminoácidos sulfurados de 

suas proteínas, essa deficiência é suprida pela ingestão de feijão juntamente com o arroz, o que 

complementa os aminoácidos essenciais, apresentando digestibilidade proteica ao redor de 80% 

(Luna-Vital, Mojica, González de Mejía, Mendoza, & Loarca-Piña, 2015). Já em relação a 

presença de oligossacarídeos que favorecem a flatulência em algumas pessoas, estudos 

mostram que a maceração dos grãos, seguida do descarte da água antes do cozimento, e o 

próprio cozimento favorecem a redução desses açúcares (Onyenekwe, Njoku, & Ameh, 2000; 

Wang, Hatcher, Tyler, Toews, & Gawalko, 2010; Linsberger-Martin, Weiglhofer, Thi Phuong, 

& Berghofer, 2013; Johnson et al., 2015).  

No entanto, mesmo o feijão contendo propriedades nutricionais e funcionais atrativas, 

nos últimos anos, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) relatou um decréscimo do 

consumo de feijão de 72,8% (POF 2008/2009) para 60% (POF 2017/2018) da população 

(IBGE, 2020). A possível causa para este declínio foi a mudança nos costumes, devido ao menor 

tempo disponível para o preparo de refeições, fator relacionado com a qualidade tecnológica e 

culinária dos grãos (Bento et al., 2020b). A depreciação comercial da qualidade tecnológica do 

produto ocorre principalmente devido ao escurecimento do tegumento, no caso do grupo 

comercial carioca e, ao maior tempo de cozimento dos grãos, os quais são influenciados pelo 

período de armazenamento e pelas condições da estocagem (Nasar-Abbas et al., 2008; Siqueira 

et al., 2014; de Farias, Devilla, Silva, Bento, & Bassinello, 2020) e levam à rejeição pelo 

consumidor. 

Portanto, o tempo de cozimento é fator determinante na aceitação de uma cultivar de 

feijão e deve ser avaliado pelos programas de melhoramento genético ao longo do período do 

armazenamento do feijão. O cozimento dos grãos depende das condições ambientais, do tempo 

de armazenamento, das propriedades químicas e físicas dos cotilédones e do tegumento dos 

grãos, características intrínsecas de cada genótipo (Nasar-Abbas et al., 2008; Siqueira et al., 

2014; Njoroge et al., 2015; Bento et al., 2020a; de Farias et al., 2020; Miklas, Osorno, Chaves, 

& Cichy, 2020).  

Com relação à cor do grão cru, os consumidores apresentam diferentes exigências, mas 

geralmente, atribuem a coloração escura, em variedades claras (carioca), ao feijão de difícil 

cozimento. De acordo com a Bolsinha de SP (Bolsinha, 2020), o mercado negocia o preço do 

feijão carioca, levando em conta a cor do grão, avaliada de forma visual e subjetiva com base 

em uma escala de notas não oficial que varia de 5 a 10, onde o feijão nota 7 é um feijão mais 

escuro que outro com uma nota 10, sendo desvalorizado, na prática, o produto com nota abaixo 
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de 8,5. A velocidade de escurecimento dos grãos depende não somente da genética das 

linhagens, mas também das condições e do tempo de armazenamento (Siqueira et al., 2014; 

Bento et al., 2020b; de Farias et al., 2020), e considerando que o pequeno agricultor nem sempre 

dispõe de tecnologia ou recurso para investir no armazenamento controlado do feijão (sob 

baixas temperatura e umidade), o prejuízo comercial é inevitável e acaba acarretando em 

acúmulo de grãos de baixo valor nos armazéns dos produtores e dos postos de abastecimento, 

como a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, bem como em supermercados. Isso 

leva ao desestímulo da produção e comercialização de um produto tão nobre para a alimentação 

do povo brasileiro.  

Por outro lado, algumas pesquisas têm mostrado que independente das condições de 

armazenamento, há genótipos de feijão que escurecem, mas não necessariamente endurecem 

ou perdem valor nutricional e funcional, e vice-versa (Alves, de Mejía, Vasconcelos, 

Bassinello, & Martino, 2016a; Alves, Vasconcelos, Bassinello, de Mejia, & Martino, 2016b). 

Já foi demonstrado que, após seis meses de armazenamento em condições ambientais de 

temperatura e umidade, o feijão comum pode apresentar o fenômeno Hard-to-Cook, grãos que 

requerem elevado tempo de cozimento para amolecer ou não amolecem mesmo quando 

submetidos a água fervente por um longo período. Mesmo havendo vários estudos que tentam 

compreender o fenômeno Hard-to-Cook, ele ainda não foi completamente elucidado. Algumas 

teorias tentam explicar o fenômeno Hard-to-Cook: 1) a teoria da polimerização de compostos 

fenólicos ou lignificação, 2) a teoria da produção de pectatos insolúveis ou fitase-fitatos-

pectina, 3) uma teoria de mecanismo múltiplo (Nasar-Abbas et al., 2008; Siqueira, Bassinello, 

Malgaresi, Pereira, & Fernandes, 2016; Jombo, Minnaar, & Taylor, 2018; Siqueira, Fernandes, 

Brito, & Santos, 2018). Portanto, estes aspectos deveriam ser mais explorados em pesquisas de 

metabolômica, visando a identificação de marcadores fisiológicos e o direcionamento de 

programas de melhoramento genético dos feijoeiros. 

Outro produto da cadeia produtiva do feijão que merece destaque é a bandinha de feijão 

(grãos de feijão quebrados durante o beneficiamento dos grãos), que apresenta aporte 

nutricional similar aos grãos de feijão inteiros, mas que acabam sendo depreciadas no momento 

da venda. Esse coproduto da cadeia produtiva do feijão representa cerca de 10% a 12% da 

produção do feijão, que em sua grande maioria é destinado à produção de rações para animais 

(Bassinello, Carvalho, Rios, Maciel, & Berrios, 2015; Gomes et al., 2015). Com base nos dados 

da FAO, a quantidade de bandinha de feijão produzida no mundo em 2018 foi cerca de 3,02 

milhões de toneladas (FAO, 2019; Ferreira, Bento, Caliari, Bassinello, & Berrios, 2021). 
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Uma alternativa de aproveitamento de grãos de feijão envelhecidos, com baixa 

qualidade culinária, ou da bandinha de feijão (Alves et al., 2016a; de Lima et al., 2019), é o 

desenvolvimento de farinhas do feijão e aplicação em novos produtos alimentícios, que 

atendam aos conceitos de conveniência e saudabilidade. Com isso, se propõe não só o 

reaproveitamento de um material de baixo custo, mas uma solução para uso das bandinhas, 

agregando-se valor ao coproduto. Além disso, a farinha do feijão pode ser usada no 

desenvolvimento de produtos sem glúten, que por sua vez é um dos mercados mais prósperos 

no campo da indústria alimentícia (Bascunan, Vespa, & Araya, 2017). Além disso, o 

reaproveitamento de grãos envelhecidos e do coproduto da indústria do feijão, como ingrediente 

para o desenvolvimento de produtos alimentícios, vem de encontro com objetivo de 

desenvolvimento sustentável (ODS) número 12, que tem por meta a redução pela metade o 

desperdício de alimentos per capita mundial, e a redução das perdas de alimentos ao longo das 

cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita (ONU, 2022).  

Entretanto, a farinha de feijão possui problemas relacionados a sua estabilidade, 

principalmente em relação à oxidação lipídica. Isso ocorre devido à oxidação de ácidos graxos, 

que se degradarem em compostos voláteis e não voláteis, em reações de oxidação que são 

potencializadas por tratamentos como a extrusão (Jiang et al., 2016). A oxidação desses 

compostos bem como a presença de saponinas confere ao produto um off-flavor, que pode 

inviabilizar os aspectos sensoriais de alimentos formulados com a farinha de feijão. O que 

poderia ser resolvido ou atenuado com a inclusão durante o processamento da farinha das etapas 

de maceração e de cozimento, o que tornaria as farinhas de feijão (ou coproduto) mais 

adequadas para a formulação de alimentos. Na literatura há relatos de produção de farinhas de 

feijão tratadas termicamente (pré gelatinizadas) através da cocção, em água fervente. No 

entanto, na cocção dos grãos em água há uma perda de nutrientes para a água de cocção, a qual, 

geralmente é descartada. O mesmo ocorre com grãos cozidos imersos em água e cozidos sob 

alta pressão. Ou seja, a farinha de grãos cozidos por metodologias que envolvem o descarte da 

água de cocção pode reduzir o valor nutricional do produto (Lee et al., 2018; Simons & Hall 

Iii, 2018; Setia et al., 2019; Belmiro, Tribst, & Cristianini, 2020).  

Assim, com o objetivo de se obter farinhas de feijão por meio de uma tecnologia de mais 

baixo custo e que preserve, ou reduza, as perdas nutricionais dos grãos, este trabalho propõe a 

cocção dos grãos de feijão em vapor de água sob alta pressão. Ou seja, cozinhar os grãos de 

feijão em autoclave, sem a imersão dos grãos em água (Bento et al., 2021a). Com isso, seria 

possível ampliar a aplicação de farinhas de feijão no desenvolvimento de produtos alimentícios, 
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além manter parte dos nutrientes e melhorar a palatabilidade dos produtos desenvolvidos (Bento 

et al., 2021b).  

A adição de farinha de feijão na composição de produtos alimentícios auxilia na redução 

do conteúdo de carboidratos nos produtos elaborados, e aumenta o conteúdo de fibras 

alimentares insolúveis, amido resistente, e de proteínas (Gallegos-Infante, Bello-Perez, Rocha-

Guzman, Gonzalez-Laredo, & Avila-Ontiveros, 2010a; Gallegos-Infante et al., 2010b; 

Bassinello et al., 2015; Pérez-Ramírez et al., 2018; Ringuette, Finley, Prinyawiwatkul, & King, 

2018). Com isso, disponibiliza aos consumidores produtos com apelo nutricional e de 

praticidade. Logo, o desenvolvimento e ou adição de farinha pré-gelatinizada de feijão em 

biscoitos e massas alimentícias é uma opção para melhoria da qualidade nutricional destes 

alimentos, além de ser uma forma de melhor aproveitamento desta leguminosa. Ou seja, com 

tecnologia de baixo custo, agregar-se-á mais valor ao feijão envelhecido/bandinhas, 

disponibilizando ao consumidor um produto com apelo nutricional, funcional e de 

conveniência/praticidade.  

Visando uma melhor compreensão do fenômeno do escurecimento do feijão carioca, 

este trabalho avaliou o perfil químico e a qualidade culinária de grãos de feijão carioca 

contrastantes, imediatamente após a colheita e após o armazenamento por três e seis meses a 

temperatura ambiente. Em paralelo, avaliou a influência de diferentes genótipos (de 13 feijão 

carioca e 7 coloridos) e do método de preparo de farinhas de feijão quanto aos aspectos 

relacionados ao perfil químico (compostos fenólicos e saponinas), conteúdo de 

oligossacarídeos, fitatos, taninos e atividade antioxidante, visando ampliar seu aproveitamento 

e viabilizar sua aplicação na indústria de alimentos. Além disso, foram avaliadas as 

características nutricionais, tecnológicas e térmicas das farinhas obtidas de cada genótipo, bem 

como, desenvolvidos e caracterizados biscoitos e massas alimentícias a base de farinha pré-

gelatinizada de feijão. 



20 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  Origem e classificação do feijão mesoamericano e andino 

 O feijão é uma espécie diploide (2n = 2x = 22), pertencente à família Fabaceae, de ampla 

distribuição geográfica, originário de dois centros, o Mesoamericano e o Andino. No centro de 

origem primário, que engloba a América Central, México e norte dos Andes, foram encontradas 

as raças Mesoamericana, Jalisco e Durango do grupo gênico Mesoamericano. No centro 

secundário, que abrange o sul dos Andes, foram originadas as raças Nueva Granada, Peru e 

Chile do grupo gênico Andino. A origem múltipla e os centros de domesticação independentes 

do feijão (Phaseolus vulgaris L.) o torna uma espécie não cêntrica (Almeida et al., 2020). 

O gênero Phaseolus compreende cerca de 30 espécies, das quais somente cinco, P. 

vulgaris, P. coccineus, P. lunatus, P. acutifolius e P. polyanthus, foram domesticadas (Chávez-

Mendoza & Sánchez, 2017). O Banco Internacional de Genes do Feijão Comum no CIAT 

(Centro Internacional para Agricultura Tropical, Colômbia) possui mais de 37 mil acessos de 

feijão, dos quais aproximadamente 90% são cultivares de Phaseolus vulgaris. No Brasil, o 

banco de genes na EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) arroz e feijão 

possui 17.345 acessos (Valdisser et al., 2017). 

A diversidade de raças de feijão tem sido atribuída às diferenças encontradas quanto ao 

tamanho das sementes e aos tipos de faseolina, principal fração proteica do feijão. As sementes 

de feijão são classificadas como de tamanho pequeno (massa de 100 sementes inferior a 25g), 

característica das raças Mesoamericanas, médio (massa de 100 sementes de 25 a 40g) a grande 

(massa de 100 sementes superior a 40g), típico de raças Andinas (Almeida et al., 2020). 

2.2  Qualidade culinária do feijão 

Qualidade culinária de grãos de feijão se refere aos atributos sensoriais dos grãos e de 

suas propriedades tecnológicas, tais como, absorção de água antes e após o cozimento, tempo 

de cozimento ou a resistência ao cozimento, percentagem de sólidos solúveis no caldo, cor do 

tegumento e do caldo (Bento, Ferreira, Bassinello, & Oomah, 2021c). As condições de cultivo, 

bem como as condições de secagem e armazenamento dos grãos são responsáveis pela 

qualidade que o produto apresentará quando chegar em seu destino, seja na mesa do 

consumidor, ou de volta ao campo para ser utilizado como semente. Ou seja, os grãos 

submetidos a manejo inadequado, ou ainda a condições de armazenamento impróprias, vão 
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apresentar problemas relacionados a qualidade culinária, o que resultará na rejeição do produto 

pelo consumidor (Nasar-Abbas et al., 2008; Coelho, Prudencio, Nóbrega, & Leite, 2009; Bento 

et al., 2020a; Miklas et al., 2020). 

2.2.1 Resistência ao cozimento 

 A resistência ao cozimento é uma medida indireta do tempo de cocção dos grãos de 

feijão, e avalia o tempo que os grãos levam para atingir o grau de maciez desejado. Assim, o 

tempo que os grãos, é um atributo de qualidade que o consumidor considera de extrema 

importância. Grãos novos (recém colhidos) tendem a apresentar menor resistência a cocção, no 

entanto os grãos de feijão armazenados em condições ambientes apresentam maior resistência 

à cocção, e demoram mais tempo para cozinhar (Alvares, Pereira, Melo, Miklas, & Melo, 2020; 

Bento et al., 2020a; Bento et al., 2020b; de Farias et al., 2020; Alves et al., 2021; Bento et al., 

2021d). Esse parâmetro de qualidade culinária é avaliado utilizando-se o cozedor de Mattson 

(Figura 1) (Proctor & Watts, 1987; Bento et al., 2020b; Bento et al., 2021c). O tempo (t13) é 

marcado quando a 13ª haste perfura o grão, e isso é convertido em um rank (RMC) de 

resistência à cocção. 

 

Figura 1. Aparato de Mattson para classificação da resistência à cocção de grãos de feijão. a) 

os grãos são colocados na base do equipamento (na figura a e c, apenas 3 das 25 hastes estão 

visíveis); b) O aparato de Mattson é imerso em água fervente; c) Quando o grão é cozido a haste 

perfura ele. Fonte: adaptado de Sabadoti, Miano, and Augusto (2020). 

