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RESUMO

Resumo – O Feijão pré-cozido enlatado industrializado, comumente consumido
no exterior, pode ser uma solução interessante para atender a demanda do
consumidor por um produto de fácil e rápido preparo. Nesse tipo de produto a
uniformidade de cor dos grãos cozidos (tamanho, cor, forma) e a textura (maciez)
estão entre as principais características de qualidade para aceitação do produto
pelo consumidor. No Brasil, as indústrias carecem de cultivares que atendam
satisfatoriamente esses quesitos de qualidade, especialmente para feijão preto
que apresente estabilidade na cor após o cozimento. Neste trabalho, foram
colhidos (2019/2020-Santo Antônio de Goiás/GO) 4 genótipos andinos de feijão
preto (CNF 11351, CNF 00840, CNF 002023 E CNF 001602) e 7
mesoamericanos (BRS CAMPEIRO, BRS FP 403, BRS ESTEIO, BRS
ESPLENDOR, IPR TUIUIU, IPR UIRAPURU E RICO 24) e, como referência,
usou-se amostra comercial de feijão preto enlatado. Em triplicatas após o remolho,
os grãos foram cozidos em autoclave (121°C/15 min a 15 psi), para simular
processamento industrial. As amostras foram analisadas quanto à cor instrumental
(L, a, b e diferença total de cor (ΔE) entre cozidos e crus) e textura instrumental
(dureza). Para cor, os mesoamericanos apresentaram significativamente menor
desbotamento (41,14%) em relação aos andinos, mas todos numa faixa
perceptível a olho nu (ΔE>4), destacando-se a BRS FP 403 como a mais estável.
Quanto à dureza, em geral os andinos foram significativamente mais macios
(94,64%) inclusive que a amostra comercial (33,33%) e isto pode explicar a maior
perda de cor (“overcooked”); apesar de mais duros, os mesoamericanos se
classificaram com dureza baixa (<10), especialmente BRS Esteio. Conclui-se que
ajustes no processo térmico podem contribuir para melhorar a performance de
ambos os grupos de feijões, e que existe variabilidade genética para essas
características que podem ser exploradas.

Palavras-chaves: Phaseolus vulgaris, tratamento térmico, lixiviação



ABSTRACT

Abstract - Pre-cooked canned industrialized beans, commonly consumed abroad,
can be an interesting solution to meet consumer demand for a product that is easy
and quick to prepare. In this type of product, the uniformity of the cooked beans
(size, color, shape) and texture (softness) are among the main quality
characteristics for the acceptance of the product by the consumer. In Brazil,
industries lack cultivars that satisfactorily meet these quality requirements,
especially for black beans that show color stability after cooking. In this work, 4
Andean black bean genotypes (CNF 11351, CNF 00840, CNF 002023 AND CNF
001602) and 7 Mesoamericans (BRS CAMPEIRO, BRS FP 403, BRS ESTEIO,
BRS ESPLENDOR, IPR TUIUIU, IPR UIRAPURU AND RICO 24) and, as a
reference, a commercial sample of canned black beans was used. In triplicates
after soaking, the beans were cooked in an autoclave (121 ° C / 15 min at 15 psi),
to simulate industrial processing. The samples were analyzed for instrumental
color (L, a, b and total color difference (ΔE) between cooked and raw) and
instrumental texture (hardness). For color, Mesoamericans showed significantly
less fading (41.14%) compared to the Andeans, but all within a range noticeable to
the naked eye (ΔE> 4), with BRS FP 403 standing out as the most stable. As for
hardness, in general the Andeans were significantly softer (94.64%) even than the
commercial sample (33.33%) and this may explain the greater loss of color
("overcooked"); despite being tougher, Mesoamericans scored low (<10),
especially BRS Esteio. It is concluded that adjustments in the thermal process can
contribute to improve the performance of both groups of beans, and that there is
genetic variability for these characteristics that can be explored.

Keywords: Phaseolus vulgaris, heat treatment, leaching
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com a instrução normativa do Ministério da Agricultura, os grãos

de feijão são provenientes das espécies Phaseolus vulgaris L. e Vigna unguiculata

(L) Walp, respectivamente classificados como feijão comum (Grupo 1) e

feijão-caupi (Grupo 2). O Feijão comum é classificado como: branco, preto, cores

e misturado, onde o feijão preto é o produto que contém, no mínimo, 97% de

grãos de coloração preta (MAPA, 2008).

Feijão é o nome genérico para um grande grupo de plantas da família das

leguminosas (Fabaceaes), que tem como característica marcante a ocorrência do

fruto do tipo legume, também conhecido como vagem. Na alimentação, o feijão é

rico em nutrientes essenciais como proteínas, ferro, cálcio, vitaminas

(principalmente do complexo B), carboidratos e fibra (EMBRAPA, 2012).

Existem inúmeras variedades de feijão no mercado brasileiro, tais como

preto, mulatinho, carioca, pardo, roxo, entre outros (CARNEIRO et al., 2005; IBGE,

2011).Nos últimos quatro anos, a produção média de feijão, em países que

compõem o Mercosul, ficou em 3,6 milhões de toneladas, sendo o Brasil o

principal produtor, com cerca de 3,1 milhões de toneladas anuais; seguido da

Argentina, com 350,0 mil toneladas; do Paraguai, com 56,0 mil toneladas; e do

Uruguai, com 3,5 mil toneladas (SAFRA, 2019/2020).

O consumo per capita de feijão no Brasil despencou 42,5% nos últimos 40

anos, passando de 24,9 quilos por habitante ao ano para 14,3 kg/habitante/ano,

aponta a Cogo - Inteligência em agronegócio (CANALRURAL,2020). Com a

urbanização, um dos fatores que contribuem para essa redução é o tempo gasto

para se realizar o cozimento do grão. O feijão preto pronto para consumo se torna

uma solução para o cardápio do consumidor, porém a escolha de cultivares

adequadas para o processamento é desafio para a indústria, sendo importante

estudar o comportamento dos genótipos existentes durante o processo industrial.

http://carloscogo.com.br/
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Caracterizar a qualidade tecnológica de diferentes genótipos de feijão de

origem mesoamericana e andina da cor preta submetidos a um processo térmico

que simula o industrial.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Avaliar o perfil de descoloração de grão em genótipos de feijão de origem

mesoamericana e andina da cor preta submetidos a um processo térmico de

cocção, similar ao industrial.

