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RESUMO 

Influência do processamento e do processo digestivo  in vitro na 
bioacessibilidade de compostos fenólicos do feijão comum 

O feijão tem destaque por ser base da alimentação brasileira juntamente com o 
arroz, fornecendo nutrientes essenciais ao desenvolvimento humano, como proteínas e 
minerais. Os benefícios do consumo de feijão vão além do fornecimento de nutrientes 
essenciais, já que esta leguminosa tem se destacado também por seu potencial benéfico 
à saúde, apresentando efeito antioxidante e antimutagênico. Estes efeitos têm sido 
associados à presença de compostos bioativos, em especial os compostos fenólicos. O 
processamento térmico é essencial para o consumo destes grãos, entretanto, pode 
causar modificações nos seus fitoquímicos, seja na composição ou na concentração. 
Além disso, é preciso ressaltar que nem todo conteúdo de polifenóis, ou de qualquer 
nutriente, é absorvido e aproveitado integralmente pelo organismo, é preciso 
compreender como o processo digestivo influencia a bioacessibilidade destes 
compostos. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de 
diferentes formas de tratamento térmico sobre os principais compostos fenólicos (mais 
relevantes de acordo com a literatura), conteúdo de fenólicos totais e atividade 
antioxidante dos feijões carioca e preto (variedades mais consumidas no Brasil), além de 
verificar a influência do tratamento térmico e do processo digestivo simulado in vitro 
sobre a concentração e a bioacessibilidade dos compostos fenólicos encontrados nas 
amostras. Foram avaliados grãos crus; grãos macerados em água por 12 horas; grãos 
cozidos em panela aberta com ou sem a água de maceração; grãos cozidos sob pressão 
com ou sem a água de maceração. Foram realizadas análises de compostos fenólicos 
totais, atividade antioxidante pelos métodos de DPPH, ABTS e ORAC, além da análise 
cromatográfica dos principais compostos fenólicos dos feijões. As amostras cozidas 
foram submetidas à digestão in vitro e analisadas quanto ao seu conteúdo de compostos 
fenólicos. O tratamento térmico promoveu a liberação de compostos fenólicos ligados a 
matriz, aumentando assim, o conteúdo de polifenóis livres acompanhado do aumento do 
potencial antioxidante em relação ao grão cru. A utilização da água de maceração e de 
pressão durante a cocção preservou maior conteúdo de polifenóis em relação aos 
tratamentos onde a água foi descartada e aos tratamentos em panela aberta. A 
avaliação da bioacessibilidade permitiu verificar que o processo digestivo tem influência 
na concentração dos polifenóis, sendo que a etapa duodenal, em especial, foi marcada 
por redução na concentração dos compostos fenólicos analisados. As amostras em que 
a água de maceração foi utilizada na cocção tinham maior conteúdo de polifenóis livres, 
entretanto, este conteúdo não estava totalmente bioacessível. Sendo assim, o descarte 
da água de maceração e a utilização de pressão para cocção são os procedimentos 
mais indicados para preservação dos compostos fenólicos da fração bioacessível. Neste 
estudo foi evidenciado que o tratamento térmico, a matriz e o processo digestivo in vitro 
têm influência sobre os compostos fenólicos da fração bioacessível. 

Palavras-chave: Leguminosas; Compostos bioativos; Polifenóis; Biodisponibilidade; 
Tratamento térmico; Cocção; Antioxidantes 

 

 

  



 10 

ABSTRACT 

Influence of processing and in vitro digestive process on the bioaccessibility 
of phenolic compounds of common beans  

Beans are highlighted as being the basis of the Brazilian diet along with rice, 
providing essential nutrients for human development, such as proteins and minerals. The 
benefits of bean consumption go beyond the supply of essential nutrients, since this 
legume has also been highlighted by its beneficial potential to health, showing antioxidant 
and antimutagenic effect. These effects have been associated with the presence of 
bioactive compounds, especially the phenolic compounds. Thermal processing is 
essential for the consumption of these grains, however, it can cause changes in their 
phytochemicals, either in composition or in concentration. In addition, it should be noted 
that not all polyphenol content, or any nutrient, is fully absorbed and utilized by the body, 
so it is necessary to understand how the digestive process influences the bioaccessibility 
of these compounds. Therefore, the objective of this work was to evaluate the influence of 
different forms of thermal treatment on the main phenolic compounds (more relevant 
according to the literature), total phenolic content and antioxidant activity of the carioca 
and black beans (most consumed varieties in Brazil), in addition to verifying the influence 
of the heat treatment and simulated in vitro digestive process on the concentration and 
bioaccessibility of the phenolic compounds found in the samples. Raw grains; grains 
macerated in water for 12 hours; grains cooked in an open pan with or without soaking 
water; grains cooked under pressure with or without soaking water were evaluated. 
Analyzes of the total phenolic compounds, antioxidant activity by the DPPH, ABTS and 
ORAC methods, as well as the chromatographic analysis of the main phenolic 
compounds of the beans were performed. Cooked samples were submitted to in vitro 
digestion and analyzed for their content of phenolic compounds. The heat treatment 
promoted the release of phenolic compounds bound to the matrix, thus increasing the 
content of free polyphenols accompanied by the increase of the antioxidant potential in 
relation to the raw grain. The use of the soaking water and pressure during cooking 
preserved a higher content of polyphenols than the treatments in which the water was 
discarded and the treatments cooked in an open pan. The evaluation of the 
bioaccessibility allowed to verify that the digestive process has influence in the 
concentration of the polyphenols, and that the duodenal stage, in particular, was marked 
by reduction in the concentration of the phenolic compounds analyzed. The samples in 
which the soaking water was used in the cooking process had higher content of free 
polyphenols, however, this content was not totally bioaccessible. Therefore, the discard of 
the soaking water and the use of cooking pressure are the most suitable procedures for 
the preservation of the phenolic compounds of the bioaccessible fraction. In this study it 
was evidenced that the thermal treatment, the matrix and the in vitro digestive process 
have influence on the phenolic compounds of the bioaccessible fraction. 

Keywords: Legumes; Bioactive compounds; Polyphenols; Bioavailability; Heat treatment; 
Cooking; Antioxidants 
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1. INTRODUÇÃO 

As leguminosas são amplamente consumidas em todo o mundo. Estes grãos têm papel 

importante na dieta de seus consumidores, principalmente por serem fontes de proteína de baixo 

custo (HAYAT et al., 2014). No Brasil, a leguminosa mais consumida pela população é o feijão. Este 

grão, juntamente com o arroz, constitui a base alimentação brasileira e está presente na mesa das 

mais diversas classes sociais. Seu consumo per capita é elevado, e pesquisas revelam que, entre os 

anos de 2008 e 2010, os brasileiros consumiram, em média, 17 kg/ano de feijão (WANDER e 

CHAVES, 2011).  

Alimento rico do ponto de vista nutricional, o feijão é constituído por 50-70 % de 

carboidratos, 20 – 30 % de proteínas, 1 – 2,5% de lipídeos (HAYAT et al., 2014). Além disso, é rico 

em vitaminas (tiamina, riboflavina, vitamina K, vitamina B6) (AFONSO, 2010) e minerais (ferro, zinco, 

manganês, cobre, magnésio, cálcio, potássio e fósforo) (MESQUITA et al., 2007). Além dos nutrientes 

essenciais, o feijão apresenta compostos bioativos, os quais têm recebido grande atenção nos 

últimos anos devido aos seus efeitos potenciais sobre a saúde, atuando como antioxidantes e 

também como anticarcinogênicos (CARDADOR-MARTÍNEZ et al., 2006; ZHAO et al., 2014).  

Os bioativos de maior relevância em feijões são os compostos fenólicos (LUTHRIA e 

PASTOR-CORRALES, 2006; LIN et al., 2008; MOJICA et al., 2015), metabólitos secundários das 

plantas, relacionados com o sistema de defesa das mesmas, contra processos infecciosos, altas 

temperaturas e exposição à radiação UV (MANACH et al., 2004; CARRATU e SANZINI, 2005; 

HORST e LAJOLO, 2009).  

Nos alimentos, o conteúdo fenólico é bastante variado, pois cada espécie possui uma 

necessidade específica quanto à produção de fitoquímicos, e isso está diretamente relacionado à 

informação genética de cada planta. É importante ressaltar que a distribuição dos polifenóis nos 

alimentos não é uniforme, visto que, em alguns deles, as maiores quantidades de polifenóis são 

encontradas nas cascas e sementes se comparados aos teores verificados nas partes comestíveis 

(VAN DER SLUIS et al., 2001; MOURE et al., 2001). Fatores ambientais como o clima, exposição à 

radiação solar, técnicas de cultivo, época da colheita também influenciam na distribuição e na 

quantidade de polifenóis presente nos alimentos (VAN DER SLUIS et al., 2001; DUPONT et al., 

2000). 

Levando em consideração estes fatos, pode-se afirmar que o conteúdo de polifenóis nas 

diferentes variedades de feijão é bastante diversificado. Lin et al. (2008) avaliaram o perfil fenólico de 

10 variedades de feijão comum, e os resultados indicaram a presença de antocianinas apenas nas 

variedades de feijão preto e vermelho, ácidos hidroxicinâmicos em todas as variedades de feijão 

avaliadas e flavonoides nas variedades coloridas (preto e vermelho).  

De acordo com alguns estudos dedicados a investigar o perfil fenólico de diferentes 

variedades de feijão, as principais classes fenólicas encontradas nestes alimentos são: flavonoides, 

que englobam as antocianinas (delfinidina, malvidina, petunidina e suas formas glicosiladas) e 

também os flavonóis (campferol, epicatequina, quercetina, catequina e suas formas glicosiladas). 

Outra classe são as dos ácidos fenólicos (p-cumárico, gálico, ferúlico, cafeico, sinápico, entre outros) 
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e proantocianidinas (LUTHRIA e PASTOR-CORRALES, 2006; LIN et al., 2008; XU e CHANG, 2009; 

MOJICA et al., 2015). 

O tratamento térmico dos alimentos, fundamental em nosso dia a dia, proporciona melhoria 

das características sensoriais dos alimentos, melhorando assim a palatabilidade dos mesmos e 

também a digestibilidade de proteínas e amidos, além de reduzir os fatores antinutricionais. Contudo, 

a cocção também pode causar modificações nos fitoquímicos presentes nas leguminosas. Xu e 

Chang (2009) avaliaram a influência do tratamento térmico sobre os compostos fenólicos e as 

propriedades antioxidantes dos feijões preto e marrom e puderam verificar que, tanto o cozimento em 

água, quanto o cozimento em vapor, causaram redução do conteúdo fenólico nas duas variedades de 

feijão, reduzindo consequentemente o potencial antioxidante. Entre os processamentos avaliados por 

estes autores, o cozimento com vapor proporcionou melhor manutenção do conteúdo fenólico das 

amostras de feijão. Já em outro trabalho, realizado por Ranilla, Genovese e Lajolo (2009), com feijões 

brasileiros (preto e jalo), foi demonstrado que o tratamento térmico possibilitou aumento na 

quantidade total de polifenóis detectada nas amostras e, segundo os autores, isso se deve a hidrólise 

dos ácidos fenólicos conjugados, resultando na liberação de ácidos fenólicos livres. Estes autores 

inferiram que os fatores que mais influenciaram a composição fenólica dos feijões cozidos foram a 

maceração e a drenagem da água de cocção. 

Estudos recentes têm demonstrado que os compostos fenólicos encontrados em feijão 

apresentam efeitos benéficos à saúde, devido a sua atividade antioxidante (PALOMBINI et al., 2013; 

ZHAO et al., 2014; MOJICA et al., 2015), anti-inflamatória (GARCIA-LAFUENTE et al., 2014; 

MORENO-JIMENEZ et al., 2015), e também potencial para inibir enzimas relacionadas à absorção de 

glicose (MOJICA et al., 2015). Porém, deve-se ter cautela quando se relaciona os efeitos benéficos à 

saúde com os compostos presentes na matriz alimentar, já que a quantidade de polifenóis ingerida 

não reflete necessariamente a quantidade utilizada pelo organismo. Por isso, é importante conhecer a 

bioacessibilidade e a biodisponibilidade das substâncias bioativas (MANACH et al., 2004). 

A biodisponibilidade pode ser definida como a quantidade do nutriente ingerido que é 

absorvida pelo intestino e se torna disponível para ser utilizada no local de ação (PARADA e 

AGUILERA, 2007; JACOB et al., 2012). Sendo assim, o termo biodisponibilidade envolve digestão 

gastrointestinal, absorção, metabolismo, distribuição nos tecidos e bioatividade (FERNÁNDEZ-

GARCÍA; CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009). Diretamente relacionada ao estudo da 

biodisponibilidade de nutrientes está a avaliação da bioacessibilidade, definida como a fração ou 

quantidade do composto de interesse que é liberada da matriz alimentar durante a digestão 

gastrointestinal e torna-se disponível para absorção no intestino (PARADA e AGUILERA, 2007; 

JACOB et al., 2012; CARBONELL-CAPELA et al., 2014).  

Desta maneira, a biodisponibilidade dos fitoquímicos, em especial dos compostos fenólicos, 

é dependente da estabilidade ao processo digestivo, da sua liberação da matriz alimentar, da 

eficiência no transporte transepitelial e de diversos fatores fisiológicos. Sendo assim, a 

bioacessibilidade compõe etapa importante no estudo da biodisponibilidade dos polifenóis (RUBIÓ et 

al., 2014).  
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Os estudos de bioacessibilidade, geralmente são conduzidos in vitro (CARBONELL-

CAPELA et al., 2014), são úteis para avaliar possíveis interações entre os nutrientes e o composto de 

interesse, bem como, o efeito do processamento, cultivar, condições de cultivo sobre a matriz do 

alimento e seu impacto sobre a bioacessibilidade do analito de interesse. (ETCHEVERRY, GRUSAK 

E FLEIGE, 2012). Na literatura, existe uma diversidade de métodos in vitro utilizados para simular o 

processo de digestão na avaliação da bioacessibilidade dos compostos fenólicos. O método in vitro 

mais conhecido de simulação do processo digestivo foi desenvolvido por Gil-Izquierdo, Zafrilla e 

Tomás-Barberan (2002). Os trabalhos posteriores a este realizaram modificações para adaptar a 

metodologia a uma nova matriz alimentar ou ainda para enriquecer esta metodologia. 

O interesse pela avaliação da bioacessibilidade de compostos bioativos vem aumentando 

nos últimos anos. Em termos de bioacessibilidade de compostos fenólicos, a maior parte das 

pesquisas dedica-se a estudar bioacessibilidade de polifenóis presentes em frutas e vegetais 

(ANDRE et al., 2015; BOUAYED et al., 2012; CORREA-BETANZO et al., 2014; KAMILOGLU et al., 

2015; TENORE et al., 2013). Em virtude do elevado consumo de feijão, estudos desenvolvidos na 

última década têm investigado a bioacessibilidade de polifenóis encontrados em feijões cozidos 

(CHEN et al., 2015; LAPARRA; GLAHN; MILLER, 2008; NDERITU et al., 2013) ou em extratos de 

feijão (CHIANG et al., 2014; SANCHO; PAVAN; PASTORE, 2015). Porém, ainda há poucos estudos 

que avaliaram a influência da forma de processamento sobre a bioacessibilidade de compostos 

fenólicos do feijão (AKILLIOGLU e KARAKAYA, 2010; LUO et al., 2014). 

Até o momento, não foram encontrados trabalhos sobre avaliação da influência da forma de 

processamento e do processo digestivo na bioacessibilidade de compostos fenólicos presentes em 

feijões carioca e preto, consumidos no Brasil.  

Sendo assim, frente ao exposto, o presente trabalho teve como objetivos avaliar a influência 

do processamento sobre o conteúdo de compostos fenólicos e sobre a atividade antioxidante dos 

feijões carioca e preto, bem como, analisar os principais compostos fenólicos (mais relevantes de 

acordo com a literatura) verificando a influência da forma de processamento e do processo digestivo 

simulado in vitro sobre a concentração e a bioacessibilidade dos compostos fenólicos presentes 

nestes feijões. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Feijão  

As leguminosas são amplamente consumidas em todo o mundo, em especial nos países em 

desenvolvimento. Entre as leguminosas, a que mais se destaca é o feijão comum (Phaseolus 

vulgaris) (NYAU, 2014). No Brasil, o consumo de feijão é bastante elevado, já que este grão, 

juntamente com o arroz, compõe a base da alimentação brasileira. O consumo per capita de feijão 

chegou a 17 kg/ano entre 2008 e 2010, segundo Wander e Chaves (2011). 

Entre as variedades mais consumidas no Brasil está o feijão carioca, aceito praticamente 

em todo o território nacional, sendo que esta cultivar ocupa cerca de 53% da área plantada de feijão 

no Brasil. O feijão preto é mais popular no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e leste do Paraná, 

Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Já na região Nordeste, o feijão 

mulatinho é o mais aceito, enquanto outras variedades, como os tipos roxo e rosinha, são mais 

populares nos estados de Minas Gerais e Goiás (EMBRAPA, 2003). 

Segundo dados da Conab (2017), a safra nacional de feijão, entre os anos de 2015 e 2016, 

foi de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas. Já para o período de 2016/2017 a estimativa é de 

produzir até 3,12 milhões de toneladas, o que representa aumento de aproximadamente 24 % na 

produção, enquanto que a área plantada mantém-se praticamente inalterada. A produção dos feijões 

preto e carioca concentra-se na região Centro-Sul do Brasil, enquanto que o feijão caupi é cultivado 

em maior volume na região Norte/Nordeste, fato que provavelmente se relaciona às tendências de 

consumo destes tipos de feijão. O mapa da produção nacional de feijão (Figura 1) revela que o maior 

volume de produção de feijão está concentrado na região Centro-Sul do país. 

Nutricionalmente, o feijão é considerado excelente fonte de nutrientes essenciais e também 

de micronutrientes. Este grão é conhecido por seu conteúdo proteico, o qual quando combinado com 

cereais, pode complementar o valor nutricional das proteínas. Entre os nutrientes encontrados no 

feijão destacam-se os carboidratos, presentes em maior proporção, representando de 50-70% da 

composição nutricional da leguminosa. Em seguida encontram-se as proteínas, que representam de 

20-30 % do total. A porção lipídica dos feijões é bastante reduzida, representando de 1 – 2,5%, 

constituída principalmente de ácidos graxos insaturados (HAYAT, 2014). Além destes 

macronutrientes, o feijão é rico em vitaminas (tiamina, riboflavina, vitamina K, vitamina B6, entre 

outras) (AFONSO, 2010) e minerais (ferro, zinco, manganês, cobre, magnésio, cálcio, fósforo e 

potássio) (MESQUITA et al., 2007). 

Além dos macro e micronutrientes, o feijão tem recebido atenção nos últimos anos devido 

ao seu efeito benéfico sobre a saúde, atuando na prevenção e/ou redução do risco de doenças 

crônicas não transmissíveis como as cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus e câncer 

(HAYAT, 2014; NYAU, 2014). Os fitoquímicos presentes no feijão, em especial os compostos 

fenólicos, têm sido correlacionados com estes efeitos benéficos, especialmente devido a atividade 

antioxidante, antimutagênica, anti-inflamatória e anticarcinogênica (CARDADOR-MARTÍNEZ et al., 

2006; ZHAO et al., 2014; MORENO-JIMENEZ, 2015; MOJICA et al., 2015). 



 20 

 

Figura 1. Mapa da produção nacional de feijão 

 

2.2. Compostos Fenólicos 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários de plantas e estão envolvidos no 

sistema de defesa das mesmas contra situações de estresse, como exposição à radiação ultravioleta, 

altas temperaturas, agressão de patógenos e insetos. Estes compostos se relacionam também às 

características sensoriais e à pigmentação das plantas (MANACH et al., 2004; CARRATU e SANZINI, 

2005; HORST e LAJOLO, 2009). A presença dessas substâncias tem sido estudada devido a suas 

propriedades farmacológicas, antinutricionais e antioxidantes (SOARES, 2002). 