Uma alternativa para redução do tempo de cocção do feijão é deixar os grãos embebidos 

em água durante a noite antes de cozinhar. A imersão em água promove a expansão uniforme 
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do revestimento da semente e do cotilédone, deixando os grãos hidratados e suavizados, o que 

reduz o tempo de cocção do feijão. A extensão dessa hidratação dos grãos, depende da 

capacidade de hidratação dos grãos e pode variar entre diferentes cultivares de feijão (Singh, 

Kaur, Sandhu, & Sodhi, 2004; Kaur, Singh, Sodhi, & Rana, 2009; Bento et al., 2021c). Logo, 

tem-se que a capacidade de absorção de água pelos grãos de feijão é um importante fator para 

a qualidade tecnológica dos grãos, e está diretamente relacionada a resistência do grão ao 

cozimento uma vez que quando ocorre antes da cocção promove uma redução no tempo de 

cozimento (Kaur et al., 2009; Bento et al., 2021c). A taxa de absorção de água dos grãos de 

feijão é influenciada por vários fatores como tamanho e formato dos grãos, nível de umidade, 

genética e tempo de armazenamento, bem como as condições do armazenamento (Delfino & 

Canniatti-Brazaca, 2010). Alterações da capacidade de absorção de água dos grãos de feijão ao 

longo do armazenamento são relatadas, sendo que a redução da capacidade de absorção de água 

é o resultado mais recorrente (Brigide & Canniatti-Brazaca, 2011; Yadav, Singh, Kaur, & 

Thakur, 2018).  

A dificuldade para absorver água em grãos de feijão mesmo quando maceradas por um 

longo período, é um dos defeitos (Hardshell) que se desenvolve em grãos armazenados sob 

condições de temperatura e umidade inadequadas. Os grãos que apresentam esse defeito 

requerem elevado tempo de cozimento para amolecer ou não amolecem mesmo quando 

submetidos a água fervente por um longo período. O fenômeno Hardshell pode ser 

consequência de um armazenamento de grãos com elevada umidade e sob altas temperaturas, 

que consequentemente gera também o fenômeno Hard-to-Cook (Yadav et al., 2018). Já foi 

demonstrado que, após seis meses de armazenamento em condições ambientais de temperatura 

e umidade, o feijão comum pode apresentar o fenômeno Hard-to-Cook, e consequentemente 

aumentar o tempo de cocção. Para a maioria dos cultivares de feijão carioca, apenas três meses 

de armazenamento são suficientes para observar o aumento da dureza (Alvares et al., 2020; 

Bento et al., 2020b; Alves et al., 2021; Bento et al., 2021c).  

Mesmo havendo vários estudos que tentam compreender o fenômeno Hard-to-Cook, ele 

ainda não foi completamente elucidado. A teoria da "fitase-fitato-pectina" é a mais amplamente 

aceita (Jombo et al., 2018; Yang, Gan, Ge, Zhang, & Corke, 2018). De acordo com a teoria da 

“fitase-fitato-pectina”, a pectina solúvel em água permite a absorção de água pelas sementes de 

leguminosas. Ambos os grupos fitato e carboxila da pectina solúvel podem complexar com íons 

cálcio ou magnésio, mas o fitato quela preferencialmente os cátions divalentes. Se o fitato for 

complexado com íons de cálcio ou magnésio, as sementes de leguminosas tendem a ser fáceis 
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de cozinhar. No entanto, o fitato pode ser hidrolisado pela fitase durante o armazenamento de 

modo que o potencial quelante do fitato fica reduzido e, em seguida, os íons de cálcio ou 

magnésio irão formar complexos com os grupos carboxila da pectina solúvel para formar 

pectatos de cálcio e magnésio insolúveis. Estes compostos não são dissolvidos prontamente 

quando aquecidos, restringindo assim a separação de células, inibindo a absorção de água e 

resultando em defeito Hard-to-Cook (Jombo et al., 2018; Yang et al., 2018; Bento et al., 2020b; 

Bento et al., 2021c).  

2.2.2 Cor do tegumento 

 A coloração da casca dos grãos de feijão carioca é um atributo de qualidade culinária 

muito importante, uma vez que os consumidores atribuem a coloração escurecida (coloração 

marrom escuro, Figura 2 G e H) ao grão de difícil cozimento, reduzindo a qualidade culinária 

destes (Ribeiro, Storck, & Poersch, 2008; Coelho et al., 2009; Cichy et al., 2019; Rodrigues, 

Rodrigues, de Souza, Melo, & Pereira, 2019; Alvares et al., 2020; Bento et al., 2020b; de Farias 

et al., 2020). A cor do grão de feijão carioca, é levada em consideração no momento da venda, 

sendo avaliada de forma visual e subjetiva com base em uma escala de notas não oficial que 

varia de 5 a 10, onde o feijão nota 7 é um feijão mais escuro que outro com uma nota 10. Assim, 

o produto com nota abaixo de 8,5 são desvalorizados (Bento et al., 2020a; Bolsinha, 2020). Em 

suma, feijão carioca com coloração escura são depreciados, pois são tidos como grãos de baixa 

qualidade culinária. 

Vários autores relataram que as mudanças nos parâmetros de cor durante o 

armazenamento estão associadas ao genótipo do grão, indicando que há cultivares que possuem 

predisposição genética ao escurecimento mais rápido ou mais lento durante o armazenamento: 

da Silva, Ramalho, Abreu, and Silva (2008) verificaram que o tempo de armazenamento 

acentuou as diferenças entre os grãos carioca de escurecimento rápido e moderado; e Siqueira 

et al. (2014) que avaliaram o escurecimento de cinco genótipos de feijão carioca armazenados 

durante cinco meses em condições ambientais, também chegaram à conclusão de que o genótipo 

influencia na velocidade do escurecimento dos grãos. Em suma, há genótipos que apresentam 

maior ou menor sensibilidade ao processo de escurecimento do feijão, pois mesmo quando 

armazenados sob alta umidade relativa, fator conhecido por promover o escurecimento 

apresentam diferença na intensidade com que o processo ocorre entre os genótipos avaliados 

(Rani, Chelladurai, Jayas, White, & Kavitha-Abirami, 2013; Bento et al., 2021c).  
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Figure 2. Grãos de cultivares que escurecem lentamente (BRSMG Madrepérola (A: grãos 

recém-colhidos; E: após 6 meses de armazenamento) e TAA Dama (B: grãos recém-colhidos; 

F: após 6 meses de armazenamento)) e de cultivares que escurecem (BRS Notável (C: grãos 

recém-colhidos; G: após 6 meses de armazenamento) e IAC Imperador (D: grãos recém-

colhidos; H: após 6 meses de armazenamento)) recém-colhidos e armazenados sob condições 

ambientais (27.5 ± 1.6 °C / 56.9 ± 10.0% RH). Fonte: Bento et al. (2021c). 

Há pelo menos três fenótipos de escurecimento pós-colheita: (1) não escurecimento 

(EN), (2) escurecimento lento (EL) e (3) escurecimento regular (ER). Genótipos de 

escurecimento lento ou que não escurecem já foram identificados em feijão comum (Elsadr, 

Wright, Peter Pauls, & Bett, 2011). No entanto cabe ressaltar que a velocidade de escurecimento 

dos grãos depende não somente da genética das linhagens, mas também das condições e do 

tempo de armazenamento (Coelho et al., 2009; Coelho, Prudencio, Christ, Sampaio, & 

Schoeninger, 2013; Rani et al., 2013; Demito et al., 2019; Spitti et al., 2019; de Farias et al., 

2020), e considerando que o pequeno agricultor nem sempre dispõe de tecnologia ou recurso 

para investir no armazenamento controlado do feijão (sob baixas temperatura e umidade), o 

prejuízo comercial é inevitável e acaba acarretando em acúmulo de grãos de baixo valor nos 

armazéns dos produtores e dos postos de abastecimento, como a Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB, bem como em supermercados. Isso leva ao desestímulo da produção 

e comercialização de um produto tão nobre para a alimentação do povo brasileiro. Por outro 

lado, pesquisas têm mostrado que independente das condições de armazenamento, há genótipos 
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de feijão que escurecem, mas não necessariamente endurecem ou perdem valor nutricional e 

funcional, e vice-versa (Alvares et al., 2020; de Farias et al., 2020).  

Muito tem se relatado na literatura em relação ao escurecimento do feijão armazenado, 

mas pouca associação à qualidade culinária é realizada na rotina dos programas de 

melhoramento genético (Cichy et al., 2019; Rodrigues et al., 2019; Miklas et al., 2020), o que 

pode levar ao lançamento de materiais aparentemente adequados em termos de aparência (cor), 

ou seja, que apresentem resistência ou tolerância aos fatores que aceleram o escurecimento do 

grão, mas não necessariamente resistentes ao processo de endurecimento, mascarando de fato 

sua qualidade culinária (Alvares et al., 2020). Logo, os programas de melhoramento do feijão 

devem levar em consideração as propriedades culinárias, e as propriedades nutricionais no 

momento da escolha do genótipo a ser melhorado. 

2.3  Importância nutricional e funcional do feijão 

  O feijão comum (Phaseolus vulgaris) tem sido cada vez mais estudado devido à sua 

promissora composição nutricional e ao alto teor de fibras alimentares solúveis e insolúveis, 

fitatos e polifenóis, que conferem ao feijão inúmeros benefícios fisiológicos que levam à 

redução do risco de desenvolvimento de doenças não transmissíveis, responsáveis pela morte 

de cerca de 41 milhões de pessoas por ano (de Lima et al., 2019; Gomes et al., 2020). A maioria 

das propriedades nutricionais do feijoeiro depende da composição do grão. Assim, os grãos de 

feijão comum são um alimento de alto valor nutricional, devido ao seu alto conteúdo proteico, 

elevado teor fibra alimentar, carboidratos complexos, e a presença de vitaminas do complexo 

B, além de minerais sendo utilizado como alternativa em substituição a carnes e outros 

alimentos proteicos (Campos-Vega et al., 2010; Chávez-Mendoza & Sánchez, 2017; Mullins & 

Arjmandi, 2021). 

O conteúdo de proteína do feijão, que varia entre 14-33% dependendo do cultivar, é 

altamente digestível (80%), 2 a 3 vezes mais que as proteínas encontradas em cereais, e 

representa até 65% do suprimento de proteína nos países em desenvolvimento (Luna-Vital et 

al., 2015; Alves et al., 2021). Embora deficientes em aminoácidos sulfurados (metionina e 

cisteína), os grãos comuns são bem conhecidos por seus teores de lisina (6,4-7,6% da proteína), 

fenilalanina e tirosina (5,3-8,2% da proteína, combinados) (Chávez-Mendoza & Sánchez, 

2017). A parte proteica do feijão ainda apresenta peptídeos bioativos, que são formados por 

aminoácidos capazes de conduzir uma serie de reações no corpo. A atividade biologica dos 
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peptideos bioativos no feijão carioca incluem propriedades anti-inflamatoria, capacidade 

antioxidante, metabolismo de nitrogenio, armazenamento de proteinas, metabolismo de 

carbono, e modulação do sistema imunologico (Luna-Vital et al., 2015). Além disso, em estudo 

recente, foi mostrado que vários aminoácidos que formam as moléculas de proteínas do feijão 

carioca geram vários peptídeos com potencial bioativos, e esses compostos foram associados 

com a melhora do controle da pressão, efeitos antioxidantes, metabolismo do carbono e 

modulação do sistema imunológico (Alves et al., 2021). 

O conteúdo de carboidratos é de 60-65%, composto principalmente por amido, com 

pequenas quantidades de monossacarídeos e dissacarídeos. Parte do conteúdo de carboidratos 

está presente na forma de fibra alimentar (insolúvel e solúvel) (Hayat, Ahmad, Masud, Ahmed, 

& Bashir, 2014; Campos-Vega, Dave Oomah, & Vergara-Castañeda, 2017; Mullins & 

Arjmandi, 2021). A maioria desses compostos é retida na fração não-digerível (FND), a porção 

de alimento que resiste às alterações enzimáticas e de pH ao longo do trato gastrointestinal 

(Vergara-Castañeda et al., 2010). 

Os principais componentes da FND são os hidratos de carbono não digeríveis, por 

exemplo, oligossacaridos da família da rafinose (rafinose, estaquiose e verbascose), celulose, 

lignina, pectina, galactose, arabinose e xilose; alguns polifenóis (ácidos fenólicos, taninos 

condensados e flavonóides, entre outros) e compostos associados; minerais fortemente ligados 

à parede celular e peptídeos resistentes (Campos-Vega, Oomah, Loarca-Piña, & Vergara-

Castañeda, 2013; Luna-Vital et al., 2015). Assim, o processo de digestão aumenta a 

biodisponibilidade e a absorção dos componentes químicos supracitados, levando-os a exercer 

efeitos biológicos associados à sua capacidade antioxidante e antiinflamatória. Além disso, a 

fibra alimentar exerce um papel no organismo que a torna alimento funcional, devido sua 

resistência à digestão e absorção. São importantes, pois auxiliam na proteção contra o câncer 

de cólon, diminuição do risco de constipação, doenças coronárias e evitam o aumento dos níveis 

de glicose (Campos-Vega et al., 2013; Chávez-Mendoza & Sánchez, 2017; Mullins & 

Arjmandi, 2021). 

Alguns dos benefícios para a saúde foram relatados em muitos ensaios in vitro e in vivo, 

bem como ensaios clínicos, confirmando os benefícios do consumo regular de feijão comum 

no alívio e redução do impacto de doenças crônicas não transmissíveis (doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo II, câncer, entre outras condições), responsável pela maioria da 

morbidade global (Vergara-Castañeda et al., 2010; Campos-Vega et al., 2013; Mullins & 

Arjmandi, 2021). O efeito anti-hipercolesterolêmico do feijão também foi relatado com base 
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em suas quantidades vestigiais de saponinas e seus altos teores de fibra alimentar, reconhecidos 

por seus efeitos redutores de colesterol (Campos-Vega et al., 2017).  

Além disso, a fibra alimentar tem sido associada à produção de ácidos graxos de cadeia 

curta, principalmente ácido propiônico, acético e butírico, devido à fermentação pela 

microbiota, bem como à produção de vários metabólitos com efeito bioativo. 

Consequentemente, a atividade anticancerígena do consumo de feijão pode estar associada a 

este conteúdo de fibras e a peptídeos bioativos (Vergara-Castañeda et al., 2010; Campos-Vega 

et al., 2013; de Lima et al., 2019). O feijão ainda apresenta outros componentes que tornam seu 

consumo vantajoso e benéfico para a saúde, como a presença de minerais, principalmente, ferro 

e zinco (de Oliveira, Mateó, Fioroto, Oliveira, & Naozuka, 2018), e compostos bioativos, como 

flavonas, antocianinas e taninos condensados dão cor aos grãos e possuem potente atividade 

antioxidante.  

2.3.1 Compostos fenólicos 

 Os compostos fenólicos fazem parte de uma gama de compostos de baixo peso 

molecular, denominados metabólicos secundários, que são sintetizados por plantas e que tem 

um papel importante no metabolismo vegetal. Os compostos fenólicos mais comuns nos grãos 

de feijoeiro são flavonoides, ácidos fenólicos e taninos, que podem inibir reações de oxidação 

e radicais intermediários. A quantidade e a composição dos flavonoides glicosilados 

(kaempferol), procianidinas (taninos condensados) e antocianinas determinam a cor do 

tegumento (Beninger et al., 2005). Grãos pigmentados como o feijão preto possuem maiores 

teores de compostos fenólicos do que aquelas sementes de cor clara (Coelho et al., 2020).  