-Avaliar a dureza instrumental de grão em genótipos de feijão de origem

mesoamericana e andina da cor preta submetidos a um processo térmico de

cocção, similar ao industrial.

-Comparar as características tecnológicas avaliadas nas amostras do estudo, com

as de um feijão preto comercial disponível no mercado local em embalagem

cartonada.
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3 REVISÃO

3.1 FEIJÃO

Segundo Kaplan (1965), o feijão comum, Phaseolus vulgaris (Figura 1), é

uma leguminosa originária da antiga cultura inca, que possui um alto teor proteico.

O feijão comum vem sendo extremamente indispensável principalmente na

América Latina, Índia e África, que são regiões onde a proteína animal é limitada

tanto por motivos culturais, religiosos ou principalmente econômicos (BRIGIDE,

2002). O feijão faz parte da tradição alimentar brasileira, sendo considerado um

prato indispensável no dia-a-dia e uma das principais fontes proteicas (ALVES

FILHO; GIOVANNI, 2000; CASCUDO, 2004. PHILIPPI, 2006). O consumo de

feijões no Brasil foi iniciado por negros e índios logo após o descobrimento e

assim, por ser mais acessível e oferecer opções de espécies variadas para cultivo

e consumo, passou a integrar a alimentação cotidiana do brasileiro (ORNELLAS,

2000). O país é um dos maiores produtores mundiais do grão, principalmente na

região sul (COSTA, 2000).

Figura 1. Grãos de Feijão preto (Phaseolus vulgaris)

Fonte: Os autores

Um dos mais altos consumos per capita anual de feijão no mundo era no

Brasil (VIEIRA, 1983). Entretanto, segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar

2002/2003, ocorreu uma redução de 30% na aquisição alimentar domiciliar de
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feijões e demais leguminosas entre 1974 e 2003 (IBGE, 2004). Porém, ainda é

predominante no Brasil o padrão arroz-feijão, sendo indispensavelmente oferecido

como preparações fixas em quase todos os cardápios das Unidades Produtoras

de Refeições comerciais e coletivas. Em relação ao valor nutricional, o feijão

presente na dieta brasileira apresenta grande importância. Além da alta

quantidade de proteína, variando entre 15 e 33%, serve também como uma das

melhores fontes vegetais de ferro (BRIGIDE, 2002).

Em relação à qualidade proteica, o feijão possui uma deficiência dos

aminoácidos sulfurados metionina e cistina, e biodisponibilidade reduzida de

aminoácidos sulfurados sendo os dois muito necessários na alimentação. Em

contraste, os cereais possuem deficiência em outro aminoácido essencial, sendo

este a lisina (VIEIRA, 1983; PEREIRA; COSTA, 2002). Outro fator que influencia

na qualidade protéica é a presença de fatores antinutricionais, como os fitatos e

polifenóis (taninos), estando presentes em diferentes teores de acordo com a

variedade do feijão (GENOVESE; LAJOLO, 2001). Entretanto, alguns destes

compostos, como por exemplo as fibras solúveis, possuem efeitos que são

atribuídos no tratamento de enfermidades como câncer de cólon, doenças

cardiovasculares e diabetes (MANISHA et al., 2003; WOO et al., 2003). Cabe

ressaltar que o tratamento térmico pode reduzir drasticamente a presença desses

antinutricionais.

A composição química dos feijões ainda possui outro aspecto muito

importante, sendo este o efeito fisiológico causado pela presença de fibras

alimentares. Essas fibras podem auxiliar na prevenção de diarreia ou obstipação,

na redução do desenvolvimento de câncer de cólon, no controle de pressão

arterial, na tolerância à glicose e na melhoria dos níveis de lipídios séricos. Tudo

isso ocorre através da estimulação indireta do sistema imunológico (SILVA; SILVA,

1999; COSTA, 2004; QUEIROZ – MONICI, 2005).

3.1.1 Feijão preto

Existem muitos tipos de feijão, com tamanhos, sabores e cores diferentes.
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O feijão preto no Brasil ocupa o segundo lugar no tipo de grão mais cultivado no

país, sendo mais consumido no sul do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro

e Santa Catarina (SCHOLZ, 2000).

A variedade de feijão preto, conhecida como Diamante Negro, é

pertencente ao grupo comercial preto com um ciclo de floração de 40 dias e

colheita de 90 dias. A planta possui uma flor violeta e um porte ereto, com

potencial de produção de 3500 Kg/ha, sendo que 100 grãos têm a massa de

aproximadamente 21,3g. Essa cultivar é originária de um cruzamento realizado no

Centro de Agricultura Tropical (CIAT) na Colômbia, sendo muito recomendada

para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Santa

Catarina, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Essa recomendação ocorre

principalmente por conta de vários experimentos onde essa cultivar se mostrou

mais produtiva do que a testemunha utilizada em cada estado, principalmente em

épocas de seca.

Em diversas regiões do mundo o feijão preto é bastante cultivado. A

produção média anual de feijão preto nos Estados Unidos foi de cerca de 90 mil

toneladas métricas entre 1999 e 2003, mostrando um crescimento enorme entre

os anos de 2009 e 2013, chegando a 154 mil toneladas métricas, sendo isso

devido em parte ao aumento das exportações para o México. Alguns dos fatores

responsáveis pelo aumento da popularidade do feijão preto entre os consumidores

dos Estados Unidos são seus atributos culinários, baixo custo, valor nutricional e

produção sustentável. O feijão preto é muitas vezes consumido como produto

enlatado em diferentes apresentações, como molho ou salmoura, feijão frito e

sopa, entre outros (MENDOZA et al., 2017).

3.1.2 Feijão enlatado

Os parâmetros empregados para o pré-processamento e armazenamento

de grãos são os mesmos relacionados à qualidade da matéria-prima do feijão para

processamento industrial. O produto deverá estar com impurezas e com teor de

água igual ou inferior a 13 % b.u., dessa forma as operações unitárias de limpeza
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e secagem garantirão a qualidade da matéria-prima para os processos posteriores

(SCHOENINGER et al., 2018).

