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1.- INTRODUÇÃO

As sementes de leguminosas são consideradas como uma fonte

importante de energia e nutrientes para a população mundial, principalmente

nos países em desenvolvimento. Os feijões fornecem proteínas, carboidratos

complexos (amido e fibra alimentar) ácidos graxos poliinsaturados (linoleico e

linolênico), vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina e vitamina B6) e minerais

(Ca, Fe, Cu Zn, P, K, e Mg). (REYES-MORENO e PAREDES-LÓPEZ, 1993;

BRESSANI, 1993).

Existem entretanto, vários aspectos nutricionais, bioquímicos,

tecnológicos e agronômicos que limitam sua utilização. Por exemplo, os

feijões possuem fatores antinutricionais como compostos fenólicos, lectinas,

inibidores enzimáticos, fitatos e fatores de flatulência que prejudicam a

absorção dos nutrientes e podem causar desconforto físico às pessoas que

os consomem. Estes problemas são facilmente contornados através do

processamento adequado, que elimina grande parte destes compostos.

Sabe-se, também, que os feijões são deficientes em aminoácidos sulfurados.

Felizmente, sua associação a algum tipo de cereal supre adequadamente

essa deficiência (BRESSANI, 1993).

Além disso, ocorrem muitas perdas no caminho entre o campo e

a mesa do consumidor. Estas perdas podem se dar durante o processo de

colheita, transporte e armazenamento dos feijões. Por exemplo, o ataque de

insetos, pássaros, fungos e roedores compromete parte da produção de

sementes quando estas encontram-se no campo. Outra parcela considerável

de sementes também é perdida devido ao manuseio e processamento

inadequado (BRESSANI, 1982; GARCIA, 1990). Durante os longos períodos de

armazenamento, freqüentemente sob condições inadequadas, ocorre o

desenvolvimento de um defeito textural que causa inúmeros prejuízos

econômicos e nutricionais.

Quando as sementes são submetidas à temperatura e umidade

elevadas adquirem o defeito textural conhecido como hard-fo-cook (HTC),

que as tornam resistentes à cocção, necessitando de um período prolongado

de cozimento para atingir uma textura adequada. Neste caso, as perdas
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econômicas advém do maior gasto de energia e da perda de nutrientes em

conseqüência do longo tempo de aquecimento à qual as sementes são

submetidas durante o seu preparo (BRESSANI, 1982).

Segundo Bressani (1993) a maciez das sementes é considerada

um atributo de qualidade muito importante. Os feijões que apresentam este

tipo de defeito produzem caldo ralo, escuro e grãos com textura arenosa,

contribuindo para a diminuição da aceitação do produto por parte do

consumidor. Além disso, este fenômeno não se limita somente aos feijões,

tendo sido observado em outras leguminosas como na soja (SAIO, 1976), no

feijão de corda (SEFA-DEDEH e coI. , 1978, 1979) e na lentilha (BHATIY, 1990).

Dois tipos distintos de defeito textural estão bem documentados, o já

comentado hard-fo-cook (HTC), e o hardshell (HS). Ambos os casos,

resultam em sementes difíceis de cozinhar.

1.1.- Hardshell

Em alguns casos as sementes viáveis falham em germinar por

não se embeberem de água. Isto ocorre mesmo quando as condições do

meio são aparentemente favoráveis para a germinação. Essas sementes que

não são capazes de embeber-se são comumente denominadas

impermeáveis ou hard seeds (sementes duras). Elas permanecem duras, ao

contrário das sementes que se embebem de água e tomam-se macias

durante a germinação (ROLSTON, 1978). Este fenômeno, recentemente

denominado hardshell (HS), principalmente em sementes comestíveis, é

causado por uma característica física das sementes (VARRIANO-MARSTON,

JACKSON, 1981; CASTELLANOS e coL, 1995; STANLEY e AGUILERA, 1985; lIu,

1995, BRESSANI, 1993). Isto ocorre porque os feijões HS possuem cascas

mais grossas com células paliçadicas mais altas e compactas (RODRIGUEZ e

MENDOZA, 1990) que as tomam impermeáveis à água (GARCIA, 1991;

CASTELLANOS e coL, 1995).

O desenvolvimento deste fenômeno tem sido atribuído à fatores

genéticos e ambientais. Segundo revisão feita por Rolston (1978), isto ocorre

normalmente em localidades altas e de clima frio, onde o ar é naturalmente
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seco. Rolston (1978) também cita um trabalho de Lebedeff (1947) em que se

induz o desenvolvimento do fenômeno em feijões através do armazenamento

das sementes em condições de baixa umidade. Castellanos e col. (1995),

também, concordam que esta característica seria o resultado da adaptação

das sementes à climas semi-áridos, sendo considerada própria das plantas

provenientes desses locais. Além disso, sabe-se que cascas impermeáveis

são responsáveis pelo aumento no tempo de vida de muitas sementes,

habilitando-as a sobreviver quando ingeridas e favorecendo, assim, a sua

dispersão por pássaros e animais. Contudo, apesar da longevidade ser um

fato freqüente nestes casos, nem sempre encontra-se associada com estas

características (ROLSTON, 1978).

Segundo os trabalhos realizados por Sefa-Dedeh e Stanley

(1979), a absorção de água também depende de características anatômicas

da semente, como a espessura da casca, tamanho do hilo e sua composição

(como o teor de proteína da semente).

A presença de cascas impermeáveis provoca sérios

inconvenientes no preparo dos feijões, tanto no âmbito caseiro como no

industrial. Isto ocorre principalmente porque o cozimento das sementes dá-se

mediante processo hidrotérmico onde há gelatinização do amido,

desnaturação protéica e solubilização dos polissacarídeos da parede celular

causando rompimento dos tecidos, amaciamento e produção de aroma

(SEFA-DEDEH e col., 1979). Quando ocorre limitação da entrada de água na

célula, limita-se a desnaturação da proteína e a gelatinização do amido,

causando perda de pressão de tugor, redução na separação das células e,

conseqüentemente, endurecimento das sementes.