Os compostos fenólicos mais encontrados em quantidade significativa nos tegumentos 

de feijão comum, cru e cozido, são os ácidos fenólicos (p-cumárico, vanílico, cafeico, ferúlico 

e sinápico), polifenóis (principalmente os taninos), flavonoides (catequina, quercetina e 

kaempferol) e antocianinas (delfinidina, cianidina, perlagonidina, malvinidina e petunidina) 

(Aquino-Bolaños et al., 2016; Yang et al., 2018; Coelho et al., 2020; Bento et al., 2021d). No 

entanto, fatores ambientais, tais como o local de crescimento, bem como fatores genéticos 

(cultivares) podem influenciar no nível destes compostos bioativos (Luthria & Pastor-Corrales, 

2006; Mastura, Hasnah, & Dang, 2017). 

A elevada quantidade de compostos fenólicos e antocianinas, confere alta capacidade 

antioxidante e estão relacionados à redução do risco de desenvolvimento de câncer, além de 
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apresentar atividade anti-inflamatória, antidiabética (Hayat et al., 2014; Ganesan & Xu, 2017; 

Los et al., 2018). A pesquisa atual tem destacado o papel do kaempferol como um agente 

antioxidante e imunomodulador com possível efeito anticancerígeno em células de câncer de 

cólon LS174 resistentes a 5-fluorouracil (Riahi-Chebbi et al., 2019). Estes compostos 

desempenham atividades anticarcinogênicas, antimutagênicas e antioxidantes, sendo 

importantes na inibição de mecanismos oxidativos que podem levar ao surgimento de doenças 

degenerativas. Assumem, portanto, papel relevante na diminuição do risco de doenças 

cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, mal de Alzheimer e Parkinson (Mojica, 

Meyer, Berhow, & de Mejía, 2015; Chávez-Mendoza & Sánchez, 2017; Carbas et al., 2020; 

Alves et al., 2021; Mullins & Arjmandi, 2021). Esse impacto benéfico à saúde reforça a 

importância do consumo regular de feijão comum, incluindo a fração das casca, como uma 

fonte natural rica em aglicona e kaempferol (Dueñas, Martínez-Villaluenga, Limón, Peñas, & 

Frias, 2015). Além disso, esses compostos foram presumidos como compostos pré-bióticos no 

cólon e como fatores de proteção contra bactérias cariogênicas na boca (Streptococcus mutans) 

e Helicobacterpylori ulcero gênica no estômago (Cires, Wong, Carrasco-Pozo, & Gotteland, 

2017).  

Alguns estudos associam o escurecimento do feijão ao conteúdo de compostos 

fenólicos, onde o escurecimento é mais prevalente em cultivares com alto teor de fenólicos no 

tegumento, e o grau de escurecimento é proporcional à perda de fenólicos (Martín-Cabrejas, 

Esteban, Perez, Maina, & Waldron, 1997; Beninger et al., 2005; Luthria & Pastor-Corrales, 

2006; Nasar-Abbas et al., 2009). Bento et al. (2021d) em estudo com diferentes cultivares de 

feijão carioca, observaram uma redução no teor de compostos fenólicos para grãos de 

escurecimento rápido e manutenção/aumento para grãos de escurecimento lento durante o 

armazenamento. Além disso, os autores sugeriram que o kaempferol pode ser um marcador 

para diferenciar cultivares com escurecimento rápido e lento, já que tal composto diminuiu em 

cultivares de escurecimento rápido durante o armazenamento (Bento et al., 2021d).  

O escurecimento do grão de feijão também já foi associado à presença de 

proantocianidinas (taninos condensados) no tegumento (Junk-Knievel, Vandenberg, & Bett, 

2007), as quais se acumulam em níveis maiores no escurecimento regular do que nos genótipos 

de escurecimento lento, assim como a maioria dos flavonoides (Duwadi et al., 2018). As 

proantocianidinas são flavonoides oligoméricos compostos principalmente por unidades de 

catequina e epi catequina. A síntese da proantocianidina compartilha a via dos flavonoides com 

as antocianinas até a leucocianidina/ cianidina (Duwadi et al., 2018). A presença de catequina 
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e kaempferol foi identificada por Beninger et al. (2005), assim como o aumento significativo 

no envelhecimento sugerindo que a formação desses compostos se deu durante o processo 

oxidativo. Logo, estes compostos podem interferir na qualidade culinária dos grãos de feijão, 

uma vez que o dímero de procianidina do tipo B contribui para o processo de escurecimento da 

casca do feijão devido à oxidação da proantocianidina em quinonas reativas (composto de 

coloração marrom) (Ranilla, Genovese, & Lajolo, 2007).  

2.3.2 Antocianinas 

As antocianinas fazem parte do grupo dos flavonoides, compostos fenólicos 

caracterizados pelo núcleo básico flavílio (cátion 2-fenilbenzopirílio), que consiste em dois 

anéis aromáticos unidos por uma unidade de três carbonos e condensada por um oxigênio. A 

molécula de antocianina é constituída por duas ou três porções, uma aglicona (antocianidina), 

um grupo de açúcares e, frequentemente, um grupo de ácidos orgânicos (Abdel-Aal el, Young, 

& Rabalski, 2006). As antocianinas são amplamente distribuídas na natureza e por serem 

pigmentos naturais, dão cor a alimentos como frutas, verduras e legumes como o feijão. Em 

geral, a intensidade da cor de algum tipo de alimento está relacionada à concentração de 

antocianinas nele presentes, que proporcionam alta atividade antioxidante (Díaz, Caldas, & 

Blair, 2010). 

A concentração de antocianinas no feijão comum varia de acordo com a genética, sendo 

observado que os grãos com tegumento vermelho mais intenso apresentam maiores níveis de 

antocianinas (Xu & Chang, 2009; Díaz et al., 2010; Dzomba, Togarepi, & Mupa, 2013; Aquino-

Bolaños et al., 2016). Delfinidina 3-glicosídeo, petunidina 3-glicosídeo e malvidina 3-

glicosídeo são as principais antocianinas presentes nas cascas de feijão comum e apresentam 

maior atividade antioxidante. Em geral, a ingestão de flavonoides está diretamente relacionada 

à qualidade da dieta e às orientações alimentares de referência, indicando que indivíduos com 

maior ingestão de flavonoides, incluindo antocianinas, têm uma alimentação mais saudável 

(Sebastian et al., 2015).  

2.3.3  Saponinas 

 Dentre os diferentes componentes bioativos presentes no feijão, as saponinas têm 

despertado grande interesse de pesquisadores devido à sua diversidade de atividades biológicas 

(Singh, Singh, Singh, & Kaur, 2017). Assim como os fitatos, as saponinas são consideradas 
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como fator antinutriente por sua capacidade de se ligar a proteínas, carboidratos, vitaminas e 

minerais e de reduzir sua biodisponibilidade. No entanto, elas também são capazes de se ligar 

a radicais livres e estimular enzimas antioxidantes, estabelecendo assim um potencial 

antioxidante. Saponinas demonstram funcionalidades para saúde com propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias e antidiabéticas (Luo, Cai, Wu, & Xu, 2016), atividades 

imunomoduladoras (Sun, Yan, Guo, & Zhao, 2014), supressão da progressão de tumores (Du, 

Long, & Chen, 2014), como na prevenção de câncer de colón e na cura da doença de Alzheimer 

(Singh et al., 2017; Chitisankul et al., 2018). Saponinas dietéticas de sementes, como as do 

feijão, foram terapêuticas para controlar a patogenicidade da obesidade, uma vez que 

contribuem para o controle do peso corporal, circunferência da cintura e diminuição da pressão 

arterial (Papanikolaou & Fulgoni III, 2008; Pascale et al., 2018; Jeepipalli, Du, Sabitaliyevich, 

& Xu, 2020). Além disso, eles mostraram fortes efeitos citotóxicos contra linhagens de células 

cancerosas. Porém, mais estudos epidemiológicos e clínicos são necessários para a validação 

adequada dessas atividades de promoção da saúde (Singh et al., 2017). 

As saponinas são encontradas como glicosídeos e sua estrutura pode ter núcleo de 

esteroide de quatro anéis (um esteroide aglicona), ou estrutura de cinco anéis (triterpeno 

aglicona) que são armazenados como formas multi-glicosídicas nos tecidos vegetais (Chávez-

Mendoza & Sánchez, 2017). As saponinas são classificadas como saponinas do grupo A (gr.A) 

e saponinas DDMP (DDMPs), com base em suas estruturas de anglicanas. As saponinas do 

grupo A são glicosídeos de soyasapogenol A (SAGs) com duas cadeias de açúcar ligadas nas 

posições C-3 e C-22 da aglicona. Todos os grupos hidroxila do açúcar terminal da cadeia de 

aglicona ligados à posição C-22 são totalmente acetilados. Saponinas DDMPs são 2,3-dihydro-

2,5-dihydroxy-6-methyl-4Hpyran-4-one (DDMP)-conjugado soyasapogenol B glicosídeos 

(SBGs) na posição C-22. DDMPs se decompõe nos grupos de saponinas do grupo B (gr.B) e 

saponinas do grupo E (gr.E), os quais contem soyasapogenol B e soyasapogenol E como a 

aglicona, respectivamente (Chávez-Mendoza & Sánchez, 2017; Chitisankul et al., 2018). Sua 

biodisponibilidade e bioatividade também dependem da hidrólise das formas conjugadas à 

aglicona (Berhow et al., 2020). DDMPs, incluindo saponinas DDMP, saponinas gr.B e gr.E 

apresentam benefícios para a saúde. Por outro lado, gr.A, as SAGs totalmente acetilados são a 

principal causa de características de sabor indesejáveis, incluindo amargor, adstringência, 

aspereza, sensação de boca seca e sabores de feijão verde (Chitisankul et al., 2018). 

Sabe-se que a casca do feijão concentra a maior quantidade desse fitoquímicos e por 

isso é responsável pelas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antidiabéticas 
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observadas por esses compostos. Porém, as saponinas são sensíveis ao calor e por serem 

compostos tensoativos, o processo de imersão e o cozimento reduzem a concentração desse 

composto nos grãos (Shi et al., 2004). Adicionalmente, um estudo do perfil de fenólicos e de 

saponinas, em grãos de feijão carioca durante o armazenamento, verificou uma redução do teor 

de saponinas durante o armazenamento (3 e 6 meses) na cultivar Notável (Bento et al., 2021d). 

2.3.5  Antioxidantes 

 Antioxidantes podem ser quaisquer substâncias que, quando presentes em baixas 

concentrações (em comparação com as de um substrato oxidável) são capazes de proteger as 

células contra danos causados por radicais livres (Mojica et al., 2015). Os radicais livres podem 

ser definidos como moléculas ou fragmentos moleculares que possuem um ou mais elétrons 

desemparelhados (Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 1995). Este(s) elétron(s) 

desemparelhado(s) confere(m) uma considerável reatividade ao radical livre. O potencial 

antioxidante do feijão está diretamente relacionado à concentração de compostos fenólicos nos 

grãos, como ácidos fenólicos, flavonoides e taninos, e à presença de peptídeos bioativos com 

alta atividade antioxidante. Os polifenóis se destacam em relação à atividade antioxidante pela 

capacidade de inibir a atividade dos radicais livres e se ligar a moléculas com potencial oxidante 

formando quelatos, que impedem o processo oxidativo e a produção de espécies reativas de 

oxigênio (Dzomba et al., 2013; Chen et al., 2015).  

A avaliação in vitro da atividade antioxidante, em extratos e substâncias isoladas, pode 

ser realizada por vários métodos, sendo recomendado o uso de mais de um método; um dos 

mais usados consiste em avaliar a atividade sequestradora do radical livre 2,2-difenil-1-picril-

hidrazila - DPPH•, de coloração púrpura que apresenta maior absorção a 515 nm. A análise 

consiste na avaliação do decréscimo da absorbância, visto que o radical DPPH é reduzido pela 

ação de um antioxidante formando difenil-picrilhidrazina, de coloração amarela, com 

consequente desaparecimento da absorção (Brand-Williams et al., 1995). O outro método 

bastante utilizado baseia-se na captura do radical 2,2´- azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido 

sulfônico) (ABTS), que pode ser gerado por meio de uma reação química, eletroquímica ou 

enzimática. Com essa metodologia, pode-se medir a atividade de compostos de natureza 

hidrofílica e lipofílica (Re et al., 1999). 

As capacidades antioxidantes das amostras podem apresentar resultados contraditórios 

entre os diferentes testes utilizados. Amostras que apresentam maior atividade sequestrante de 
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DPPH podem não possuir a maior atividade ABTS. Uma possível explicação para essa 

disparidade se deve à composição e ao processamento dos alimentos, que podem apresentar 

dissimilaridades na quantidade de polifenóis. Além disso, outros fatores que causam resultados 

inconsistentes incluem o tipo de cultivares, região de cultivo, tipo de solvente utilizado no 

preparo do extrato, partes da amostra utilizada e os ensaios de antioxidantes utilizados (Kan et 

al., 2017; Mastura et al., 2017). 

Feijão carioca armazenado e cozido apresentou cerca de 251,67 ± 11,40 mmol trolox 

equivalente / g de farinha seca (Alves et al., 2021), valor superior ao observado por Mojica et 

al. (2015) em casca de grãos crus da cultivar BRS Pontal (209.9 ± 28.2 mmol trolox equivalente 

/g grama). Quando o feijão é submetido a etapa de cozimento ou de maceração, a atividade 

antioxidante reduz. Essa redução na capacidade antioxidantes pode ser explicada pelo efeito 

térmico durante o cozimento, que por sua vez degrada parte dos compostos fenólicos, bem como 

o amolecimento do tecido da parede celular e a dissolução do polifenol ligado na água de 

imersão (Mastura et al., 2017). 

2.3.6  Oligossacarídeos 

 Outra classe importante de compostos presentes nos grãos de feijão são os 

oligossacarídeos, especialmente os oligossacarídeos da família da rafinose (RFO) (rafinose, 

estaquiose e verbascose). RFO tem sido considerado antinutriente por causa de seu 

envolvimento no desconforto gastrointestinal (formação de gases em pessoas que consomem 

este produto com pouca frequência, flatulência). No entanto, a opinião atual acerca do RFO em 

culturas alimentares básicas mudou (Liu, Ragaee, Marcone, & Abdel‐Aal, 2020). O consumo 

regular de RFO pode ser uma importante ferramenta dietética na prevenção de doenças crônicas 

(Parnell, Raman, Rioux, & Reimer, 2012) e fornecer outros benefícios à saúde, como estimulo 

da absorção e deposição de minerais (Yeung, Glahn, Welch, & Miller, 2005). A rafinose e a 

estaquiose têm efeitos fisiológicos benéficos, similares aos da fibra alimentar. Esses compostos 

apresentam função prebiótica essencial para a manutenção da microbiota gastrointestinal 

saudável e reduzem os níveis de compostos N-nitroso potencialmente cancerígenos no intestino 

(Johnson et al., 2015).  