Os fenólicos podem ser classificados em diferentes grupos funcionais de acordo com o 

número de anéis aromáticos presentes na molécula e com os elementos estruturais aos quais estes 

anéis estão ligados. Os polifenóis são divididos em: ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos e 

lignanas (Figura 2). Como se pode perceber, este grupo é bastante diversificado, ademais, os 

compostos fenólicos podem ainda ser encontrados ligados a vários carboidratos, ácidos orgânicos e a 

outros fenólicos (MANACH et al., 2004). 
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Figura 2. Estrutura química dos compostos fenólicos (MANACH et al., 2004) 

Os ácidos fenólicos se caracterizam, de maneira geral, como fenóis que possuem um grupo 

ácido carboxílico funcional. Estes ácidos podem ser divididos em dois grupos distintos: os ácidos 

hidroxicinâmicos (Figura 3) e os hidroxibenzóicos (Figura 4), os quais apresentam um esqueleto 

básico, porém o número e as posições dos grupos hidroxila no anel aromático estabelecem a 

diferença e a variedade entre os compostos (STALIKAS, 2007). 

 
Figura 3. Estrutura básica dos ácidos hidroxicinâmicos (STALIKAS, 2007) 

 

Tabela 1. Grupos de substituição dos principais ácidos hidroxicinâmicos 

Nome R1 R2 R3 R4 

Ácido Cinâmico H H H H 

Ácido o-Cumárico OH H H H 

Ácido m-Cumárico H OH H H 

Ácido p-Cumárico H H OH H 

Ácido Ferúlico H OCH3 OH H 

Ácido Sináptico H OCH3 OH OCH3 

Ácido Caféico H OH OH H 
Fonte: STALIKAS, 2007 
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Figura 4. Estrutura básica dos ácidos hidroxibenzóicos (STALIKAS, 2007) 

 

Tabela 2. Grupos de substituição dos principais ácidos hidroxibenzóicos 

Nome R 1 R2 R3 R4 

Ácido Benzóico H H H H 

Ácido p- hidroxibenzóico H H OH H 

Ácido vanílico H OCH3 OH H 

Ácido gálico H OH OH OH 

Ácido protocatecuico H OH OH H 

Ácido siríngico H OCH3 OH OCH3 

Ácido gentísico OH H H OH 

Ácido verátrico H OCH3 OCH3 H 

Ácido salicílico OH H H H 
Fonte: STALIKAS, 2007 

 

O grupo dos flavonoides apresenta uma estrutura básica que consiste em dois anéis 

aromáticos A e B, ligados por uma ponte de três carbonos, geralmente na forma de anel aromático, 

como mostra a Figura 5. Variações na substituição do anel C resultam nas subclasses de flavonoides, 

já das substituições nos anéis A e B derivam os diferentes compostos em cada classe. As subclasses 

de flavonoides são os flavonóis, as flavonas, as isoflavonas, as flavanonas, as antocianidinas e os 

flavanóis (MANACH et al., 2004; BALASUNDRAM, SUNDRAM E SAMMAN, 2006). 

 

 
Figura 5. Estrutura química básica dos flavonoides (BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006) 

 

Estudos demonstram que os flavonóis contribuem significativamente com as defesas 

antioxidantes presentes no plasma sanguíneo. Além disso, a ingestão de flavonas e flavonóis foi 

associada com a prevenção de doenças cardiovasculares. (HOLLMAN e KATAN, 1999). Pesquisas 
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também apontam que flavonoides possuem efeito antimutagênico e anticarcinogênico (MARTÍNEZ-

FLÓREZ et al., 2002). 

2.2.1. Compostos fenólicos em leguminosas 

O interesse nos fitoquímicos presentes nas leguminosas é crescente, pois além de fazerem 

parte da alimentação cotidiana fornecendo nutrientes, esses grãos têm mostrado ser fonte de 

compostos bioativos ligados à prevenção de doenças degenerativas, como o câncer e o diabetes. 

Os fitoquímicos de maior relevância no grupo das leguminosas são os compostos fenólicos. 

Xu, Yuan e Chang (2007) avaliaram o conteúdo de compostos fenólicos totais em diversas 

leguminosas, entre elas ervilha amarela, ervilha verde, lentilhas, feijão, soja e grão de bico. Entre as 

amostras avaliadas a lentilha apresentou maior conteúdo de fenólicos totais (6,96 mg equivalente 

ácido gálico (EAG)/ g amostra), seguida das amostras de soja preta (5,57 mg EAG/ g amostra) e 

então das amostras de feijão (4,04 mg EAG/ g amostra). As demais amostras, soja amarela, ervilhas 

verdes e amarelas, não tiveram diferença significativa entre si, variando de 0,81 - 1,71 mg EAG/ g 

amostra. Amostras de feijão do tipo fava conservadas no banco de germoplasma brasileiro foram 

avaliadas quanto ao conteúdo de fenólicos totais, o qual variou de 0,11 a 9,72 mg EAG/g, sendo que 

as menores concentrações foram encontradas nas amostras de casca branca (AGOSTINI-COSTA et 

al., 2015). Em amostras de casca de feijão comum consumidas no Brasil e no México, o conteúdo de 

fenólicos totais variou de 5,46 mg EAG/g casca para a Pinto-Saltillo até 15,5 mg EAG/g casca para a 

variedade Negro-Frijozac (consumidas no México). Os autores inferem que a variação no conteúdo 

de fenólicos totais pode ser associada ao genótipo e não às condições de cultivo, já que as amostras 

provenientes do México utilizadas neste estudo foram cultivadas sob as mesmas condições (MOJICA 

et al., 2015). 

Diversos polifenóis podem ser encontrados nas leguminosas. Lin et al. (2006) avaliaram a 

presença destes compostos bioativos em 19 variedades de leguminosas utilizadas para consumo 

doméstico. As análises de fenólicos e flavonoides totais mostraram que 9 variedades estudadas, 

dentre elas soja preta, soja comum e feijão azuki, eram boas fontes de compostos bioativos. A análise 

cromatográfica de isoflavonas em extratos de soja revelou a presença de daidzeína, genisteína e 

gliciteína, na forma glicosídica e também agliconas. Os autores inferem que embora a composição 

fenólica seja dependente da variedade e do estágio germinativo, a composição de isoflavonas foi 

bastante similar nas variedades de estudo. Nesta avaliação, os grãos de soja preta apresentaram 

menor quantidade de isoflavonas quando comparados aos grãos de soja comum, entretanto, de 

maneira geral, grãos com casca escura, como feijão azuki e soja preta, contém elevada quantidade 

de polifenóis e elevado potencial antioxidante. 

Variedades de feijão comum (Phaseolus vulgaris) foram analisadas quanto ao seu perfil 

fenólico por Lin et al. (2008), utilizando a técnica de cromatografia líquida acoplada a espectrometria 

de massas. Segundo estes autores, todas as variedades continham os mesmos ácidos 

hidroxicinâmicos: p-cumárico, sinápico e ferúlico. Entretanto, a composição dos flavonoides era bem 

distinta. O feijão preto continha as formas glicosídicas da delfinidina, petunidina e malvidina, já o 

“pinto beans” continha campferol e seus glicosídeos. O feijão vermelho (light red kidney bean) 
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apresentou traços de quercetina-3-glicosídeo, enquanto que, o feijão rosa e vermelho escuro (dark 

red kidney beans) continham diglicosídeos de quercetina e campferol. 

Ojwang, Dykes e Awika (2012) investigaram o perfil de antocianinas e flavonóis em grãos de 

feijão caupi (Vigna unguiculata) de diferentes genótipos utilizando cromatografia líquida de ultra 

eficiência acoplada à espectrometria de massas (UPLC-MS). Estes autores analisaram os genótipos 

preto, vermelho, verde, branco, marrom claro e marrom dourado. Foram encontradas 8 antocianinas e 

23 flavonóis. Quercetina e suas formas glicosídicas foram predominantes na maioria dos fenótipos, 

enquanto que miricetina e campferol glicosídeos foram identificados apenas em fenótipos específicos 

como nas variedades preta e vermelha. Apenas as variedades de cor preta e verde continham 

antocianinas, principalmente delfinidina e cianidina-3-o-glicosídeo. A partir deste estudo pode-se 

concluir que os fenótipos de feijão caupi influenciaram o tipo e a quantidade de flavonoides presentes 

nas sementes, o que, consequentemente, influenciará nos efeitos à saúde proporcionados por estes 

grãos. 

O feijão branco mostrou em sua composição a presença de ácidos fenólicos, em especial os 

hidroxicinâmicos, como o trans-ferúlico e derivados do ácido sinápico. Além destes, foram 

encontradas flavanonas no extrato deste feijão. Já o feijão roxo apresentou flavonóis como catequina 

e quercetina (e seus derivados), além de antocianinas (pelargonidina-glicosídeo e cianidina-

glicosídeo) responsáveis pela coloração roxa (GARCIA-LAFUENTE et al., 2014).  

Em quinze cultivares de feijão, provenientes do México e do Brasil, foram identificados 17 

compostos fenólicos não-coloridos, sendo que, entre eles, catequina, miricetina-3-O-arabinosídeo, 

epicatequina, ácido vanílico, ácido siríngico e, ácido o-cumárico foram encontrados em maiores 

quantidades nas amostras (MOJICA et al., 2015). 

Em trabalho recente, Huber et al. (2016) avaliaram extrato de feijão marrom, da cultivar 

Cometa, produzida no Brasil. Estes autores verificaram presença dos ácidos vanílico, gálico, 

clorogênico e sinápico. Já entre os flavonoides foram encontradas catequina, quercetina e quercetina-

3-glicosídeo, além de campferol-3-glicosídeo e campferol-3-rutinosídeo. 

Como se pode verificar, as leguminosas, presentes na alimentação da população mundial, 

apresentam composição fenólica bastante diversificada, tendo potencial para atuar como fonte de 

compostos fenólicos, os quais são conhecidos por seu potencial benéfico à saúde. 

2.3. Atividade antioxidante 

Entre os efeitos benéficos à saúde, exercidos pelos compostos fenólicos, está sua 

capacidade antioxidante, importante nos sistemas biológicos, já que, durante o processo respiratório 

são gerados radicais livres, produzidos naturalmente pelo organismo ou ligados a alguma disfunção 

biológica (BARREIROS, DAVID e DAVID, 2006; CERQUEIRA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2007).  

As espécies reativas (radicais livres) são formadas a partir de um elétron desemparelhado, 

tanto no átomo de oxigênio (espécies reativas de oxigênio - ERO) como no átomo de nitrogênio 

(espécies reativas de nitrogênio - ERN). No organismo, podem estar envolvidas na produção de 

energia, fagocitose, regulação do crescimento e proliferação celular, sinalização intercelular e síntese 

de substâncias biológicas importantes (BARREIROS, DAVID e DAVID, 2006; CERQUEIRA; 
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MEDEIROS; AUGUSTO, 2007). Entretanto, a produção excessiva de radicais livres causa prejuízos 

ao sistema biológico, através da peroxidação dos lipídios de membrana, agressão às proteínas dos 

tecidos e das membranas, às enzimas, carboidratos e DNA. Devido a estes fatos, os radicais livres 

estão relacionados ao aparecimento e agravamento de patologias como artrite e outras doenças 

inflamatórias, diabetes, choque hemorrágico, doenças do coração, catarata, câncer, doenças 

neurológicas, hipertensão, asma e AIDS (BARREIROS, DAVID e DAVID, 2006; CERQUEIRA; 

MEDEIROS; AUGUSTO, 2007). Porém, os efeitos prejudiciais causados pelos radicais livres não 

ficam restritos apenas aos danos à saúde, estão relacionados também à perda da qualidade sensorial 

e nutricional de diversos alimentos, devido a sua atuação no processo de oxidação lipídica (DEL RÉ; 

JORGE, 2012). 

Em condições fisiológicas normais, o organismo promove a compensação entre os níveis de 

radicais livres presentes no organismo e os níveis de defesas antioxidantes endógenas. Caso estas 

defesas naturais sejam insuficientes frente à excessiva produção de radicais livres, ocorre o chamado 

estresse oxidativo, o qual está intimamente relacionado ao aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (câncer, depressão, Alzheimer, problemas cardiovasculares, entre outras) 

(CERQUEIRA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2007).  

Os radicais livres participam do processo oxidativo promovendo a iniciação e a progressão 

das reações em cadeia, sendo assim, a interrupção da propagação das reações em cadeia torna-se 

essencial. Para isso são utilizados compostos conhecidos como antioxidantes (CERQUEIRA; 

MEDEIROS; AUGUSTO, 2007). 

Gutteridge e Halliwell (2010) definem antioxidante como qualquer substância que retarda, 

impede ou elimina o dano oxidativo de uma molécula alvo. Na indústria de alimentos, os antioxidantes 

são aplicados em produtos com o intuito de retardar ou impedir o processo de oxidação de seus 

componentes, pois as transformações do produto resultantes da oxidação, como as alterações físico-

químicas indesejáveis e alterações das características sensoriais, interferem na qualidade do produto 

(RAMALHO; JORGE, 2006). No organismo, as substâncias antioxidantes presentes no corpo 

(superóxido dismutase, glutationa peroxidase, catalase e glutationa) e aquelas provenientes da dieta 

auxiliam no combate ao estresse oxidativo (DEL RÉ; JORGE, 2012; LAGUERRE; LECOMTE; 

VILLENEUVE, 2007).  

Os antioxidantes podem ser classificados em primários e secundários, onde se encontram 

os sinergistas, removedores de oxigênio, biológicos, agentes quelantes e mistos. Os antioxidantes 

primários podem atuar removendo ou inativando os radicais livres formados nas etapas de iniciação e 

propagação da reação de oxidação, doando átomos de hidrogênio para estas espécies reativas 

(RAMALHO e JORGE, 2006). O mecanismo de ação dos antioxidantes é exemplificado a seguir: 

 

ROO° + AH � ROOH + A° 

R° + AH � RH +A° 

 

Onde ROO° e R° são radicais livres, AH antioxidante com um átomo de hidrogênio ativo e 

A° radical inerte. 



 26 

Durante esta reação os radicais ROO° e R° captam o hidrogênio ativo proveniente do 

antioxidante, tornando-se estáveis. O radical formado a partir do antioxidante (A°) é inerte, 

estabilizado por ressonância, não sendo capaz de iniciar ou propagar as reações oxidativas 

(RAMALHO e JORGE, 2006).  

O mecanismo de ação dos antioxidantes secundários é mais variado, os sinergistas 

apresentam pouco ou nenhum poder antioxidante, entretanto, potencializam o poder dos 

antioxidantes primários. Já os removedores de oxigênio captam o oxigênio presente no meio, 

tornando-os indisponíveis para propagação da reação de oxidação, sendo que o principal 

representante deste grupo é o ácido ascórbico. Os antioxidantes biológicos podem remover o 

oxigênio ou compostos reativos do sistema e neste grupo estão incluídas enzimas como a glucose 

oxidase e as catalases. Os agentes quelantes possuem a capacidade de complexar íons metálicos, 

como o cobre e o ferro (catalisadores da oxidação lipídica), através de um par de elétrons não 

compartilhado na estrutura molecular, sendo o mais comum deles o ácido cítrico. O grupo dos 

antioxidantes mistos inclui compostos de plantas estudados como antioxidantes, como por exemplo, 

os flavonoides (RAMALHO e JORGE, 2006). 

2.3.1.  Potencial antioxidante das leguminosas 

O potencial antioxidante das leguminosas, em especial do feijão, tem sido avaliado por 

diversos autores nos últimos anos. Cultivares melhoradas de feijão comum, originárias do México e 

do Brasil, foram avaliadas quanto ao seu potencial antioxidante utilizando o método de Capacidade 

de absorção do radical oxigênio (ORAC). Segundo os autores, a capacidade antioxidante variou de 

185,2 a 233,9 mmol equivalente Trolox (TE)/g de casca, não apresentando diferença significativa 

entre as variedades estudadas. Embora a composição e a concentração dos compostos fenólicos 

encontrados nas cultivares tenha sido diferente, isso não teve efeito sobre a atividade antioxidante 

mensurada pelo método de ORAC (MOJICA et al., 2015), já que cada composto fenólico pode 

contribuir de modo diferente no sequestro de radicais devido a sua estrutura química. 

Oito cultivares de feijão brasileiras foram avaliadas quanto ao seu potencial antioxidante por 

Palombini et al. (2013) pelos métodos de captura de radicais livres (DPPH, ABTS) e por redução do 

íon ferro (FRAP). A avaliação pelo método de captura de radical DPPH apontou potencial antioxidante 

superior para as variedades BRS Agreste e BRS Ametista, já na avaliação com FRAP, BRS 

Esplendor teve melhor desempenho. Em relação à capacidade de capturar o radical ABTS, BRS 

Agreste apresentou melhores resultados. Embora os métodos DPPH e ABTS apresentem o mesmo 

princípio de ação, que é a transferência de elétrons, este último tem a habilidade de avaliar o 

potencial antioxidante de substâncias lipofílicas e hidrofílicas, característica não observada no 

primeiro método devido a problemas associados à solubilidade (DASTMALCHI et al., 2011). 

O efeito do processamento térmico sobre a atividade antioxidante das leguminosas tem 

despertado interesse dos pesquisadores. Grãos de bico e ervilhas verde processados foram 

avaliados quanto ao seu potencial antioxidante pelo método DPPH e ABTS. As amostras cruas 

apresentaram maior potencial antioxidante, indicando que as técnicas de processamento modificaram 

o conteúdo e a atividade antioxidante dos grãos. Estas mudanças podem ser atribuídas à 
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combinação de efeitos sinergísticos ou à combinação de diferentes fatores como, reação de 

oxidação, lixiviação de componentes antioxidantes solúveis em água e perda de sólidos durante o 

processamento (NITHIYANANTHAM, SELVAKUMAR; SIDDHURAJU, 2012).  

Huber et al. (2014) avaliaram o efeito do processamento térmico sobre a atividade 

antioxidante, mensurada pelos métodos de captura do radical DPPH e ABTS, de grãos de feijão 

branco. Pelo método de DPPH as amostras de feijão cru apresentaram potencial antioxidante de 2,96 

mg TE/ g extrato, enquanto que as amostras maceradas e cozidas apresentaram maior potencial 

(8,46 mg TE/ g extrato). As demais amostras que foram cozidas sem maceração apresentaram 

potencial de 6,44 mg TE/ g extrato. Pelo método de ABTS, os extratos de feijão cru (14,92 mg TE/ g 

extrato), feijão macerado e cozido (15,04 mg TE/ g extrato) e feijão cozido sem maceração (13,70 mg 

TE/ g extrato) não apresentaram diferença significativa entre si. Com estes resultados, os autores 

concluem que, de maneira geral, o tratamento térmico aumentou o potencial antioxidante do feijão 

branco. 

Ranilla, Genovese e Lajolo (2009) avaliaram a influência da forma de processamento e da 

temperatura sobre a atividade antioxidante de feijão preto, do tipo FT Nobre, pelo método de DPPH. 

Segundo estes autores, os fatores que mais afetaram as respostas foram a maceração e a drenagem 

da água de maceração. A capacidade antioxidante foi superior nos tratamentos sem maceração e 

sem descarte da água de cocção. Nas amostras cruas a atividade foi de 5,8 µmol TE/ g amostra em 

base seca, enquanto que, nas amostras processadas o potencial variou de 1,9 a 7,3 µmol TE/ g 

amostra em base seca. 

2.4. Bioacessibilidade e Biodisponibilidade  

O estudo dos efeitos dos compostos bioativos, como os fenólicos, envolvem aspectos 

relacionados com a biodisponibilidade destes compostos no organismo (CARBONELL-CAPELA et al., 

2014). A biodisponibilidade de um nutriente ou composto bioativo refere-se à quantidade que é 

absorvida pelo corpo e se torna disponível para ser utilizada no local de ação (PARADA e 

AGUILERA, 2007; JACOB et al., 2012). Fernández-García, Carvajal-Lérida e Pérez-Gálvez (2009) 

ressaltam aspectos envolvidos na avaliação da biodisponibilidade como: disponibilidade para 

absorção, metabolismo, distribuição nos tecidos e bioatividade. Como se pode verificar o estudo da 

biodisponibilidade é bastante complexo e envolve também a bioacessibilidade do nutriente, 

compreendida como a fração do analito de interesse que é liberada da matriz alimentar e se torna 

disponível para absorção no trato gastrointestinal (PARADA e AGUILERA, 2007; JACOB et al., 2012; 

CARBONELL-CAPELA et al., 2014). Já a bioatividade refere-se a resposta fisiológica (benefício à 

saúde) produzida enquanto o composto bioativo interage com as biomoléculas (FERNÁNDEZ-

GARCÍA, CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009).  