Neste tipo de defeito textural, a remoção e escarificação da

casca, antes da maceração das sementes, faz com haja um embebimento

adequado do cotilédone, levando ao seu amaciamento. Além disso, tem-se

conseguido eliminar a maioria das variedades de feijão com casca

impermeável através de melhoramento genético (STANLEye AGUILERA, 1985,

VINDJOLA, 1986).
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Novas formas de aproveitamento destas ~ementes, também,

foram estudadas para reduzir o desperdício. Através do descascamento,

produção de isolados de amido e proteína e escarificação das sementes, por

exemplo, pode-se aproveitar as sementes que apresentam este tipo de

defeito. Além disso, todo tipo de feijão, assim como as demais leguminosas.

também estão sujeitas a adquirir outro tipo de defeito textural, conhecido

como hard-to-cook (HTC) (VINDIOlA e col., 1986).

1.2.- Hard-to-cook

As alterações mais visíveis no fenômeno conhecido como hard

to-eook (HTC) são o escurecimento da casca e a grande resistência ao

amaciamento por cocção. Acredita-se que reações complexas são

desencadeadas no interior das sementes durante os períodos prolongados

de armazenamento. Inúmeras alterações envolvendo enzimas, membrana e

parede celular e materiais de reserva como amido e proteína dão início ao

processo de endurecimento conhecido como HTC. Temperatura e umidade

elevadas de armazenamento aceleram e contribuem para o desenvolvimento

dessas reações. Neste caso, são os países tropicais que apresentam

ambiente propício para o desenvolvimento desse fenômeno, tomando-o um

problema de difícil solução.

O grau de endurecimento e a rapidez em que se desenvolve o

fenômeno HTC, também podem estar associados ao clima e ao solo no qual

os feijões são cultivados, bem como às características intrínsecas da

semente. Paredes-López e col. (1989), por exemplo, constataram que os

feijões apresentavam maior grau de dureza e adquiriam o HTC com maior

rapidez quando as sementes eram provenientes de plantas cultivadas em

solo rico em íons bivalentes.

O fenômeno conhecido como HTC está associado às várias

alterações que ocorrem principalmente no cotilédone, causando grande

resistência das sementes ao amaciamento por cocção (CA5TELLANO e col.,

1995; STANLEY e AGUILERA, 1985; LIU, 1995). Neste caso, não são as cascas

que atuam como uma barreira entre o cotilédone e a água de maceração
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como ocorre em feijões HS. As sementes HTC absorvem água durante o

processo de maceração, mas não atingem o grau de maciez adequado

mesmo após um tempo de cocção razoável. Portanto, muitos pesquisadores

concluíram que o problema era provocado pela insolubilização dos

componentes da parede celular e lamela média e/ou à alterações ocorridas

com os materias de reserva (amido e proteína). O principal argumento

contido nesta teoria (como veremos adiante) é que, com a insolubilização

dos componentes da parede, limita-se a entrada de água nas células

impedindo a gelatinização do amido e a desnaturação da proteína, reduzindo,

dessa forma, a pressão de tugor que força uma célula para longe da outra. A

insolubilização da lamela média, neste caso, também contribuiria com o

fenômeno aumentando a coesão entre as células.

Por outro lado, Vindiola e col. (1986) afirmaram que deixando as

sementes macerar em água e cozinhando-as por quinze minutos, já haveria

quantidade de água suficiente no interior das células para que houvesse

gelatinização do amido e desnaturação das proteínas. Concluíram com isso,

que a textura arenosa nos feijões duros não se devia ao amido não

gelatinizado ou à proteína que não foi desnaturada. Sugeriram então, que a

limitação de entrada de água nas células não era a principal causa do

aumento no tempo de cocção como Varriano-Marston e Jackson (1981)

haviam afirmado. Os mesmos acreditam que o amido e a proteína no interior

das células não contribuem com o amaciamento e que este se dá pela

separação das células durante o cozimento.

1.2.1.- Principais alterações apresentadas por feijões hard-to-cook e os

problemas associados a eles.

A qualidade da semente é determinada por vários fatores, tais

como, aceitabilidade por parte do consumidor (aspecto regional e cultural),

características de maceração, cocção e valor nutritivo (BRESSANI, 1993).

Os consumidores procuram feijões que se embebam e cozinhem

adequadamente num período curto de tempo. Por outro lado, os agricultores

desejam variedades resistentes às pragas e ao desenvolvimento de HTC,
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1.2.3.- Mecanismos propostos para explicar o fenômeno hard-fo-cook

Há várias hipóteses que tentam explicar o fenômeno do

endurecimento (HTC) causado por temperatura e umidade elevadas. A

maioria das hipóteses baseiam-se nas possíveis alterações ocorridas na

parede celular e lamela média (envolvendo pectinas e compostos fenólicos) e

nos materias de reserva (amido e proteína).

Grande parte dos trabalhos encontrados na literatura não

apresentam metodologia padronizada para induzir o fenômeno de

endurecimento das sementes (Bressani, 1993), sendo, portanto, difícil de

compará-los entre si. Por exemplo, existem trabalhos em que o

endurecimento das sementes foi provocado através de maceração em

tampões aquecidos, outros empregam calor nas sementes secas

acondicionadas em sacos plásticos, outros utilizam calor seco diretamente

sobre as sementes, outros usam atmosfera controlada colocando as

sementes em dessecadores contendo soluções salinas e outros submetem

as sementes à maceração seguida de congelamento para que haja

rompimento das células e extravasamento do seu conteúdo. Qualquer um

dos tratamentos mencionados leva ao endurecimento dos grãos. Existem,

também, diferenças na padronização dos tempos e das temperaturas

empregadas no processo de envelhecimento, na forma como se avalia o

grau de dureza (usando texturômetros, cozedores de Mattson ou mesmo a

pressão dos dedos) e nas metodologias empregadas para determinar as

alterações ocorridas. Muitas vezes, os trabalhos também apresentam

resultados contraditórios, tomando o seu estudo ainda mais complicado.