O método de preparo dos grãos interfere no conteúdo de oligossacarídeos da família da 

rafinose (OFR), sendo que estudos mostram uma redução de conteúdo em grãos de feijão, 

lentilhas, ervilhas e grão de bico cozidos (Onyenekwe et al., 2000; Wang et al., 2010; 
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Linsberger-Martin et al., 2013; Johnson et al., 2015). No entanto, em alguns casos, aumentos 

em ambos os compostos (rafinose e estaquiose) foram detectados em leguminosas cozidas. Uma 

vez que nem a síntese nem a geração de OFR pela degradação de outros componentes da farinha 

é possível, a única explicação para os aumentos observados é que o método de cozimento 

aumentou a capacidade de extração de OFR da farinha (Felker, Kenar, Byars, Singh, & Liu, 

2018). Outra possibilidade seria que o aumento do teor de oligossacarídeos se deva à 

degradação de algumas saponinas por serem moléculas formadas por agliconas e açúcares 

(mono ou oligossacarídeos) (Shi et al., 2009; Singh et al., 2017). 

2.4 Propriedades tecnológicas de farinhas de feijão 

A farinha do feijão ou de seu coproduto constitui uma nova forma de aproveitamento 

de materiais de baixo valor agregado, que pode contribuir com a sustentabilidade das indústrias 

alimentícias e ainda estar alinhada às novas tendências e hábitos de consumo, pautadas em 

sensorialidade, praticidade, diversidade e saudabilidade (FoodTrends, 2019). Entretanto, a 

farinha de feijão possui problemas relacionados a sua estabilidade, principalmente em relação 

à oxidação lipídica. Isso ocorre devido a presença de enzimas como a lipoxigenase, que catalisa 

a oxidação de ácidos graxos, como os ácidos linoleico e linolênico, a hidroperóxidos, que 

podem reagir ainda mais a compostos voláteis e não voláteis, em reações de oxidação 

promovidas por tratamentos como a extrusão, ou catalisado por outras enzimas endógenas, 

como a peroxigenase (Jiang et al., 2016). A oxidação desses compostos confere ao produto um 

off-flavor, que pode inviabilizar os aspectos sensoriais de alimentos formulados com a farinha 

de coproduto de feijão.  

Uma estratégia que poderia ser adotada para redução desse off-flavor característico dos 

grãos (ou farinhas) de feijão crus, é a inclusão durante o processamento da farinha das etapas 

de maceração e de cozimento em autoclave. A etapa de cocção em autoclave consiste em 

cozinhar os grãos de feijão (previamente embebidos ou não) com o vapor pressurizado ambiente 

da autoclave, sem imersão dos grãos em água durante o cozimento (Bento et al., 2021a). A 

adição dessas etapas na produção da farinha tornaria as farinhas de feijão pré-gelatinizadas e 

possivelmente alteraria suas propriedades químicas e tecnológicas, tornando-as mais adequadas 

para a formulação de produtos alimentícios (Bento et al., 2021b). As principais propriedades 

tecnológicas de produtos farináceos/amiláceo que impactam no desenvolvimento de produtos 

alimentícios são: propriedades de pasta e térmicas, perfil de textura do gel formado após 
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aquecimento em meio aquoso, capacidade de absorção de água e óleo, solubilidade em água e 

capacidade emulsificante.  

A temperatura de pasta fornece uma indicação da temperatura mínima para cozinhar, 

bem como a temperatura na qual a viscosidade começa a aumentar durante o processo de 

aquecimento, o que é importante na produção de sopas, molhos, entre outros (Yadav et al., 

2018). As diferenças nas propriedades de pasta entre diferentes pulses/cultivares são atribuídas 

à diferença nas propriedades de amido, proteína, fibra alimentar, inchaço e hidratação das 

farinhas (Kim, Woo, & Chung, 2018). O tratamento térmico de farinhas de pulses pode reduz 

o valor das viscosidades de quebra, final e a tendência à retrogradação. Esta redução é atribuída 

ao colapso dos grânulos de amido, resultado da exposição do amido gelatinizado ao 

aquecimento e agitação mecânica, o que leva a um aumento nas ligações hidrofílicas e quebra 

das moléculas de amilopectina em menores frações, alterando as propriedades da superfície dos 

grânulos de amido, o que diminui os parâmetros de viscosidade em relação aos grânulos intactos 

(Sun et al., 2018). Farinhas com baixo valores de viscosidade são vantajosas para a aplicação 

de sistemas alimentares, uma vez que altos níveis de suplementação com componentes de pulses 

são desejados sem causar grande diferença de textura ou sinérese (ex: sopas, pudins) (Felker et 

al., 2018). 

Outra técnica que permite avaliar os parâmetros de viscosidade das farinhas é o perfil 

de textura do gel formado durante a avaliação no RVA (Rapid Visco Analyser), no qual a 

dureza, adesividade, elasticidade, coesividade, e gomosidade são as principais propriedades 

avaliadas. A dureza é um parâmetro de textura que representa a resistência da estrutura do gel 

à compressão, e a adesividade é definida como a área de força negativa sob a curva obtida entre 

os ciclos (Liu, Li, Fan, Zhang, & Zhong, 2019; Wang, Xiao, Wang, Zhao, & Zhang, 2019); 

Elasticidade refere-se a quão bem o gel retorna fisicamente a posição original após ter sido 

deformado durante a primeira compressão. Assim, uma redução no valor da elasticidade indica 

que o gel perdeu elasticidade (Teng, Chin, & Yusof, 2013). Coesividade é o quão bem uma 

amostra suporta uma segunda deformação em relação a como ela se comportou sob a primeira 

deformação. Este parâmetro mede quão bem a amostra retém sua estrutura após a primeira 

compressão; e está relacionada com a viscosidade, elasticidade, forças adesivas e de coesão das 

amostras (Goksen & Ekiz, 2019). Gomosidade se referem ao produto dos valores de dureza e 

coesão dos géis; denotam diretamente a quantidade de energia necessária para a desintegração 

dos alimentos antes da ingestão (Wang et al., 2019). As características texturais são afetadas 

pela matriz de amilose, a fração de volume, a rigidez dos grânulos de amido gelatinizado e as 
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interações entre as fases dispersa e contínua do gel (Kim et al., 2018). Em geral, produtos pré-

gelatinizados, possuem baixo grau de dureza e alto grau de coesão, o que lhes confere baixa 

gomosidade (Alishahi, Farahnaky, Majzoobi, & Blanchard, 2015). 

O indicie de solubilidade (ISA) quantifica o material solúvel em água, em uma 

determinada temperatura, das farinhas. ISA é influenciado por fatores, como o conteúdo de 

lipídios, proteína e proporção de amilose e amilopectina. A complexação do amido com 

proteínas ou lipídios pode reduzir o valor da solubilidade da farinha, devido redução da 

disponibilidade moléculas hidrofílicas no amido (Chung, Liu, Lee, & Wei, 2011; Keawpeng & 

Meenune, 2014). O indicie de absorção de água (IAA) representa a capacidade da farinha para 

se associar com a molécula de água (Shafi et al., 2016). Elevados teores de carboidratos e 

proteínas hidrofílicas nas farinhas contribuem para o aumento da capacidade de absorver a água, 

devido às fortes ligações de hidrogênio nas cadeias laterais polares ou carregadas (Prasad, 

Singh, & Anil, 2012). Farinhas com valores reduzidos de ISA favorecem o desenvolvimento de 

massas alimentícias, pois diminuem as perdas de sólidos na água e o tempo ótimo de cozimento, 

devido a sua baixa capacidade de solubilização em água. Por outro lado, valores mais altos de 

IAA contribuem para maior ganho de peso de massa durante a cocção, logo são as mais 

indicadas para o desenvolvimento de massas (Fideles et al., 2019). 

A capacidade de formar emulsão (CE) indica a capacidade das proteínas e outras 

moléculas tensoativas presentes na farinha do feijão de se adsorverem à interface óleo-água e, 

então, contribuir para o desenvolvimento de uma emulsão. Alguns fatores podem afetar a CE, 

como o equilíbrio hidrofílico / hidrofóbico de aminoácidos em uma proteína, especialmente na 

superfície da proteína; e o teor de carboidratos, como amido e fibra, que auxiliam no 

aprisionamento e ligação com óleo e / ou água (Gupta, Chhabra, Liu, Bakshi, & Sathe, 2018; 

Lin & Fernández-Fraguas, 2020). A CE de farinhas é crítico para produção de produtos de 

panificação, incluindo bolos, pães e muffins (Foschia, Horstmann, Arendt, & Zannini, 2017; 

Gupta et al., 2018). A estabilidade da emulsão é atribuída ao poder da camada proteína 

adsorvida. O conteúdo de amido e a fibra também podem favorecer a estabilidade da emulsão, 

aumentando a viscosidade da fase constante, o que evita a agregação de gotículas (Lin & 

Fernández-Fraguas, 2020). 
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2.5 Desenvolvimento de massas alimentícias com farinha de feijão 

 Massa alimentícia é um produto não fermentado, empastado a partir do amassamento 

mecânico de farinha de trigo comum ou integral, sêmola (semolina) de trigo ou derivados de 

cereais, leguminosas, raízes e tubérculos, adicionados ou não de outros ingredientes. O grande 

número de tipos de massas alimentícias, formatos e tamanhos, o fácil processamento e a 

simplicidade de consumo e cozimento, bem como a facilidade de manufatura e a formulação 

simples fazem do produto um excelente meio de veiculação de nutrientes (Carini, Curti, Spotti, 

& Vittadini, 2012).  

A qualidade de uma massa alimentícia é avaliada a partir dos valores de tempo ótimo 

de cozimento, firmeza, resistência superficial à desintegração e com baixa perda de sólidos 

orgânicos na água de cozimento. Essas propriedades estão diretamente ligadas a quantidade e 

qualidade das proteínas presentes na formulação da pasta (Rizzello et al., 2017; Gull, Prasad, 

& Kumar, 2018). O teor proteico das formulações tradicionais (a base de semolina) de macarrão 

gira em torno de 11 a 15%. Porém, o macarrão não é um alimento desbalanceado, devido à 

baixa quantidade de lipídios e fibras alimentares, e mesmo com quantidade suficientemente 

representativa de proteínas, as mesmas são de baixo valor biológico, como exemplo a 

insuficiência no conteúdo de lisina (Rizzello et al., 2017). Logo, estudos têm buscado por 

matérias primas alternativas, visando melhorar o valor nutricional de massas alimentícias 

(Gallegos-Infante et al., 2010a; Rizzello et al., 2017; Arora, Kamal, & Sharma, 2018; Gull et 

al., 2018; Ringuette et al., 2018). 

A adição de farinhas de pulses na composição das massas alimentícias tem sido 

considerada para melhorar o valor nutricional, no entanto a incorporação de farinhas de legumes 

(12% Phaseolus vulgaris, 10% Vigna sinensis, e 12% de Cajanus cajan) afetou a qualidade de 

cocção, aumentando as perdas na cocção (78-557%). A adição de leguminosas em massas 

alimentícias também alterou as características sensoriais, mas promoveu um aumento do 

conteúdo proteico (de 19% a 26%) e reduziu o índice glicêmico (Granito, Pérez, & Valero, 

2014). 

A adição de farinha de feijão (crua ou pré-gelatinizada) em substituição a farinha de 

trigo é uma opção para melhoria da qualidade nutricional do macarrão. Além da redução de 

carboidratos, auxilia no aumento do conteúdo de fibras alimentares insolúveis e o aumento do 

conteúdo de amido resistente (Gallegos-Infante et al., 2010a). Em outro estudo, a adição de 

farinha de feijão crua na composição de espaguete promoveu a redução do tempo de cozimento 
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e da capacidade de absorção de água (Gallegos-Infante et al., 2010b). Em ravióli de farinha de 

feijão crua (carioca, branco e preto) e farinha de trigo ocorreu aumento no conteúdo de fibras 

alimentares (>3%) e redução da carga glicêmica em relação ao produto tradicional. E a mistura 

de farinha de feijão branco crua com farinha de trigo (50% de substituição) resultou em um 

produto com textura similar ao produto sem adição de farinha de feijão (Ringuette et al., 2018). 

2.6 Desenvolvimento de snacks com feijão 

Snacks são comumente definidos como produtos consumidos entre as três refeições 

tradicionais do dia e, dependendo do país, podem incluir produtos diferentes (biscoitos, bolos, 

refrigerantes, sorvetes, confeitos e salgadinhos). Hoje em dia, os snacks seguem a tendência da 

crescente necessidade de conveniência, que os consumidores podem comer a qualquer hora, e 

lanches saudáveis. Assim, os lanches não apenas seguem um desejo, mas também satisfazem 

os benefícios à saúde (Forbes, Kahiya, & Balderstone, 2016; Maetens et al., 2017; FoodTrends, 

2019). Os snacks podem ser fabricados seguindo diferentes procedimentos, como fritura, 

forneamento e extrusão, entre outros.  

Snacks extrusados tem sido desenvolvidos a partir das misturas de feijão comum e 

cereais, nos quais a proporção de farinha de feijão comum é reduzida, pois sua cor, aroma e 

sabor podem gerar efeitos indesejáveis para os consumidores; a combinação de cereais e 

leguminosas resulta em uma mistura proteica de qualidade onde a falta de aminoácidos 

sulfurados das leguminosas é suplementada pelo padrão de aminoácidos dos cereais 

(Nosworthy et al., 2017). 

Biscoitos extrusados de arroz e feijão preto (70:30), em substituição ao amido de milho 

(15% e 30%) resultou em produtos com alto teor de proteína (aproximadamente duas vezes 

maior em relação aos biscoitos de milho), fibras e energia, e conteúdo reduzido de lipídios e 

fatores antinutricionais (Bassinello et al., 2015). Oliveira et al. (2017) também desenvolveram 

extrusados expandidos feitos a partir de farinhas de arroz polido e feijões inteiros, e relataram 

alto teor de fibras (> 6%) e conteúdo proteico de alta qualidade (12,07%) que atendeu ao perfil 

de aminoácidos necessário (175,6 mg de glutamina e 58,85 mg de lisina por grama de proteína). 

A combinação de arroz e feijão atenuou a resposta da glicose em comparação com o consumo 

de arroz puro.  

Alimentos fritos tendem a apresentar altos níveis de gorduras saturadas, o que têm 

aumentado a preferência de snacks assados. Ramírez-Jiménez, Gaytán-Martínez, Morales-
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Sánchez, and Loarca-Piña (2018) desenvolveram snacks tipo tortilhas usando diferentes 

proporções de farinha crua de feijão comum e de aveia. O teor de leguminosas nos snacks 

aumentou o índice de absorção de água (IAA), um indicador da retenção de água no produto 

que pode afetar a textura desse tipo de alimento. As tortilhas de feijão apresentaram elevado 

teor de proteína, cinzas, fibra alimentar total e amido resistente (12,43-12,63%, 3,89-3,83%, 

20,84-22,04% e 9,16-9,83%, respectivamente) e alto teor de flavonoides totais e taninos 

condensados, que melhoraram a atividade antioxidante, em comparação com uma tortilha de 

controle feita apenas com aveia. Com isso, tem-se que o produto desenvolvido pode ser uma 

fonte de compostos fenólicos, atribuído ao conteúdo de taninos e antocianinas (Ganesan & Xu, 

2017; Pérez-Ramírez et al., 2018). Além disso, um aspecto importante que deve ser considerado 

no desenvolvimento de snacks a base de feijão é o aumento do conteúdo de fibras alimentares 

e a redução dos carboidratos simples, em relação às farinhas de trigo e de milho 

tradicionalmente utilizadas no preparo de produtos de conveniência.  
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3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Determinar o perfil químico e a qualidade culinária e tecnológica de grãos e farinhas de 

genótipos de Phaseolus vulgaris em função do armazenamento e/ ou cozimento a vapor sob 

pressão, e desenvolver alimentos com as farinhas de feijão pré-gelatinizadas (Figura 3). 