Sendo assim, conhecer a bioacessibilidade dos compostos fenólicos para o sistema 

humano é de suma importância para avaliar a sua relevância na melhoria da saúde das pessoas 

(CHUNG, 2009). Para este fim, metodologias in vivo e in vitro têm sido utilizadas na avaliação da 

bioacessibilidade de nutrientes. Os testes in vivo, apesar de permitirem estudos farmacocinéticos e 

avaliação de populações específicas, demandam muito tempo para sua execução, apresentam custo 
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elevado, e, além disso, questões éticas e limitações analíticas (como a falta de padrões analíticos 

certificados) são algumas das desvantagens encontradas neste tipo de estudo. Já os testes in vitro 

podem fornecer informação sobre a eficiência de cada etapa da digestão, tem menor custo, podem 

ser automatizados e demandam menor tempo de execução. Entre as desvantagens dos métodos in 

vitro está a necessidade de validação com dados obtidos in vivo, além, do fato de que, nesses 

métodos, nem todos os processos dinâmicos do organismo vivo são reproduzidos (FERNÁNDEZ-

GARCÍA; CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009; CARBONELL-CAPELA et al., 2014; 

CARDOSO et al., 2015). 

Os fatores determinantes na avaliação dos efeitos benéficos à saúde exercidos pelos 

polifenóis são a estabilidade ao processo gastrointestinal e a sua bioacessibilidade (TAGLIAZUCCHI 

et al., 2010), isto inclui liberação da matriz alimentar, tamanho da partícula, transformações 

decorrentes da variação do pH, reações de oxidação e interações com os componentes da matriz, 

como as proteínas, e até mesmo com outros polifenóis (STAHL et al., 2002; ALMINGER et al., 2014). 

De maneira geral, o conteúdo bioacessível de um nutriente costuma ser menor do que aquele 

encontrado na matriz alimentar, já que durante o processo digestivo diversos fatores irão influenciar 

na estabilidade do composto (CARDOSO et al., 2015). 

2.4.1. Fatores que afetam a bioacessibilidade de po lifenóis 

O conteúdo e a forma como se encontram os compostos fenólicos nos alimentos afetam 

diretamente a sua bioacessibilidade no organismo e, por isso, alguns dos principais fatores 

interferentes da bioacessibilidade serão relatados a seguir. 

A distribuição e o conteúdo de polifenóis nos alimentos é bastante variado. Como estas 

substâncias estão relacionadas com o sistema de defesa das plantas, a produção destes fitoquímicos 

varia de acordo com a informação genética de cada vegetal. Além disso, a distribuição dos polifenóis 

nos alimentos não é uniforme, uma vez que quantidades superiores de polifenóis são encontradas 

nas partes não comestíveis, como cascas e sementes (VAN DER SLUIS et al., 2001; MOURE et al., 

2001). 

Fatores externos, como as condições climáticas, técnicas de cultivo, exposição à radiação 

solar e, época da colheita também exercem influência na distribuição e na quantidade de polifenóis 

dos alimentos (VAN DER SLUIS et al., 2001; DU PONT et al., 2000). A exposição aos raios 

ultravioleta estimula a produção de flavonoides (CORTELL e KENNEDY, 2006). Já o amadurecimento 

afeta de forma diferente as diversas classes de polifenóis, levando a redução no teor de taninos 

(TANAKA et al., 1994) e ao aumento no teor de antocianinas (HERNANDEZ et al., 1999) em 

determinados vegetais.. 

As condições de armazenamento também podem influenciar a quantidade de polifenóis 

presentes nos alimentos. A estocagem de frutas a temperatura ambiente pode causar redução na 

quantidade de alguns compostos fenólicos devido às reações de oxidação e, isto, consequentemente, 

pode afetar a qualidade dos alimentos, devido à perda de coloração e de características sensoriais 

(DU PONT et al., 2000; VAN DER SLUIS et al., 2001; MANACH et al.,2004). Já o armazenamento 

sob refrigeração permite maior preservação dos compostos fenólicos (VAN DER SLUIS et al., 2001).  
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Em preparações culinárias onde há fragmentação, a simples ação de descascar os 

alimentos, como frutas e outros vegetais, faz com que grande parte dos polifenóis seja perdida, já que 

a maior parte destas substâncias encontra-se localizada na parte mais externa da fruta (DU PONT et 

al., 2000; MANACH et al.,2004).  

A cocção, sempre presente nas preparações alimentícias, é responsável por modificações 

nos fitoquímicos, Perla, Holm e Jayanty (2012) investigaram os efeitos de diferentes métodos de 

cocção sobre o conteúdo fenólico de variedades de batata e, inferiram que o conteúdo total de 

compostos fenólicos, flavonoides, antocianinas e flavonóis foram significativamente reduzidos pelo 

forneamento e pela cocção em microondas, porém, a fervura das batatas proporcionou menor perda 

dessas substâncias. Foi verificado também que estes processamentos causaram redução na 

atividade antioxidante apresentada inicialmente pelas batatas. Faller e Failho (2009) avaliaram o 

efeito da cocção sobre diferentes vegetais, como brócolis, batata, cebolas, cenoura e repolho branco, 

onde verificou-se que a cocção leva a alterações no conteúdo fenólico. Os autores ainda ressaltam 

que a real ingestão de fitoquímicos pode ser superestimada caso seja considerado o conteúdo 

presente nos vegetais crus.  

Siah et al. (2014) avaliaram o efeito da maceração, fervura e da autoclavagem sobre grãos 

de fava. Segundo os autores, estes processamentos levaram a perdas no conteúdo fenólico e na 

atividade antioxidante, porém, ressaltam que uma quantidade substancial de compostos fenólicos foi 

retida nos feijões cozidos. Em estudo realizado com feijão preto e “pinto beans”, Xu e Chang (2009) 

observaram que, tanto o processo de cocção sob alta pressão, quanto o processo à pressão 

atmosférica, causaram redução no conteúdo de compostos fenólicos bem como na atividade 

antioxidante dos feijões avaliados. 

Os polifenóis podem ainda interagir com macromoléculas presentes na matriz alimentar, o 

que também leva à alteração na disponibilidade destes compostos. As interações mais comuns 

ocorrem entre polifenóis e proteínas, carboidratos, fibras, lipídeos e alcoóis (D ARCHIVIO, 2010). 

Roura et al. (2007) avaliaram a biodisponibilidade dos flavonoides presentes no cacau em 

pó consumido com leite e verificaram que a ingestão de leite não tem influência na biodisponibilidade 

dos polifenóis no organismo. Entretanto, segundo Bandyopadhyay, Ghosh e Ghosh (2012), as 

interações entre compostos fenólicos e proteínas dependem de vários fatores como: estrutura dos 

polifenóis, estrutura das proteínas e fatores extrínsecos como pH e temperatura. Sendo assim, 

dependendo destes fatores, pode haver interferência nas atividades biológicas dos polifenóis e 

também das proteínas presentes no alimento. 

A respeito dos efeitos da interação entre os compostos fenólicos e os carboidratos ainda há 

controvérsias, visto que, segundo Boyer, Brown e Liu (2005), a bioacessibilidade da quercetina-3-

glicosídeo, presente em cebolas, foi maior em comparação a quercetina aglicona. Estes autores 

atribuem a estabilidade da forma glicosídica à ligação com a molécula de açúcar. Entretanto, Meng et 

al. (2004), que avaliaram a absorção de resveratrol e quercetina de suco de uva (rico em açúcares) 

em humanos, mostraram que as formas glicosídicas do resveratrol e da quercetina são menos 

absorvidos do que as agliconas. 



 30 

A interação entre polifenóis e lipídeos foi avaliada por Ortega e colaboradores (2009). Neste 

estudo foram utilizadas amostras de cacau, líquor com aproximadamente 50% de gordura e cacau em 

pó com aproximadamente 15% de gordura. Através desta avaliação os autores puderam verificar que 

quanto maior o teor de gordura presente nas amostras, maior era a digestibilidade dos fenólicos, em 

especial das procianidinas. Os autores ainda afirmaram que o maior conteúdo lipídico no líquor de 

cacau exerce efeito protetor durante a digestão, provavelmente devido a melhor micelarização que 

favorece a estabilidade dos fenólicos. Já em relação à bioacessibilidade dos polifenóis, foi observado 

que a gordura não afeta  a solubilização destes compostos na fração aquosa. 

Palafox-Carlos, Ayala-Zavala e Gonzalez-Aguilar (2011) relatam que a absorção de 

compostos fenólicos é reduzida na presença de fibras, isto porque as fibras ligam-se aos polifenóis 

durante a digestão no intestino delgado, impedindo sua absorção. Para que haja absorção destas 

substâncias são necessárias hidrólises enzimáticas nas matrizes das fibras. 

2.4.2. Métodos para avaliação da bioacessibilidade de compostos 

fenólicos in vitro 

Para avaliação da bioacessibilidade de compostos fenólicos in vitro têm sido desenvolvidas 

metodologias que simulam as condições fisiológicas e os eventos que fazem parte do processo 

digestivo encontrado no organismo humano.  Entre as etapas avaliadas durante a simulação da 

digestão gastrointestinal in vitro estão contempladas as três grandes fases do sistema digestivo, que 

ocorrem na boca, no estômago e no intestino. Neste tipo de avaliação são controlados parâmetros 

como temperatura, agitação, composição da saliva, suco gástrico, duodenal e biliar (FERNÁNDEZ-

GARCÍA; CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009; PEREIRA, 2014).  

Miller et al. (1981) iniciaram os estudos de bioacessibilidade in vitro propondo um modelo de 

digestão para avaliar a bioacessibilidade do ferro. Em 2002, Gil-Izquierdo, Zafrilla e Tomás-Barberan 

(2002) propuseram um modelo de digestão in vitro para avaliação da bioacessibilidade de compostos 

fenólicos em alimentos, o qual é um dos mais utilizados como base em experimentos de 

bioacessibilidade de polifenóis (VALLEJO et al., 2004; LIANG et al., 2012; HACHIMBAMBA et al., 

2013; CORREA-BETANZO et al., 2014). A partir daí, as metodologias vêm sendo aprimoradas e 

modificadas para adaptação a diferentes amostras, ou para avaliação de diferentes analitos. Apesar 

de necessárias, estas modificações dificultam a interpretação dos dados sobre a bioacessibilidade 

dos fitoquímicos devido ao elevado número de métodos publicados atualmente, o que significam 

diferentes “condições fisiológicas” (ALMINGER et al., 2014). 

 Os modelos de digestão in vitro podem ser divididos em: estático e dinâmico. No modelo 

estático não são reproduzidos alguns processos físicos como trituração, peristaltismo e mudanças 

das condições ao longo do tempo. Já os métodos dinâmicos tentam imitar os processos de mudança 

na viscosidade do digerido, redução do tamanho da partícula e difusão de nutrientes (PARADA e 

AGUILERA, 2007; FERNÁNDEZ-GARCÍA; CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009; PEREIRA, 

2014). 

Os modelos estáticos permitem a avaliação de um grande número de amostras e também 

de diversas condições experimentais, com baixo custo para sua execução. Neste tipo de simulação, 
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principalmente dois estágios são mimetizados: a etapa gástrica e a intestinal (duodenal), entretanto, 

deve-se levar em consideração a presença de fibras ou carboidratos complexos durante a análise de 

bioacessibilidade de fitoquímicos (como os polifenóis). Nestes casos, a digestão do amido e o 

tamanho da partícula são de grande relevância (ALMINGER et al., 2014). Em alguns casos etapas 

adicionais, como a diálise, são introduzidas (RODRIGUEZ-ROQUE et al., 2013), entretanto, trabalhos 

como o de Bermúdez-Soto et al. (2007) mostraram que a inclusão da diálise na avaliação da 

bioacessibilidade de polifenóis reduziu a recuperação destes compostos após a digestão. Além disso, 

as membranas de diálise simulam apenas a difusão passiva no intestino (Tenore et al., 2013), que é 

apenas um dos mecanismos pelo qual os polifenóis podem ser absorvidos no intestino (Manach et al., 

2004). 

 Por outro lado, os modelos dinâmicos possibilitam a obtenção de dados mais próximos 

daqueles observados in vivo, já que permitem simular mudanças contínuas das condições físico-

químicas, como variação de pH, alteração na concentração enzimática e peristaltismo. Todavia, os 

modelos dinâmicos demandam maior tempo e custo para sua execução, além de necessitar de maior 

volume de substâncias, que são continuamente adicionadas ao sistema. Este modelo é mais 

adequado para confirmação dos dados obtidos nos modelos estáticos e para obter informações mais 

detalhadas sobre as mudanças que ocorrem ao longo do processo digestivo (ALMINGER et al., 

2014). 

O método estático de digestão in vitro é útil para avaliar quais condições afetam a 

bioacessibilidade dos compostos de interesse, como pH e a presença de enzimas digestivas. Além 

disso, pode fornecer valiosa informação sobre a interação entre o analito alvo e os outros 

componentes da matriz alimentar, como as proteínas, fibras, carboidratos e lipídeos (FERNÁNDEZ-

GARCÍA; CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009). 

Embora as condições utilizadas nos estudos in vitro baseiem-se nas condições encontradas 

in vivo, estudos de validação são necessários para avaliar a limitação destes modelos. Mesmo com 

estas limitações, os modelos in vitro têm fornecido informações valiosas para as análises com 

fitoquímicos. Os avanços na compreensão dos resultados obtidos in vitro e o avanço tecnológico tem 

proporcionado informações de grande relevância nos estudos de biodisponibilidade (ALMINGER et 

al., 2014).  
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3. TRATAMENTO TÉRMICO POSSIBILITA AUMENTO DOS 
COMPOSTOS FENÓLICOS E DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO 
FEIJÃO COMUM 

Resumo 

Além de serem excelentes fontes de nutrientes essenciais, os feijões têm recebido atenção 
especial devido ao seu conteúdo de compostos fenólicos e também ao seu potencial antioxidante. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tratamento térmico sobre o conteúdo de fenólicos 
totais e a atividade antioxidante dos feijões carioca (BRS Pérola) e preto (BRS Esteio). Os feijões 
foram avaliados quanto ao seu conteúdo de compostos fenólicos totais e ao seu potencial 
antioxidante pelos métodos de captura de radical livre DPPH (1,1 difenil-2-picrilidrazil) e ABTS (2,2’-
azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfônico)) e, capacidade de absorção do radical oxigênio 
(ORAC), antes e após o tratamento térmico. Os tratamentos avaliados contemplaram a maceração 
dos grãos, cocção em panela aberta ou sob pressão, com ou sem a utilização da água de 
maceração. Para ambas as variedades de feijão, o tratamento térmico possibilitou aumento no 
conteúdo de compostos fenólicos livres e na atividade antioxidante pelos métodos avaliados. A 
maceração e a cocção mostraram-se importantes na liberação de compostos fenólicos ligados a 
matriz alimentar. 
 
Palavras-chave: Leguminosas; Compostos bioativos; Polifenóis; Cocção; Processamento; 
Antioxidantes; Phaseolus vulgaris L. 

Abstract 

In addition to being excellent sources of essential nutrients, beans have received special 
attention due to their content of phenolic compounds and also their antioxidant potential. The objective 
of this study was to evaluate the influence of thermal treatment on the total phenolic content and 
antioxidant activity of carioca (BRS Pérola) and black beans (BRS Esteio). The beans were evaluated 
for their total phenolic compounds content and their antioxidant potential by free radical capture 
methods DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and ABTS (2,2'-azinobis- (3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid)) and, Oxygen radical absorbance capacity (ORAC), before and after the thermal 
treatment. The evaluated treatments contemplated the soaking of the grains, cooking in open pan or 
under pressure, with or without soaking water. For both bean varieties, the thermal treatment allowed 
an increase in the content of free phenolic compounds and antioxidant activity in the three evaluated 
methods. Soaking and cooking were important in the release of phenolic compounds bound to the 
food matrix. 

 

Keywords: Legumes; Bioactive compounds; Polyphenols; Cooking; Processing; Antioxidants; 
Phaseolus vulgaris L. 
 

3.1. Introdução 

Muito conhecido por seu conteúdo nutricional, o feijão, é responsável por fornecer nutrientes 

essenciais, como proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais aos seus consumidores. Estudos 

recentes têm mostrado que, além de fornecer substâncias essenciais ao organismo, o feijão e outras 

leguminosas (grão de bico, lentilhas, ervilhas, etc) podem contribuir para a prevenção e/ou redução 

do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, diabetes, dislipidemias e obesidade 

(APARICIO-FERNÁNDEZ et al., 2006; BOUCHENAK e LAMRI-SENHADJI, 2013; HAYAT et al., 2014; 

LÓPEZ et al., 2013; SUÁREZ-MARTÍNEZ et al., 2016; XU; CHANG, 2011). 
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Estes efeitos benéficos à saúde são proporcionados por diversos constituintes da matriz, 

entre eles destacam-se a fibra dietética, amido resistente e proteínas, bem como alguns inibidores de 

proteases, fitatos e saponinas. Além destas substâncias, os compostos fenólicos são a principal 

classe de fitoquímicos investigada nos últimos anos quanto ao seu efeito potencial na prevenção de 

doenças (GUTIÉRREZ-URIBE, ROMO-LOPEZ e SERNA-SALDÍVAR, 2011; HAYAT et al., 2014; 

MORENO-JIMÉNEZ et al., 2015; SUÁREZ-MARTÍNEZ et al., 2016; XU; CHANG, 2012). Os 

compostos fenólicos encontrados nas leguminosas têm sido investigados quanto ao seu potencial 

antioxidante, já que a ingestão de antioxidantes tem papel importante na prevenção e/ou redução de 

risco de doenças (MARATHE et al., 2011; MOJICA et al., 2015; OROIAN e ESCRICHE, 2015; ZHAO 

et al., 2014). Entretanto, grande parte destes estudos é realizada com o grão cru, sendo pouco 

explorada a influência do processamento térmico sobre os compostos fenólicos e seu potencial 

antioxidante.  

No dia a dia, o tratamento térmico das leguminosas é essencial para melhorar sua 

palatabilidade, promover amolecimento dos tecidos, aumentar a digestibilidade de carboidratos e 

proteínas, além de reduzir antinutrientes, como o ácido fítico e taninos (REHMAN; SALARIYA, 2005). 

Porém, este processo pode alterar o conteúdo de compostos bioativos destes alimentos. Alguns 

estudos feitos com leguminosas, incluindo feijão, afirmam que o tratamento térmico pode promover 

redução do potencial antioxidante e do teor de polifenóis (PEDROSA et al., 2015; SIAH et al., 2014; 

XU e CHANG, 2009). Por outro lado, outros trabalhos afirmam que o conteúdo de fenólicos, assim 

como sua atividade antioxidante, pode ser aumentado em relação à leguminosa crua por ação do 

processamento (HUBER et al., 2016; MORENO-JIMÉNEZ et al., 2015; RANILLA, GENOVESE e 

LAJOLO, 2009). Este comportamento controverso foi mostrado anteriormente por Turkmen, Sari e 

Velioglu (2005), que ao avaliarem diferentes vegetais (incluindo feijões verdes e ervilhas) quanto ao 

conteúdo de fenólicos totais e seu potencial antioxidante sob diferentes condições de processamento 

mostraram que, enquanto alguns vegetais sofreram aumento, outros sofreram redução nestes 

parâmetros dentro do mesmo método de cocção. 

Além da influência da matriz alimentar, a forma de processamento aplicada pode afetar de 

maneira diferente o comportamento destes bioativos (GUILLÉN et al., 2017). Entre os métodos de 

preparação utilizados para leguminosas estão: cozimento por vapor, fervura, sob pressão, 

microondas e sous vide. Previamente a estas etapas é comum a realização da maceração dos grãos, 

comumente conhecida por reduzir o tempo de cocção dos mesmos (FABBRI e CROSBY, 2016). 