1.2.3.1- O papel dos compostos fenólicos e a teoria da Iignificação.

A teoria da lignificação relaciona o desenvolvimento do

endurecimento com a polimerização dos compostos fenólicos (provenientes

principalmente das cascas que são ricas nesta substância) mediada pela

polifenoloxidase, e pela formação de ligações cruzadas entre os compostos

fenólicos e as proteínas da parede das células dos cotilédones (VARRIANO

MARsroN e JACKSON, 1981). Stanley e Aguilera (1985), associaram a
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formação de ligações cruzadas entre proteínas e fenólicos como sendo um

processo precursor da lignificação. Ambos os casos levariam à redução da

hidratação das sementes devido à impermeabilização das cascas e da

lamela média.

Hincks e Stanley (1986) armazenaram feijão preto sob diferentes

condições e mediram a quantidade de fenóis passíveis de serem extraídos.

Verificaram com isso que os compostos fenólicos eram menos extraídos à

medida que aumentava o tempo de armazenamento e concluíram que o

decréscimo na quantidade de fenóis extraídos devia-se ao comprometimento

dos mesmos com a polimerização e Iignificação. Srisuma e col. (1989),

contudo, relacionaram o aumento do conteúdo de fenóis livres com o

endurecimento da casca bem como do cotilédone. Este aumento seria

resultado da síntese ou da liberação a partir dos fenólicos ligados. Holberg e

Stanley (1987) verificaram que em feijões duros há um aumento na

quantidade de aminoácidos aromáticos livres. Associaram então, o aumento

da concentração desses aminoácidos. (precursores dos ácidos

hidroxicinâmicos) com a de síntese de polifenóis e participação no processo

de Iignificação.

Varriano-Marston e Jackson (1981) acreditam que a lignificação

ocorre através da ação da peroxidase e que o estágio inicial de lignificação

pode ser a formação de ligações cruzadas entre as proteínas ricas em

hidroxiprolina e os componentes da lamela média. Considerando que esta

enzima encontra-se envolvida com a reação de polimerização dos compostos

fenólicos. o aumento de sua atividade poderia estar associado ao processo

de lignificação da lamela média e parede celular.

Hincks e Stanley (1987) verificaram através de microscopia

eletrônica que feijões endurecidos apresentavam grande deposição de

dióxido de manganês no espaço intercelular, na parede celular secundária e

na lamela média, de forma semelhante ao observado em tecidos vegetais

durante o desenvolvimento da lignificação. Mafuleka e col. (1993) também

verificaram que havia correlação entre o aumento no conteúdo de lignina e o

endurecimento de feijões vermelho, mas não ve~ficaram o mesmo em feijões
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Outra teoria importante relacionada com o endurecimento é a

perda da integridade do plasmalema devido à ação dos radicais livres

produzidos no processo de envelhecimento. As membranas danificadas

perderiam a permeabilidade seletiva, causando a lixiviação dos solutos. Isto

provocaria a perda de tugor, limitando a separação das células durante a

cocção (VARRIANO-MARSTON e JACKSON, 1981; JONES e BOULTER, 1983;

RICHARDSON e STANLEY, 1991; lIu, 1995). Esta perda de permeabilidade

seletiva também seria responsável pela passagem do cálcio para a lamela

média, contribuindo com a formação dos pectatos de cálcio.

Além da fitase, outras enzimas como a lipase, lipoxigenase,

protease e peroxidase são, também, citadas como responsáveis pelo

processo de endurecimento. A ativação das enzimas durante o

envelhecimento causariam a hidrólise de lipídios, fitatos e proteína, que em

conjunto com a ação de microorganismos e a formação de radicais livres,

levaria à produção de ácidos fazendo o pH do meio cair. O pH baixo e a

desesterificação das pectinas causariam redução na p-eliminação, que

ocorre somente em presença de calor e em meio que varia de neutro à

alcalino, nas porções metiladas das pectinas. Numa revisão feita por Liu

(1995), o autor cita o trabalho realizado por Albersheim e co!., onde mostra

que os grupos carboxila da pectina precisam estar metilados para que a p

eliminação ocorra. Neste mesma revisão, Liu (1995) tenta explicar através de

outros trabalhos, a relação entre o endurecimento e as teorias pectina-fitato e

a importância da p-eliminação.

Além disso, Liu (1995) analisa o resultado de alguns trabalhos

envolvendo a gelatinização de amido e coagulação de proteína de reserva e

conclui que, em feijões envelhecidos, há diminuição da temperatura de

transição térmica (Tm) das proteínas, ao passo que a temperatura de

gelatinização do amido continua constante. Com a coagulação prévia da

proteína, se formaria uma barreira à passagem de água que impedindo o

embebimento e gelatinização dos grãos de amido.

Aguilera e Rivera (1992), com base em experimentos realizados

com feijões endurecidos e soluções contendo EDTA, dividiram o defeito HTC
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em duas partes (irreversível e reversível). O objetivo do experimento é

remover os cátions bivalentes pela ação de agentes quelantes e substituí-los

por cátions monovalentes, revertendo o endurecimento causado pela

formação de pectatos de cálcio. Os pesquisadores observaram que o EDTA

revertia significativamente o endurecimento de feijões. Assim denominaram

esse valor de redução da dureza, em relação ao no nível de dureza total de

fração reversível e o nível de dureza restante, que não conseguiu ser

revertido pelo tratamento, de fração irreversível.

Esta observação ajuda a explicar a teoria dos múltiplos

mecanismos de Hincks e Stanley (1986) e dos múltiplos canais de Liu (1995).