3.2 Objetivos específicos 

− Avaliar o comportamento de cultivares de feijão carioca de escurecimento lento e 

rápido durante o armazenamento quanto as propriedades culinárias e o perfil de 

compostos fenólicos e saponinas, visando identificar quais compostos podem estar 

envolvidos no processo de escurecimento do tegumento desses genótipos; 

− Verificar se o cozimento de grãos de feijão (macerados ou não) no vapor 

pressurizado altera os perfis de fenólicos e saponinas, o conteúdo de fenólicos totais, 

as propriedades antioxidantes e os antinutrientes (fitatos e taninos) de farinhas de 

feijão envelhecidos; 

− Identificar qual cultivar de feijão carioca (grãos envelhecidos) preserva a maior 

quantidade de compostos bioativos na farinha de grãos cozidos; 

− Avaliar se a cocção no vapor, de genótipos de feijão colorido e carioca envelhecidos, 

em autoclave melhora as propriedades tecnológicas (viscosidade, perfil de textura, 

absorção de água e óleo, capacidade emulsificante, entre outras) de suas farinhas 

para expandir seu potencial de aplicação em produtos alimentícios; 

− Avaliar o potencial de aplicação em alimentos de farinhas de feijão cruas e pré-

gelatinizadas; 

− Desenvolver massas alimentícias instantâneas e em snacks assados de farinhas de 

feijão pré-gelatinizadas, e avaliar estes produtos em termos tecnológicos, nutricional 

e aceitação sensorial; 
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Figura 3. Fluxograma com a relação dos estudos realizados na tese. Artigo 1: Perfil de fenólico e saponinas em grãos de feijão carioca durante o 

envelhecimento; Artigo 2: Perfil químico de farinhas de feijão colorido: influência do método de cocção; Artigo 3: Propriedades funcionais e de 

pasta de farinhas de feijão colorido: influência do método de cocção; Artigo 4: Propriedades funcionais e perfil químico de feijão carioca 

envelhecido cozidos no vapor em autoclave; Artigo 5: Propriedades funcionais, térmicas e de pasta de farinhas de feijão carioca; Artigo 6: Farinhas 

pré-gelatinizadas de coprodutos de feijão carioca e preto: desenvolvimento de macarrão instantâneo e snacks assados; Artigo 7: Propriedades físico-

químicas e funcionais de farinhas de diferentes cultivares de feijão comum envelhecidos por três meses. 
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Phenolic and saponin profile in grains of carioca beans during storage 
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Abstract: The objective of this study was to evaluate the behavior of slow and fast-darkening 

carioca beans during storage, and the profile of phenolics and saponins, aiming to identify 

which compounds may be involved in the browning process of the integument of these grains. 

Cultivars Madreperola and Dama presented the lowest total color difference (ΔE) and the 

highest luminosity (L*) values during storage time indicating to be slow-darkening cultivars. 

In contrast, the cultivars Notavel and Imperador rapidly darkened with storage time, evidenced 

by the highest ΔE and lowest L*. Regarding the content of phenolic during storage, it was 

observed a reduction for free phenolics in fast-darkening beans and the maintenance/increase 

in slow-darkening beans. In the PCA of the phenolic profile, Notavel and Imperador were 

similar, differing from Dama and Madreperola, indicating that fast-darkening grains have 

similar phenolic profile. The OPLS/DA indicated that aged grains from bright beans had more 

kaempferol than darker beans. For saponins, the cultivars Imperador and Notavel presented 

higher content of Soyasaponin Bd, which might be related to the darkening process. Besides, 

kaempferol was found at higher concentrations in slow-darkening aged grains and can be a 

chemical marker of darkening in carioca beans. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L.; kaempferol; aging; darkening; flavonoids. 
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Chemical profile of colorful bean (Phaseolus vulgaris L) flours: changes influenced by 
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Abstract: This study aimed to determine how the cooking methods change the phenolics and 

saponins profiles, oligosaccharides, antinutrients and antioxidant properties of flours from 

colorful beans. The autoclave cooking consisted of: 6h soaking and 5 min cooking (C5); and 

20 min cooking without soaking (C20). Both cooking methods significantly promote changes 

on the chemical compounds studied, and the intensity of these variations were affected by the 

cultivars. Most of flours of C5 beans presented a lower loss of anthocyanins (3.9-70.0%), DPPH 

(11.7-87.2%), ABTS (0.0-82.7%), and tannins (0.0-90.0%) compared with C20. The cooked 

flours of Artico and Realce showed some similarities among chemical compounds, as well as 

the lowest concentration of tannins (0.0mg‧g-1), antioxidant activity (0.40 µmol Trolox‧g-1), and 

higher amounts of oligosaccharides and acetylcholine. Most of cooked flours presented a 

reduction in phenolics and soyasaponins αg and βg, and an increase in soyasaponins Ba and I 

and oligosaccharides (mainly C20 flours). 

Keywords: antioxidant activity; oligosaccharides; phenolic profile; phytates; saponins; 

tannins. 
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Abstract: The aim of this research was to determine whether steaming colorful bean genotypes 

in autoclave mitigate some of the undesirable attributes of their flours to expand their potential 

for application in various food products. The flour of the cultivar Embaixador (dark red kidney 

bean) presented the highest total starch content (40.5 g‧100g-1), and the lowest content of 

resistant starch (3.2 g‧100g-1) and protein (20.9 g‧100g-1), while Jalo Precoce (yellow bean) 

showed the highest amount of resistant starch (24.3 g‧100g-1) and protein (25.8 g‧100g-1). The 

cooked flours compared with the raw ones presented a reduction of the values of their 

technological properties: WSI, pasting properties (peak viscosity, final viscosity, breakdown, 

and seatback), hardness, adhesiveness, resilience, emulsification capacity and stability. These 

results were more evident in flours from water presoaked and cooked beans once they had 

presented a significant higher intensity of the starch pre-gelatinization, confirmed by an 

increase of its peak temperature, followed by a decrease of the required energy for 

gelatinization. Finally, the proposed methods (both preparation process: presoaked cooked 

beans or unsoaked cooked beans) for obtaining cooked colorful bean flours improved their 

technological characteristics which may favor their acceptability as a base ingredient in various 

food systems. 

Keywords: red beans, yellow beans, emulsifying capacity, gel texture, pasting properties, 

resistant starch.   
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Abstract: This study evaluates the changes caused by cooking presoaked aged carioca beans in the 14 

autoclave steam, focusing on its bioactive components, antioxidant activity, and nutritional 15 

compounds. Additionally, identify which carioca bean cultivar could preserve the most quantity of 16 

bioactive compounds in cooked flour. The cooked flours from Imperador had the highest antioxidant 17 

activity (DDPH: 10.58 µmolTrolox·g-1, ABTS: 18.71 µmolTrolox·g-1), anthocyanins (8.08 µg·g-1) 18 

and total phenolic content (TPC) (36.69 mg·g-1). The cultivar Gol also retained part of these 19 

compounds before cooking. The phenolic and saponin profiles of cooked flours revealed a reduction 20 

in phenolic compounds as catechin, epicatechin, and kaempferol and an increase in soyasaponin-Ba 21 

and Bb. The samples Notavel, Dama, and Madreperola, presented the highest amount of soyasaponin-22 

A0. Thus, the cooked flours from Imperador and Gol stood out due to their retention of part of their 23 

bioactive compounds, such as polyphenols and group B saponins. 24 

Keywords: antioxidant activity; phenolic profile; phytates; saponins; tannins. 25 
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1 Introduction 26 

In 2019, the world dry bean production was about 30.2 million tons, the six main producers 27 

responsible for about 59.14% of world production being: Myanmar, India, Brazil, China, China 28 

Mainland, and the United Republic of Tanzania. Brazil is the third of the world's largest producers of 29 

dry beans, with an estimated production of 2.9 million tons in the 2019 harvest, in an area of 30 

approximately 2,600,000 ha and productivity of 1,113 kg·ha-1 [1]. Several commercial beans are 31 

cultivated in Brazil (black, carioca, purple, mulatinho, rosinha, red, and manteigão). The carioca 32 

beans (cream beans, Figure 1) are the most cultivated and eaten in the country (around 70% of the 33 

Brazilian bean market), followed by black beans (approximately 15% of the Brazilian bean market) 34 

[2].  35 

The common bean is rich in essential nutrients as high protein contents, with high lysine 36 

content (essential amino acid), and is used as a complementary protein to the cereal. It has a high 37 

complex carbohydrate content, dietary fibers with recognized hypocholesterolemic and low glycemic 38 

effects. It also has minerals (Ca, Fe, Cu, Zn, P, K, and Mg), vitamins (mainly the B complex), and 39 

bioactive compounds with antioxidant effects, such as saponins and phenolics [3-7]. Therefore, 40 

regular consumption of this pulse may contribute to improvement in health and well-being. However, 41 

the integument of some carioca bean cultivars darkens very quickly, and the bean itself also hardens 42 

rapidly, economically depreciating the product [2, 5, 8, 9].  43 

Bean flour constitutes a new way of using materials with low added value (as old common 44 

beans), which can contribute to the sustainability of the food industries and still aligned with new 45 

trends and consumption habits based on sensory quality, diversity, and healthiness. So, the beans 46 

flours could be an ingredient with high potential to distribute the benefits of common beans since 47 

pulse flours may be added to foods such as baked goods, meat, pasta, and snacks. Nevertheless, the 48 

direct addition of raw pulse flours is limited by their green-bean and other off-flavors associated with 49 

several flavor compounds. Thermal treatment of legumes (as cooking) makes the consumption of 50 
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these foods possible. It could decrease the off-flavors and improve sensory quality before adding to 51 

food products [10, 11]. Although, the thermal treatment of beans can cause considerable changes in 52 

nutrients, antinutritional compounds, and chemical profiles [7]. During processing, the degree of 53 

change differs on several factors involving heating temperature and time, and pre-treatments such as 54 

soaking [12]. Some studies have shown the impact of traditional cooking (i.e., boiling in water) on 55 

the chemical composition of common beans [13-15]. Still, little has been reported about the effect of 56 

non-traditional cooking methods in carioca beans.  57 

Studies that propose the development of aged carioca beans flour from cooked grains and their 58 

chemical evaluation are justified in this context. They would provide information about changes in 59 

the chemical compounds and help industries improve the nutritional quality of processed foods, and 60 

still attend to specific consumers' demands (e.g., vegan, and vegetarian groups). Thus, this research 61 

proposes a method of non-traditional cooking with an autoclave. Instead of aiming at the sterilization 62 

of canned products (Schoeninger et al., 2020), it seeks only to obtain cooked grains to produce pre-63 

gelatinized flour. In this method, the water vapor generated in the autoclave directly connects with 64 

the product, which is not immersed in a solution. Thus, this study aimed to evaluate the changes 65 

caused by cooking presoaked aged carioca beans in the steam of autoclave, focusing on its bioactive 66 

components, antioxidant activity, and nutritional compounds. Additionally, to identify which carioca 67 

bean cultivar could preserve the most quantity of bioactive compounds in cooked flour.  68 

2 Material and methods 69 

2.1 Plant materials 70 

The common bean cultivars: Madreperola (BRSMG Madrepérola), Dama (TAA Dama), Notavel 71 

(BRS Notável), Imperador (IAC Imperador), Gol (TAA Gol) and Bola Cheia (TAA Bola Cheia) from 72 

commercial carioca group were grown (Figure 1) at the Capivara Farm (16°29́46.7́ ́ S, 49°174́1.5́ ́ 73 

W), located in the municipality of Santo Antônio de Goiás (GO, Brazil). The local soil is classified 74 
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as red dystrophic latosol. All genotypes were submitted to the same procedure during handling and 75 

post-harvesting. The beans were harvested in September of 2018, dried in an oven with air circulation 76 

(40 °C) up to 10 % of moisture for insect disinfestation and later storage. The grains were packed in 77 

the polyethylene sacks and stored at 27.5 ± 1.6 °C and 56.9 ± 10.0 % R.H. for three months. After 78 

quartering for sample homogenization, random aliquots of 1 kg of the aged samples were separated 79 

for flour processing. 80 

2.2 Flour preparation and experimental design 81 

The flours were made with aged carioca beans (three months). The flours were prepared following a 82 

2 x 6 factorial design arrangement (raw bean flour and cooked bean flour x 6 carioca bean cultivars), 83 

with three original replicates. To produce flours from beans in nature (raw), after washing under 84 

running tap water, the beans were dried in an oven (Nova Ética, 400/5, Brazil) with air circulation at 85 

60 °C up to 10 % of moisture. Then, they were ground in a cyclone type mill (CT 193 CyclotecTM, 86 

FOSS, Denmark), with a 0.5 mm opening sieve. For cooked flours, the method of preparation that 87 

includes soaking and cooking under pressured steam in the autoclave was used as previously 88 

described by Bento, Ribeiro, Alexandre e Silva, Alves Filho, Bassinello, de Brito, Caliari and Soares 89 

Júnior [7]. Briefly, the grains were soaked for six h; the soaking water was discarded, and the beans 90 

were cooked with the pressured steam of the autoclave (Prismatec, CS, Brazil) for 5 min at 121 °C. 91 

After cooking, the beans were dried in an oven with air circulation at 60 °C until 10% of moisture. 92 

Finally, they were ground to a fine powder. The flours were obtained in triplicate and were stored at 93 

-20 °C until analysis.  94 

2.3 Solvents and reagents 95 

Bipyridine PA (reagents for Iron (II)) was purchased from Merck. Formic acid (HPLC grade) was 96 

purchased from CNW Technologies GmbH. The HPLC and LC-MS grade methanol, ethyl acetate, 97 

and acetonitrile were purchased from Merck (Darmstadt, Germany). Procyanidin-B-dimer was 98 
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purchased from Extrasynthese (Lyon, France). The gallic acid standard, Folin–Ciocalteu's phenol 99 

reagent 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), Trolox, ABTS radical (2,2' -azinobis (3- 100 

ethylbenzothiazoline -6- sulfonic acid)), and catechin, citric acid, isoquercetrin, and kaempferol were 101 

purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). The other chemicals used in the experiments 102 

used analytical grade, like hexane, ethanol, sodium carbonate, NaOH and HCl, and deionized water. 103 

2.4 Total Phenolic content  104 

Phenolic compounds were extracted according to the method of Fan and Beta [16] with some 105 

modifications, as we previously described in Bento, Ribeiro, Alexandre e Silva, Alves Filho, 106 

Bassinello, de Brito, Caliari and Soares Júnior [7]. The extracts were stored at - 4 °C and used for 107 

total phenolic content (TPC) and LC-MS analyses. Extraction and all analysis were performed in 108 

triplicate. The TPC was determined method reported by Singleton, Orthofer and Lamuela-Raventós 109 

[17]. Gallic acid solution was prepared and used as standard at concentrations ranging from 5 to 50 110 

mg·L-1. TPC was expressed as mg GAE·g-1 (milligrams of gallic acid equivalent per gram) of bean 111 

flour.  112 

2.5 Anthocyanin Content (TAC) 113 

The extraction of anthocyanins was performed and determined as described by Abdel-Aal el, Young 114 

and Rabalski [18] and Prior, Fan, Ji, Howell, Nio, Payne and Reed [19] with modifications. The bean 115 

flour was weighed (1.5 g) into a 50 mL conical tube, and 12 mL of the acidified methanol (methanol 116 

with HCl 1M, 85:15) was added. After that, the samples were vortexed for 30 seconds, sonicated at 117 