Frente ao exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes formas de 

processamento térmico sobre o conteúdo de fenólicos totais e atividade antioxidante de duas 

variedades de feijão mais consumidas no Brasil, os tipos carioca (BRS Pérola) e preto (BRS Esteio). 
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3.2. Materiais E Métodos 

3.2.1. Material 

Para desenvolvimento do presente estudo foram utilizados feijões carioca (BRS Pérola) e 

preto (BRS Esteio), por serem os tipos mais consumidos no Brasil. Os grãos foram doados pela 

Embrapa Arroz e Feijão. As amostras de feijão foram colhidas no mês de setembro de 2015, no 

município de Hidrolândia – GO. O plantio foi realizado no sistema orgânico de produção, com 

irrigação por aspersor convencional, a plantação foi adubada com esterco de galinha. A colheita foi 

semimecanizada, com arranque manual e triagem mecanizada. Após terem sido recebidas na 

ESALQ, Piracicaba – SP, as amostras foram armazenadas sob refrigeração (4°C) para melhor 

conservação. 

3.2.2. Tratamentos  

Os feijões foram analisados antes da cocção (T1), após maceração por 12 horas (T2), 

cozido em panela aberta com descarte da água de maceração (T3), cozido em panela aberta sem 

descarte da água de maceração (T4), cozido em panela de pressão com descarte da água de 

maceração (T5), cozido em panela de pressão sem descarte da água de maceração (T6). Para a 

análise foi utilizado todo o material após a cocção. 

O tratamento T2 consistiu na imersão dos feijões em água destilada na proporção 1:3 (m/v) 

por 12 horas a temperatura ambiente. Os tratamentos T3 e T4 foram conduzidos em panela aberta de 

alumínio, em fogo baixo por 1 hora. Para T3 a proporção entre feijão e água destilada foi 1:14 (m/v) e 

para T4 1:10 (m/v). Os tratamentos T5 e T6 foram conduzidos em autoclave a 121°C sob pressão de 

1 atm (semelhante a panela de pressão doméstica) por 10 minutos. Para o T5 a proporção entre 

feijão e água destilada foi de 1:2 (m/v) e para o T6 foi utilizada apenas a água de maceração. A 

quantidade de água a ser utilizada em cada um dos tratamentos foi previamente testada, para que ao 

final do processamento os feijões tivessem aproximadamente a mesma quantidade de material sólido. 

3.2.3. Preparo de amostra 

As amostras cruas (T1) foram armazenadas em temperatura de refrigeração (4°C) até o 

momento das análises, quando foram trituradas em moinho de facas (Marconi – modelo TE 345). Os 

grãos macerados (T2) e os cozidos (T3,T4,T5 e T6) foram homogeneizados com mixer para 

alimentos (Black & Decker – modelo SB40T), sendo utilizada a água de maceração e a água de 

cocção para homogeneização, respectivamente. Estas amostras foram submetidas à extração no 

mesmo dia de processamento, sendo as amostras cozidas homogeneizadas no máximo 2 horas após 

o cozimento.  

 

 

 



 42 

3.2.4. Métodos 

3.2.4.1. Extração dos compostos fenólicos  

A extração de compostos fenólicos do feijão foi realizada de acordo com Ojwang, Dykes e 

Awika (2012) com modificações. Para extração dos compostos fenólicos foi utilizado metanol 70% 

com 1% de ácido acético. As amostras cruas e maceradas foram extraídas na proporção de 1:20 

(m:v) e as cozidas 1:10 (m:v). Em seguida, as amostras foram submetidas à agitação em mesa 

agitadora (Tecnal – TE-1401) a temperatura ambiente (26°C) durante 30 min. Logo após foi realizada 

a centrifugação (Novatecnica – NT825), a 3248 g durante 20 minutos, a 15°C. O sobrenadante foi 

recolhido e armazenado em frascos âmbar, em freezer a -26°C para posteriormente ser utilizado nas 

análises.  

3.2.4.2. Determinação da matéria seca 

A determinação da quantidade de matéria seca presente nas amostras foi realizada de 

acordo com a metodologia da AOAC (2006). Este dado foi utilizado para expressar os resultados em 

base seca. 

3.2.4.3. Análise de compostos fenólicos totais (FT)  

O conteúdo de fenólicos totais foi determinado utilizando o método colorimétrico descrito por 

Singleton, Orthofer e Lamuela-Raventós (1999) com modificações. Para esta análise foram utilizados 

200µL de extrato, 1500µL de água destilada e 100 µL de reagente Folin-Ciocalteau, a mistura foi 

agitada e deixada em repouso por 5 minutos. Em seguida, foram adicionados 200 µL de 20% NaCO3, 

a solução foi agitada e deixada em repouso ao abrigo da luz por 30 minutos antes da leitura. A 

absorbância foi medida a 765nm (espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-1800). Para construção da 

curva de calibração, de 5 pontos, foi utilizado ácido gálico, com concentração variando de 0 a 0,08 

mg/mL. O conteúdo total de fenólicos foi expresso como equivalente de ácido gálico (EAG) por grama 

de amostra em base seca. 

3.2.4.4. Atividade antioxidante 

3.2.4.5. Capacidade de absorção do radical oxigênio  (ORAC)  

Para avaliação da atividade antioxidante pelo método de ORAC, foi utilizada a metodologia 

descrita por Chisté et al., (2011), o qual utilizou método originalmente desenvolvido por Ou, Hampsch-

Woodill e Prior (2001). Em microplacas foram adicionados 30 µL de extrato, em seguida, 60 µL da 

solução de fluoresceína (508,25 mM) e 110 µL de AAPH (2,2’-azobis(2-amidino-propano) 

dihidrocloreto) (76 mM), todos diluídos em tampão fosfato (pH 7,4). A curva padrão foi construída 

utilizando soluções de Trolox nas concentrações de 12,5 a 400 µM. As microplacas foram mantidas a 

37°C a fim de promover termodecomposição do AAPH e consequente geração de radicais peroxila, 
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enquanto o sinal da fluorescência foi monitorado a cada minuto, durante 2 horas, até total decaimento 

da fluorescência. Na leitura foram utilizados os comprimentos de onda de 528 nm para emissão e 485 

nm para excitação. Os resultados foram calculados pela comparação das respostas obtidas para os 

extratos com a curva padrão do Trolox e expressos como µmol TE por grama de amostra em base 

seca. 

3.2.4.6. DPPH (1,1 difenil – 2 – picrilidrazil) 

O método DPPH foi proposto por Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995) e baseia-se na 

redução do radical DPPH por compostos antioxidantes presentes nos extratos. Para este experimento 

foi utilizada uma alíquota de 0,5 mL de extrato e 3,0 mL de etanol 99% e 0,3 mL do radical DPPH 

(0,5mM em solução de etanol), a mistura foi incubada por 45 minutos ao abrigo da luz. A leitura da 

absorbância foi realizada a 515 nm (espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-1800). Os resultados 

foram calculados segundo a curva padrão de Trolox, com concentração variando de 0 a 200 µmol/L e, 

expressos como µmol TE por grama de amostra em base seca. 

3.2.4.7. ABTS (2,2’-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6 -ácido sulfônico) 

A avaliação da atividade antioxidante pelo método ABTS foi realizada conforme metodologia 

descrita por Re et al. (1999) com modificações. Para formação do radical ABTS·+ foi realizada reação 

entre 2,45 mM de persulfato de potássio com 7 mM de ABTS, a mistura foi armazenado no escuro a 

temperatura ambiente por 16 horas. O radical formado foi diluído com etanol até que o valor da 

absorbância atingisse 0,700 ± 0,020 em comprimento de onda de 734 nm (espectrofotômetro 

Shimadzu modelo UV-1800). Para análise foram utilizados 20 µL de extrato, 2 mL do radical ABTS·+ 

e, as absorbâncias foram lidas a 734 nm após 6 minutos de reação. A curva padrão foi construída 

utilizando-se soluções de Trolox nas concentrações de 0 a 2000 µmol/L. Os resultados foram 

expressos em µmol TE por grama de amostra em base seca. 

3.2.4.8. Análise estatística  

Neste estudo foi utilizado o delineamento estatístico inteiramente aleatorizado, com arranjo 

fatorial 2 tipos de feijão x 6 tratamentos, com 6 repetições. Para avaliação dos dados foi realizada 

análise de variância (ANOVA) com verificação de todas as pressuposições e comparação de médias 

(Tukey) ao nível de significância de 5% no sistema computacional SAS (Statistical Analysis System). 
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3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Conteúdo de fenólicos totais 

O conteúdo de compostos fenólicos totais variou para os dois tipos de feijão em todos os 

tratamentos avaliados, sendo que os feijões crus (T1) apresentaram menor conteúdo de fenólicos 

totais do que as demais amostras (Tabela 1). 

O T2 apresentou maior conteúdo de fenólicos totais que os demais tratamentos avaliados, 

nos dois tipos de feijão. Neste tratamento os grãos foram submetidos à maceração por 12 horas em 

água destilada, este procedimento permitiu o início da germinação dos grãos, a qual, por sua vez, 

levou ao aumento na liberação de compostos fenólicos presentes nos grãos, isto porque, enzimas 

endógenas são ativadas neste processo, entre as enzimas relacionadas aos compostos fenólicos 

estão as hidrolases (DUEÑAS et al., 2009; LÓPEZ-AMORÓS; HERNÁNDEZ; ESTRELLA, 2006). 

López-Amorós, Hernández e Estrella (2006) verificaram que a germinação modifica quantitativa e 

qualitativamente a composição fenólica das leguminosas, pois algumas classes de polifenóis 

encontram-se ligadas aos constituintes da parede celular, podendo ser liberados pela ação 

enzimática durante o processo germinativo. 

 

Tabela 1. Conteúdo de compostos fenólicos totais dos feijões carioca e preto submetidos a diferentes 
tratamentos 

Tratamento 
Fenólicos Totais (mg EAG*/g amostra em base seca) 

Feijão Carioca (Pérola) Feijão Preto (Esteio) 

T1 1,02 ± 0,03 f B 1,13 ± 0,03 f A 

T2 3,43 ± 0,04 a B 3,73 ± 0,17 a A 

T3 1,24 ± 0,03 e B  1,35 ± 0,01 e A 

T4 2,70 ± 0,07 c B 3,12 ± 0,08 c A 

T5 1,86 ± 0,03 d B 2,12 ± 0,02 d A 

T6 2,99 ± 0,12 b B  3,48 ± 0,08 b A 
Resultados expressos como média ± desvio padrão, n=6. Letras minúsculas diferentes nas colunas (entre os 
tratamentos) ou letras maiúsculas diferentes nas linhas (entre os tipos de feijão) diferem significativamente pelo 
teste de Tukey ao nível de 5 % de significância. *EAG: equivalente ácido gálico. T1= feijão in natura, T2= feijão 
macerado por 12 horas analisado com a água de maceração, T3= cocção em panela aberta sem adição da água 
de maceração, T4= cocção em panela aberta com adição da água de maceração, T5= cocção sob pressão sem 
adição da água de maceração, T6= cocção sob pressão com adição da água de maceração. 

 

Nos tratamentos referentes às amostras maceradas e posteriormente cozidas (T3 a T6) 

pode-se verificar que estas continham conteúdo de fenólicos maior que as amostras cruas (T1), 

porém inferior às amostras maceradas (T2). Isto ocorreu, conforme já indicado, porque o processo de 

maceração ao qual as amostras foram submetidas antes do tratamento térmico possibilitou liberação 

de mais compostos fenólicos devido à ação das enzimas endógenas (DUEÑAS et al., 2009; LÓPEZ-

AMORÓS; HERNÁNDEZ; ESTRELLA, 2006). Já o tratamento térmico é conhecido por causar a 

diminuição no conteúdo de polifenóis, seja por reações de oxidação ou perda de compostos 

hidrossolúveis ou sólidos durante o processamento (XU; CHANG, 2008a). Neste estudo, o tratamento 



 

térmico promoveu a diminuição do conteúdo de fenólicos totais em comparação às amostras 

maceradas, porém, preservou maior quantidade de fenólicos livres do que as amostras cruas. 

Segundo Granito, Brito e Torres (2007)

aumentar o conteúdo de fenólicos livres por causa da hidrólise das ligações químicas entre os 

polifenóis e macromoléculas presentes nos alimentos, como proteínas, carboidratos, fibras, etc. 

Podemos dizer então, que o conteúdo de polife

um balanço entre as reações de oxidação, perdas e reações de liberação (hidrólise) que ocorrem 

durante o processamento das amostras. No presente estudo, pode

térmico aplicado (maceração seguida de cocção com ou sem a utilização da água de maceração) 

auxiliou na liberação de compostos fenólicos da matriz, aumentando assim o conteúdo de compostos 

fenólicos totais no feijão, quando comparado com as

As amostras cozidas em panela aberta (T3 e T4) apresentaram menor conteúdo de 

polifenóis quando comparadas aquelas cozidas sob pressão (T5 e T6), isto porque, a cocção sob 

pressão diminui o tempo de processamento

2008b). Os tratamentos que não contemplaram a utilização da água de maceração durante a cocção 

(T3 e T5) apresentaram menor conteúdo de fenólicos totais entre as amostras cozidas avaliadas, isso 

especialmente devido à lixiviação de compostos fenólicos que se solubilizaram na água de 

maceração (XU e CHANG, 2009)

Para melhor visualização da va

diferentes tratamentos avaliados, a concentração de compostos fenólicos encontrado nas amostras 

de feijão cru foi considerada como 1 (ou 100%), 

concentração nos demais tratamentos

anteriormente abordado, aumento no conteúdo de fenólicos totais livres 

cozidos apresentaram variação positiva na concentração de polifenóis 

concentração de fenólicos totais nas amostras cozidas sob pressão e com a água de maceração

Figura 1. Variação do conteúdo 
tratamentos. 
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térmico promoveu a diminuição do conteúdo de fenólicos totais em comparação às amostras 

maceradas, porém, preservou maior quantidade de fenólicos livres do que as amostras cruas. 

Torres (2007) e D Archivio et al. (2010) o proces

aumentar o conteúdo de fenólicos livres por causa da hidrólise das ligações químicas entre os 

polifenóis e macromoléculas presentes nos alimentos, como proteínas, carboidratos, fibras, etc. 

Podemos dizer então, que o conteúdo de polifenóis presentes nas amostras cozidas é resultante de 

um balanço entre as reações de oxidação, perdas e reações de liberação (hidrólise) que ocorrem 

durante o processamento das amostras. No presente estudo, pode-se afirmar que o processamento 

o (maceração seguida de cocção com ou sem a utilização da água de maceração) 

auxiliou na liberação de compostos fenólicos da matriz, aumentando assim o conteúdo de compostos 

o feijão, quando comparado com as amostras cruas. 

zidas em panela aberta (T3 e T4) apresentaram menor conteúdo de 

polifenóis quando comparadas aquelas cozidas sob pressão (T5 e T6), isto porque, a cocção sob 

pressão diminui o tempo de processamento, causando menores perdas de polifenóis 

. Os tratamentos que não contemplaram a utilização da água de maceração durante a cocção 

(T3 e T5) apresentaram menor conteúdo de fenólicos totais entre as amostras cozidas avaliadas, isso 

lixiviação de compostos fenólicos que se solubilizaram na água de 

(XU e CHANG, 2009). 

Para melhor visualização da variação do conteúdo de compostos fenólicos totais nos 

diferentes tratamentos avaliados, a concentração de compostos fenólicos encontrado nas amostras 

de feijão cru foi considerada como 1 (ou 100%), com esta referência foi calculada a variação da 

os demais tratamentos (Figura 1). A observação da Figura 1 evidencia o que foi 

anteriormente abordado, aumento no conteúdo de fenólicos totais livres após a maceração, 

apresentaram variação positiva na concentração de polifenóis em relação

concentração de fenólicos totais nas amostras cozidas sob pressão e com a água de maceração

 de compostos fenólicos totais das amostras de feijão 

T2 T3 T4 T5 T6

Tratamento

Variação do conteúdo de fenólicos totais

Feijão Carioca (Pérola)

Feijão Preto (Esteio)
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térmico promoveu a diminuição do conteúdo de fenólicos totais em comparação às amostras 

maceradas, porém, preservou maior quantidade de fenólicos livres do que as amostras cruas. 

o processamento térmico pode 

aumentar o conteúdo de fenólicos livres por causa da hidrólise das ligações químicas entre os 

polifenóis e macromoléculas presentes nos alimentos, como proteínas, carboidratos, fibras, etc. 

nóis presentes nas amostras cozidas é resultante de 

um balanço entre as reações de oxidação, perdas e reações de liberação (hidrólise) que ocorrem 

se afirmar que o processamento 

o (maceração seguida de cocção com ou sem a utilização da água de maceração) 

auxiliou na liberação de compostos fenólicos da matriz, aumentando assim o conteúdo de compostos 

zidas em panela aberta (T3 e T4) apresentaram menor conteúdo de 

polifenóis quando comparadas aquelas cozidas sob pressão (T5 e T6), isto porque, a cocção sob 

causando menores perdas de polifenóis (XU; CHANG, 

. Os tratamentos que não contemplaram a utilização da água de maceração durante a cocção 

(T3 e T5) apresentaram menor conteúdo de fenólicos totais entre as amostras cozidas avaliadas, isso 

lixiviação de compostos fenólicos que se solubilizaram na água de 

riação do conteúdo de compostos fenólicos totais nos 

diferentes tratamentos avaliados, a concentração de compostos fenólicos encontrado nas amostras 

foi calculada a variação da 

(Figura 1). A observação da Figura 1 evidencia o que foi 

após a maceração, grãos 

em relação ao grão cru, maior 

concentração de fenólicos totais nas amostras cozidas sob pressão e com a água de maceração. 

 

as amostras de feijão submetidas a diferentes 

Feijão Carioca (Pérola)

Feijão Preto (Esteio)
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Por se tratarem de compostos secundários, o conteúdo de polifenóis nas espécies vegetais 

é diversificado. Conforme observado no presente estudo, o feijão preto destacou-se em relação ao 

carioca em todos os tratamentos avaliados, apresentando maior conteúdo de fenólicos totais. Este 

comportamento está relacionado à informação genética das plantas, que influencia diretamente na 

distribuição dos compostos fenólicos (VAN DER SLUIS et al., 2001). 

Ranilla, Genovese e Lajolo (2009) avaliaram feijões das variedades Jalo Precoce e FT 

Nobre sob diferentes formas de processamento, distintas das que foram utilizadas no presente 

estudo. Estes autores inferiram que, independente da temperatura de cocção, a concentração de 

compostos fenólicos totais aumentou em tratamentos sem maceração e sem descarte da água de 

cocção. Similarmente ao que ocorreu no presente trabalho, o processamento térmico foi capaz de 

promover o aumento dos compostos fenólicos livres. Em contrapartida, Siah et al. (2014) verificaram 

que a maceração, a fervura e cocção sob pressão reduziram o nível de compostos bioativos no feijão 

fava, entretanto, estes autores avaliaram separadamente a água de maceração e o caldo da cocção, 

dos grãos. Segundo eles, parte dos compostos é perdida nos meios de maceração e cocção. 

3.3.2. Atividade antioxidante 

A avaliação da atividade antioxidante pelos métodos de DPPH, ABTS e ORAC mostrou que, 

independente do método, utilizado, os extratos dos grãos crus (T1) decorrentes do feijão preto e 

carioca não diferiram estatisticamente entre si (p>0,05). Porém, quando submetidos às diferentes 

formas de processamento este quadro se modifica (Tabela 2). 

Na análise feita pelo método de DPPH pode-se perceber que o feijão preto teve maior 

destaque em relação ao feijão carioca em todos os tratamentos, com exceção do T1, em que os 

teores foram iguais. Isto provavelmente se deve à diferente composição fenólica entre os grãos, a 

qual irá influenciar em seu potencial antioxidante. Zhao et al. (2017) avaliaram o potencial 

antioxidante de diferentes compostos fenólicos contidos em uma mistura de padrões analíticos. Neste 

experimento, também foram utilizados os métodos de DPPH e ABTS. Os autores ressaltam em sua 

discussão que a estrutura química dos polifenóis influencia diretamente seu potencial antioxidante, 

têm a maior influencia sobre o efeito antioxidante: o número de grupos hidroxila, a posição destes 

grupos na molécula e a presença de glicosídeos na estrutura. Em estudo com feijões foi demonstrado 

que a composição fenólica difere entre as variedades e, além disso, cada composto fenólico 

apresentou maior ou menor correlação com os métodos de avaliação da atividade antioxidante (XU e 

CHANG, 2009), evidenciando a relação com a estrutura química. A maceração dos feijões possibilitou 

aumento da atividade antioxidante em relação aos grãos crus. Os processos de cocção conduzidos 

sob pressão (T5 e T6) proporcionaram maior potencial antioxidante que aqueles conduzidos em 

panela aberta (pressão atmosférica) (T3 e T4), bem como maior potencial foi verificado nas amostras 

cozidas com a utilização da água de maceração. Estes resultados estão de acordo com os de Rocha-

Guzmán et al. (2007a), que também verificaram que extratos de feijão cru não diferiram em sua 

atividade antioxidante, mas quando cozidos apresentaram diferença. Além disso, também mostrou 

que maior tempo de cocção tinha como consequência menor capacidade de combater os radicais 

livres. Parte deste comportamento pode ser explicado pela formação do complexo fenol-proteína, que 
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Tabela 2. Atividade antioxidante dos feijões carioca e preto submetidos a diferentes tratamentos, mensurada pelos métodos de DPPH, ABTS e ORAC. 