Condições de baixa temperatura e umidade relativa são mais adequadas

para o armazenamento do feijão para processamento. Essas condições vão

contribuir para a redução da atividade metabólica do produto além de reduzir a

velocidade das reações enzimáticas. A redução destes fatores é importante, já

que podem ser responsáveis por problemas considerados graves para a qualidade

da matéria prima, como o escurecimento e endurecimento do tegumento. Logo,

matéria prima proveniente de sistemas de produção, pré-processamento e

armazenamento de qualidade, implica em feijão processado de qualidade

(SCHOENINGER et al., 2018).

Algumas das principais etapas no processamento do feijão são a

classificação da matéria prima, hidratação, lavagem, branqueamento, cozimento,

acondicionamento nas embalagens e estabilização. O principal objetivo de quem

consome o feijão enlatado é encontrar um produto visualmente uniforme e

apetitoso, com um caldo viscoso e brilhante, além dos grãos íntegros. Todas essas

características sensoriais são prevalentes a outras como textura e sabor, pois

essas só serão apreciadas caso o consumidor, ao abrir a embalagem, esteja

satisfeito com o que encontrou. O feijão processado deverá refletir uma

abordagem em aspectos físicos, químicos, sensoriais e nutricionais, sendo que em

escala industrial apenas as características físicas e sensoriais são avaliadas

(SCHOENINGER et al., 2018).

Um fator de qualidade muito importante é o índice de danos nos grãos após

o processamento, já que é indesejável a presença de grãos partidos, trincados ou

explodidos. Também pode ser avaliada a textura do grão através do equipamento

texturômetro, que indica se a amostra possui a firmeza desejada. Outro fator a ser

avaliado é a cor, utilizando para isso instrumentos que visam a quantificação e

desmembramento de dados em coordenadas colorimétricas (SCHOENINGER et

al., 2018).
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3.2 COR

Um dos principais parâmetros indicadores de qualidade é a cor, tendo uma

forte influência na aceitação do consumidor. Para atrair o consumidor, a indústria

alimentícia utiliza muito a parte visual. A cor do alimento vem da emissão de

energia em comprimento de ondas variadas, sendo que o olho detecta a cor

através da luz visível, que engloba comprimentos de onda em uma faixa entre

380-770nm. A cor é derivada de compostos presentes nos alimentos, sendo que o

brilho de frutas e vegetais por exemplo, podem ser oriundos de vários compostos

pigmentados, como carotenóides, clorofila e flavonóides (DAMODARAN; PARKIN;

FENNEMA, 2010; DUTCOSKY, 2011).

A tonalidade do grão preto, por exemplo, ocorre por causa da antocianina,

que é uma substância antioxidante associada à prevenção de câncer e males

cardiovasculares. Esses compostos podem facilmente serem perdidos por

lixiviação da cor do grão durante o processamento térmico, já que a estabilidade

das antocianinas frente à temperatura é influenciada pelo grau de acilação, onde

quanto maior a temperatura mais elas se degradam. A lixiviação faz com que o

produto enlatado apresente uma característica mais descolorida, com tom cinza

ou marrom, afetando bastante a aceitação do consumidor de feijão enlatado

(MENDOZA et al., 2017).

As sementes de leguminosas possuem compostos termolábeis que causam

efeitos negativos no seu valor nutritivo. Alguns exemplos são os inibidores de

protease, hemaglutininas, cianógenos, fatores de flatulência e inibidores de

minerais (HARO, 1983; LINDNER, 1995; REIS, 2004). Assim, é possível afirmar

que o tratamento térmico dos feijões é benéfico também à digestibilidade,

inativando os inibidores de proteases, promovendo um efeito benéfico na

digestibilidade (COENDERS, 1996; SILVA; SILVA, 1999; SILVA; SILVA, 2000;

ANDRADE, 2004; COSTA, 2004; FERREIRA, 2004; QUEIROZ-MONICI, 2005;).

Um procedimento muito recomendado por diversos autores é o remolho do

feijão (SILVA; SILVA, 1999; OLIVEIRA et al., 2001a; OLIVEIRA et al., 2001b;

OLIVEIRA et al., 2003; COSTA, 2004; FERREIRA, 2004; QUEIROZ-MONICI,
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2005), visto que esse pode reduzir a concentração de fatores antinutricionais nos

pigmentos das cascas ou no grão como um todo.

Bento et al. (2020) afirmam que o método mais indicado para fornecer a

distinção entre cores de diferentes genótipos é a avaliação instrumental da cor.

Foi desenvolvido em 1976 o CIELAB (Figura 2), fornecendo uma

diferenciação de cores bem mais precisa em relação à percepção humana

(ABBOTT, 1999; PATHARE; OPARA; Al-SAID, 2013). Nesse sistema existem três

eixos perpendiculares – L* eixo principal (preto=0 e branco=100); a* [verde (-) ao

vermelho (+)] e b* [azul (-) ao amarelo (+)]. Os parâmetros a* e b* são

coordenadas cromáticas que, para melhor entendimento, podem ser

transformadas (FERREIRA, 1994; McGUIRE, 1992).

O (a*) representa a cromaticidade do tom verde ao vermelho e possui valor

entre -60 a +60. Já o valor de (b*) que é a saturação do azul ao amarelo, também

tem valores de -60 a +60 (BERNARDO, 2010).

Figura 2 : Sistema de coordenadas CIELab (adaptado de CIELab, 1976).

Fonte: Researchgate (2012).
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O valor de (L*) é associado à claridade da amostra, expressando em

porcentagem de 0 para o preto e 100 para o branco. Em relação ao feijão preto,

(L*) deve ser inferior ao valor de 22, pois caso for maior que isso o tegumento

preto é associado à coloração arroxeada (RIBEIRO; POSSEBON; STORCK,

2003).

Segundo o National Bureau of Standards Unit (NBS) a diferença de cor (∆E)

é detectada por humanos numa escala: 0 a 0,5 - pouco perceptível; 0,5 a 1,5 -

ligeiramente perceptível; 1,5 a 3,0 - perceptível; 3,0 a 6,0 considerável perceptível;

6,0 a 12,0 - muito perceptível; maior que 12,0 - muitíssimo perceptível (Hongxia et

al., 2011).

3.3 TEXTURA

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT afirma que a textura

pode ser definida como todas as propriedades reológicas e estruturais

(geométricas e de superfície) de um alimento, perceptíveis por receptores

mecânicos, táteis e eventualmente pelos receptores visuais e auditivos (ABNT,

1993).