Pode-se concluir então, que o nível de reversão, conseguido pelos agentes

quelantes, está relacionado com a formação de pedatos de cálcio e que

outros fatores contribuem com a parte irreversível do fenômeno. Del Valle e

Stanley (1995), apoiaram essa idéia e verificaram que a teoria fitato-fitase

poderia realmente ser responsável pela parte reversível do fenômeno e que

reações como a de lignificação estariam relacionadas com a parte

irreversível. Logicamente, o mais sensato seria atribuir o endurecimento à

múltiplas causas e não somente a uma enzima, provocando um fenômeno

isolado. As revisões mais recentes têm associado os vários trabalhos

existentes e apontado para este caminho (HINCKS e STANLEY, 1986; lIu,

1995).

São muitos os pesquisadores que têm estudado a relação entre os

íons bivalentes, o fitato e a atividade da fitase no processo de endurecimento

das sementes (AGUILERA e RIVERA, 1992; PAREDEZ-LÓPEZ e coL, 1991; DEL

VALLE e STANLEY, 1995; KYRIAKIDIS e col., 1997; BERNAL-LuGO e coL, 1990;

BERNAL-LUGO e coL, 1991; HENTGES e coL, 1991; JONES e BOULTER, 1983,

lIu e coL, 1992; LIU, 1995; OCKENDEN e coL, 1997; GARCIA e col., 1993).

Porém são poucos os trabalhos que relacionam o endurecimento com a

formação de ligações cruzadas (diferulato e isoditirosina) entre as pectinas,

extensina e compostos fenólicos, causando insolubilização dos constituintes

da parede celular. As teorias descritas acima encontram-se relacionadas na

Figura 2, compondo a teoria dos múltiplos canais, proposta por Liu (1995).
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Como foi comentado, parte da responsabilidade pelo

endurecimento é atribuída à menor disponibilidade de água nas células do

cotilédone de feijões envelhecidos. A formação de ligações cruzadas entre

os polissacarídeos, proteínas e fenólicos presentes na parede, bem como

a oxidação lipídica, causariam a impermeabilização da parede celular e

insolubilização das pectinas. Com isto, ocorreria uma restrição de entrada

de água nas células, o que resultaria em uma limitação na desnaturação

das proteínas e gelatinização do amido (L1u, 1995; GARCIA-VELA e

STANLEY, 1989). Muitos trabalhos, contudo, verificaram alterações

ocorridas com as proteínas de reserva e com o amido em feijões HTC.

Isto pode significar que a falta de gelatinização do amido e desnaturação

da proteína é devido a outras causas além da limitação no conteúdo de

água nas células, todavia, existem muitas controvérsias.

Muitos pesquisadores estudaram as alterações no

comportamento do amido durante o desenvolvimento do HTC (VINDIOLA e

coL, 1986; HOLBERG e STANLEY, 1987; HINCKS e coL, 1987; PAREDES

LÓPEZ e coL, 1988; GARCIA-VELA e STANLEY, 1989; GARCIA e LAJOLO, 1994;

L1u, 1995). Paredes-López e coL (1988) verificaram que, no amido isolado

de feijões envelhecidos, a quantidade de proteína era maior do que no

amido de feijões novos e concluíram que em feijões envelhecidos há uma

associação maior entre o amido e a proteína. Notaram, também, através

de microscopia eletrônica, que os grãos de amido isolado de feijões duros

apresentavam-se rachados e com fissuras e os feijões novos,

apresentavam grãos lisos e sem fissuras. Sugeriram então, que a maior

presença de grãos de amido danificados em feijões HTC poderia ser

resultado da ação de enzimas.

1.2.3.3.- Teorias envolvendo os materiais de reserva como o amido e

a proteína no processo de endurecimento.

Hohlberg e Stanley (1987) não verificaram alterações

significativas na temperatura de gelatinização em amido isolado de feijões

novos e endurecidos. Notaram, porém, aumento na temperatura de
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gelatinização em amido obtido de feijões armazenados nas três condições

utilizadas no experimento (temperatura e umidade altas, médias e baixas).

Sugeriram, então, que as alterações físicas e estruturais no amido, eram

provocadas pelo longo tempo de armazenamento, independentemente das

condições de armazenamento.

Hincks e Stanley (1987) verificaram que feijões duros, quando

aquecidos, tinham menor quantidade de amido gelatinizado em relação ao

controle. Garcia e Lajolo (1994), por sua vez, observaram sob luz

polarizada, uma birrefringência maior nos grãos de amido de feijões HTC

acelerado (armazenados a 40°C I 75% UR durante 2 meses) e HTC

envelhecido (armazenados à temperatura e umidade locais por 5 anos),

confirmando a presença de um maior grau de cristalinidade nos grãos de

amido. Observaram também, sob microscópio eletrônico, fraturas de

cotilédone tratadas com amiloglicosidase e verificaram que as células

periféricas de feijão. em ambos os casos, apresentavam uma quantidade

maior de amido resistente ao ataque enzimático do que as amostras

controle, confirmando a menor susceptibilidade do amido de feijões HTC.

Holberg e Stanley (1987) verificaram que o aumento na

temperatura de gelatinização do amido, observado em feijões

envelhecidos sob condições inadequadas, não estava relacionado com o

endurecimento em si, mas sim com os longos tempos de armazenamento.

Garcia e Lajolo (1994) também observaram através de calorimetria (OSC),

aumento na temperatura de gelatinização do amido isolado de feijões

HTC-envelhecido, mas não verificaram este comportamento em feijões

HTC-acelerado. Tudo indica que, o aumento na temperatura de

gelatinizaçáo do amido em feijões endurecidos se devia mais aos períodos

prolongados de armazenamento e não ao endurecimento provocado pela

temperatura e umidade elevadas.