 

Tratamento 

DPPH (µmol TE*/ g amostra em base 
seca) 

ABTS (µmol TE*/ g amostra em base 
seca) 

ORAC (µmol TE*/ g amostra em base 
seca) 

Feijão Carioca 
(Pérola) 

Feijão Preto (Esteio) 
Feijão Carioca 

(Pérola) 
Feijão Preto (Esteio) 

Feijão Carioca 
(Pérola) 

Feijão Preto (Esteio) 

T1 7,61 ± 0,65 e A 7,01 ± 0,50 f A 17,22 ± 0,96 d A 16,96 ± 1,17 c A 31,37 ± 1,08 e A 30,17 ± 1,16 c A 

T2 17,52 ± 0,12 a B 20,30 ± 0,95 c A  34,73 ± 2,66 a B 41,28 ± 3,84 a A 55,44 ± 5,27 c B 60,34 ± 1,73 a A 

T3 8,65 ± 0,22 d B 11,41 ± 0,37 e A 17,96 ± 1,60 d A  17,62 ± 1,26 c A 44,66 ± 1,90 d A 30,63 ± 3,23 c B 

T4 16,62 ± 0,24 b B 23,44 ± 0,71 b A 23,71 ± 1,85 c b B 32,58 ± 2,30 b A 67,02 ± 2,09 a A 59,68 ± 4,40 a B 

T5 9,83 ± 0,49 c B  16,85 ± 0,45 d A 21,60 ± 1,05 c B 33,71 ± 1,58 b A 35,89 ± 3,47 e B 50,71 ± 2,37 b A 

T6 17,20 ± 0,32 a b B 26,16 ± 0,60 a A 25,82 ± 2,55 b B 32,63 ± 2,27 b A 61,13 ± 3,00 b A 62,74 ± 4,13 a A 
 

Resultados expressos como média ± desvio padrão, n=6. Letras minúsculas diferentes nas colunas (entre os tratamentos) ou letras maiúsculas diferentes nas linhas (entre os 

tipos de feijão) diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de significância.*TE: trolox equivalente. T1= feijão in natura, T2= feijão macerado por 12 horas 

analisado com a água de maceração, T3= cocção em panela aberta sem adição da água de maceração, T4= cocção em panela aberta com adição da água de maceração, 

T5= cocção sob pressão sem adição da água de maceração, T6= cocção sob pressão com adição da água de maceração. 
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não tem efeito antioxidante. Em outro estudo sobre o potencial antioxidante de feijão marrom também 

foi verificado que o processo de cocção aumentou a atividade antioxidante, quando comparado aos 

extratos de feijão cru (HUBER et al., 2016). 

Os resultados da atividade antioxidante pelo método de ABTS mostraram que o feijão preto 

teve potencial superior ao do feijão carioca em quase todos os tratamentos, exceto no T1 e T3, para 

os quais os dois feijões mostraram ter potencial equivalente. O T2 mostrou conter maior quantidade 

de compostos reativos ao radical ABTS+ que os demais tratamentos avaliados. Todas as amostras 

cozidas tiveram maior atividade antioxidante que as amostras cruas e menor do que as maceradas, 

mostrando que o processo de germinação (T2) auxilia na liberação de compostos fenólicos ligados à 

matriz. Comportamento semelhante foi verificado por Paja̧k et al. (2014) que avaliaram atividade 

antioxidante de sementes e brotos de feijão mungo pelo método de ABTS e, segundo eles, o 

aumento na atividade antioxidante durante a germinação se deve ao aumento do conteúdo de 

vitaminas e compostos fenólicos. Já, o tratamento térmico pode degradar compostos por oxidação, 

como também tem a capacidade de hidrolisar ligações entre fenólicos ligados a proteínas, por 

exemplo, aumentando o conteúdo de fenólicos livres (DUEÑAS et al., 2009; GRANITO, BRITO e 

TORRES, 2007). No caso do feijão carioca os tratamentos de cocção que utilizaram a água de 

maceração (T4 e T6) mostraram ter atividade equivalente mesmo utilizando métodos de cocção 

diferentes. Os tratamentos T3 e T5 apresentaram menor atividade antioxidante que os demais 

tratamentos, isto porque, nestes tratamentos a água de maceração não foi utilizada na cocção. No 

caso do feijão preto, os grãos cozidos no T4, T5 e T6 não apresentaram diferença entre si, mostrando 

que para este caso os dois tratamentos sob pressão (T5 e T6) foram equivalentes ao T4, em panela 

aberta com utilização da água de maceração. Porém, T3 mostrou ser inferior a todos os demais 

tratamentos, quando se trata da conservação de compostos capazes de neutralizar o radical ABTS+. 

Hagerman et al. (1998) afirmam que compostos fenólicos poliméricos (taninos) tem maior capacidade 

de neutralizar o radical ABTS+ do que as formas fenólicas monoméricas. A eficiência em combater 

este radical está ligada ao peso molecular, a proximidade de vários anéis aromáticos, bem como a 

presença e posição de grupos hidroxila. 

Nithiyanantham, Selvakumar e Siddhuraju (2012) avaliaram o efeito de diferentes formas de 

processamento térmico sobre grãos de bico e ervilhas. Segundo eles, o tratamento no qual as 

amostras de grão de bico foram aquecidas a 150°C sob calor seco proporcionou o aumento do 

potencial antioxidante avaliado pelo método de ABTS em relação à amostra crua. Estes autores 

avaliaram diferentes métodos de processamento para os grãos de bico e ervilhas, segundo eles, as 

modificações no potencial antioxidante dependem das condições de processo empregadas e do tipo 

de legume avaliado. Estudo desenvolvido com feijão branco submetido ao processo de cocção com 

ou sem a etapa de maceração, demonstrou que esta leguminosa tem atividade antioxidante 

semelhante a do grão cru, quando avaliada pelo método de ABTS (HUBER et al., 2014). 

A avaliação da atividade antioxidante pelo método de ORAC mostrou resultados 

semelhantes aos dos outros métodos aqui utilizados (DPPH e ABTS). As amostras submetidas aos 

diferentes tipos de processamento avaliados apresentaram maior potencial para combater radicais 

livres do que as amostras cruas (T1). No caso do feijão carioca pode-se verificar que quase todos os 
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tratamentos diferiram entre si, exceto T5, que mostrou potencial igual a T1. As amostras cozidas com 

a água de maceração mostraram maior potencial que as demais, além disso, para o feijão carioca, o 

tratamento em panela aberta teve maior potencial no método de ORAC. Para o feijão preto, as 

amostras submetidas aos tratamentos T4 e T6 apresentaram mesmo potencial, mostrando para este 

caso que a cocção sob pressão ou em panela aberta mostraram-se iguais quanto aos compostos 

ativos ao radical do método avaliado. Porém, quando a água de maceração não foi utilizada (T3 e 

T5), a cocção sob pressão preservou melhor os compostos antioxidantes do extrato. A análise dos 

dados (Tabela 2) mostra que diferentemente do que ocorreu nos outros métodos de atividade 

antioxidante (DPPH e ABTS), no método de ORAC, nem sempre o feijão preto mostrou maior 

potencial do que o feijão carioca nos tratamentos avaliados. Isto porque, o tratamento térmico sob 

pressão pode aumentar a formação de compostos específicos que irão atuar como doadores de 

hidrogênio durante o processo de oxidação, já que, diferentemente dos métodos de DPPH e ABTS, 

onde os radicais são neutralizados prioritariamente por transferência de elétrons, o método de ORAC 

mensura a capacidade de neutralizar o radical peroxil através da transferência de um átomo de 

hidrogênio (PRIOR, WU e SCHAICH, 2005; XU e CHANG, 2008a). 

Em estudo recente, feijões do tipo fava foram submetidos aos processos de maceração e 

cocção sob pressão e à pressão atmosférica, sendo que neste caso foram analisados separadamente 

o caldo de cocção e os grãos. Após analisar a atividade antioxidante pelos métodos de DPPH, ORAC 

e FRAP, os autores perceberam que os processos de maceração e os dois métodos de cocção 

utilizados neste estudo reduziram o nível de compostos ativos do feijão fava, uma vez que, segundo 

os autores, parte dos compostos ativos é lixiviada para o meio de maceração e de cocção (SIAH et 

al., 2014). Estes resultados contrastam com os encontrados neste trabalho, porém, deve-se lembrar 

que no presente estudo o caldo de cocção e grãos cozidos foram avaliados em conjunto, 

representando a maneira como são consumidos no dia-a-dia. 

Xu e Chang (2008a) verificaram diferente comportamento em leguminosas processadas 

(lentilhas, grãos de bico e ervilhas) por métodos distintos. Segundo eles, a avaliação da atividade 

antioxidante pelo método de ORAC mostrou que a capacidade de neutralizar os radicais livres foi 

reduzida nos casos que contemplavam maceração e fervura a pressão atmosférica em comparação 

às amostras não processadas. Entretanto, nos casos de cocção por fervura sob pressão e cocção em 

vapor sob pressão, o potencial antioxidante foi aumentado em relação às amostras cruas. De acordo 

com as conclusões de Xu e Chang (2008a), o potencial medido por ORAC aumentou com o aumento 

da pressão, tanto na fervura como no tratamento com vapor. 

Para avaliar a correlação entre o conteúdo de fenólicos totais e os métodos de atividade 

antioxidante foi realizado o teste de correlação de Pearson. Segundo os resultados desta análise, os 

compostos fenólicos totais apresentaram correlação fraca e positiva com os métodos de DPPH (r = 

0,35, p<0,05) e ABTS (r = 0,24, p<0,05), e não apresentaram correlação significativa com o método 

de ORAC (p>0,05). Este comportamento diferenciado entre os métodos de avaliação do potencial 

antioxidante pode estar relacionado aos mecanismos de ação envolvidos em cada um dos métodos, 

conforme citado anteriormente. Na literatura, estudos realizados com feijão relatam que o conteúdo 

de compostos fenólicos totais tem forte correlação positiva com o potencial antioxidante (SIAH et al., 
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2014; XU e CHANG, 2009; ZHAO et al., 2014), isto para a maioria dos casos. Por outro lado, há 

avaliações que relatam ausência de correlação entre os compostos fenólicos totais e a atividade 

antioxidante (ROCHA-GUZMAN et al., 2007b; PALOMBINI et al., 2013), nesses casos a polaridade 

do solvente utilizado na extração pode influenciar a resposta. Rocha-Guzmán et al. (2007b) 

encontraram correlação forte e positiva entre fenólicos e atividade antioxidante em extrato composto 

por acetona, todavia não encontraram correlação entre estas variáveis para extratos compostos por 

metanol. Segundo os autores, isso pode estar relacionado à presença de carboidratos nos extratos 

metanólicos, pois se estas moléculas captam um elétron, elas não têm a capacidade de formar um 

radical estável, então, em pouco tempo o elétron é devolvido ao meio reacional. 

Frente ao exposto, deve-se lembrar que o potencial antioxidante de um extrato vegetal está 

relacionado à presença de substâncias oriundas da matriz vegetal, pois a capacidade de combater os 

radicais livres está relacionada principalmente às vitaminas, compostos fenólicos e carotenoides 

(HALLIWELL, 2012; THAIPONG et al., 2006).  No caso dos feijões, além dos polifenóis e vitaminas 

que são conhecidos por exercerem atividade antioxidante, outras substâncias como proteínas 

solúveis em água, peptídeos, aminoácidos e alguns oligossacarídeos das frações hemicelulósicas 

também tem sido relacionados à capacidade antioxidante destes alimentos (MOURE et al., 2001). 

Além disso, Huber et al. (2014) que avaliaram diferentes frações do extrato de feijão branco, sugerem 

que haja um efeito sinergístico dos diferentes compostos fenólicos sobre o potencial antioxidante do 

extrato, já que o potencial das frações isoladas é inferior ao do extrato bruto. 

Através das avaliações realizadas neste estudo, nota-se que os feijões cozidos têm 

potencial para contribuir com a saúde de seus consumidores, pois fornecem compostos bioativos, 

como os compostos fenólicos, além de outras substâncias com potencial antioxidante. 

3.4. Conclusão 

O conteúdo de compostos fenólicos livres, assim como, a atividade antioxidante aumenta 

após os processos de maceração e cocção em relação às amostras cruas para os dois tipos de feijão 

avaliados. O processamento permitiu a liberação de compostos fenólicos que estavam ligados à 

matriz. De modo geral, entre os tratamentos avaliados, a cocção sob pressão com utilização da água 

de maceração resulta em maior preservação dos compostos fenólicos e do potencial antioxidante dos 

grãos. 
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4. BIOACESSIBILIDADE DE COMPOSTOS FENÓLICOS DO FEIJ ÃO 
COMUM: INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO TÉRMICO E DO 
PROCESSO DE DIGESTÃO IN VITRO 

Resumo 

Os feijões fazem parte da alimentação de muitas pessoas ao redor do mundo. Estes grãos 
são conhecidos por serem fonte de ferro e proteínas. Contêm também em sua composição, 
substâncias com potencial benéfico à saúde, os compostos fenólicos. O efeito de diferentes formas 
de processamento sobre o conteúdo de polifenóis encontrados nos feijões carioca (BRS Pérola) e 
preto (BRS Esteio) foi avaliado. A avaliação da bioacessibilidade dos polifenóis foi verificada através 
da simulação da digestão gastrointestinal in vitro. A identificação dos principais compostos fenólicos 
presentes nas amostras de feijão cru, cozido submetidas a diferentes tratamentos e nos digeridos de 
cada etapa do processo digestivo foram analisados por CLAE. O tratamento térmico foi eficaz na 
liberação de compostos que não estavam livres no grão cru, aumentando assim a concentração 
destes compostos no extrato de feijão cozido. Amostras com maior concentração de polifenóis não 
resultam necessariamente em alta bioacessibilidade, já que a estabilidade do composto e a forma 
como ele se encontra na matriz irão refletir no conteúdo bioacessível. No geral, a concentração dos 
polifenóis na fração bioacessível foi menor do que o conteúdo encontrado na amostra não digerida. 
Além disso, foi demonstrado que a forma de processamento térmico, a matriz, bem como o processo 
digestivo influenciam no conteúdo destes bioativos na fração bioacessível. 

 
Palavras chave: Leguminosas; Cocção; Tratamento térmico; Compostos bioativos; Polifenóis; 
Biodisponibilidade; Phaseolus vulgaris L. 

 

Abstract 

Beans are part of the diet of many people around the world. These grains are known to be 
source of iron and protein. They also contain in their composition, substances with health potential, the 
phenolic compounds. The effect of different forms of processing on the content of polyphenols in 
carioca (BRS Pérola) and black (BRS Esteio) beans was evaluated. The bioacessibility of polyphenols 
was assessed by simulation of in vitro gastrointestinal digestion. The identification of the main phenolic 
compounds in raw and cooked beans submitted to different treatments and in the digests of each 
stage of the digestive process were analyzed by HPLC. The heat treatment was effective in the 
release of compounds that were not free in the raw grain, thus increasing the concentration of these 
compounds in the cooked bean extract. Samples with a higher concentration of polyphenols do not 
necessarily result in high bioaccessibility, since the stability of the compound and the way it is in the 
matrix will reflect on the bioaccessible content. In general, the concentration of the polyphenols in the 
bioaccessible fraction was lower than the content found in the undigested sample. In addition, it was 
demonstrated that the thermal processing, the matrix, as well as the digestive process will influence 
the content of these bioatives in the bioaccessible fraction. 

 
Keywords: Legumes; Cooking; Heat treatment; Bioactive compounds; Polyphenols; Bioavailability; 
Phaseolus vulgaris L. 
 

4.1. Introdução 

Nos últimos anos, o consumo de alimentos vegetais tem sido incentivado entre a população 

(FAO/WHO, 2003), isto porque, estudos científicos (GUTIÉRREZ-URIBE; ROMO-LOPEZ; SERNA-

SALVADOR, 2011; MORENO-JIMÉNEZ et al., 2015; SUÁREZ-MARTÍNEZ et al., 2016) mostram que 

estes alimentos podem contribuir com a saúde do consumidor. Entre os alimentos vegetais 
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amplamente consumidos estão as leguminosas, classe conhecida por ser fonte de proteína de baixo 

custo, principalmente para populações carentes (HAYAT et al., 2014). Entre os diversos tipos de 

leguminosas existentes destacam-se os feijões, grãos consumidos mundialmente nos mais diversos 

tipos de preparações culinárias. No Brasil, o feijão faz parte do cotidiano, pois compõe a base da 

alimentação dos brasileiros juntamente com o arroz. 

Além de conter nutrientes essenciais, o feijão contém fitoquímicos que podem ter efeito 

benéfico à saúde. A principal classe de fitoquímicos investigada em feijões são os compostos 

fenólicos (ESPINOSA-ALONSO et al., 2006; LUTHRIA e PASTOR-CORRALES, 2006; MOJICA et al., 

2015; PAJA̧K et al., 2014; ROSS; BETA; ARNTFIELD, 2009). Estas substâncias têm recebido 

atenção especial, pois estudos têm mostrado que os compostos fenólicos encontrados no feijão 

podem contribuir com a prevenção e/ou redução do risco de doenças crônicas como diabetes, câncer 

e dislipidemias (GUTIÉRREZ-URIBE; ROMO-LOPEZ; SERNA-SALDÍVAR, 2011; MOJICA et al., 

2015; SUÁREZ-MARTÍNEZ et al., 2016). 

Os feijões precisam ser submetidos à cocção para posteriormente serem consumidos e 

existem diversas maneiras de preparar leguminosas, sendo que entre as mais comuns estão o 

cozimento por vapor, fervura, sob pressão, microondas e sous vide. Pode-se ainda realizar a 

maceração dos grãos, utilizada para diminuir o tempo de cocção (FABBRI e CROSBY, 2016). O 

tratamento térmico melhora a palatabilidade, textura e pode aumentar a biodisponibilidade de 

nutrientes. Entre os efeitos mais conhecidos do processo térmico estão a gelatinização do amido e a 

desnaturação proteica (MORENO-JIMÉNEZ et al., 2015). Porém, o tratamento térmico pode alterar os 

compostos fenólicos presentes nos alimentos (D ARCHIVIO et al., 2010). Em estudos sobre a 

influência do tratamento térmico realizados com feijão, são encontrados comportamentos 

controversos. Pedrosa et al. (2015) verificaram redução no conteúdo de compostos fenólicos em 

feijão submetido ao processamento industrial. Por outro lado, Huber et al. (2016) verificaram aumento 

na concentração de ácidos fenólicos e flavonoides identificados por CLAE em feijões marrons após 

cocção doméstica. Segundo Guillén et al. (2017) a forma de processamento afeta de modo distinto os 

compostos bioativos dos alimentos. 