25 °C for 30 min, placed on a shaker for 1 h, and finally centrifuged at 12,857 g at 25 °C for 10 min. 118 

The extraction was performed twice, and the supernatant was saved for analysis. The samples 119 

(supernatant of the crude extracts) were adjusted into a volumetric flask (25 mL) and made up to 120 

volume with acidified methanol, and then the absorbance was measured at 535 nm, using acidified 121 

methanol as blank. 122 
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2.6 Antioxidant activity by ABTS and DPPH methods 123 

The extracts for analysis of antioxidant activity were obtained as described by Bento, Ribeiro, 124 

Alexandre e Silva, Alves Filho, Bassinello, de Brito, Caliari and Soares Júnior [7]. Antioxidant 125 

capacity based on the method of ABTS radical [2,2' -azinobis (3- ethylbenzothiazoline -6- sulfonic 126 

acid)] reduction was made as described by Re, Pellegrini, Proteggente, Pannala, Yang and Rice-Evans 127 

[20]. Antioxidant potential determined by the DPPH method (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) was 128 

according to Brand-Williams, Cuvelier and Berset [21]. Both antioxidant determinations were 129 

calculated based on the standard Trolox curve and the results were expressed in an antioxidant activity 130 

equivalent to Trolox (μM of Trolox·g-1 sample). 131 

2.7 Condensed tannins 132 

The tannin content was determined according to the methodology described by Price, Hagerman and 133 

Butler [22], with modifications. The extracts were dissolved in methanol, stirred for 20 min on a 134 

shaking table, followed by centrifugation for 20 min at 2,057 g. The reading was performed on an 135 

absorbance spectrophotometer at 500 nm. The results were expressed in g of catechin100 g-1 of bean 136 

flour.  137 

2.8 Phytates 138 

The flour bean samples (1 g) were dissolved in 50 mL of 0.2 N HCl solution, followed by shaking 139 

for 2 h at 150 rpm. After filtering on filter paper (14 to 18 µm pore), 1 mL of ferric solution was 140 

added to 0.5 mL of extract, kept in a water bath for 30 min with boiling water, and centrifuged at 141 

2,447 g at 25 ºC, for 30 min. A volume of 1.5 mL of bipyridine solution was added to 1.0 mL of the 142 

supernatant, followed by a reading on a spectrophotometer (519 nm) [23].  143 

2.9 Saponin an flavonoids profile by LC-MS 144 
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The phenolic extract was filtered on PTFE 0.2 μm membrane (Whatman, Merck, Germany) and 145 

injected into the Acquity UPLC system (Waters Co., Milford, MA, USA) for phenolic and saponins 146 

identification. The UPLC analysis was performed with the Acquity UPLC BEH column 147 

(150 × 2.1 mm, 1.7 μm; Waters) with the temperature set at 40 °C. The MS analyzes were performed 148 

using a QTOF mass spectrometer (Water, Milford, MA, USA) with an electrospray ionization source 149 

in negative mode (ESI-), acquired in the range of 110–1200 Da. The HPLC injection conditions, as 150 

well as the QTOF instrumental parameters, were used as we previously described in Bento, Ribeiro, 151 

Bassinello, Brito, Zocollo, Caliari and Soares Júnior [5]. The mass accuracy and reproducibility were 152 

maintained by infusing lock mass (leucine-enkephalin, 0.2 ng μL−1; [M-H]− ion at m/z 556.2771) and 153 

molecular formula assignments were obtained by MassLynx 4.1 software (Waters Corporation). The 154 

compounds identification was performed considering the respective m/z values, fragmentation 155 

profile, and literature reports. 156 

2.10 Multivariate and univariate statistical analysis 157 

The LC-MS chromatograms (range 2.00 to 9.20 min) were pre-processed using Masslynx version 158 

4.1. The dataset (36x2335) was imported for Matlab, version 2020a, and Icoshift used for alignment. 159 

The matrix was transferred for The Unscrambler X™ program 10.4 (CAMO software, Woodbridge, 160 

NJ, USA) for unsupervised principal component analysis (PCA) to obtain the variance and 161 

description of each component. Singular Value Decomposition (SVD) algorithm was used for PCA 162 

after smoothing, baseline correction, normalization (area), and mean-centered processing applied 163 

over the variables. The other data were evaluated by the analysis of variance and Tukey test (p < 164 

0.05), and Levene test were applied to verify the variance homogeneity. Pearson's correlation was 165 

used, and a heatmap was created in ClusVis (https://biit.cs.ut.ee/clustvis/) using clustering distance 166 

and method for the rows Euclidian and Ward, and the tree was ordered by tightest cluster first.  167 

3 Results and discussion  168 

https://biit.cs.ut.ee/clustvis/
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3.1 Total phenolic content, anthocyanin, phytates, tannin content, and antioxidant activity 169 

The TPC showed significant variation (p <0.05) between cultivar's flours. The cultivar Madreperola 170 

raw flour presented the highest value (around 42 mg‧g-1) (Table 1). The TPC values for all raw flours 171 

were within the reported range by Bento, Ribeiro, Bassinello, Brito, Zocollo, Caliari and Soares 172 

Júnior [5] for different carioca beans genotypes (22.0 – 45.0 mg‧g-1). The thermal treatment promoted 173 

a significant (p<0.05) reduction in TPC, except for the Notavel and Imperador cultivars, since they 174 

did not present a significant difference between raw and cooked flours. Its polyphenol profile may 175 

cause the stability of TPC in cooked flours of the cultivars Notavel and Imperador since the phenolic 176 

acids are more thermally stable [24]. The cultivars Madreperola and Dama presented the most 177 

significant decrease for TPC, more than 52% (Table 1). Díaz-Batalla, Widholm, Fahey, Castaño-178 

Tostado and Paredes-Lopez [25] also found a reduction of phenolic compounds in cooked beans from 179 

12.4 to 44.5%.  180 

The cultivars presented significant variation (p<0.05) for TAC, and Notavel and Imperador 181 

showed the highest values (around 8.0 µg‧g-1) (Table 1). Partially analogous results were described 182 

for different carioca beans genotypes within a range of 3.0–6.5 µg‧g-1 [5]. Dzomba, Togarepi and 183 

Mupa [26] found higher anthocyanin contents in brown, spotted black, and pinto beans (0.45-0.59 184 

mg‧g-1). The anthocyanins are compounds associated with the bean coat color, so the lower values 185 

found were expected since the carioca beans present a pale color (light brown) (Supplementary figure 186 

1). For example, colorful beans, such as black beans, present higher TAC (1.94 to 3.47 mg‧g-1) [27]. 187 

The heat treatment after soaking the grains promoted a decrease for TAC (p<0.05) only in flours 188 

made with the cultivars Gol and Notavel (Table 1). The other cultivars did not observe significant 189 

variation (p>0.05), which suggests that cooking with the steam in an autoclave could preserve some 190 

pigments.  191 

The antioxidant activity measured by DPPH and ABTS radicals was significantly affected by 192 

the cultivars (p<0.05). This effect indicates that this variable depends on flavonoids and condensed 193 
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tannins in the respective common bean [24]. Regarding DPPH and ABTS analyses, the raw flour of 194 

cultivar Imperador presented the highest values (13.25 and 21.37 µmol Trolox‧g-1, respectively), and 195 

the lowest value was found in raw flour of cultivar Dama (7.59 and 16.33 µmol Trolox‧g-1, 196 

respectively) (Table 1). Similar results of DPPH (13.4 μmol Trolox‧g-1) were found by [27] for 197 

common Mexican beans (cream beans). The antioxidant activity presented a positive Pearson’s 198 

correlation with TAC (DPPH: r = 0.58, p < 0.001; ABTS: r = 0.55, p < 0.001) and TPC (ABTS: r = 199 

0.71, p < 0.001). The results confirmed that anthocyanins and polyphenols confer high antioxidant 200 

activity to bean grains. Similar correlations were found by Dzomba, Togarepi and Mupa [26] and 201 

Aquino-Bolaños, García-Díaz, Chavez-Servia, Carrillo-Rodríguez, Vera-Guzmán and Heredia-202 

García [27].  203 

The antioxidant potential measured by DPPH presented a decrease between 6.6% (Gol) and 204 

20.15% (Imperador) in the flours of cooked beans (Table 1). The cooked flours also reduced the 205 

ABTS radical's antioxidant capacity, and the ratio was between 12.4% (Imperador) and 25.4% 206 

(Dama). As the cultivars present different profiles of chemical compounds, the difference in the 207 

proportion of decrease is justified. Other research found that some cooking methods (pressure 208 

cooking and cooking in a frying pan) promote more significant reductions in antioxidant activity than 209 

the method used in this study, in a ratio of 71% to 92%, respectively [28].  210 

The phytate content exhibited significant variation (p < 0.05) between bean cultivars. The 211 

Imperador (Im) and Gol cultivars presented the lowest values (around 0.70%) (Figure 2a). Similar 212 

results were found by Díaz-Batalla, Widholm, Fahey, Castaño-Tostado and Paredes-Lopez [25], who 213 

reported the phytic acid content of domesticated and wild-type varieties of the common Mexican bean 214 

within 0.78–1.76% (raw grains). The phytates presented a negative Pearson's correlation with the 215 

antioxidant capacity of the flours (DPPH: r = - 0.71, p < 0.001; ABTS: r = - 0.76, p < 0.001), which 216 

suggested that increase of phytate content corroborates for antioxidant activity reduction in cooked 217 

flours (Table 1). The phytate content of the common beans increased (p < 0.05) with the cooking with 218 

the steam in an autoclave after soaking, with the highest values (around 1.2 %) observed for the flours 219 
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of cooked beans of cultivars Dama (Da_C) and Bola Cheia (BC_C) (Figure 2a). These results are the 220 

contrary of those detected by Linsberger-Martin, Weiglhofer, Thi Phuong and Berghofer [14], who 221 

found that phytic acid was decreased by high pressure up to 11% in beans and 36% in peas. Still, 222 

Belmiro, Tribst and Cristianini [13] showed that phytate content in common beans was not affected 223 

by cooking with high pressure.  224 

The decrease of the phytate content occurs because, during the soaking, there are changes in 225 

the membrane permeability of the grains, increasing the water absorption. Therefore, the intrinsic 226 

phosphatase is activated, causing hydrolysis and the increase of phytate release to the soaking water. 227 

This process is dependent on the soaking time and the bean genotype. Furthermore, the leaching of 228 

phytate in water during the traditional cooking process (boiling in water) occurs due to the greater 229 

gradient concentration, which causes the diffusion of this nutrient into the water [29]. Thus, the time 230 

used in the soaking step (6 h) may not be enough for phytate reduction. Moreover, as in this study, 231 

the beans were cooked in the autoclaving steam (without broth formation), the leaching of phytate 232 

during the cooking step was not viable. The heating process changes the solubility and consequently 233 

the bioaccessibility of phytates [30], and also reduces the amount of inositol hexaphosphate (IP6) and 234 

increases other inositol phosphates (inositol pentaphosphate (IP5), inositol tetraphosphate (IP4), and 235 

inositol triphosphate(IP3)) [31], thus increasing the results obtained by the methodology used, which 236 

could justify the results. Furthermore, phytates have been recognized as antinutrients because of their 237 

ability to decrease the bioavailability of protein- or starch-bound divalent and trivalent cations, for 238 

example, Fe3+ and Zn3+ [24]. The IP6 and IP5 reduce the bioavailability of zinc and iron while IP4 239 

and IP3 do not have this characteristic [31]., Besides, phytates can reduce triglycerides, serum 240 

cholesterol, and iron-mediated oxidation. They also present anti-cancer, antioxidant, anti-diabetics, 241 

and kidney stone decalcification properties [32].  242 

Tannin was not detected in the cultivars Dama and Madreperola (Figure 2b). These results 243 

were expected because these present cultivars characteristics of slow-darkening beans [5, 8], and the 244 

color of the bean seed coat is attributed to the presence and the concentration of anthocyanins and 245 
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condensed tannins [24]. Condensed tannins are polymeric flavonoids that comprise a small part of 246 

the widely diverse group of phenolic compounds. They are considered antinutrients because they 247 

affect nutrient bioavailability for the consumer. The condensed tannin content presented a positive 248 

Pearson’s correlation with the antioxidant capacity of the flours (DPPH: r = 0.75, p < 0.001; ABTS: 249 

r = 0.69, p < 0.001). These results follow the line that tannins also present health benefits since they 250 

are antioxidants and potentially anti-carcinogenic [24]. The condensed tannin content of cooked 251 

flours presented a significant reduction (p < 0.05). Other researchers also found that some cooking 252 

methods promote reductions in tannins content, which can be explained by the rupture of the cell wall 253 

promoted by cooking with pressure, initiating fluid migration from the cell to the extracellular 254 

medium, extracting the tannin together. Furthermore, the heat treatment may cause changes in their 255 

structure or solubility [13, 24].  256 

The TPC, TAC, phytates, and condensed tannin content, and antioxidant activity and their 257 

correlation are shown in the cluster tree (Figure 3) created to describe differences among the flours 258 

with a total variance of 83.25%. The flours were clustered by cultivars and treatment, indicating that 259 

both cultivars and heat treatment significantly influence flours properties. The cultivars Gol, 260 

Imperador, and Notavel, huddled in an individual group, presented a higher distance from those flours 261 

of cooked beans (Figure 3). These results reflect these cultivars' dissimilarities compared with the 262 

others, especially the highest amount of condensed tannin and TAC. The cluster tree also allows 263 

seeing that the flours of cooked beans from cultivar Imperador have the highest antioxidant activity 264 

(DPPH and ABTS), TAC, and TPC. The other cultivar that retains part of these characteristics before 265 

cooking was Gol.  266 

3.2 Flavonoids and saponins profile by UPLC-QToF-MSE: Unsupervised chemometric 267 

evaluation 268 

The chromatogram of the ethanolic extract from carioca bean exhibited phenol and saponins as main 269 

compounds (Supplementary Figure 1). Their tentative identification resulted in thirty compounds and 270 



64 

 

is presented by Bento, Ribeiro, Bassinello, Brito, Zocollo, Caliari and Soares Júnior [5]. To evaluate 271 

the effect of the heat treatment on the phenolic and saponins profile, principal component analysis 272 

(PCA) was applied to highlight specific changes and sample grouping. The score plot PC1 vs PC2 273 

explained the variance of 71.31 % and 10.35%, respectively, resulting in a two-dimension total 274 

conflict of 81.66%. The PC1 scores clustered the samples in two groups: flours of cooked beans 275 

pressed in left (negative values of PC1) and raw beans flours in the right (positive values of PC1) 276 

(Figure 4a).  277 

The PC1 showed phenolic compounds like catechin, epicatechin, kaempferol, soyasaponins 278 

αg and βg in positive and soyasaponin Ba and Bb in the negative (Figure 4b). These results were 279 

following the previous report for carioca beans since the group of phenolic compounds involves 280 

various sorts of molecules, and the most abundant in common beans are flavonoids, such as catechin, 281 

kaempferol, and procyanidin [5, 33, 34]. Moreover, kaempferol also was predicted to be a marker for 282 

identifying carioca beans genotype sensible to browning process during storage at ambient conditions 283 

[5]. Regarding health benefits, polyphenolic compounds present in beans act as antioxidant agents 284 

due to their ability to scavenge free radicals and bind to free molecules forming chelates, which reduce 285 

oxidative stress processes in the cell. As a result, they also can reduce inflammatory processes [33]. 286 