Para avaliar as propriedades mecânicas a partir de forças aplicadas ao

alimento, tais como compressão, corte, cisalhamento e tensão, são utilizados

métodos instrumentais de análise de textura. A Análise do Perfil de Textura (TPA)

instrumental utiliza sucessivas forças deformantes, simulando a ação de

compressão e corte dos dentes durante a mastigação (LI et al., 1998).

Outra definição possível de textura é que a mesma pode ser definida como

uma reação à uma força com atributos mecânicos aplicados em um determinado

material, e ainda, uma propriedade tátil, onde se nota a granulometria, umidade e

oleosidade. Pode ser medida ainda por características como pastosidade,

gomosidade, viscosidade e firmeza (DUTCOSKY, 2011; FERREIRA et al., 2000).

Há alguns fatores que podem influenciar na textura do alimento, como pH,
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geometria, composição química, entre outros. Portanto, a textura depende de um

conjunto de fatores, não sendo uma particularidade simples. Apesar de existirem

vários fatores que podem interferir, o incentivo de percepção é na maior parte

mecânico, correspondendo a maioria das análises (FERREIRA et al., 2000;

SZCZESNIAK, 2002; TENREIRO, 2014).

A análise pode representar uma ampla relevância na indústria alimentícia

para o recebimento de matérias primas, o controle do processamento do produto,

no desenvolvimento de novos produtos e no resultado final do alimento na linha de

processamento (DE GÓES CARNEIRO et al., 2011).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido em duas etapas, cocção do feijão preto e análise

instrumental de textura e cor, sendo todas realizadas na Embrapa Arroz e Feijão

em Santo Antônio de Goiás.

4.1 MATERIAL

Foram multiplicadas na fazenda Capivara safra 2019/2020 sementes de

onze genótipos de feijão preto adquiridas no banco ativo de Germoplasma da

Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás - GO, sendo quatro de origem

andina (CNF 000840, CNF 001602, CNF 002023, CNF 11351) e sete de origem

mesoamericana (BRS FP 403, BRS Esplendor, BRS Esteio, Rico 23, IPR

Uirapuru, BRS Campeiro e IPR Tuiuiu).

Os genótipos receberam códigos para facilitar o entendimento e a

distribuição dos dados conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Codificação dos genótipos de feijão preto de diferentes origens.

ID Genótipo Nome comum Pool Gênico Codificação
BGF 0011350 CNF 11351 ANDINO BGF A
BGF 000840 CNF 000840 ANDINO BGF B

BGF 0002023 CNF 002023 ANDINO BGF C
BGF 0001602 CNF 001602 ANDINO BGF D

BRS CAMPEIRO BRS CAMPEIRO MESOAMERICANO BRS A
BRS FP 403 BRS FP 403 MESOAMERICANO BRS B
BRS ESTEIO BRS ESTEIO MESOAMERICANO BRS C

BRS ESPLENDOR BRS ESPLENDOR MESOAMERICANO BRS D
IPR TUIUIU IPR TUIUIU MESOAMERICANO IPR A

IPR UIRAPURU IPR UIRAPURU MESOAMERICANO IPR B
RICO 23 RICO 24 MESOAMERICANO RICO

Para comparar as características finais desejadas no produto foi utilizado o

feijão preto comercializado (Figura 3) pronto em embalagem cartonada, sem

tempero (peso líquido: 490g).
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Figura 3: Feijão preto cozido pronto comercializado.

Fonte: os autores

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Cocção do feijão preto

Após alguns testes preliminares (não apresentados), o cozimento de 30

grãos, em triplicata, foi realizado com base no protocolo americano, com

modificações, principalmente relacionadas ao tamanho dos recipientes,

composição do caldo e o volume de grãos. Estes ficaram em hidratação por 1 h,

em copos de 200 mL com água destilada, conforme Mendoza et al. (2018).

Em seguida, os volumes dos grãos foram medidos em proveta de 100 mL,

e os grãos foram cozidos somente em água. A quantidade do caldo foi
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estabelecida pelo volume de grãos multiplicado por três, em todos os genótipos.

Os grãos e o caldo medido foram colocados em potes de vidro de 170 mL. O

cozimento foi realizado em autoclave vertical CS (Prismatec, SIE Engenharia,

BRA, 2008) a temperatura de 121°C com pressão de 15 psi ou 1 kgf/cm² por 15

min., conforme Basset et al. (2020). Logo após o cozimento, os potes foram

resfriados em água corrente fria até a temperatura ambiente, o caldo foi retirado

para análise de cor e os grãos submetidos a análises de cor e textura.

4.2.2 Análises laboratoriais

Os grãos crus, cozidos e o caldo obtido após a cocção, foram submetidos à

análise de cor. O feijão obtido no comércio local também foi submetido a análise

de cor para o grão e para o caldo. As análises foram realizadas em triplicata para

cada amostra, e para cada réplica foram feitas 5 leituras. Os parâmetros

instrumentais de cor foram realizados no Laboratório de Grãos e Subprodutos,

utilizando colorímetro ColorQuest Colorímetro XE (Hunter Lab, EUA).

O equipamento foi calibrado com uma placa de cerâmica, segundo os

padrões indicados pelo fabricante (Y= 85,8; x= 0,3195; y= 0,3369), para

representar a luz do dia média foi utilizado o iluminante D65. Os resultados obtidos

se apresentaram em termos de Luminosidade (L*), cromaticidade (a* e b*), e

diferença de cor total (Equação 1). A diferença entre cada parâmetro (L*, a* e b*)

durante o processo de cocção em autoclave foi calculada pela diferença entre a

cor do grão cru e cozido (ΔE* = variação da cor total) como descrito por Bento et

al. (2020).

Equação 1 : Variação de cor total

Para análise instrumental de textura (maciez), foram selecionados apenas

grãos inteiros, cada grão foi colocado individualmente em uma placa de
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texturômetro TA-XT2i (Estável Micro Systems, Surrey, Tax Plus), com uma força

de compressão de 80% e uma sonda cilíndrica de 2 mm de diâmetro em

velocidade constante de 1,0 mm/s a uma temperatura de 25ºC, em triplicatas

(cada réplica constituiu-se de dez leituras).