Garcia-Vela e Stanley (1989), afirmaram que quando o amido

era isolado. o conteúdo de água não seria mais um fator limitante. Eles

acreditam que a disponibilidade limitada de água nas células do

cotilédone, devido à impermeabilização da parede celular, reduziria a
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Figura 3) As possíveis ligações relacionadas com a insolubilização dos
componentes da parede celular.

A ação da pectinometilesterase contribuiria, também, com o

endurecimento e insolubilização da parede celular e lamela média, causando

aumento na quantidade de carboxílas livres e conseqüente formação de

pectatos de cálcio insolúveis. Isto dificultaria a separação das células do

cotilédone durante o processo de cocção (GARCIA e col., 1993; VARRIANO

MARSTON e JACKSON, 1981; SHOMER e col., 1990) levando, mais uma vez, ao

endurecimento das sementes. Garcia e col. (1993) compararam feijões

endurecidos com macios e verificaram uma menor separação entre as

células nos feijões endurecidos. Os mesmos autores verificaram, também,

que havia maior quantidade de grupos carboxila livres e de cálcio na lamela

média de feijões HTC, facilitando a formação dos pectatos de cálcio. Esta

teoria parece ser bastante consistente, considerando-se que a parede celular

de vegetais é muito importante para a manutenção da textura de frutas e

vegetais (STOLLE-SMITHS e col., 1995).

Gooneratne e col. (1994), constataram que os tecidos tornavam

se macios durante a cocção, principalmente, devido ao rompimento dos
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constituintes da parede celular e degradação e solubilização dos

polissacarídeos pécticos. Tudo indica que a insolubilização desses

polissacarídeos, provocada pelo aumento de ligações cruzadas, causaria o

endurecimento da semente através da redução na solubilização e

degradação dos polissacarídeos. Dessa maneira haveria uma menor

separação das células, provocando restrição da entrada de água o que

dificultaria a gelatinização do amido e a desnaturação das proteínas. Além

disso, Jones e 80ulter (1983) observaram em trabalhos realizados por

microscopia eletrônica, que a lamela média encontrava-se dissolvida em

feijões novos, ao contrário do observado em feijões envelhecidos.

Muitas pesquisas têm sido feitas para elucidar este fenômeno,

inclusive abordagens amplas como as de Hincks e Stanley (1986) que

propuseram múltiplos mecanismos para explicar a causa do endurecimento

em feijões. Recentemente, foram publicadas várias revisões (STANLEY e

AGUILERA, 1985; REYES-MoRENO e PAREDEZ-LóPEZ, 1993; Ltu, 1995)

abordando os inúmeros mecanismos sugeridos. Todavia, apesar dos estudos

realizados, até o presente momento, o mecanismo exato ainda não foi

estabelecido.

O conhecimento, entretanto, das alterações da solubilidade e da

estrutura química dos polissacarídeos da parede celular da casca e do

cotilédone de feijões, provocadas durante o armazenamento, poderá auxiliar

no entendimento das causas de seu endurecimento. Esses estudos servirão

de ferramentas para encontrar formas.de armazenamento que não induzam a

formação de feijões com características hard-to-cook e, portanto, que

preservem as características nutricionais e organolépticas dessas sementes.

2.- OBJETIVO

O presente trabalho visa isolar e caracterizar os polissacarídeos

da parede celular de feijões macios e endurecidos pelo armazenamento e

verificar as possíveis alterações na sua solubilidade e composição química.
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3.- MATERIAIS

3.1.- Sementes Utilizadas

Semente:

Origem:

Cultivar:

Colheita:

Germinação:

Germinação mínima:

Pureza:

Feijão, Phaseo/us vu/garis L., adquirido no

Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

Itapetininga, S. P. - Região de Paranapanema

IAC - Carioca

10/07/93

93% em 07/93

70% (válida até 01194)

99,9%

3.2.- Reagentes Utilizados

Enzimas de extração: a-amilase termoestável (A-3306), protease (P

3910), amiloglicosidase de Aspergillus niger (A-9913) da Sigma Chemical

Company.

Reagentes do fracionamento: ácido 1,2-diaminociclohexano N, N, N', N'

tetracético (COTA), 98% d Sigma; NaOH (P.A.) da Merck; boroidreto de

sódio (NaBH.) da Sigma Chemical Company.

Reagentes ª padrões para cromatografia: O(+)fucose (F-2127) da Sigma e

L-ramnose (17,198-0), L-arabinose (A9,190-6), O-xilose (X107-5), a-O

glicose (25,307-3), O-galactose (11,2589-3), O-manose (11,258-5) e

inositol (1-665-2) da Aldrich Chemical Company. Oiclorometano (CH2CI2),

6% de pureza, cal. 15,479-2 99 e acetato de etila (CH3-C02C2H5), 99,5%

de pureza, cal. 15,485-7, ambas graus espectrofotométrico da Aldrich.

Materiais especiais: filtros de fibra de vidro GF/F (Whatmann); tubos de

diálise Spectra/por~ da Spectrum, MWCO: 12.000-14.000; coluna capilar

de sílica fundida de 30 metros de comprimento, com diâmetro interno de

O,25mm e 0,20j.lm de espessura de filme (SP-2330, Supelco); kit BCA-
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Farinha de
cotilédone ou

tegumento

I
a-amilase termoestável

protease

amiloglicosidase

DMSO I ultra-som

I

CHCI3 : MeOH

MeOH
1

Pectinas e

hemiceluloses solúveis

(PCS-Co ou PCS-Te)

1 1
Sobrenadantes do Resíduo do Resíduo do

tegumento ou cotílédone tegumento cotilédone

I
Tampão Fostato

I
EtOH 80% I I

1
Resíduos do

tegumento ou
cotilédone

I

Sobrenadante do
cotílédone

Liofilizar

1
Celulose, hemícelulose

e pectina insolúveis

(PCl-Co ou PCI-Te)

Diahsar

Liofilizar

1
AMR

Figura 4: Fluxograma da extração de parede celular insolúvel (PCI), solúvel (PCS)
e amido residual (AMR) do cotilédone e do tegumento de feijões pelo método
enzimático-químíco.
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4.6.1.- Determinação de proteínas:

A determinação de proteína foi realizada através de colorimetria

(SM1TH e col., 1985; WIECHELMAN, e coL, 1988) utilizando o kit BCA®

(PEARCE), cujo método está baseado na reação de Biureto.