Regarding the effect of the heat treatment, the cooked bean flours presented a reduction in 287 

flavonoids compounds and an increase in soyasaponins from group B (Figure 4b). Degradation of 288 

phenolic compounds is common when the samples are subjected to a cooking procedure resulting in 289 

decreased concentration [7]. These reductions in phenolic compounds observed in cooked flours 290 

justified the reduction in antioxidant activity, TPC as well in the tannins content (Table 1, Figure 2a). 291 

Furthermore, thermal treatment affords a conversion of soyasaponin αg and βg in Ba and Bb by the 292 

loss of DDMP linkage, which resulted in an increase of soyasaponin Ba and Bb in cooked flours [7], 293 

as can be observed in the negative value of PC1. The saponins present functional benefits, such as 294 

antioxidant activity, resulting in health benefits (e.g., saponins from group DDMPs) [5, 35-37]. 295 
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The PC2 clustered the bean flours regarding their chemical similarities presenting cultivars 296 

Bola Cheia, Imperador, and Gol on the top (positive) and cultivars Notavel, Dama, and Madreperola 297 

on the bottom (negative) (Figure 4c). The cultivars Gol, Imperador, and Bola Cheia flours showed 298 

the highest concentration of phenolic compounds as catechin-O-hexoside, procyanidin B dimer, 299 

kaempferol-O-hexoside, and the soyasaponin Ba. These compounds may contribute to the most 300 

increased antioxidant activity and TPC of these bean genotypes. Finally, the flours of Notavel, Dama, 301 

and Madreperola cultivars presented the highest amount of procyanidin B trimer, soyasaponin A0-302 

αg, A0-βg, and βg (Figure 4c). The highest concentration of soyasaponin A0 (FSAGs) is the primary 303 

cause of undesirable bitter taste and astringent flavor in soybean/bean food products [38].  304 

The variations of the content of soyasaponin A0-αg, A0-βg were evaluated by semi-305 

quantification (Figure 5) to statistically certify the compound's variation among the flours of Notavel, 306 

Dama, and Madreperola. This cultivar presented the highest amount of soyasaponin A0-αg, and the 307 

cultivar Notavel showed the highest amount of soyasaponin A0-βg. The heat treatment was not able 308 

to reduce these compounds on the cooked bean flours. Thus, these flours might not be suitable for 309 

food development since they may present an undesirable taste and flavor, and the heat treatment could 310 

not reduce it. It is essential to say that saponins were considered antinutrients. Still, recent studies 311 

have shown that dietary saponins from grains, like beans, present health benefits as therapeutic to 312 

obesity pathogenicity control since they contribute to bodyweight management, waist circumference, 313 

and decrease blood pressure [35].  314 

4 Conclusion 315 

Cooking the beans in the autoclave steam affected the chemical profile of carioca bean flours, and 316 

these changes were dependent on the bean cultivars. The TPC decreased (more than 52%) in the 317 

cooked flours from the cultivars Madreperola and Dama; antioxidant activity also declined and was 318 

positively related with TAC and polyphenols contents. On the other hand, the phytate content 319 

increased in the flours of cooked beans, and the flours from Dama and Bola Cheia presented the 320 
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highest values (around 1.2%). The cooked flours from Imperador had the highest antioxidant activity 321 

(DPPH and ABTS), TAC, and TPC regarding the cultivars. The other cultivar that retained part of 322 

these characteristics before cooking was Gol.  323 

The LC-MS analysis of phenolic and saponins of the cooked flours showed a reduction in 324 

phenolic compounds and an increase in soyasaponin Ba and Bb, soyasaponins from group B. 325 

Concerning the cultivars, Notavel, Dama, and Madreperola presented the highest amount of 326 

soyasaponin A0. Thus, the flours of these cultivars might not be suitable for food development, at 327 

least in the native form (raw flours) since they may present an undesirable taste and flavor. On the 328 

other hand, cultivars Gol, Imperador, and Bola Cheia showed the highest concentration of phenolic 329 

compounds as kaempferol-O-hexoside and the soyasaponin Ba. Thus, the cultivars Imperador and 330 

Gol showed that they would be suitable to produce cooked flours by autoclave steaming after soaking, 331 

as food ingredients, and retain part of their antioxidant activity and bioactive compounds, such as 332 

polyphenols and saponins. 333 

Declaration of Competing Interest 334 

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships 335 

that could have influenced the work reported in this paper. 336 

Acknowledgments 337 

The authors thank CAPES, the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel, for 338 

the scholarships support and EMBRAPA for the research financial of the project Dark bean approved 339 

at the Call 07/2011 – Macroprograma 2 – code 02.11.07.010.00.00. 340 

References 341 

[1] FAO (2019) Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available from 342 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Accessed Jan 29 2021 343 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC


67 

 

[2] Bento JAC, Lanna AC, Bassinello PZ, et al. (2020) Food Research International 134(109249): 1-344 

11. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109249 345 

[3] Oliveira LC, Lima DCN, Bailoni MA, et al. (2017) Cereal Chemistry 94(1): 74-81. 346 

10.1094/cchem-05-16-0129-fi 347 

[4] Celmeli T, Sari H, Canci H, et al. (2018) Agronomy 8(9): 1-9. 10.3390/agronomy8090166 348 

[5] Bento JAC, Ribeiro PRV, Bassinello PZ, et al. (2021) LWT-Food Science Technology 139: 349 

110599. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110599 350 

[6] Rodríguez Madrera R, Campa Negrillo A, Suárez Valles B, Ferreira Fernández JJ (2021) Foods 351 

10(4). 10.3390/foods10040864 352 

[7] Bento JAC, Ribeiro PRV, Alexandre e Silva LM, et al. (2021) Food Chemistry 356: 129718. 353 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129718 354 

[8] Bento JAC, Bassinello PZ, Cruz QAd, et al. (2020) Research, Society and Development 9(11): 355 

e44491110103. 10.33448/rsd-v9i11.10103 356 

[9] de Farias HFL, Devilla IA, Silva AP, Bento JAC, Bassinello PZ (2020) Research, Society and 357 

Development 9(7): e725974414. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4414 358 

[10] Simons CW, Hall Iii C (2018) Food Science & Nutrition 6(1): 77-84. 359 

https://doi.org/10.1002/fsn3.531 360 

[11] Bento JAC, Bassinello PZ, Morais DK, et al. (2021) International Journal of Gastronomy and 361 

Food Science 25: 100383. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100383 362 

[12] Liu Y, Ragaee S, Marcone MF, Abdel‐Aal ESM (2020) Cereal Chemistry n/a(n/a). 363 

10.1002/cche.10344 364 

[13] Belmiro RH, Tribst AAL, Cristianini M (2020) Starch - Stärke 72(3-4): 1900212. 365 

https://doi.org/10.1002/star.201900212 366 

[14] Linsberger-Martin G, Weiglhofer K, Thi Phuong TP, Berghofer E (2013) LWT - Food Science 367 

and Technology 51(1): 331-336. 10.1016/j.lwt.2012.11.008 368 

[15] Mecha E, Leitao ST, Carbas B, et al. (2019) Foods 8(8): 27. 10.3390/foods8080296 369 

[16] Fan G, Beta T (2017) Journal of Food Composition and Analysis 62: 217-222. 370 

10.1016/j.jfca.2017.07.001 371 

[17] Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventós RM (1999). In: Oxidants and Antioxidants Part 372 

A. Vol 299. Academic Press, pp 152-178 373 

[18] Abdel-Aal el SM, Young JC, Rabalski I (2006) J Agric Food Chem 54(13): 4696-4704. 374 

10.1021/jf0606609 375 

[19] Prior RL, Fan E, Ji H, et al. (2010) Journal of the Science of Food Agriculture 90(9): 1473-376 

1478. 10.1002/jsfa.3966 377 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109249
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110599
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129718
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4414
https://doi.org/10.1002/fsn3.531
https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100383
https://doi.org/10.1002/star.201900212


68 

 

[20] Re R, Pellegrini N, Proteggente A, Pannala A, Yang M, Rice-Evans C (1999) Free Radic Biol 378 

Med 26(9-10): 1231-1237. 10.1016/s0891-5849(98)00315-3 379 

[21] Brand-Williams W, Cuvelier ME, Berset C (1995) LWT - Food Science and Technology 380 

28(1): 25-30. 10.1016/s0023-6438(95)80008-5 381 

[22] Price ML, Hagerman AE, Butler LG (1980) J Agric Food Chem 28(2): 459-461. 382 

10.1021/jf60228a047 383 

[23] Haug W, Lantzsch H-J (1983) Journal of the Science of Food and Agriculture 34(12): 1423-384 

1426. 10.1002/jsfa.2740341217 385 

[24] Chávez-Mendoza C, Sánchez E (2017) Molecules (Basel, Switzerland) 22(8): 1360 386 

[25] Díaz-Batalla L, Widholm J, Fahey G, Castaño-Tostado E, Paredes-Lopez O (2006) Journal of 387 

agricultural and food chemistry 54: 2045-2052. 10.1021/jf051706l 388 

[26] Dzomba P, Togarepi E, Mupa M (2013) African journal of agricultural research 8: 3330-3333. 389 

10.5897/AJAR12.225 390 

[27] Aquino-Bolaños EN, García-Díaz YD, Chavez-Servia JL, Carrillo-Rodríguez JC, Vera-391 

Guzmán AM, Heredia-García E (2016) Emirates Journal of Food and Agriculture: 581-588. 392 

10.9755/ejfa.2016-02-147 393 

[28] Aparicio X, Juárez-López BA (2012). In: Nevárez-Moorillón GV, Ortega-Rivas E (eds) Food 394 

Science and Food Biotechnology Essentials: A Contemporary Perspective. A.C [Mexican 395 

Association of Food Science], México, pp 25-33 396 

[29] Valdés ST, Coelho CMM, Michelluti DJ, Tramonte VLCG (2011) LWT - Food Science and 397 

Technology 44(10): 2104-2111. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.06.014 398 

[30] de Oliveira AP, Mateó BdSO, Fioroto AM, Oliveira PVd, Naozuka J (2018) Journal of Food 399 

Composition and Analysis 67: 135-140. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2018.01.012 400 

[31] Ramírez-Cárdenasi L, Leonel AJ, Costa NMB (2008) Food Science and Technology 28(1): 401 

200-213. https://doi.org/10.1590/S0101-20612008000100029 402 

[32] Bepary RH, Wadikar DD, Neog SB, Patki PE (2017) Journal of Food Science and Technology 403 

54(4): 973-986. 10.1007/s13197-016-2400-z 404 

[33] Santos E, Marques G, Lino-Neto T (2020). In: Preedy VR, Patel VB (eds) Aging (Second 405 

Edition). Academic Press, pp 289-295 406 

[34] Coelho SRM, Alves Filho EG, Silva LMA, et al. (2020) LWT - Food Science and Technology 407 

117: 108673. 10.1016/j.lwt.2019.108673 408 

[35] Jeepipalli SPK, Du B, Sabitaliyevich UY, Xu B (2020) Food Chemistry 318: 126474. 409 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126474 410 

[36] Shi J, Arunasalam K, Yeung D, Kakuda Y, Mittal G, Jiang Y (2004) Journal Medicinal Food 411 

7(1): 67-78. 10.1089/109662004322984734 412 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.06.014
https://doi.org/10.1016/j.jfca.2018.01.012
https://doi.org/10.1590/S0101-20612008000100029
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126474


69 

 

[37] Singh B, Singh JP, Singh N, Kaur A (2017) Food Chemistry 233: 540-549. 413 

10.1016/j.foodchem.2017.04.161 414 

[38] Chitisankul WT, Takada Y, Takahashi Y, et al. (2018) LWT - Food Science and Technology 415 

89: 93-103. 10.1016/j.lwt.2017.10.016 416 

 417 



70 

 

Table 1. Total phenolic content, total anthocyanin content, antioxidant activity by DPPH and ABTS 418 

of different carioca bean cultivars flours (raw and cooked). 419 

Cultivar1 Treatment TPC2 TAC3 DPPH4 ABTS5 

Dama 

Raw 40.16 ± 1.22AB 4.99 ± 0.17DE 7.59 ± 0.24F 16.33 ± 0.66DE 

Cooked 17.21 ± 0.77F 5.83 ± 0.36BCD 6.45 ± 0.15G 12.18 ± 0.91G 

Notavel 

Raw 26.44 ± 0.29D 7.88 ± 0.17A 11.11 ± 0.20BC 17.14 ± 0.57CD 

Cooked 28.31 ± 0.13CD 6.64 ± 0.42B 9.09 ± 0.27E 14.67 ± 0.25EF 

Madreperola 

Raw 42.70 ± 1.30A 5.57 ± 0.17CDE 9.32 ± 0.10E 16.94 ± 0.53CD 

Cooked 20.28 ± 0.32EF 4.83 ± 0.07DE 7.46 ± 0.13F 13.09 ± 1.00FG 

Imperador 

Raw 38.37 ± 1.47B 7.78 ± 0.29A 13.25 ± 0.26A 21.37 ± 0.30A 

Cooked 36.69 ± 2.64B 8.08 ± 0.74A 10.58 ± 0.27CD 18.71 ± 0.73BC 

Gol 

Raw 31.42 ± 0.37C 6.72 ± 0.17B 11.74 ± 0.32B 19.65 ± 0.72AB 

Cooked 27.11 ± 0.10D 4.61 ± 0.43E 10.83 ± 0.38CD 15.36 ± 1.01DE 

Bola Cheia 

Raw 38.99 ± 0.04 B 6.15 ± 0.17 BC 10.30 ± 0.13 D 18.81 ± 0.31 BC 

Cooked 21.27 ± 2.05 E 6.70 ± 0.50 B 9.62 ± 0.02 E 15.20 ± 0.27 DE 

1Means of three determinations ± standard deviation. Different letters on the same column represent a statistical difference 420 

(p <0.05); 2 Total phenolic content (TPC, mg·g-1); 3total anthocyanin content (TAC, µg·g-1); 4Antioxidant activity by 421 

DPPH (µmol Trolox·g-1); and 5 ABTS (µmol Trolox·g-1). 422 
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 423 

Figure 1. Plant material of carioca bean cultivars right after harvest (before storage). Source: personal 424 

archive. 425 
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 426 

 427 

Figure 2. Phytate (g‧100g-1) (a) and condensed tannins (g‧100g-1) (b) of flours (raw and cooked) from 428 

different common bean cultivars. Different letters represent the statistical difference between samples 429 

(p <0.05). Beans are described as No and No_C (Notavel), Im and Im_C (Imperador), Gol and 430 

Gol_C (Gol), B.C. and BC_C (Bola Cheia), Da and Da_C (Dama), and Ma and Ma_C 431 

(Madreperola), where the 'C' indicates cooked flours. 432 
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 433 

Figure 3. Heatmap visualization showing compounds identified by sum of squared differences from 434 

points to centroids where red and blue color represent the highest and the lowest concentration, 435 

respectively. Beans are described as No and No_C (Notavel), Im and Im_C (Imperador), Gol and 436 

Gol_C (Gol), B.C. and BC_C (Bola Cheia), Da and Da_C (Dama), and Ma and Ma_C 437 

(Madreperola), where the 'C' indicates cooked flours.  438 
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 439 

Figure 4. PC1 x PC2 scores plot on the beans in different heat times (a). Loadings in line with scores (b and c) for PC1 and PC2, respectively. Beans are 440 

described as: No and No_C (Notavel), Im and Im_C (Imperador), Gol and Gol_C (Gol), B.C. and BC_C (Bola Cheia), Da and Da_C (Dama), and Ma 441 

and Ma_C (Madreperola), where the 'C' indicates cooked flours.  442 
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443 

 444 

Figure 5. Box plot of semi-quantitative (relative peak area) evaluation from soyasaponin A of the 445 

beans in different heat times: (a) Soyasaponin A0-αg and (b) Soyasaponin A0-βg. Beans are described 446 

as No and No_C (Notavel), Da and Da_C (Dama), and Ma and Ma_C (Madreperola), where the 'C' 447 

indicates cooked flours. 448 
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Functional, thermal, and pasting properties of carioca bean (Phaseolus vulgaris L) flours 

Juliana Aparecida Correia Bento1, Daisy Karione Morais1, Rafael Siqueira de Berse1, Priscila 

Zaczuk Bassinello2*, Márcio Caliari1, Manoel Soares Soares Júnior1 
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2 EMBRAPA Rice and Beans, Rodovia GO-462, km 12, Zona Rural, CP 179, CEP 75375-000, Santo Antônio de 

Goiás, Goiás, Brazil. Fone: +55 (62) 3533-2186 | Fax: +55 (62) 3533-2186.  