4.2.3 Análises estatísticas

Foram realizados os cálculos de médias, desvio padrão e coeficientes de

variação para os resultados das análises de cor e textura. Os dados obtidos foram

submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para comparação de

médias, ao nível de significância de 5%, por meio do software XLSSTAT. O mapa

de calor foi criado a partir da distância euclidiana, no aplicativo disponível em:
ClustVis: a web tool for visualizing clustering of multivariate data (BETA) (ut.ee).

https://biit.cs.ut.ee/clustvis/
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores instrumentais para luminosidade (L *), índice de saturação (C) e

o ângulo de tonalidade (H0) e a diferença total de cor (ΔE) de cultivares de feijão

preto (Figura 4) são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Valores instrumentais de cor de cultivares de feijão preto.

L*- luminosidade do grão cru; C- índice de saturação do grão cru; H0- ângulo de
tonalidade do grão cru; L_GC*- luminosidade do grão cozido; C_GC- índice de saturação
do grão cozido; H0_GC- ângulo de tonalidade do grão cozido; ΔE- diferença total de cor.
*Médias com letras sobrescritas diferentes na mesma coluna diferem entre si (p<0,05).

Figura 4: Diferentes genótipos de feijão preto antes e após o cozimento e feijão
comercial.

Fonte: os autores
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A Luminosidade do grão cru (L*) para o genótipo BGF D, apresentou maior

valor (15,94 ± 0,09) diferindo estatisticamente dos genótipos IPR B, BRS B e BRS

D que apresentaram menores valores (14,06 ± 0,33 e 14,26 ± 0,26,

respectivamente). (Tabela 2)

Para o grão cozido a Luminosidade (L_GC*) apresentou maiores valores

(25,25 ± 0,35 e 24,67 ± 1,12) para os genótipos BGD A, BGF B respectivamente,

estes estatisticamente diferentes dos genótipos BRS A, BRS B, BRS C, IPR B E

RICO com valores entre 13,67 ± 0,68 e 16,02 ± 1,04 (Tabela 2). O valor de

luminosidade (L_GC*) para o grão comercial foi de 20,04 ± 1,59, 19,71% mais

escuro que os genótipos andinos em destaque e 31,31% mais claro que os

genótipos mesoamericanos citados.

O Índice de Saturação (C) do grão cru, demonstrou maior valor para o

genótipo BGF A (4,56 ± 0,59) que difere estatisticamente dos genótipos de valores

menores BGF C, BRS A, BRS D, BRS C, IPR A, IPR B, RICO e BRS B, entre 0,30

± 0,10 e 0,74 ± 0,06. (Tabela 2)

Para os grãos cozidos, destacaram-se o genótipo BGF C com maior

saturação (C_GC) 15,41 ± 1,36, 9 diferindo estatisticamente do genótipo de menor

saturação BRS B 5,54 ± 0,36 (Tabela 2). O genótipo andino em destaque

apresentou saturação 96,06% superior ao feijão comercial 7,86 ± 0,79, enquanto o

mesoamericano apresentou 29,52% inferior à testemunha.

O ângulo de Tonalidade (H0) dos grãos crus para os genótipos BGF B, BGF

C, BRS C, IPR A, IPR B, RICO apresentou valores entre 320,62 ± 4,48 e 359,45 ±

2,71, próximos aos tons azul e roxo da escala CIELAB (Figura 2), os genótipos

BGF A, BGF D, BRS A e BRS D apresentaram valores entre 6,77 ± 0,70 e 45,58 ±

10,91, próximos aos tons de azul e vermelho da escala CIELAB (Figura 2).

Após passar pelo processo de cocção todos os grãos apresentaram ângulo

de tonalidade (H0_GC) com valores localizados próximos aos tons amarelo e

vermelho na escala CIELab (Figura 2), destacando-se os genótipos BGF A com

valor 89,36 ± 0,18 e BRS B com valor 85,09 ± 1,10, estes diferentes
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estatisticamente (Tabela 2). Nas análises do feijão preto pronto cozido

comercializado o valor do ângulo de tonalidade foi de H0_GC 88,03 ± 0,33,

apresentando uma diferença de tonalidade de 1,49% para BGF A e 3,46% para

BRS B.

Segundo Chaicouski et al., (2014), para a análise de cor, de acordo com o

sistema CIELab (Figura 2) utiliza-se as coordenadas L*, a* e b* que indicam

luminosidade e coloração (C): escura ou azulada. Valores altos indicam uma

amostra com maior pureza e pigmentação, o que no plano, apresenta-se com

pontos distantes do centro. Os valores de *L e C sugerem que os grãos de origem

andina apresentam coloração mais clara e pigmentada, que os de origem

mesoamericana tanto para os grãos crus quanto cozidos. Os valores de H0

diferem estatisticamente, porém valores próximos a zero apresentam tonalidade

semelhante a valores próximos a 360 devido ao modelo do círculo cromático da

escala CIELab (Figura 2), os ângulos encontrados sugerem que os genótipos de

origem andina e mesoamericana apresentam coloração entre as cores vermelho,

azul e roxo, quando crus e tendem a se distanciar da coloração azul após a

cocção.

Os pigmentos antocianinas são hidrossolúveis e apresentam cor entre o

azul e o púrpura, enquanto os carotenóides são pigmentos lipofílicos responsáveis

pelas cores entre o amarelo e o vermelho (Rodrigues- Amaya, 2018). Logo é

sugestivo que a mudança no ângulo de tonalidade esteja associada a lixiviação

das antocianinas.

O genótipo BRS B, apresentou menor perda de cor com valor de ΔE 5,51 ±

0,33 e diferiu estatisticamente dos genótipos BGF C, BGF B, BGF A, que

apresentaram maior perda de cor com valores de ΔE entre 14,90 ± 1,19 e 17,73 ±

0,90 (Tabela 2).

Os mesoamericanos apresentaram significativamente menor desbotamento

(41,14%) em relação aos andinos, mas todos numa faixa muito perceptível a olho

nu (ΔE>6) (Hongxia et al., 2011). Destacando-se a BRS FP 403 como a mais

estável. Segundo Mendonça et. al. (2017), na pesquisa de alimentos, a cor é
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representada com frequência usando o espaço de cores luminosidade (L *) e

cromaticidade (a*) e (b*), e a comparação entre esses polinômios testados (ΔE) é

considerada aproximadamente uniforme e seus resultados devem corresponder

aos da percepção humana (Figura 4).