Desta forma, conhecer a composição química dos alimentos, bem como o comportamento 

de seus componentes após o processamento é de grande relevância, pois assim é possível melhorar 

a qualidade nutricional e sensorial dos alimentos através da compreensão das modificações que 

ocorrem ao longo do processamento. Neste contexto, é importante ressaltar que nem todo conteúdo 

de polifenóis ingerido é absorvido e aproveitado pelo organismo humano, já que para estar 

biodisponível, os compostos bioativos precisam ser liberados da matriz alimentar e modificados no 

trato digestivo (CARBONELL-CAPELLA et al., 2014). A porção do nutriente ou composto bioativo que 

é liberada da matriz alimentar durante a digestão gastrointestinal e se torna disponível para absorção 

no intestino é conhecida como fração bioacessível (CARBONELL-CAPELLA et al., 2014; PARADA e 

AGUILERA, 2007). Sendo assim, do ponto de vista nutricional e funcional, é de suma importância 

conhecer a bioacessibilidade dos alimentos consumidos no dia a dia. Além disso, compreender a 

influência da matriz alimentar e do processamento nas possíveis interações e na estabilidade dos 
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compostos bioativos é primordial para compreender a atividade biológica destas substâncias 

(RODRÍGUEZ-ROQUE et al., 2015). 

Apesar de ser um alimento amplamente e regularmente consumido, ainda há pouca 

informação sobre a bioacessibilidade de compostos fenólicos do feijão. Estudos foram realizados com 

grãos de feijão cozido (CHEN et al., 2015; LAPARRA; GLAHN; MILLER, 2008; NDERITU et al., 

2013), extratos (CHIANG et al., 2014; SANCHO; PAVAN; PASTORE, 2015) e em pratos a base de 

feijão (Feijoada) (FALLER; FIALHO; LIU, 2012). Entretanto, estudos sobre a avaliação da influência 

da forma de processamento sobre a bioacessibilidade de compostos fenólicos em feijão são escassos 

(AKILLIOGLU e KARAKAYA, 2010; LUO et al., 2014), justificando a necessidade de realização do 

presente estudo. 

Diante deste contexto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a influência de diferentes 

formas de processamento térmico e do processo digestivo simulado in vitro sobre a concentração e a 

bioacessibilidade dos compostos fenólicos dos feijões carioca (BRS Pérola) e preto (BRS Esteio) 

(variedades mais consumidas no Brasil). 

4.2. Materiais e métodos 

4.2.1. Material 

Para desenvolvimento do presente estudo foram utilizados feijões carioca (BRS Pérola) e 

preto (BRS Esteio), por serem os tipos mais consumidos no Brasil. Os grãos foram doados pela 

Embrapa Arroz e Feijão. As amostras de feijão foram colhidas no mês de setembro de 2015, no 

município de Hidrolândia – GO. O plantio foi realizado no sistema orgânico de produção, com 

irrigação por aspersor convencional, a plantação foi adubada com esterco de galinha. A colheita foi 

semimecanizada, com arranque manual e triagem mecanizada. Após terem sido recebidas na 

ESALQ, Piracicaba – SP, as amostras foram armazenadas sob refrigeração (4°C) para melhor 

conservação. 

4.2.2. Tratamentos e preparo de amostra 

Os feijões foram analisados antes da cocção (T1), após maceração por 12 horas (T2), 

cozido em panela aberta com descarte da água de maceração (T3), cozido em panela aberta sem 

descarte da água de maceração (T4), cozido em panela de pressão com descarte da água de 

maceração (T5), cozido em panela de pressão sem descarte da água de maceração (T6).  

O tratamento T2 consistiu na imersão dos feijões em água destilada na proporção 1:3 (m/v) 

por 12 horas a temperatura ambiente. Os tratamentos T3 e T4 foram conduzidos em panela aberta de 

alumínio, em fogo baixo por 1 hora. Para T3 a proporção entre feijão e água destilada foi 1:14 (m/v) e 

para T4 1:10 (m/v). Os tratamentos T5 e T6 foram conduzidos em autoclave a 121°C, sob pressão de 

1 atm (semelhante a panela de pressão doméstica) por 10 minutos. Para T5 a proporção entre feijão 

e água destilada foi de 1:2 (m/v) e para T6 foi utilizada apenas a água de maceração. 
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As amostras cruas (T1) foram armazenadas em temperatura de refrigeração (4°C) até o 

momento das análises, quando foram trituradas em moinho de facas (Marconi – modelo TE 345). Os 

grãos macerados (T2) e os cozidos foram homogeneizados com mixer para alimentos (Black & 

Decker – modelo SB40T), sendo utilizada a água de maceração e a água de cocção para 

homogeneização, respectivamente. Estas amostras foram submetidas à extração no mesmo dia de 

processamento, sendo as amostras cozidas homogeneizadas no máximo 2 horas após o cozimento.  

As amostras de feijão cozido utilizadas na avaliação da bioacessibilidade de compostos 

fenólicos foram preparadas e armazenadas a -26°C por aproximadamente 3 semanas, até o 

momento da digestão in vitro, quando foram descongeladas para utilização. 

4.2.3. Extração dos compostos fenólicos  

A extração de compostos fenólicos das amostras de feijão foi realizada de acordo com 

Ojwang, Dykes e Awika (2012) com modificações. Para extração dos compostos fenólicos foi utilizado 

metanol 70% com 1% de ácido acético. As amostras cruas e maceradas foram extraídas na 

proporção de 1:20 (m:v) e as cozidas 1:10 (m:v). Em seguida, as amostras foram submetidas à 

agitação em mesa agitadora (Tecnal – TE - 1401) a temperatura ambiente (26°C) durante 30 min. 

Logo após foi realizada a centrifugação (Novatecnica – NT825), 3248 g durante 20 minutos, a 15°C. 

O sobrenadante foi recolhido e armazenado em frascos âmbar em freezer a -26°C para 

posteriormente ser utilizado nas análises.  

Para extração dos compostos fenólicos da fração bioacessível (sobrenadante obtido após a 

centrifugação do material submetido à digestão in vitro) foram necessárias algumas adaptações. Para 

extração foram utilizados 10 mL do digerido liofilizado (Liotop L101), sendo adicionados 7 mL de 

solução extratora. O conteúdo foi homogeneizado em vortex por 1 minuto e sonicado em banho de 

ultrassom (Unique – USC -1400) por 15 minutos. Em seguida foi realizada a centrifugação a 3248 g 

durante 30 minutos, a 15°C. O sobrenadante foi recolhido e armazenado a -26°C até o momento das 

análises. 

4.2.4. Determinação da matéria seca 

A determinação da quantidade de matéria seca presente nas amostras foi realizada de 

acordo com a metodologia da AOAC (2006). Este dado foi utilizado para expressar os resultados em 

base seca. 

4.2.5. Análise de compostos fenólicos por CLAE 

Para avaliação de compostos fenólicos presentes no extrato de feijão, antes e após a 

digestão in vitro, foi realizada a separação por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) de 

acordo com a metodologia utilizada por He et al. (2011) com modificações. O cromatógrafo utilizado é 

o modelo Shimadzu 20A, equipado com sistema de bombeamento modelo LC-20AT, injetor 

automático de amostras modelo SIL-20AHT, forno de coluna modelo CTO-20A, comunicador modelo 

CBM-20A e detector UV (280 e 370 nm) modelo SPD-20A. A coluna Waters Spherisorb ODS2 (C18) 
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(4,6 x 250 mm, 5 µm) foi utilizada para a separação dos compostos, sendo, mantida a temperatura de 

40 °C pelo forno da coluna. As fases móveis foram A (1% de ácido fórmico em solução aquosa) e B 

(100% de metanol), as quais foram eluídas em gradiente como descrito a seguir: solvente A 100-40% 

de 0 a 45 minutos, 40-0% em 5 minutos, e 0-100% em 10 minutos. Posteriormente, a fase A foi 

mantida em 100 % por mais 5 minutos. O fluxo utilizado foi de 0,7 mL.minuto-1. 

Os extratos foram concentrados com nitrogênio e posteriormente filtrados e injetados no 

sistema CLAE. Para a identificação e quantificação dos picos das amostras foram utilizadas soluções 

estoque (1 mg.mL-1) de diferentes padrões comerciais de compostos fenólicos. Preparados 

individualmente e diluídos nas seguintes concentrações: 2,5; 5; 10; 25; 50 µg/mL de ácido vanílico, 

2,5; 5; 10; 25; 50 µg/mL de ácido sinápico, 2,5; 5; 10; 25; 50 µg/mL de ácido gálico, 1; 2,5; 5; 10; 25; 

50 µg/mL de ácido trans-ferúlico, 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 µg/mL de ácido p-cumárico, 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 

µg/mL de catequina, 1; 2,5; 5; 10; 25; 50;100 µg/mL de epicatequina e 2,5; 5; 10; 25; 50 µg/mL de 

rutina. As soluções diluídas foram injetadas separadamente e em duplicata nas condições acima 

descritas. As áreas dos picos obtidas, bem como os tempos de retenção dos padrões, foram 

utilizados para a comparação, quantificação e identificação dos compostos fenólicos nas amostras 

posteriormente injetadas. 

Estes compostos foram escolhidos, pois são os mais relevantes para feijão, conforme 

demonstrado em estudos anteriores (LUTHRIA e PASTOR-CORRALES, 2006; LIN et al., 2008; XU e 

CHANG, 2009; MOJICA et al., 2015).  

4.2.6. Análise de compostos fenólicos totais (FT) 

O conteúdo de fenólicos totais foi determinado utilizando o método colorimétrico descrito por 

Singleton, Orthofer e Lamuela-Raventós (1999) com modificações. Para esta análise foram utilizados 

200 µL de extrato, 1500 µL de água destilada e 100 µL de reagente Folin-Ciocalteau, sendo a mistura 

foi agitada e deixada em repouso por 5 minutos. Em seguida, foram adicionados 200 µL de 20% 

NaCO3, a solução foi agitada e deixada em repouso ao abrigo da luz por 30 minutos antes da leitura. 

A absorbância foi medida a 765 nm (espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-1800). Para construção 

da curva de calibração, com 5 pontos, foi utilizado ácido gálico, com concentração variando de 0 a 

0,08 mg/mL. O conteúdo total de fenólicos foi expresso como equivalente de ácido gálico (EAG) por 

grama de amostra em base seca. 

4.2.7. Digestão in vitro 

Para simulação do processo digestivo in vitro foi utilizada a metodologia de Thakkar et al. 

(2007) adaptada por Berni et al. (2014), com modificações de acordo com Tenore et al. (2013). As 

amostras de feijão cozido previamente homogeneizadas foram pesadas (10 g) e diluídas em 40 mL 

de solução de sais (KCL 0,37 g/L, NaCl 7,01 g/L, CaCl2 0,88 g/L). A mistura foi homogeneizada em 

um vortex e, em seguida, 10 mL foram recolhidos para iniciar o processo de digestão.  

Neste estudo foram simuladas três principais etapas do processo digestivo humano: oral, 

gástrica e duodenal. Na etapa oral, foram adicionados 6 mL de solução base de saliva artificial (KCl 
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0,9 g/L, KSCN 0,2 g/L, NaH2PO4 0,89 g/L, Na2SO4 0,57 g/L, NaCl 0,3 g/L, NaOH 0,07 g/L) acrescida 

de 0,0045 g de ácido úrico (Amresco), 0,0633 g de α-amilase (A3176 - Type VI-B (≥ 10 unidades/mg 

de sólido) – Sigma), 0,0012 g de ureia (PA – Synth) e 0,15 mg de mucina (M3895 – Sigma) a cada 

uma das amostras. Em seguida, os tubos foram levados para estufa a 37°C e colocados em agitador 

Rocker (Labnet – Rocker 25) a 100 rpm por 10 minutos. Para simulação da etapa gástrica, os tubos 

tiveram os volumes ajustados para 30 mL com a solução de sais, e posteriormente, o pH foi ajustado 

para 2,0 com HCl 1M. Adicionou-se 2 mL de solução de pepsina diluída (40mg/mL – P7000 (≥ 250 

unidades/mg de sólido) – Sigma) em HCl 0,1M em cada amostra. O volume das amostras foi acertado 

para 40 mL com a solução de sais. Após estarem devidamente fechados, os tubos foram colocados 

sob agitação (Rocker-100 rpm) a 37°C por 2 horas. Finalizada a etapa gástrica, o pH das amostras foi 

ajustado para 6,0 com NaHCO3 1M, foram adicionados 3 mL de solução de bile (40 mg/mL – 5C-

214601 – Sigma) e 2 mL de solução de pancreatina (10 mg/mL – P1750 (4 x USP specifications) – 

Sigma), ambas diluídas em NaHCO3 0,1M. O pH foi acertado para 6,5 com NaHCO3 1M, o volume 

final foi ajustado para 50 mL com solução de sais e novamente as amostras foram encubadas a 37°C 

por 2 horas, sob agitação (Rocker-100 rpm). 

Ao final de cada etapa da digestão foram retiradas amostras para verificar o comportamento 

dos compostos fenólicos nas diferentes etapas da digestão e também para avaliar, ao final do 

processo, a bioacessibilidade dos fenólicos. Finalizada a etapa ou o processo digestivo, as amostras 

digeridas foram centrifugadas (Novatecnica – NT825) a 2300 g a 4°C por 1 hora. O sobrenadante 

(fração bioacessível) foi coletado em novo tubo e armazenado em freezer a -26°C, por 

aproximadamente 10 dias, até o momento das análises. 

A fim de evitar degradação dos compostos fenólicos por ação do O2 (BERMÚDEZ-SOTO, 

TOMÁS-BARBERÁN, GARCÍA-CONESA, 2007) os tubos foram preenchidos com N2 antes de 

seguirem para incubação em cada uma das etapas e também antes do armazenamento do material 

de análise. 

A Figura 1 representada de forma resumida a simulação do processo digestivo in vitro.  
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Figura 1. Fluxograma do processo de digestão in vitro. 

 

4.2.8. Análise estatística 

Neste experimento foi utilizado o delineamento estatístico inteiramente aleatorizado, com 3 

repetições para cada amostra. Foi realizada a análise de variância (ANOVA) com verificação de todas 

as pressuposições e comparação de médias (Tukey) ao nível de significância de 5% e análise 

multivariada de perfil para o conteúdo de fenólicos totais, utilizando o sistema computacional SAS 

(Statistical Analysis System).  

A análise de componentes principais (ACP) foi realizada no software XLSTAT, considerando 

a matriz de correlação das médias das interações feijão, tratamento e etapa da digestão e das 

respostas físico-químicas (compostos fenólicos identificados por CLAE). 
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4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Efeito da forma de processamento sobre os co mpostos fenólicos  

Os extratos de feijão cru apresentaram diversificado perfil de compostos fenólicos. No 

extrato de feijão carioca cru (T1) foram detectados apenas ácido vanílico e catequina, enquanto que, 

no extrato de feijão preto cru (T1) foram encontrados  ácido sinápico, catequina e epicatequina 

(Tabelas 1 e 2). A literatura relata que a composição e o conteúdo de compostos fenólicos 

encontrados em feijões podem variar de acordo com o genótipo (MOJICA et al., 2015). Xu e Chang 

(2009) avaliaram feijões pretos e marrons (Pinto beans) e, encontraram, para ambos os feijões, 

diversos ácidos fenólicos, alguns dos quais também foram avaliados neste estudo, como os ácidos 

gálico, vanílico, sinápico, ferúlico e p-cumárico. Com relação aos flavonoides que coincidem com o 

presente estudo e foram identificados pelos autores estão: catequina e epicatequina, identificadas 

apenas no feijão preto. Como se pode verificar, os resultados encontrados por Xu e Chang (2009) 

diferem dos encontrados neste estudo, entretanto, como já foi dito o genótipo, além de fatores como 

clima e técnicas de cultivo (DUPONT et al., 2000; VAN DER SLUIS et al., 2001), têm influência no 

perfil de compostos fenólicos. Além disso, o método de extração utilizado também influenciará nos 

compostos encontrados no extrato (LAPARRA, GLAHN e MILLER, 2008; XU e CHANG, 2007). 

Uma visão geral dos resultados permite verificar que, entre os flavonoides avaliados, o mais 

abundante e encontrado em todos os tratamentos, como já era esperado, foi a catequina (HUBER et 

al., 2016; KOSINSKA et al., 2011), para ambos os feijões. Entre os ácidos fenólicos pode-se notar 

que o ácido trans-ferúlico foi encontrado na maior parte dos tratamentos e nos dois tipos de feijão, 

sendo que maiores quantidades deste ácido foram encontradas no feijão preto. Luthria e Pastor-

Corrales (2006) avaliaram 15 variedades de feijão comum e verificaram que o ácido ferúlico era um 

dos ácidos fenólicos mais abundantes, presentes em todas as variedades de feijão estudadas. 

Embora seja relatada na literatura a presença de ácido p-cumárico em feijões (MORENO-JIMÉNEZ et 

al., 2015; RANILLA, GENOVESE e LAJOLO, 2009; XU e CHANG, 2009), neste estudo não foi 

detectada a presença deste ácido fenólico em nenhuma das amostras. Isto pode estar relacionado, 

conforme já mencionado, às variedades de feijão estudadas, condições de plantio e também ao 

método de extração utilizado (DUPONT et al., 2000; LAPARRA, GLAHN e MILLER, 2008; MOJICA et 

al., 2015; VAN DER SLUIS et al., 2001).  
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Tabela 1. Concentração de ácidos fenólicos identificados por CLAE nos feijões carioca e preto sob diferentes formas de processamento. 

Tratamento  

Ácido Gálico (µg/g de amostra 
em base seca) 

Ácido Sinápico (µg/g de amostra 
em base seca) 

Ácido trans -ferúlico (µg/g de amostra 
em base seca) 

Ácido Vanílico (µg/g de em 
base amostra seca) 

Feijão Carioca 
(Pérola) 

Feijão Preto 
(Esteio) 

Feijão Carioca 
(Pérola) 

Feijão Preto 
(Esteio) 

Feijão Carioca 
(Pérola) 

Feijão Preto 
(Esteio) 

Feijão Carioca 
(Pérola) 

Feijão Preto 
(Esteio) 

T1 ND ND ND 37,50 ± 3,88 d TR ND 19,21 ± 1,75 a ND 

T2 ND ND ND 113,13 ± 6,88 a ND 43,64 ± 2,75 a TR ND 

T3 ND 31,77 ± 1,23 c ND 66,80 ± 1,54 c 9,27 ± 0,39 b A 11,71 ± 0,21 d A 17,10 ± 0,80 b ND 

T4 ND 44,64 ± 3,99 b ND 110,74 ± 10,39 a 9,48 ± 0,95 b B 30,88 ± 2,28 b A TR ND 

T5 ND ND ND 46,81 ± 0,32 d 15,49 ± 0,30 a B 23,85 ± 0,53 c A TR ND 

T6 ND 48,79 ± 3,72 a ND 100,39 ± 1,16 b 17,71 ±  1,05 a B 34,83 ± 4,64 b A TR ND 
Resultados expressos como média ± desvio padrão, n=3. Letras minúsculas diferentes nas colunas (entre os tratamentos) ou letras maiúsculas diferentes nas linhas (entre os tipos 

de feijão) diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de significância. T1= feijão in natura, T2= feijão macerado por 12 horas analisado com a água de maceração, 

T3= cocção em panela aberta sem adição da água de maceração, T4= cocção em panela aberta com adição da água de maceração, T5= cocção sob pressão sem adição da água 

de maceração, T6= cocção sob pressão com adição da água de maceração. ND = não detectado; TR = traços. 

 

Tabela 2. Concentração de flavonoides identificados por CLAE nos feijões carioca e preto sob diferentes formas de processamento 

Tratamento  
Catequina (µg/g de amostra em base seca) Epicatequi na (µg/g de amostra em base seca)  Rutina (µg/g de amostra em base seca) 

Feijão Carioca (Pérola) Feijão Preto (Esteio) Feijão Carioca (Pérola) Feijão Preto (Esteio) Feijão Carioca (Pérola) Feijão Preto (Esteio) 

T1 307,23 ± 15,22 b c B 349,24 ±  17,83 c d A ND 20,00 ± 0,27 d ND ND 

T2 291,13 ± 6,20 b c B 394,63 ± 15,14 c A ND TR ND TR 

T3 250,59 ± 4,49 c A 258,32 ± 1,95 e A 20,77 ± 1,40 a B 47,24 ± 0,87 c A ND 13,55 ± 0,34 b 

T4 389,73 ± 39,71 a B 457,88 ± 51,56 b A 23,82 ± 1,70 a B 58,21 ± 7,18 a b A ND 25,35 ± 2,60 a 

T5 308,92 ± 5,11 b A 325,43 ± 4,81 d A ND 52,68 ± 2,38 b c ND TR 

T6 379,65 ± 20,09 a B 516,39 ± 28,54 a A 26,28 ± 1,88 a B 62,23 ± 3,41 a A ND 26,07 ± 3,28 a 

Resultados expressos como média ± desvio padrão, n=3. Letras minúsculas diferentes nas colunas (entre os tratamentos) ou letras maiúsculas diferentes nas linhas (entre os tipos 

de feijão) diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de significância. T1= feijão in natura, T2= feijão macerado por 12 horas analisado com a água de maceração, 

T3= cocção em panela aberta sem adição da água de maceração, T4= cocção em panela aberta com adição da água de maceração, T5= cocção sob pressão sem adição da água 

de maceração, T6= cocção sob pressão com adição da água de maceração. ND = não detectado; TR = traços. 