Princípio: o BCA (Bicinchoninic acid) , na forma de seu sal de

sódio hidrossolúvel, é um reagente sensível, estável e altamente específico

para o íon Cu1+. A estrutura macromolecular e quatro aminoácidos (cisteína,

cistina, triptofano e tirosina) foram reportados como sendo responsáveis pela

formação de cor nas amostras de proteína quando testadas com o BCA. O

esquema da reação (Figura 5) mostra como o BCA se combina com o Cu1+

(proveniente da redução do Cu2
+ a Cu1

+ pela proteína em meio alcalino)

semelhante à conhecida reação do biureto. A reação púrpura produzida, é

formada pela interação de duas moléculas de BCA com um íon Cu1
+. O

produto dessa reação é hidrossolúvel e exibe uma forte absorbância a

562nm. Isto permite a quantificação espectofotométrica da proteína em

solução aquosa. Como curva padrão, utilizou-se soluções contendo 20, 40,

60, 80 e 100 I-1g/100mL de albumina de soro bovino.

Proteína + Cu 2+

Cu1+ + BCA ~

Complexo BCA-Cu1
+

Figura 5: Reação do ácido bicínconínico
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4.6.3.- Determinação de açúcares neutros

Os açúcares neutros (ramnose, fucose, arabinose, xilose,

manose, galactose e glicose), excluindo a glicose derivada da celulose,

foram determinados por cromatografia a gás após a hidrólise ácida dos

polissacarídeos e transformação dos monômeros em acetato de alditol.

4.6.3.1.- Hidrólise dos polissacarídeos

Um miligrama (2x) de produto liofilizado foi pesado em frascos

herméticos com tampas revestidas de Teflon® e a ele adicionado 1 ml de

ácido trifluoro acético (TFA) 2N, contendo 1Jlmol de mioinositol (padrão

interno).

A amostra foi hidrolisada por 90 min em bloco digestor a 120°C,

e submetida a agitação a cada 30 mino No final da incubação a amostra foi

resfriada e centrifugada a 755g por 5 mino O sobrenadante foi transferido

para um frasco novo e a este adicionou-se 1 ml de tert-butil álcool (TBA). A

mistura obtida foi então evaporada sob fluxo de N2 com aquecimento em

banho de água a 45°C. Paralelamente à cada grupo de análise, (2x) 1 ml da

mistura de padrões (3 jlmoles de cada padrão/ml de TFA 2N contendo

padrão interno) foi submetida à hidrólise (AlBERSHEIM, 1967).

4.6.3.2.- Preparo de derivados de acetato de alditol

Os açúcares neutros livres foram convertidos a acetato de alditol

(BLAKENEY e coL. 1983) com modificações propostas por Carpita e Whittem.

(1986).

Ao açúcar liberado, adicionou-se 0,5 ml de dimetilssulfóxido

(DMSO) contendo 20 mg I ml de boroidreto de sódio (NaBH4) e 100 Jll de

NH40H 1M. A mistura foi incubada a 40-45°C em banho de água por 90 min,

com agitação a cada 30 mino Ao final da incubação. a mistura foi neutralizada

com 100 jlL de ácido acético glacial (HAc). Em seguida. adicionou-se à

mistura 100 JlL de 1-metilimidazol (catalisador) e 0,5 ml de anidrido acético.

Posteriormente, esta mistura foi incubada durante 30 min em banho de água
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a 40-45°C. Ao produto final, adicionou-se 1,5 mL de água aos frascos para

diluir a mistura e diminuir a sua densidade. O acetato de alditol assim obtido

foi extraído da mistura aquosa com duas alíquotas de 0,5 mL de

diclorometano (CH2CI2) sob agitação vigorosa. Os extratos CH2CI2 contendo

o acetato de alditol foram separados da mistura aquosa por centrifugação a

755g por 5 min, recolhidos com pipeta Pasteur e lavados com (2x) 1 ml de

água destilada mediante agitação vigorosa por 1-2 mino A separação dos

extratos CH2CI2 após cada lavagem foi realizada por centrifugação como foi

mencionado anteriormente. Os extratos CH2CI2 lavados foram transferidos

para frascos secos e evaporados sob fluxo de N2 à 40-45°C.

O acetato de alditol obtido, foi dissolvido em acetato de etila

(CH3-C002Hs) grau cromatográfico e injetado no cromatógrafo a gás. A

reação de redução e acetilação encontra-se esquematizada na Figura 7.

Figura 7: Redução e acetilação de açúcares

4.6.3.3.- Cromatografia a gás dos açúcares neutros.

Os derivados foram separados e identificados em coluna capilar

de sílica fundida, utilizando cromatógrafo a gás com detetor de ionização de

chama sob gradiente de temperatura (170-240°C) e foi utilizado mioinositol

como padrão interno. Foram injetadas alíquotas que variaram de 1 a 3 JlL da

-------------- - --
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amostra dissolvida em acetato de etila. Como gás de arraste foi utilizado N2

grau cromatogáfico e para combustível da chama hidrogênio U (ultra-puro)

com fluxo de 30 mU mino A temperatura do injetor e detetor foi mantida à

250°C.