Os valores instrumentais para luminosidade (L_C *), cromaticidade (a_C*) e

(b_C*), e opacidade do caldo são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Valores instrumentais de cor do caldo de diferentes genótipos de feijão
preto.

Parâmetros L_C* Opacidade

Cultivar

BGF A 22,47 ± 1,96 AB 100,60 ± 0,00 AB

BGF B 20,05 ± 1,14 ABC 99,80 ± 2,54 B

BGF C 22,44 ± 1,07 A 98,30 ± 0,48 B

BGF D 19,16 ± 0,92 BC 98,80 ± 2,77 B

BRS A 16,94 ± 0,61 CD 101,00 ± 0,13 AB

BRS B 13,56 ± 0,86 D 100,70 ± 0,26 AB

BRS C 15,21 ± 0,81 D 100,50 ± 1,00 AB

BRS D 20,05 ± 1,38 ABC 99,50 ± 0,31 AB

IPR A 15,30 ± 0,40 D 104,00 ± 2,19 A

IPR B 15,22 ± 0,76 D 100,50 ± 0,59 AB

RICO 15,24 ± 1,50 D 99,80 ± 0,06 AB

COMERCIAL 17,90 ± 0,04 99,20 ± 0,34
L_C*- luminosidade do caldo; médias com letras sobrescritas diferentes na mesma coluna
diferem entre si (p<0,05).

Quanto à coloração do caldo, é possível observar que o genótipo BGF C,

apresentou menor luminosidade (L_C*) 22,44 ± 1,07, estatisticamente diferente

dos genótipos BRS C, IPR A, IPR B, RICO e BRS B que apresentaram

luminosidade (L_C*) entre 13,56 ± 0,86 e 15,21 ± 0,81 (Tabela 3). Para o caldo do

feijão comercial foram obtidos os valores de luminosidade *L_C 17,90 ± 0,04,

25,14% mais claro que o andino em destaque e 19,66% mais escuro que os

mesoamericanos citados. A opacidade do caldo apresentou maior valor (104,00 ±

2,19) para o genótipo IPR A, diferindo estatisticamente dos genótipos BGF D, BGF

C e BGF B que apresentaram valores menores entre 98,30 ± 0,48 e 99,80 ± 2,54

(Tabela 3). Para o caldo do feijão comercial a opacidade foi de 99,20 ± 0,34, 4,6%
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menos opaco que o mesoamericano e sua diferença percentual com os andinos

foi mínima (0,15%). É possível perceber que assim como nos grãos estudados, os

valores de opacidade e luminosidade do caldo do feijão comercial sugerem a

lixiviação da pigmentação dos grãos para o caldo.

Os valores instrumentais da análise de textura de diferentes genótipos de

feijão preto de origem andino e mesoamericana são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Valores instrumentais de dureza de grãos cozidos.

Parâmetros Dureza

Cultivar

BGF A 1,08 ± 0,15 EF

BGF B 0,92 ± 0,07 F

BGF C 0,68 ± 0,08 F

BGF D 1,79 ± 0,17 CD

BRS A 2,52 ± 0,20 AB

BRS B 2,52 ± 0,30 A

BRS C 1,87 ± 0,03 CD

BRS D 1,37 ± 0,08 DE

IPR 1,60 ± 0,07 D

IPS 2,15 ± 0,07 BC

RICO 1,06 ± 0,06 EF

COMERCIAL 1,68 ±0,22
*Médias com letras diferentes sobrescritas na mesma coluna diferem entre si (p<0,05)

Na análise de textura dos grãos cozidos, o genótipo BRS B apresentou

maior dureza 2,52N ± 0,30, estatisticamente diferente dos genótipos BGF B e BGF

C que apresentaram menores valores de 0,92 N ± 0,07 e 0,68 N ± 0,08

respectivamente (Tabela 4). A dureza do feijão comercial apresentou valor 1,68 N

± 0,22. Quanto à dureza, em geral os andinos foram significativamente mais

macios (94,64%) inclusive que a amostra comercial (33,33%) e isto pode explicar

a maior perda de cor (“overcooked”); Bento et al. 2020 obteve valores de dureza

entre 2,77N ± 0,36 e 4,51N ± 0,85 para feijões cozidos sobre pressão após

diferentes tempos de armazenamento. Os grãos citados no artigo estavam

cozidos, logo podemos afirmar que os valores de dureza dos grãos

mesoamericanos mesmo estando maiores que os valores de dureza dos grãos

andinos, sugerem grãos cozidos e macios.
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A partir do gráfico do mapa de calor (Figura 5) é possível observar que os

genótipos de origem mesoamericana apresentam um comportamento semelhante

entre eles, assim como o comportamento dos genótipos de origem andina são

similares.

Figura 5: Mapa de Calor das variáveis analisadas nos genótipos de feijão preto

ΔE- diferença total de cor; L*- luminosidade do grão cru; a* e b*- cromaticidade do grão
cru; C- índice de saturação do grão cru; H0- ângulo de tonalidade do grão cru; L_GC*-
luminosidade do grão cozido; a_GC* e b_GC*- cromaticidade do grão cozido; C_GC-
índice de saturação do grão cozido; H0_GC- ângulo de tonalidade do grão cozido; L_C*-
luminosidade do caldo; a_C* e b_C*- cromaticidade do caldo;

É possível observar no mapa de calor (Figura 5), que os genótipos de origem
mesoamericana apresentaram valores menores que os andinos para as variáveis
relacionadas à cor do grão e maiores quanto à dureza do grão. Os genótipos
mesoamericanos apresentaram valores de índice de saturação e ângulo de tonalidade
bem próximos aos valores do feijão comercial e luminosidade inferior, os valores de
dureza sugerem grãos cozidos. Apesar de apresentarem valores de luminosidade e índice
de saturação mais altos que os valores obtidos para o grão comercial, os genótipos de
origem andina apresentaram ângulo de tonalidade próximo e dureza menor que os
demais feijões analisados.
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6 CONCLUSÃO

Ajustes no processo térmico podem contribuir para melhorar a performance de

ambos os grupos de feijões, e que existe variabilidade genética para essas

características que podem ser exploradas pelo programa de melhoramento

genético. Todos os genótipos avaliados apresentaram valores finais coerentes

com o feijão pronto comercializado no mercado local.