 64 

Para o feijão carioca, em todos os tratamentos, não foi encontrada a presença de ácido 

gálico. Mojica et al. (2015) avaliaram a composição fenólica de 12 variedades de feijão cru por LC-MS 

(cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas) e, entre estas variedades estava a 

cultivar Pérola (mesma utilizada neste estudo). Estes autores também não identificaram a presença 

de ácido gálico neste feijão. Em contrapartida, no caso do feijão preto, este ácido fenólico foi 

encontrado nos tratamentos T3, T4 e T6, mostrando que o processo de cocção utilizado auxiliou na 

liberação deste ácido da matriz alimentar. Maior concentração foi encontrada nos tratamentos em que 

a água de maceração foi utilizada para cocção (T4 e T6), sendo que o processo sob pressão (T6) 

conservou maior quantidade deste composto. Estas observações estão de acordo com o que foi 

reportado por Xu e Chang (2008b) que em seu estudo verificaram que o processamento térmico 

conduzido sob pressão conserva melhor o conteúdo de compostos bioativos em feijão. Huber et al. 

(2016) encontraram quantidades elevadas de ácido gálico em feijão marrom. Estes autores 

mostraram que o processo de cocção pode aumentar o conteúdo de ácido gálico livre, além disso, a 

cocção de grãos macerados sem a utilização da água de maceração resultou em redução no 

conteúdo de ácido gálico em comparação aos grãos cozidos sem maceração. Xu e Chang (2009) 

encontraram quantidades significativas de ácido gálico em feijões pretos crus. Nos grãos processados 

foi verificada redução no conteúdo de ácido gálico nos tratamentos de fervura e vaporização a 

pressão atmosférica, entretanto, o tratamento com utilização de vapor sob pressão possibilitou 

aumento na concentração de ácido gálico livre. 

Ácido sinápico foi encontrado apenas no feijão preto, sendo que, de acordo com os 

resultados obtidos, o processo de maceração auxiliou na liberação de maior conteúdo deste ácido em 

relação ao grão cru. A maceração, além de promover o amaciamento do grão e facilitar o processo de 

cocção (LUTHRIA e PASTOR-CORRALES, 2006) possibilitou o início do processo germinativo, o 

que, por sua vez, promove modificações no perfil de polifenóis, qualitativa e quantitativamente. Além 

disso, a literatura relata que o processo de germinação ativa enzimas endógenas que podem atuar na 

liberação de compostos fenólicos que se encontram ligados a constituintes da matriz alimentar 

(LÓPEZ-AMORÓS, HERNÁNDEZ e ESTRELLA, 2006). Estudos mostram que o processo 

germinativo auxilia no aumento de alguns compostos fenólicos em leguminosas como feijão e 

tremoço (DUEÑAS et al., 2009; LÓPEZ et al., 2013). O feijão preto cozido mostrou ser boa fonte de 

ácido sinápico, sendo que o processo de cocção em panela aberta (T3 e T4) proporcionou maior 

conservação do conteúdo deste ácido do que o processo de cocção sob pressão (T5 e T6). 

Resultado semelhante foi encontrado por Xu e Chang (2009) para feijão preto, que apresentou maior 

concentração de ácido sinápico em cocção por fervura a pressão atmosférica (19,66 µg/ g amostra 

em base seca) do que sob pressão (8,65 µg/ g amostra em base seca). Novamente, a utilização da 

água de maceração para o cozimento aumentou significativamente a concentração do composto 

fenólico, já que, desta maneira, parte do conteúdo não é descartado com a água de maceração. 

Huber et al. (2014) relatou resultado semelhante para ácido sinápico em feijão branco, pois segundo 

os autores o conteúdo deste ácido fenólico aumentou após o processamento térmico. Além disso, 

quando o grão foi cozido sem a água de maceração a concentração de ácido sinápico foi menor que 

o grão cozido não macerado. 
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Entre os ácidos fenólicos avaliados, o ácido trans-ferúlico foi encontrado tanto nas amostras 

de feijão carioca como nas de feijão preto, estando distribuído nos tratamentos de cocção avaliados e 

também nas variedades de feijão estudadas. O processo de maceração, bem como o processo de 

cocção mostraram-se importantes para a liberação de ácido trans-ferúlico livre. A cocção sob pressão 

proporcionou maior preservação do conteúdo de trans-ferúlico nos dois feijões. Estudos sobre o 

conteúdo fenólico de diversas variedades de feijão relatam que o ácido ferúlico é o mais abundante 

ácido fenólico encontrado em feijões (ESPINOSA-ALONSO et al., 2006; LUTHRIA e PASTOR-

CORRALES, 2006). Laparra, Glahn e Miller (2008) encontraram ácido ferúlico em feijões branco, 

vermelhos e pretos cozidos, sendo que estes últimos apresentaram maiores concentrações deste 

fenólico, similarmente ao resultado encontrado no presente estudo. Moreno-Jiménez et al. (2015) 

verificaram comportamento semelhante ao encontrado neste estudo, onde o ácido ferúlico foi 

identificado apenas nas formas processadas de feijão Pinto Saltillo, Black 8025 e Bayo Victoria 

(variedades consumidas no México). Ranilla, Genovese e Lajolo (2009) explicam que o aumento na 

concentração deste composto após o processamento pode estar relacionada à hidrólise de ácidos 

hidroxicinâmicos conjugados, o que resulta na liberação de ácidos fenólicos livres. 

Ácido vanílico foi encontrado em pequenas quantidades no feijão carioca cru (T1) e no T3, e 

nos demais tratamentos apenas traços deste elemento foram encontrados. Ao contrário do que 

ocorreu para os demais ácidos fenólicos, o processamento térmico não foi capaz de aumentar o 

conteúdo de ácido vanílico livre. No caso do feijão preto, este ácido não foi detectado. Mojica et al. 

(2015) encontraram ácido vanílico em pequenas concentrações para feijão tipo Pérola cru. Díaz-

Batalla et al. (2006) identificaram pequenas quantidades de ácido vanílico em feijões marrons 

consumidos no México, os quais também verificaram redução na concentração deste ácido fenólico 

após a cocção sob pressão. 

Entre os flavonoides avaliados, catequina foi detectada em altas concentrações para ambos 

os feijões em todos os tratamentos, comportamento já era esperado, visto que este flavonoide é um 

dos mais representativos para leguminosas (HUBER et al., 2016; KOSINSKA et al., 2011). O 

conteúdo de catequina encontrado nas amostras cruas e maceradas não diferiu significativamente, 

sendo assim, para este composto fenólico a maceração não teve papel relevante. O tratamento 

térmico mostrou-se capaz de aumentar a liberação de catequina da matriz, além disso, a utilização da 

água de maceração para cocção aumentou significativamente o conteúdo de catequina livre. Granito, 

Brito e Torres (2007) explicam que os compostos fenólicos podem estar ligados a grupos amino ou 

esterificados com glicosídeos e o tratamento térmico pode hidrolisar estas ligações químicas, 

podendo levar ao aumento no conteúdo de fenóis do vegetal. Os resultados encontrados neste 

trabalho estão de acordo com o estudo de Huber et al. (2016) que também verificaram aumento no 

conteúdo de catequina após a cocção de feijões marrons. Além disso, estes autores mostraram que o 

grão macerado cozido sem a utilização da água de maceração tem menor conteúdo deste flavonoide 

do que o grão cozido sem maceração e, isto provavelmente se deve à solubilização da catequina no 

meio de maceração. Xu e Chang (2009) identificaram catequina em feijão preto, porém em 

quantidades inferiores (103,5 – 296,2 µg/g de amostra em base seca) às encontradas no presente 

trabalho (Tabela 2). Além disso, verificaram que entre os tratamentos avaliados, o processamento 
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com utilização de vapor sob pressão foi capaz de aumentar o conteúdo de catequina livre em relação 

à amostra crua. 

Epicatequina foi encontrada nos dois tipos de feijão após a cocção, sendo que para o feijão 

carioca as diferentes formas de processamento não resultaram em valores diferentes entre si. Já no 

caso do feijão preto, a utilização da água de maceração para cocção dos grãos foi o fator 

determinante para o aumento no conteúdo de epicatequina livre. Em trabalho recente também foi 

identificada presença de epicatequina em feijão do tipo Pérola (MOJICA et al., 2015). Xu e Chang 

(2009) encontraram quantidades mais elevadas de epicatequina (177,9 – 294,1 µg/g de amostra em 

base seca) em feijão preto da variedade Turtle Eclipse do que as encontradas neste trabalho (20,0 – 

62,2 µg/g de amostra em base seca) (Tabela 2). 

Rutina ou quercetina-3-rutinosídeo foi encontrada apenas em feijão preto cozido, sendo que 

o descarte da água de maceração antes do cozimento mostrou reduzir significativamente o conteúdo 

deste flavonoide. Este flavonoide já foi identificado em feijão vermelho (Red kidney bean) (LIN et al., 

2008) e em feijões consumidos na Espanha, da variedade Curruquilla (PEDROSA et al., 2015). López 

et al. (2013) identificaram rutina em feijões escuros após a germinação, demonstrando que o 

processo germinativo causa modificação no perfil fenólico do grão, além de modificar a quantidade de 

cada polifenol. 

De maneira geral, o tratamento térmico possibilitou aumento no conteúdo dos compostos 

fenólicos que foram analisados por CLAE. A maceração mostrou ter papel relevante para alguns 

compostos como o ácido sinápico e o trans-ferúlico, aumentando seu conteúdo livre, porém esta 

resposta varia de acordo com o tipo de feijão. A cor dos feijões também está relacionada ao perfil 

fenólico encontrado nas cultivares, grãos com cores mais escuras, como o feijão preto, apresentam 

maior quantidade de flavonoides do que os grãos de cor clara (BENINGER e HOSFIELD, 2003). 

Moreno-Jiménez et al. (2015) já haviam relatado que o efeito do processo de cocção sobre os 

compostos bioativos é dependente da cultivar. Além disso, a desnaturação das proteínas durante o 

tratamento térmico pode promover a liberação de compostos bioativos que estavam ligados à matriz 

do grão. A utilização da água de maceração para cocção teve efeito significativo no aumento da 

concentração dos compostos fenólicos, isto porque, alguns compostos se solubilizam no meio de 

maceração, e o descarte desta água pode leva a perda destes bioativos (XU e CHANG, 2009).  

A literatura relata que o conteúdo de polifenóis é afetado pelo tratamento térmico, seja 

causando aumento ou redução, dependendo do processo utilizado e do alimento em questão 

(FALLER e FIALHO, 2009; RANILLA, GENOVESE e LAJOLO, 2009; XU e CHANG, 2009). Então se 

pode concluir que o tratamento térmico promove tanto reações de decomposição de fenólicos, como 

transformações químicas, formando complexos (como fenol-proteína) (XU e CHANG, 2008a), e 

reações de hidrólise, que promovem a liberação de polifenóis ligados a macromoléculas (GRANITO, 

BRITO e TORRES, 2007). A estabilidade térmica de cada composto fenólico também vai refletir no 

seu comportamento após o tratamento térmico (BUNEA et al., 2008). 
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4.3.2. Influência da digestão in vitro e do processamento sobre a 

bioacessibilidade dos compostos fenólicos  

No geral, pode-se notar que a concentração dos compostos fenólicos na fração bioacessível 

(obtida ao final da etapa intestinal) das amostras foi menor do que o conteúdo inicialmente detectado 

na amostra não digerida (Tabelas 3 e 4). Comportamento semelhante foi relatado em outros estudos 

de bioacessibilidade (KAMILOGLU et al., 2016; LAPARRA, GLAHN e MILLER, 2008; NDERITU et al., 

2013; VALLEJO et al., 2004). 

A maior parte dos ácidos fenólicos detectados nas amostras de feijão cozido não pôde ser 

observada ao final do processo digestivo, a exemplo podemos citar os ácidos gálico, sinápico e 

vanílico. Estes compostos podem ter sido degradados sob as condições da digestão ou a digestão 

enzimática não foi capaz de liberar os compostos da matriz alimentar (NDERITU et al., 2013). Há 

ainda a possibilidade de transformação destes ácidos em outros compostos (CHANDRASEKARA e 

SHAHIDI, 2012), o que não permitiria sua identificação pela técnica analítica utilizada. 

O ácido trans-ferúlico, presente em todas as amostras de feijão cozido, foi detectado em 

menor concentração nas etapas oral e gástrica do que nas amostras não digeridas, nos dois tipos de 

feijão. Já na etapa duodenal, este ácido foi detectado apenas nas amostras de feijão preto 

submetidas aos tratamentos T3 e T4. Frente a estes resultados, pode-se dizer que a maior parte dos 

ácidos fenólicos encontrados nestes dois tipos de feijão não estava bioacessível, com exceção do 

ácido trans-ferúlico encontrado no feijão preto dos tratamentos T3 e T4. No caso do feijão preto, a 

cocção em panela aberta pode ter contribuído para a preservação deste ácido fenólico durante a 

digestão in vitro, possibilitando que este fosse encontrado na fração bioacessível. Laparra, Glahn e 

Miller (2008) detectaram ácido ferúlico na fração bioacessível de feijões comuns vermelhos e pretos 

em menor quantidade do que a extraída diretamente com metanol acidificado. Os feijões pretos 

apresentaram maior concentração de ácido ferúlico na fração bioacessível do que os feijões 

vermelhos. Nderitu et al. (2013) avaliaram o efeito da digestão simulada in vitro sobre os compostos 

fenólicos encontrados em feijão caupi provenientes do sul da África, (Agrinawa e Black-eye). De 

acordo com os resultados destes autores, o ácido ferúlico foi encontrado nas duas variedades após a 

cocção, porém, apenas a variedade Black-eye apresentou este ácido após a digestão in vitro, 

semelhantemente ao resultado encontrado no presente trabalho. Sendo assim, a bioacessibilidade do 

ácido ferúlico pode estar relacionada ao genótipo.  
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Tabela 3. Concentração de ácidos fenólicos identificados por CLAE durante a digestão in vitro dos feijões carioca 
e preto sob diferentes formas de processamento 

Tipo de 
Feijão 

Tratamento Não digerido Oral  Gástrica Duodenal 

Ácido Gálico (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 ND ND ND ND 

T4 ND ND ND ND 

T5 ND ND ND ND 

T6 ND ND ND ND 

Preto 

T3 31,77 ±  1,23 c ND ND ND 

T4 44,64 ±  3,99 b ND ND ND 

T5 ND ND ND ND 

T6 48,79 ±  3,72 a ND ND ND 

Ácido Sinápico (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 ND ND ND ND 

T4 ND ND ND ND 

T5 ND ND ND ND 

T6 ND ND ND ND 

Preto 

T3 66,80 ±  1,54 c ND ND ND 

T4 110,74 ±  10,39 a ND ND ND 

T5 46,81 ±  0,32 d ND ND ND 

T6 100,39 ±  1,16 b ND ND ND 

Ácido Trans-ferúlico (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 9,27 ± 0,39 e A 4,80 ± 0,19 cd B 3,68 ± 0,01 c B ND 

T4 9,48 ± 0,95 e A 3,22 ± 0,23 d B ND ND 

T5 15,49 ± 0,30 d A 11,53 ± 0,50 b B 8,77 ± 0,31 b B ND 

T6 17,71 ± 1,05 d A 7,51 ± 1,01 c B 7,16 ± 0,43 b B ND 

Preto 

T3 11,71 ± 0,21 e A 4,93 ± 0,15 cd C 6,23 ± 0,30 bc  BC 7,36 ± 0,55 b BC 

T4 30,88 ±  2,28 b A 4,67 ± 0,35 cd C 9,56 ± 2,11 b B 11,25 ± 3,16 a B 

T5 23,85 ±  0,53 c A 20,30 ± 0,25 a B 21,36 ± 2,14 a AB ND 

T6 34,83 ±  4,64 a A 21,22 ± 0,94 a B 19,27 ± 1,86 a B ND 

Ácido Vanílico (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 17,10 ± 0,80 ND ND ND 

T4 ND ND ND ND 

T5 ND ND ND ND 

T6 ND ND ND ND 

Preto 

T3 ND ND ND ND 

T4 ND ND ND ND 

T5 ND ND ND ND 

T6 ND ND ND ND 
Resultados expressos como média ± desvio padrão, n=3. Letras minúsculas diferentes nas colunas ou letras 

maiúsculas diferentes nas linhas, para o mesmo ácido fenólico, diferem significativamente pelo teste de Tukey ao 

nível de 5 % de significância. T3= cocção em panela aberta sem adição da água de maceração, T4= cocção em 

panela aberta com adição da água de maceração, T5= cocção sob pressão sem adição da água de maceração, 

T6= cocção sob pressão com adição da água de maceração. ND = não detectado. 
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Tabela 4. Concentração de flavonoides identificados por CLAE durante a digestão in vitro dos feijões carioca e 
preto sob diferentes formas de processamento 

Tipo de 
Feijão Tratamento  Não digerido Oral  Gástrica Duodenal 

Catequina (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 250,59 ± 4,49 e A 169,20 ± 0,80 d B 166,83 ± 8,29 b B 93,82 ± 7,70 d C 

T4 389,73 ± 39,71 c A 225,88 ± 26,78 bc B 186,77 ± 9,16 b B 127,08 ± 0,80 cd C 

T5 308,92 ± 5,11 d A 188,30 ± 5,12 cd B 180,77 ± 2,26 b B 197,43 ± 0,96 ab B 

T6 379,65 ± 20,09 c A 215,82 ± 6,69 bc B 184,96 ± 15,87 b BC 160,36 ± 3,42 bc C 

Preto 

T3 258,32 ± 1,95 e A 229,28 ± 28,92 bc A 231,71 ± 6,18 a A 235,12 ± 11,82 a A  

T4 457,88 ± 51,56 b A 248,21 ± 4,75 b B 249,63 ± 14,87 a B 227,40 ± 12,98 a B 

T5 325,43 ± 4,81 d A 254,71 ± 8,89 b B 253,34 ± 8,55 a B 213,46 ± 13,79 a B 

T6 516,39 ± 28,54 a A 299,04 ± 19,07 a B 244,17 ± 16,40 a C 151,19 ± 13,82 c D 

Epicatequina (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 20,77 ± 1,40 d A 25,36 ± 1,12 e A  23,40 ± 0,93 c A 26,00 ± 4,31 c A 

T4 23,82 ± 1,70 d D 76,23 ± 7,69 b A 52,95 ± 1,10 b C 65,47 ± 5,63 ab B 

T5 ND 67,09 ± 1,46 c A 49,38 ± 1,46 b B 58,65 ± 1,98 b A 

T6 26,28 ± 1,88 d C 86,22 ± 1,98 a A 65,80 ± 3,05 a B 70,64 ± 12,94 a B 

Preto 

T3 47,24 ± 0,87 c A 5,31 ± 1,66 f B ND ND 

T4 58,21 ± 7,18 ab A 16,85 ± 0,34 e B 10,88 ± 1,04 d B 10,30 ± 0,56 d B 

T5 52,68 ± 2,38 bc A 23,22 ± 2,16 e B 16,48 ± 2,78 cd B  15,17 ± 0,69 d B 

T6 62,23 ± 3,41 a A 39,03 ± 1,47 d B 19,01 ± 1,55 cd C  11,21 ± 1,24 d C 

Rutina (µg/g de amostra em base seca) 

Carioca 

T3 ND ND ND ND 

T4 ND ND ND ND 

T5 ND ND ND ND 

T6 ND ND ND ND 

Preto 

T3 13,55 ± 0,34 b A 3,57 ± 0,92 c C 13,74 ± 1,24 bc A  8,47 ± 3,30 b B 

T4 25,35 ± 2,60 a A 8,07 ± 0,10 ab C 22,46 ± 1,37 a A 15,57 ± 2,72 a B 

T5 ND 5,29 ± 1,03 b c B 12,85 ± 0,54 c A ND 

T6 26,07 ± 3,28 a A 10,70 ± 0,91 a C 16,59 ± 2,14 b B 7,93 ± 0,51 b C 
Resultados expressos como média ± desvio padrão, n=3. Letras minúsculas diferentes nas colunas ou letras 

maiúsculas diferentes nas linhas, para o mesmo flavonoide, diferem significativamente pelo teste de Tukey ao 

nível de 5 % de significância. T3= cocção em panela aberta sem adição da água de maceração, T4= cocção em 

panela aberta com adição da água de maceração, T5= cocção sob pressão sem adição da água de maceração, 

T6= cocção sob pressão com adição da água de maceração. ND = não detectado. 