Os açúcares obtidos foram expressos em Jlgaçúcares I mgparede e

em porcentagem de açúcares. Para a obtenção dos resultados foram

realizados os seguintes cálculos:

Eq.(1 )

RF = área do padrão interno x 3
área do açúcar padrão

Eq.(2)

Jlmolaçúcar = área do acúcar x RF
área do padrão interno

Eq.(3)

PMA =PMaçúcar - PMágua de ligaçAo

Eq.(4)

Jlgaçúcar I mgparede = umol'cúcar X PMa

mparede

Onde: PM = peso molecular

m =massa em mg

As etapas envolvida na realização da hidrólise, acetilação e

cromatografia encontra-se apresentada na Figura 8.
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Figura 8: Hidr61ise e acetilação de açúcares neutros. TFA = ácido trifluoroacético,
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L PCl-Co

COTA 0,05 M / pH 6,5
Extrair por
16h a 22°C

~
----------------~Sobrenadante I

Res~ I
- \ Dialisar e liofilizar

NaOH O 01 N I NaBH4
, / 1h / fluxo N2

NaOH 0,05 N para cada uma das

NaOH 0,10 N concentrações

NaOH 0,50 N

NaOH 1,00 N

Dialisar e liofilizar

NaOH 4 N /16h

NaBH4 I fluxo N2 Frações 0,01 N; 0,05N;

O, 1N; 0,5N e 1N

Dialisar e liofilizar

I FJ04N I
HAc:HN03

1% h / ebulição

Celulose

Figura 9: Fracionamento da parede celular insolúvel do cotilédone (PCI-Co).



43

o resíduo final liofilizado foi tratado com uma mistura de

água:ácido acético glacial:ácido nítrico (2:8: 1 / v:v:v), numa proporção de

30 mg de amostra para 10mL de reagente acético-nítrico (UPOEGRAFF,

1969), incubado durante 90 min em banho de água sob ebulição. O

resíduo final, obtido após a centrifugação, lavagem, liofilização e pesagem

correspondeu ao conteúdo de celulose (CEL) da PCI-Co. Pela diferença

de peso, encontrou-se a quantidade de hemiceluloses não extraíveis

(HNE).

Posteriormente, realizou-se a determinação de ácidos urônicos

e açúcares neutros de cada fração obtida do fracionamento PCl-Co em

todas as condições de armazenamentos, segundo metodologia descrita

nos itens 4.6.2. e 4.6.3.

4.7.- Esquema do método de extração, fracionamento e

caracterização.

Na figura baixo, apresentamos de forma sucinta o fluxograma

de extração, fracionamento e caracterização da parede celular de feijões

controle e submetidos às três condições de armazenamento (4°C, TA e

37°C/75% U.R.) entre período de 2 a 24 meses.
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5.- RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1.- Umidade, germinação e tempo de cocção das sementes

Verificamos pela Tabela 1, que feijões armazenados a 4°C por

24 meses, tiveram aumento de umidade de 8,8% em relação aos feijões

controle (9,9%). No período de 6% meses o teor de umidade teve seu pico

máximo em 12,4 %. Nenhuma alteração nos valores de germinação e no

tempo de cocção (Tabela 1) foi constatada nas sementes armazenadas

entre 3% e 24 meses, quando comparadas com o grupo controle (86,7% e

34,S min).

Tabela 1: Umidade, germinação e tempo de cocção de feijões controle e
armazenados a 4°C, temperatura ambiente (TA) e 3rC

Tempo de
armazenamento

(meses)

Umidade

%

Germinação Tempo de
cocção
(min)

Armazenamento a 4 °C

controle
3%
6%
11
24

9,909 ± 0,09
11,573 ± 0,12
12,434 ± 0,05

10,781 ± 0,08

86,7 ± 7
94,0 ± 15
91,0 ± 3
84,7 ± 8
91,0 ± 4

34,5 ±2
31,6 ±2
33,0 ±2
31,8 ±2
31,5 ±2

Armazenarpento a TA

controle
8
24

9,909 ± 0,09
11,357 ± 0,07
13,752 ± 3,49

86,7 ± 7
71,0 ± 7
72,0 ± 5

34,5 ±2
42

79,5 ±7

Armazenamento a 37°C

controle
2%
3%
6%

9,909 ± 0,09
13,856 ± 0,02

13,889 ± 0,07

86,7 ± 7
69,3 ± 2

O
O

34,S ±2
74,9 ±10
271,7 ±4

>272

TA = temperatura ambiente
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com ácido acético e nítrico e a celulose remanescente dessa extração

pode ser dissolvida com ácido sulfúrico e determinada com reagente de

antrona.

Ao observar a composição de açúcares das frações 0,5N e 1

N da PCI-Co (Tabela 2), não detectamos xilose, encontramos porém,

altos teores de glicose que acreditamos serem provenientes de

xiloglicanos, comumente encontrado em leguminosas. Ryden e

Selvendran (1990) encontraram nas concentrações de hidróxido acima

mencionadas, xiloglicanos pouco ramificadas em vagens de Phaseolus

coccineus. Isto explicaria, em parte, o fato de não termos detectado xilose

em nossas amostras, e obtermos grande quantidade de glicose (Tabela

2). Por outro lado, observamos grande quantidade de xilose (em torno de

10%) nas frações ricas em arabinose e ácidos urõnicos, como as

solubilizadas com COTA, NaOH O,01N e 4 N (Tabela 2). Gooneratne e

col. (1994) verificaram nestas frações a presença de

arabinoramnogalacturonanos altamente ramificados, contendo

quantidades consideráveis de resíduos xilopiranosil, em trabalho realizado

com Vigna radiafa. Muito provavelmente, esta é a explicação mais

plausível para o fato de termos obtido quantidades consideráveis de xilose

em frações contendo grande quantidade de arabinose, portanto, ricas em

pectina, em detrimento das frações contendo grande quantidade de

glicose, portanto, ricas em hemicelulose.