 

Abstract: This study verified if cooking presoaked beans in the steam of autoclave improves 

the pasting properties, texture profile, water-solubility (WSI), emulsifying capacities of aged 

carioca bean’ flours. The carioca beans flour presented high content of protein (20.7 –22.3 

g·100g-1), resistant starch (RS) (8.3 – 31.1 g·100g-1), and dietary fiber (TDF) (18.9 – 23.7 

g·100g-1), and the cultivar Notavel presented the highest content of total dietary fiber and 

resistant starch for both cooked and raw flour. The pretreatment promoted an increase in TDF 

(8.8 %, cultivar Dama) and a decrease in RS (19.5 %, 33.4 %, and 47.0 % for cultivars 

Imperador, Gol, and Bola Cheia, respectively). Regarding the pasting properties, the heating 

process promoted a reduction in the values of peak viscosity, final viscosity, breakdown, and 

setback for all carioca bean cultivars. The other parameters, i.e., gel hardness, WSI, emulsifying 

capacity, and stability also presented a significant decrease in the cooked flours. So, the 

pretreatment promoted a total or/partially starch pre-gelatinization and the denaturation of the 

proteins of the flours which might increase their acceptability for food development. 

 

Keywords: Resistant starch; paste viscosity; hardness; emulsifying capacity; water solubility.
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Pre-gelatinized flours of black and carioca bean by-products: development of gluten-

free instant pasta and baked snacks 

Juliana Aparecida Correia Bento1, Priscila Zaczuk Bassinello2*, Daisy Karione Morais1, 

Menandes Alves de Souza Neto1, Luiz Artur Mendes Bataus3, Rosângela Nunes Carvalho2, 

Márcio Caliari1and Manoel Soares Soares Júnior1 

1Food Science and Technology Department, Federal University of Goiás – UFG, CP 131, CEP 74690-900, 

Goiânia, Goiás, Brazil. 

2 EMBRAPA Tropical Agroindustry, R. Dra. Sara Mesquita, 2270 - Pici, CP 3761, CEP 60511-110, Fortaleza, 

Ceará, Brazil.  

3 Institute of Biological Sciences, Federal University of Goiás, Avenida Esperança, s/n., Campus Samambaia, 

CEP 74690-900, Goiânia, Goiás, Brazil. 

Abstract: We investigated the effects of soaking on the physical, chemical, and technological 

properties of by-product (broken grains) flours of carioca and black beans pre-gelatinized in an 

autoclave and verified the application of pre-gelatinized flours in instant pasta and baked snacks 

for technological, nutritional, and sensory acceptance. Soaking of the by-products affected the 

technological properties of pre-gelatinized flours enabling their use in instant pasta. Non-

macerated by-products flours were suitable as ingredients for baked snack preparation. The 

pasta from both macerated and pre-gelatinized flours had optimal cooking time between 3 and 

4 min, high protein (19 g·100g-1) and dietary fiber (18 g·100g-1) and were acceptable to a 

sensory panel. The baked snacks also showed high protein, and the snacks of the by-product of 

carioca beans excelled in the sensorial test. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L.; Pasting properties; Gel texture profile; Pulse-based 

products; Gluten-free products. 
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Physicochemical and functional properties of aged grains flour from different dry 

common beans 

Juliana Aparecida Correia Bento1, Daisy Karione Morais1, Karen Carvalho Ferreira1, Priscila 

Zaczuk Bassinello2*, Rosângela Nunes Carvalho3, Márcio Caliari1, and Manoel Soares Soares 
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Abstract: This work describes the functional and nutritional quality of the flour of ten common 

beans to verify their potential for application as ingredients in food products. Aged bean grain 

flours were prepared from seven carioca bean and three colored grains. The higher content of 

protein (25g·100g-1), fat (1.5g·100g-1), and low carbohydrate (55g·100g-1) was found in the 

pink bean. The purple bean presented the highest phenolic content (54.47mg·g-1), anthocyanins 

(76.4µg·g-1), and antioxidant activity (21.17µmol Trolox·g-1). The carioca bean flour presented 

a low content of phytates (4.84 mg·g-1) and tannins (0.0 mg·g-1). Concerning the pasting 

properties, the bean flour presented a high variation for the final viscosity (227 to 1934cP), 

setback (147 to 596cP). For water solubility and emulsification capacity, carioca bean showed 

high values (28g·100g-1 and 59%, respectively). The aged beans flours may be suitable for 

various food applications due to their variability in nutritional composition and technological 

parameters. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L.; antioxidant activity; phytates; tannins; hardness; viscosity.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) Avaliação do perfil de fenólicos durante o armazenamento de grãos de feijão carioca 

Durante o armazenamento dos grãos de feijão carioca ocorrem reações que resultam em 

alteração do conteúdo de compostos fenólicos nos grãos envelhecidos. Assim, o teor de 

compostos fenólicos, durante o armazenamento (6 meses em temperatura ambiente), reduziu 

nos grãos de escurecimento rápido e não apresentou alterações significativas para grãos de 

escurecimento lento.  

Além disso, foi possível observar que existe diferença entre o perfil de compostos 

fenólicos dos grãos tipo carioca que escurecem lentamente e os que ficam escuros mais 

rapidamente. Ainda observamos uma maior intensidade relativa / íon do composto fenólico 

kaempferol nos grãos cariocas que escurecem menos durante o armazenamento. Logo, o 

kaempferol pode ser um marcador para diferenciar o feijão carioca com característica de 

escurecimento rápido daquele com tendência de escurecimento lento, pois o feijão de 

escurecimento rápido apresenta uma redução no teor de kaempferol durante o armazenamento.  

Em relação ao perfil de saponinas nos grãos de feijão carioca, não foi possível associar 

estas às alterações na coloração do feijão durante o armazenamento. 

b) Avaliação nutricional e tecnológica de farinhas de feijão colorido e carioca 

Os métodos de cocção propostos para o preparo das farinhas (cozinhar grãos macerados 

(6 horas de molho em água) no vapor da autoclave por 5 min; e cozinhar os grãos não macerados 

por 20 min no vapor da autoclave) promoveram alterações significativas nos compostos 

químicos estudados, sendo a intensidade dessas alterações influenciada pelas cultivares.  

A maioria das farinhas dos feijões cozidos, que foram preparadas com a combinação da 

etapa de imersão em água por seis horas e cinco minutos de cozimento no vapor da autoclave, 

apresentou menor perda de antocianinas, de atividade antioxidante (DPPH e ABTS) e de taninos 

em comparação com as farinhas de grãos cozidos por 20 minutos. 

Quanto aos perfis de fenólicos e saponinas, as farinhas preparadas com grãos cozidos 

apresentaram redução dos compostos fenólicos e saponinas αg, e βg, e aumento no conteúdo de 

saponinas Ba e I. O conteúdo de oligossacarídeos também aumentou com o tratamento térmico, 

especificamente nas farinhas de grãos de feijão cozido em autoclave por 20 minutos.  



 

80 

 

As cultivares de feijão carioca, Notável, Dama e Madrepérola apresentaram as maiores 

quantidades de saponina A0. Assim, as farinhas dessas cultivares podem não ser adequadas 

para o desenvolvimento de alimentos, pelo menos na forma in natura (farinhas cruas), pois 

podem apresentar sabor e odor indesejáveis. Para essas cultivares, o processamento térmico 

seria interessante pois ele reduz esse composto, e assim viabiliza a utilização desse material em 

aplicações alimentícias.  

Por outro lado, as cultivares Gol, Imperador e Bola Cheia apresentaram as maiores 

concentrações de compostos fenólicos como o kaempferol-O-hexosídeo e de saponina Ba. 

Assim, as cultivares Imperador e Gol foram as mais adequadas para produzir farinhas de grãos 

de feijão cozidos, pois preservaram parte de sua atividade antioxidante e compostos bioativos, 

como polifenóis e saponinas. 

As farinhas de feijão colorido e feijão carioca apresentaram diferenças significativas nos 

conteúdos de proteína, amido total, amido resistente e fibra alimentar, sendo que o feijão 

vermelho apresentou maior teor de amido total e menor teor de amido resistente e proteína. Por 

outro lado, o feijão amarelo apresentou a maior quantidade de proteína e amido resistente.  

As farinhas de feijão cozido, comparadas com as suas respectivas farinhas de grãos crus, 

apresentaram redução nos valores de solubilidade em água, propriedades de pasta (viscosidade 

de pico, viscosidade final, e retrogradação), dureza, adesividade, resiliência, capacidade de 

emulsificação e estabilidade. A intensidade dessas reduções foi dependente da cultivar e do 

método de cozimento.  

Assim, as farinhas cozidas (grãos macerados e cozidos por 5 minutos) foram 

consideradas vantajosas para a aplicação em produtos alimentícios que requerem adição de alto 

percentual da farinha de feijão sem causar uma grande discrepância na textura.  

Por outro lado, as farinhas preparadas com apenas a cocção dos grãos em autoclave, por 

20 minutos, foram adequadas para o desenvolvimento de massas alimentícias, devido à sua 

menor solubilidade em água e adesividade. Além disso, essas farinhas apresentaram aumento 

no conteúdo de amido resistente, o que as torna nutricionalmente interessantes.  

c) Propriedades tecnológicas e funcionais de farinhas cruas de grãos de feijão 

envelhecidos 

Farinhas cruas de feijão envelhecido de diferentes cultivares podem apresentar 

diferenças na composição nutricional, compostos bioativos e parâmetros tecnológicos. Assim, 
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as farinhas de grãos roxo, rosa e alguns grãos carioca apresentam altos teores de proteína, fibras 

alimentares, antocianinas e atividade antioxidante, e baixo teor de carboidratos. Portanto, são 

ingredientes com alto valor nutricional, ou seja, podem ser empregadas no desenvolvimento de 

alimentos com apelo nutricional. 

Em relação às propriedades tecnológicas, algumas cultivares apresentaram baixos 

valores de viscosidade, associados a altos valores de solubilidade em água e capacidade 

emulsificante, e baixa dureza de gel, o que é adequado para sistemas alimentares que requerem 

rápida solubilização e baixa viscosidade final. Outras cultivares apresentaram altos valores de 

viscosidade e dureza de gel, associados a alta capacidade absorção de água e óleo, o que é 

favorável para aplicação como espessante em alimentos. Ou seja, a diversidade de perfis 

tecnológicos das farinhas cruas de grãos de feijão envelhecido favorece a utilização destes 

materiais como ingredientes para a elaboração de produtos alimentícios.  

d) Viabilidade de farinhas de bandinhas de feijão para produção de macarrão e snacks 

As farinhas de bandinhas de feijão pré-gelatinizadas sem a etapa de maceração, sofreram 

um menor grau de gelatinização dos grânulos de amido, e foram indicadas para a produção de 

snacks assados; destas, a farinha de coproduto de feijão carioca proporcionou snacks assados 

com melhor aceitação sensorial, sendo, portanto, a mais indicada para essa aplicação. 

As farinhas pré-gelatinizadas de bandinhas de feijões carioca e preto macerados 

apresentaram qualidades tecnológicas adequadas para o desenvolvimento das massas 

alimentícias instantâneas, como baixa solubilidade em água e elevada absorção de água, além 

de eliminar sabores desagradáveis apresentados pelos grãos de feijão crus. 

As massas alimentícias instantâneas de farinha pré-gelatinizada de bandinhas de feijões 

carioca e preto macerados resultaram em massas alimentícias instantâneas com altos índices de 

aceitação sensorial, e similares entre si, sendo, portanto, ambas indicadas para a produção deste 

tipo de produto. Ambos os produtos desenvolvidos, macarrão e os biscoitos assados, 

apresentaram alto valor nutricional, quando comparados com os produtos análogos produzidos 

com farinhas de trigo ou milho. 

e) Conclusão geral  

Os grãos de feijões carioca apresentam perfil de fenólicos distintos quando relacionados 

com a sua predisposição ao escurecimento durante o armazenamento, o que indica o 
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envolvimento destes compostos na formação de pigmentos de coloração marrom no tegumento 

dos grãos envelhecidos. 

Os métodos propostos para a obtenção de farinhas cozidas de feijão colorido e carioca 

promoveram alterações significativas na quantidade e nos compostos químicos, com destaque 

para o aumento de algumas saponinas e oligossacarídeos.  

Quanto as propriedades tecnológicas, as farinhas cozidas apresentam potencial de 

aplicação industrial, devido a melhorias obtidas em suas características funcionais, o que pode 

aumentar sua aceitabilidade como ingrediente base e ampliar seu potencial de uso em diferentes 

produtos alimentícios. 

Além disso, as farinhas do feijão comum (ou do coproduto do feijão) permitem o 

desenvolvimento de produtos com apelo nutricional, uma vez que o feijão é uma importante 

fonte de nutrientes e compostos bioativos, aos quais são atribuídos vários benefícios à saúde. 

Foi demosntrado que é possível a transformação de grãos de feijão envelhecidos, ou de 

bandinhas de feijão, em ingrediente para a indústria alimentícia, que permite o desenvolvimento 

de alimentos com alto valor nutricional e boa aceitação sensorial. Com isso, será possível a 

agregação de valor no coproduto do feijão ou dos grãos desvalorizados devido ao 

escurecimento, além de favorecer a redução do desperdício da cadeia produtiva do feijão, e 

assim contribuirá para uma produção mais sustentável. 

f) Perspectivas futuras 

Com base nos resultados obtidos nesse trabalho de tese, sugerimos novos 

desdobramentos dessa pesquisa: 1) Avaliação do perfil químico das farinhas de feijão comum 

(em especial dos grãos coloridos) em função da maceração dos grãos, levando-se em conta a 

capacidade de absorção de água de cada cultivar, determinando assim, condições ótimas para 

menores perdas de compostos bioativos e maior incremento do conteúdo de amido resistente; 

2) A quantificação dos compostos bioativos nos grãos cozidos, tal como serão ingeridos, ou 

ainda, no produto alimentício desenvolvido com as farinhas pré-gelatinizadas, e durante o 

processo digestivo (digestão in vitro); 3) Investigação da relação entre os compostos fenólicos, 

a propriedade de pasta e a formação de amido resistente; 4) Desenvolvimento de outros 

produtos alimentícios (como misturas para sopas e molhos) com aplicação das farinhas de feijão 

cozidas ou de grãos envelhecidos, além de avaliar suas características sensoriais e aceitação 

comercial.  