 

Entre os flavonoides detectados após a digestão in vitro, catequina estava presente em 

maior concentração na fração bioacessível, ou seja, ao final da digestão gastrointestinal, seguido da 

epicatequina e da rutina (Tabela 4). Resultados semelhantes foram encontrados para fração 

bioacessível de feijão Agrinawa, onde foram detectadas catequina, catequina glucosídeo e 

epicatequina (NDERITU et al., 2013). Em estudo recente com feijões, Chen et al. (2015) também 

verificaram que catequina estava presente em maior quantidade entre os compostos identificados 

após a digestão in vitro. De acordo com os resultados (Tabela 4), o conteúdo de catequina detectado 
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ao longo das etapas do processo digestivo sofreu redução, sendo que as menores concentrações 

deste flavonoide foram encontradas na etapa duodenal, com maior redução observada para o feijão 

carioca. O feijão preto submetido ao T3 não teve seu conteúdo de catequina alterado ao longo da 

simulação da digestão, mostrando que embora tivesse menor concentração de catequina entre as 

amostras não digeridas (T3 a T6), esse conteúdo era altamente bioacessível, 91% de 

bioacessibilidade, diferentemente do T6 que embora tivesse elevado teor inicial de catequina, seu 

conteúdo sofreu redução ao longo da digestão, e apenas 29% estava bioacessível. Essa diferença no 

comportamento da catequina durante o processo digestivo pode estar associada a forma como este 

composto se encontra na amostra, sendo que no T3 não foi utilizada a água de maceração para 

cocção, ou seja, os compostos solúveis (livres) foram descartados. Já no T6, onde foi utilizada a água 

de maceração, estavam presentes na amostra tanto fenólicos livres quanto os ligados à matriz. Uma 

possível explicação para este comportamento é que a catequina ligada a matriz é mais estável ao 

processo digestivo do que as moléculas livres que foram solubilizadas na água de maceração, 

Bermúdez-Soto, Tomás-Barberán e García-Conesa (2007) sugeriram anteriormente que a interação 

com componentes da matriz alimentar pode influenciar e alterar a estabilidade durante a digestão. 

O conteúdo de epicatequina encontrado para as amostras de feijão preto cozido ao longo da 

digestão in vitro foi menor em todas as etapas do que a quantidade encontrada na amostra não 

digerida, sendo que maior percentual de bioacessibilidade foi encontrado no T5 (28,8% de 

bioacessibilidade). Bouayed et al. (2012) detectaram epicatequina na etapa gástrica da simulação da 

digestão in vitro de maçãs, porém, o composto não foi encontrado na etapa duodenal. Estes autores 

sugerem que após a transição do meio ácido gástrico para o meio intestinal levemente alcalino, pode 

ocorrer a formação de compostos desconhecidos, provavelmente pela presença de ácidos biliares e 

pancreatina. Em contrapartida, o conteúdo de epicatequina encontrado nas amostras de feijão 

carioca (T4, T5 e T6) ao longo das etapas da digestão foram superiores aquelas encontradas na 

amostra não digerida. Este comportamento controverso entre as duas variedades de feijão pode estar 

relacionado à diferenças entre os genótipos, mas além deste fator, podemos sugerir que o 

comportamento verificado no feijão carioca pode estar relacionado à instabilidade de seus dímeros de 

procianidinas durante a etapa gástrica, na qual estas moléculas sofrem degradação formando 

epicatequina (ZHU et al., 2002). Embora não tenha sido avaliada a presença de dímeros de 

procianidinas no presente estudo, a presença de procianidinas em feijão do tipo Pérola (mesma 

variedade do presente estudo) foi verificada por Mojica et al. (2015). Além disso, as moléculas de 

catequina e epicatequina são instáveis nas condições encontradas no meio duodenal, já que Zhu et 

al. (2002) demonstraram que catequina pode se formar de epicatequina e epicatequina se formar a 

partir de catequina, nas condições encontradas no meio intestinal. Chen et al. (2015) também 

verificaram aumento na concentração de epicatequina ao final da simulação da digestão 

gastrointestinal com Cranberry beans Red Rider, entretanto, este composto não foi encontrado ao 

final da digestão com Nondarkening Cranberry beans, o que confirma a hipótese de que a variedade 

estudada irá influenciar nos compostos bioacessíveis. 

Rutina foi detectada apenas nas amostras de feijão preto, sendo que sua concentração na 

fração bioacessível foi menor do que na amostra não digerida. Durante a etapa gástrica maior 
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conteúdo de rutina foi extraído dos feijões em relação à etapa oral, entretanto, esse conteúdo sofreu 

redução na etapa duodenal. Mesmo comportamento foi verificado por Tenore et al. (2013) em 

trabalho realizado com maçãs, os quais ressaltam que na etapa gástrica os polifenóis continuam a ser 

extraídos da matriz, além de apresentarem boa estabilidade no meio ácido gástrico. Nos alimentos, 

grande parte dos flavonoides é encontrada na forma glicosilada. Esta forma apresenta resistência à 

hidrólise no estômago podendo chegar intacta ao duodeno. Todavia, sabe-se que para serem 

absorvidos no duodeno, os polifenóis precisam estar na forma de agliconas, por isso as formas 

glicosiladas, como a rutina, precisam ser hidrolisadas pelas enzimas intestinais para então serem 

absorvidas (MANACH et al., 2004). Isso explica a redução na concentração de rutina na etapa 

duodenal, pois sua hidrólise pode ter gerado outro composto não detectado pela análise utilizada. 

No que diz respeito às etapas da digestão, podemos dizer que, de modo geral, a extração 

dos polifenóis presentes no alimento inicia na etapa oral. Geralmente o conteúdo extraído nesta fase 

é menor do que o encontrado na amostra não digerida, mas tem sua importância, já que a 

mastigação (TENORE et al., 2015) e a ação da α-amilase podem permitir a liberação dos polifenóis 

ligados a matriz. Na etapa gástrica, os compostos que puderam ser detectados nas amostras de 

feijão digeridas mostraram comportamento diferente. O ácido trans-ferúlico, no geral, manteve sua 

concentração em relação à etapa oral, e apenas para alguns tratamentos (feijão preto - T3 e T4) foi 

verificado aumento na concentração. A catequina manteve sua concentração na etapa gástrica, 

sendo que redução mais pronunciada foi verificada no feijão preto – T6. Epicatequina apresentou 

redução na concentração na maior parte dos casos em relação à etapa oral. No caso da rutina, houve 

aumento na concentração durante a etapa gástrica. Este comportamento diferenciado indica que a 

estabilidade dos polifenóis à digestão está relacionada às suas propriedades físico-químicas, à 

interação com os constituintes do meio gástrico (RODRÍGUEZ-ROQUE et al., 2013), além da 

influência da forma de processamento aplicada. Ademais, as enzimas presentes no meio gástrico e o 

baixo pH podem promover a hidrólise de fenólicos ligados a carboidratos e proteínas da matriz, 

aumentando a concentração destes bioativos no meio (RODRÍGUEZ-ROQUE et al., 2013). A etapa 

duodenal marcou redução na concentração dos polifenóis detectados na maioria das amostras 

avaliadas. Em alguns tratamentos realizados foi possível manter o conteúdo extraído durante a etapa 

gástrica (Tabelas 3 e 4), porém, sabe-se que os polifenóis são sensíveis ao meio levemente alcalino 

encontrado na etapa duodenal, e por isso, uma parte destes compostos pode ser transformada em 

substâncias estruturalmente diferentes, com outras propriedades químicas (BERMÚDEZ-SOTO, 

TOMÁS-BARBERÁN e GARCÍA-CONESA, 2007). 

A análise de componentes principais (Figura 2) representa a distribuição dos indivíduos 

(amostras) em relação aos vetores (compostos fenólicos). Esta representação proporciona uma visão 

geral do que foi abordado anteriormente sobre o estudo da bioacessibilidade, além de possibilitar a 

avaliação da correlação entre as observações e as variáveis. Os dois componentes principais (PC1 e 

PC2) explicam 70,84% da variação dos dados, sendo que o PC1 explica a maior parte desta variação 

(53,33%). Este primeiro componente está positivamente correlacionado com todos os compostos 

fenólicos identificados na análise cromatográfica, com exceção do ácido vanílico. Já PC2, estava 

positivamente correlacionado com os ácidos sinápico, gálico e epicatequina (Figura 2 (b)). 
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As amostras localizadas do lado direito do PC1 (Figura 2 (a)), principalmente amostras não 

digeridas ou pertencentes a etapa gástrica, apresentam maior concentração dos compostos fenólicos 

positivamente correlacionados com este componente, os ácidos fenólicos sinápico, gálico e ferúlico, 

além dos flavonoides, epicatequina, catequina e rutina. Por outro lado, as amostras localizadas na 

parte negativa do PC1 apresentaram menor concentração destes polifenóis, sendo que desse lado 

está localizada a maior parte das amostras obtidas ao final do processo digestivo (d – duodenal).  

Em relação ao PC2, as amostras localizadas na parte superior deste componente (parte 

positiva), em especial amostras de feijão carioca das etapas gástrica e duodenal, além das amostras 

de feijão preto não digeridas, estão relacionadas a maior concentração de epicatequina, ácido 

sinápico e gálico. A localização das amostras de feijão preto não digeridas indica maior concentração 

dos ácidos sinápico e gálico. A parte negativa do PC2 está relacionada aos seguintes compostos: 

rutina, catequina, ácido vanílico e ferúlico. Nesta região estão localizadas as amostras das etapas 

oral, gástrica e duodenal de feijão preto, juntamente com as amostras não digeridas de feijão carioca. 

Isto indica que estas amostras apresentaram maior concentração dos compostos citados. 

As observações da análise de componentes principais corroboram com o que foi verificado 

e relatado anteriormente na análise univariada. 
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Figura 2.  Análise de componentes principais (ACP) sobre a matriz de correlação dos feijões cozidos por diferentes tratamentos submetidos à digestão in vitro e das respostas físico-
químicas. (a) representação das amostras; (b) representação dos compostos fenólicos. FP= feijão preto (BRS Esteio); FC= feijão carioca (BRS Pérola); T3= cocção em panela 
aberta sem adição da água de maceração, T4= cocção em panela aberta com adição da água de maceração, T5= cocção sob pressão sem adição da água de maceração, T6= 
cocção sob pressão com adição da água de maceração; IN= amostra não digerida; O= etapa oral; G= etapa gástrica; d= duodenal. 
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A representação gráfica da análise multivariada de perfil do conteúdo de fenólicos totais 

obtido para cada tratamento, tipo de feijão, ao longo das etapas do processo digestivo (Figura 3) 

permite observar que todos os perfis obtidos diferem entre si (p<0,05), isso mostra que o tipo de feijão 

e a forma de processamento são fatores relevantes na avaliação da bioacessibilidade de polifenóis. 

Além disso, nota-se que embora as amostras tenham concentrações diferentes, o conteúdo de 

polifenóis extraído aumentou da etapa oral para gástrica e sofreu redução na etapa duodenal, 

tendência esta que foi verificada na maior parte dos compostos fenólicos identificados por CLAE, 

reforçando o comportamento observado. Através desta análise (Figura 3) é possível verificar que 

embora as diferentes formas de tratamento térmico tenham proporcionado diferente quantidade de 

polifenóis totais inicialmente (amostras não digeridas), nem todo esse conteúdo está bioacessível na 

maioria dos casos. Em especial para os tratamentos onde a água de maceração foi utilizada na 

cocção (T4 e T6) pode-se dizer que a fração bioacessível era menor do que nos tratamentos onde a 

água de maceração foi descartada, já que embora estivessem presentes em concentração elevada, a 

maior parte dos compostos fenólicos não estava na fração solúvel (menor concentração do que a 

amostra não digerida). Ao observar os tratamentos em panela aberta (T3 e T4) e sob pressão (T5 e 

T6) verificamos que estes dois estão bem divididos na Figura 3, mostrando que há diferença entre 

estas duas formas de cocção, ademais a cocção sob pressão possibilitou maior preservação dos 

compostos fenólicos bioacessíveis. Entre os tratamentos realizados sob pressão (T5 e T6), pode-se 

notar que a utilização da água de maceração não aumentou a concentração de polifenóis na fração 

bioacessível, considerando cada tipo de feijão separadamente.  

A avaliação da bioacessibilidade de compostos fenólicos totais em termos percentuais 

(Figura 4) confirma o que foi verificado anteriormente, a utilização da água de maceração na cocção 

não melhorou a bioacessibilidade dos polifenóis e, de modo geral, a cocção sob pressão 

proporcionou preservação de mais polifenóis na fração bioacessível. Sendo assim, a maceração 

seguida de cocção sob pressão, com descarte da água de maceração (T5) é recomendada, já que 

não interfere na bioacessibilidade dos compostos fenólicos e reduz os fatores antinutricionais, como 

os oligossacarídeos (KALPANADEVI e MOHAN, 2013). 
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Figura 3. Conteúdo de fenólicos totais ao longo da digestão in vitro de acordo com tipo de feijão, (a) Carioca e 
(b) Preto, e tratamento. 

 

Sancho, Pavan e Pastore (2015) avaliaram o efeito da digestão in vitro sobre os compostos 

fenólicos de extrato da casca de feijões vermelhos e pretos. Segundo eles, a digestão gastrointestinal 

reduziu o conteúdo de fenólicos totais em 75% no caso do feijão preto, e 52% para o feijão vermelho. 

Os autores atribuem essa redução à instabilidade dos polifenóis em pH elevado, como ocorre no meio 

intestinal. Akillioglu e Karakaya (2010) avaliaram a influência da maceração, da cocção e do processo 

de digestão in vitro sobre o conteúdo de fenólicos totais dos feijões comuns e “pinto beans” e, de 

acordo com estes autores, a maceração em água quente ou em água fria não causou diferença 

significativa na bioacessibilidade do polifenóis do feijão comum (29,4 % e 24,2% respectivamente), já 

no caso do feijão tipo “pinto beans” a maceração em água quente proporcionou maior 
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bioacessibilidade de polifenóis (25,5%) do que a utilização de água fria (19,8%). Os resultados 

encontrados por Sancho, Pavan e Pastore (2015) estão próximos aos encontrados no presente 

trabalho para alguns tratamentos utilizados (Figura 

tenham sido utilizados feijões cozidos. Por outro lado, o percentual de bioacessibilidade encontrado 

por Akillioglu e Karakaya (2010) está abaixo do que encontramos no present

variações entre os resultados se devem aos diferentes métodos de digestão utilizados, diferentes 

método de maceração e cocção, além claro, da diferença nas matérias primas empregadas.

 

Figura 4. Percentual de bioacessibilidade de compostos fenóli
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que não foram absorvidas no duodeno podem ser liberadas no cólon por ação da microflora intestinal, 

(CHEN et al., 2015; MANACH et al., 2004). Chen et al. 

e as formas não bioacessíveis de polifenóis tem 

potencial para serem liberadas no intestino grosso durante a fermentação colônica. Segundo Saura-

em frutas e leguminosas, a maior parte dos polifenóis está associada 

As diferentes formas de tratamento térmico avaliadas neste estudo possibilitaram maior 

ioca e preto, quando 

comparado ao grão cru. A etapa de maceração, bem como a utilização da água de maceração para a 

cocção foram relevantes no aumento da concentração dos polifenóis após o tratamento térmico. A 

T3

T4

T5

T6



 77 

utilização de pressão durante o cozimento permitiu melhor conservação dos polifenóis do que a 

cocção a pressão atmosférica. Todavia o estudo de bioacessibilidade mostrou que nem sempre 

maiores concentrações de polifenóis no alimento implicam em elevada bioacessibilidade, reforçando 

a importância dos estudos de bioacessibilidade, já que a determinação do conteúdo presente nos 

alimentos pode superestimar a quantidade realmente disponível para utilização no organismo. 

Embora a utilização da água de maceração na cocção tenha aumentado significativamente a 

concentração dos polifenóis após o tratamento térmico, esta prática não apresentou bons resultados 

na avaliação de bioacessibilidade dos polifenóis. O feijão preto apresentou maior bioacessibilidade 

dos compostos identificados por CLAE do que o feijão carioca. Os resultados deste estudo permitem 

inferir que a matriz alimentar, a forma de processamento e o processo digestivo irão influenciar na 

bioacessibilidade dos polifenóis, já que estes fatores interferem na estabilidade dos compostos. Entre 

as formas de processamento avaliadas, a cocção de grãos macerados sob pressão com descarte da 

água de maceração, apresentou melhores resultados no estudo de bioacessibilidade. Embora 

estudos in vitro não possam ser diretamente correlacionados aos acontecimentos in vivo, são muito 

úteis para avaliações da influência do processamento, da matriz alimentar e da digestão sobre os 

compostos de interesse, como a realizada neste estudo. São necessários mais estudos para 

investigar o papel da microflora colônica na bioacessibilidade de polifenóis que atingem o intestino 

grosso. Além disso, a utilização de outras técnicas cromatográficas, como LC-MS, pode permitir 

identificação de maior número de compostos presentes na fração bioacessível. A realização de 

estudos in vivo e ex vivo também é necessária para correlacionar as conclusões do estudo in vitro 

com as observações in vivo ou ex vivo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os feijões carioca e preto cozidos mostraram ser fonte de compostos fenólicos, podendo ter 

maior concentração de polifenóis livres do que o grão cru, dependendo do tratamento térmico 

realizado. O feijão preto apresentou em sua composição maior diversidade de compostos fenólicos, 

em especial no grupo dos flavonoides, do que o carioca. A maceração mostrou ser relevante para 

liberação dos compostos fenólicos. A utilização da água de maceração para cocção aumentou 

significativamente a concentração de polifenóis e a atividade antioxidante em comparação às 

amostras onde a água de maceração foi descartada.  

O estudo da bioacessibilidade revelou que elevada concentração de polifenóis no alimento 

não significa necessariamente elevada bioacessibilidade, já que as amostras que tinham maior 

concentração de polifenóis (com a presença da água de maceração para a cocção) apresentaram 

menor ou semelhante bioacessibilidade que as amostras onde a água de maceração foi descartada. 

Neste estudo ficou evidente que a forma de processamento térmico, a matriz alimentar e o processo 

digestivo irão influenciar na bioacessibilidade dos compostos fenólicos encontrados nos feijões. 

A partir destes resultados reforçamos a importância dos estudos de bioacessibilidade e 

biodisponibilidade, já que o conteúdo de compostos bioativos ou nutrientes presentes nos alimentos 

não está integralmente disponível para absorção pelo organismo, refletindo diretamente nos seus 

efeitos benéficos à saúde do consumidor. Embora os compostos fenólicos identificados nas amostras 

estejam presentes em baixa concentração na fração bioacessível, aqueles compostos que não estão 

na fração solúvel podem atingir o cólon, onde estarão sujeitos a ação da microflora intestinal, 

podendo ser posteriormente absorvidos. Desta maneira, os compostos fenólicos encontrados nos 

feijões cozidos tem potencial para contribuir com a saúde dos consumidores. São necessários 

estudos sobre o papel da microflora na absorção dos compostos fenólicos que atingem o cólon, 

combinado com a utilização de técnicas cromatográficas mais avançadas, como a utilização do 

espectrômetro de massas. Além disso, para correlacionar os resultados obtidos nesta pesquisa com 

os eventos in vivo, são necessários experimentos in vivo e ex vivo. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Certificado de Ética Ambiental na Pesquisa (CEAP) 

 