32

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBOTT, J. A. Quality measurement of fruits and vegetables. Postharvest
Biology and Technology, v. 15, p. 207-225, 1999.

ALMEIDA I. L; FERREIRA L.T. O feijão nosso de todo dia. Empresa
Brasileira de Pesquisa e Agropecúaria. Disponível em:
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1462995/o-feijao-nosso-d
e-todo-dia. Acesso em: 09 jun. 2021.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Análise sensorial de
alimentos e bebidas – NBR 12806. Rio de Janeiro: ABNT, 1993. 8p.

ALVES FILHO, I; GIOVANNI, R. Cozinha brasileira com recheio de história.
Rio de Janeiro: Revan, 2000.

ANDRADE, E.C.B. et al. Comparação dos teores de cobre e zinco em
leguminosas cruas e após serem processadas termicamente em meio salino
e aquoso. Ciênc. Tecnol. Aliment. Campinas, v.24, n.3, p. 316-318, jul./set.,
2004.

BENTO, J. A. C. et. al., The convenience of non-conventional methods for
evaluation of the culinary quality of beans. Research, Society and
Development, v. 9, n. 11,p. 1-20, 2020.

BERNARDO L. M. Histórias da luz e das cores. Porto: Universidade do
Porto, 2010.

BRASIL.  Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção à Saúde –
Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar
para a população brasileira: Promovendo a Alimentação Saudável.
Edição Especial, Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília – DF: 2006

BRIGIDE, P. Disponibilidade de ferro em grãos de feijão comum
(Phaseolus vulgaris L.) irradiados. 2002, 58 f..Dissertação (Mestrado em
Ciência e Tecnologia de Alimentos)-Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2002.

CANAL RURAL. Consumo per capita de feijão caiu 42,5% nos últimos 40
anos, diz Cogo. Disponível em:
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/feijao/consumo-feijao-40-a
nos-cogo/ Acesso em: 09 jun. 2021.

CASCUDO, L. da C. História da alimentação no Brasil. São Paulo: Global,
2004.

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1462995/o-feijao-nosso-de-todo-dia
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1462995/o-feijao-nosso-de-todo-dia
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/feijao/consumo-feijao-40-anos-cogo/
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/feijao/consumo-feijao-40-anos-cogo/


33

CARVALHO, B. L.; RAMALHO, M. A. P.; VIEIRA JÚNIOR, I. C.;Abreu, Â. F.
B. New strategy for evaluating grain cooking quality of progenies in dry bean
breeding programs. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v.17, n.2,
p.115-123, 2017.

CARVALHO, P. G. B.; MACHADO, C. M. M.; MORETTI, C. L.; FONSECA, M.
E. N. Hortaliças como Alimentos Funcionais. Brasilia: Embrapa
Hortaliças. Horticultura Brasileira. v.24. 2006.

COENDERS, A. Química culinária. Zaragoza: Acribia, 1996.

COSTA, L. L. F. da. Levantamento de fungos toxigênicos e
contaminação por micotoxinas em feijão (Phaseolus vulgaris L.)
cultivado no estado de Santa Catarina. 2000, Dissertação (Mestrado em
Ciência dos Alimentos)-Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2000. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/78280. Acesso em: 19
mai. 2021.

CONAB. Perspectivas para agropecuária. Safra 2019/2020. v. 7, p. 1-102
Brasília, 2019.

DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos
de      Fennema. Porto Alegre: Artmed Editora, 2010.

DE GÓES CARNEIRO, A. P. et al. Parâmetros de textura em barras de
chocolate ao leite. Brazilian Journal of Food & Nutrition/Alimentos e
Nutrição, v. 22, n. 2, p. 259-264, 2011.

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. Análise sensorial de
alimentos, v. 3, n. 2, p. 180-185, 2011.

FERNANDES, A. C.; DUTRA, B. E.; PROENÇA, R.P.C. Critérios de
qualidade nutricional e sensorial de preparações de feijão preto e vermelho.
Nutrição em Pauta,Santa Catarina, v. 85, p. 68-72, 2007.

FERREIRA, M. D. Physiological responses of strawberry to handling
impacts and precooling methods. 1994. 124 f. Dissertação (Mestrado) -
University of Florida - IFAS, Gainesville, 1994.

FERREIRA, S. M. R. et al. Características físicas do feijão comum. Hig.
Aliment.,Curitiba, PR, Brasil, v.18, n.126/127, nov/dez, 2004.

FERREIRA, V. L. P. et al. Análise sensorial: testes discriminativos e
afetivos. Campinas: SBCTA, 2000.

GENOVESE, M. I., LAJOLO, F. M. Atividade inibitoria de tripsina do feijão



34

(Phaseolus vulgaris L.): Avaliação crítica dos métodos de determinação.
Archivos Latinoamericanos de Nutrición. v.51, n.4, p.386-394, 2001.

HARO, A. de. La calidad nutritiva de las leguminosas: grano y su control
genético. In: CUBERO, J. I.; MORENO M. T. Leguminosas de grano.
Madrid: Ediciones Mundi-prensa, p. 45-54, 1983.

HONGXIA, Z.; ZHIYANG, L.; XIN, Y.; YUAN, L. Study on colour classification
of pork with computer vision system based on different colour difference
formula. Key Engineering Materials, Bern, v. 474–476, p. 1638-1642, 2011.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Diretoria de Pesquisas –
Coordenação de Índices de Preços – Pesquisa de Orçamentos Familiares
2002-2003: Análise da disponibilidade domiciliar de alimentos e do estado
nutricional no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA.
Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa de orçamentos familiares
2008-2009: Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil (POF). Rio
de Janeiro: IBGE, 2011. 150 p.

KAPLAN, L.; Arqueology and domestication in american Phaseolus (beans).
Econ. Bot., v.19, p. 358-368,1965.

KONICA MINOLTA. Entendiendo El Espacio de Color CIE L*A*B*.
Disponível em:
http://sensing.konicaminolta.com.mx/2014/09/entendiendo-el-espacio-de-col
or- cie-lab/. Acesso em: 22 mai. 2021.

LAJOLO, F.M.; GENOVESE, M.I.; MENEZES, E.W. Qualidade nutricional. In:
ARAUJO, R.S.; RAVA, C.A.; STONE, L.F.; ZIMMERMANN, M.J.O. (Coord.).
Cultura do feijoeiro comum no Brasil. Piracicaba: Potafós, 1996, p.23-56.

LI, R.; CARPENTER, J. A.; CHENEY, R. Sensory and instrumental properties
of smoked sausage made with Mechanically Separated Poultry (MSP) meat
and wheat protein. Journal of Food Science, v. 63, n. 5, p. 923-929, 1998.

LINDNER, E. Toxicologia de los alimentos. 4. ed. Zaragoza: Acribia, 1995.

MANISHA, C. et al. Beneficial effects of high dietary fiber intake in patients
with type    2 diabetes mellitus. The New England Journal of Medicine, v.
342, n. 11, p. 392-1398, 2003.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Perfil do feijão
no Brasil. Disponível em:
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/feijao/saiba-mais. Acesso em:
26 mai. 2021.

http://sensing.konicaminolta.com.mx/2014/09/entendiendo-el-espacio-de-color-cie-lab/
http://sensing.konicaminolta.com.mx/2014/09/entendiendo-el-espacio-de-color-cie-lab/
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/feijao/saiba-mais


35

MCGUIRE, R. G. Reporting of Objective Color Measurements. HortScience,
v. 27, n. 12, p. 1254-1255, 1992.

MENDOZA, F. A. et al. Automated prediction od sensory scores for color and
appeareance in canned black beans (Phaseolus vulgaris L.) using machine
vision. International Journal of Food Properties, v. 20, n. 1, p. 83-99,
2017.

MENDOZA, F. A. et al. Prediction of canned black bean texture (Phaseolus
vulgaris L.) from intact dry seeds using visible/near infrared spectroscopy and
hyperspectral imaging data. Journal of the science of food and
agriculture, v. 98, p. 283-290, 2018.

OLIVEIRA, A. C. de et al. Uso doméstico da maceração e seu efeito no valor
nutritivo do feijão comum (Phaseolus vulgaris, L.). Rev. Nutr., Campinas,
v.12, n.2, p. 191-195, maio/ago., 1999.

OLIVO, R.; GUARNIERI, P. D.; SHIMOKOMAKI, M. Fatores que influenciam
na cor de filés de peito de frango. Revista Nacional da Carne, São Paulo, n.
289, p. 44-49, 2001.

ORNELLAS, L. H. A alimentação através dos tempos. 2. ed. Florianópolis:
Editora da UFSC, 2000.

PATHARE, P. B.; OPARA, U. L.; Al-SAID, F. A. Colour Measurement and
Analysis in Fresh and Processed Foods: A Review. Food Bioprocess
Technol. v. 6, p. 36-60, 2013.

PHILIPPI, S.T. Nutrição e Técnica Dietética. 2.ed. Barueri: Editora Manole,
2006.

QUEIROZ-MONICI, K. da S. Biofidogenic effect of dietary fiber and resistant
starch from leguminous on the intestinal microbiota of rats. Nutrition, v.21,
p.602-608, 2005.

RAPHAELIDES, S. N.; GRIGOROPOULOU, S.; PETRIDIS, D. Quality
attributes of pariza salami as influenced by the addition of mechanically
deboned chicken meat. Food Quality and Preference, v. 9, n. 4, p. 237-242,
1998.

REIS, N. T. Nutrição clínica: interações. São Paulo: Atheneu, 2004.

RIBEIRO, N. D.; POSSEBON, S. B.; STORCK, L. Progresso genético em
caracteres agronômicos no melhoramento do feijoeiro. Ciência Rural, Santa
Maria, v. 33, n. 4, p 629-633, 2003.



36

RODRIGUEZ-AMAYA, Delia B. Update on natural food pigments-A
mini-review on carotenoids, anthocyanins, and betalains. Food Research
International, Burlinton, v. 124, p. 200-205, 2018.
doi:10.1016/j.foodres.2018.05.028.

PEREIRA, C.A.S; COSTA, N.M.B Proteínas do feijão preto sem casca:
digestibilidade em animais convencionais e isento de germes (germ-free).
Revista de Nutrição, Campinas, v. 15, n. 1, p. 5-14, jan./abr., 2002.

SCHOENINGER, V., et.al. Industrialização e qualidade de feijões enlatados.
Labgrãos Magazine, v.2, n.1, 2018.

SCHOLZ, M. B. dos S. Qualidade tecnológica de variedades de feijão. In:
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR. Feijão: tecnologia de
produção. Londrina: IAPAR p.193-202, 2000.

SILVA, M. R.; SILVA, M. A. A. P. Aspectos nutricionais de fitatos e taninos.
Rev. Nutr. Campinas, v.12, n.1, p. 21-32, jan./abr., 1999.

SILVA, M. R.; SILVA, M.A. A. P. Fatores antinutricionais: inibidores de
proteases e lecitinas. Rev. Nutr. Campinas, v.13, n.1, p. 3-9, jan./abr., 2000.

SIQUEIRA, B. S.; PEREIRA, W. J.; BATISTA, K. A.; OOMAH, D. B.;
FERNANDES, K. F.; BASSINELLO, P. Z. Influence of storage on darkening
and hardening of slow – and regular – carioca bean (Phaseolus vulgaris l.)
genotypes. Journal of Agricultural Studies, Cambridge, v. 2, n. 2, p.
2166-0369, 2014.

SZCZESNIAK, A. S. Texture is a sensory property. Food Qual. Preference,
v. 13, n. 4, p. 215-225, 2002.

TENREIRO, M. I. C. Estudo das propriedades físico-químicas do queijo
Serra da Estrela. 2014. 82 f. Dissertação (Mestrado em Qualidade e
Tecnologia Alimentar)- Instituto Politécnico de Viseu , Viseu, 2014.

USDA. Grain: World Markets and Trade. August 2015. United States
Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, Washington, DC, US,
2015.Disponível
em:https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/USStandardsforGrade
sCannedDriedbeans.pdf. Acesso em: 19 mai. 2021.

VIEIRA, C. Cultura do feijão. 2. ed. Viçosa: Imprensa Universitária da UFV,
1983.

WOO, K. K. et al.. Effect of resistant starch from corn or rice on glucose
control, colonic events, and blood lipid concentrations in



37

streptozotocininduced diabetic rats. Journal of Nutritional Biochemistry, v.
14, n. 3, p. 166-172, 2003.