Os principais açúcares p.resentes nos polissacarídeos da parede

celular do cotilédone, apresentam-se esquematizados na Figura 11:
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Tabela 3.1: Conteúdo de açúcares neutros, ácidos urônicos e proteína
da parede celular insolúvel (PCI-Te) e solúvel (PCS-Te) do tegumento
de feijões controle.

PCT
Fração A.N. A.U. A.T. Proteína Total

%

PCS-Te 16,4 14,4 30,8 18,4 49,2

PCI-Te 27,2 16,7 43,9 25,3 69,2

Ram=ramnose, Fuc=fucose, Ara=arabinose, XiI=xilose. Man=
manose, Gal=galactose, Gli=glicose. A.N.=soma dos açúcares
neutros, A.U .=ácidos urõnicos. A.T .=açúcares totais, PCT=parede
celular total.

5.3.- Análise dos rendimentos da parede celular insolúvel (PCI),

solúvel (PCS) e amido residual (AMR) do cotilédone e tegumento de

feijões armazenados a 4°C, TA e 37°C.

Os rendimentos de PCI-Co e PCS-Co, dependem da

metodologia de extração utilizada (por exemplo, obtenção da PCS-Co por

precipitação com etanol ou diálise) e das características do material (por

exemplo, a capacidade de trituração do cotilédone, intimamente

relacionada com o armazenamento e teor de umidade das amostras),

provocando muitas variações nos resultados, principalmente, em relação à

PCS-Co.

O processo de precipitação da PCS-Co com etanol é um

passo muito problemático da extração de parede e, nesta etapa, podemos

ter perda ou acréscimo de material indesejável.

As diferenças de rendimento observadas entre os três tipos de

armazenamento (Figura 12) podem estar associadas às alterações

ocorridas na estrutura química dos polissacarídeos devido ao longo

período de armazenamento, tornando o seu peso molecular maior devido

à formação de ligações cruzadas, ou menor devido à hidrólise.

Provavelmente, a grande variação nos rendimentos de PCS-Co é
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resultado destas alterações influenciando, dessa maneira, na precipitação

das pectinas.

Nos trabalhos de Manas e Saura-Calixto (1993 e 1995) e

Manas e col. (1993), os estudos mostram que, quando a pectina é

constituída por cadeias longas e ramificadas, o álcool não consegue

desidratá-Ias, não ocorrendo, portanto, a sua precipitação. Mas, se a

pectina estiver muito hidrolisada, também, não precipitará por estar muito

solúvel. Em ambos os casos, ocorre perda de material durante o processo

de precipitação. Por outro lado, enzimas e sais provenientes dos tampões

de extração, bem como os produzidos no processo de acerto de pH do

meio, também, podem ser arrastados devido ao seu aprisionamento na

estrutura das pectinas ocasionando um falso aumento de rendimento da

PCS. Há também a possibilidade de termos obtido somente porções de

pectina de tamanho médio na PCS-Co, capazes de serem desidratadas e

precipitadas. Para evitar os problemas provenientes do arraste de sais e

minimizar a perda de material pelo tratamento com etanol, seria mais

adequado obter a PCS-Co (ou mesmo a PCS-Te) por diálise, não por

precipitação a frio com etanol. Além disso, seria necessário passar os

produtos obtidos da diálise por uma coluna de filtração em gel (peneira

molecular) elou por coluna de cromatografia de troca iônica para separar

seus constituíntes e eliminar as enzimas utilizadas no processo de

extração da parede celular.

Em resumo, as alterações de rendimento de PCS-Co ocorridas

não podem ser analisadas quantitativamente. A presença de alterações

nos rendimentos de polissacarídeos podem significar alterações sofridas

na estrutura dos polissacarídeos da parede celular, provocando mudanças

na solubilidade e na estereoquímica das pectinas, podendo ocasionar

erros de interpretação.

Em relação à parede celular do tegumento, não observamos

alterações consideráveis nos rendimentos obtidos da extração. O

rendimento de PCI-Te em todos tempos e tipos de armazenamento,
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Feijões armazenados a 4°C não apresentaram alterações no

tempo de cocção nem de germinação, ou na composição de açúcares em

cada fração analisada. Os feijões apresentaram aumento no tempo de

cocção e insolubilização de pectinas com o decorrer do tempo. Entretanto, as

alterações apresentadas no conteúdo de pectina na PCI-Co, parecem estar

mais relacionadas com o longo período de armazenamento, do que com o

endurecimento do grão.
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10.- SUMMARY

Common beans is one of the most important source of nutrients for the world

population, mainly in developing countries. Nevertheless, they have severaI

undesirable characteristics, such as antinutrients components and facility to

acquire textural defects when stored under inadequate conditions. High

temperature and humidity of storage cause the development of hard-to-cook

phenomenon, characterized by extended cooking time for cotyledon softening

and responsible for economic and nutritional losses. In order to study this

phenomenon, soluble cell wall material (SCWM) and insoluble cell wall material

(ICWM) were isolated from cotyledons of beans stored at 4°C, room

temperature (RT) and 37°CI75% relative humidity (RH) and analysed about their

sugar composition. ICWM was fractionated with aqueous solutions of chelating

agents and hidroxide solutions gradient. Each fractions were analysed about

their sugar composition. Control beans cotyledon contained 12.3% of ICWM,

composed mainly for polysaccharides solubilized by NaOH 4.0N (29.4%),

composed in its majority of arabinose (55.0%), xylose (10.3%), uronic acid

(18.9%) and polysaccharides solubilized by NaOH 0.5N (16.8%) and NaOH

1.0N (17.2%), composed in most part of glucose (92.1% and 90.7%

respectively). About 9.0% of cell wall of control beans is composed by SCWM,

that contain arabinose (38.6%), uronic acids (23.4%), galactose (12.7%) and

xylose (11.2%). The cell wall composition showed alterations with aging in beans

stored at RT and 37°C. Cotyledon ICWM of beans stored at RT and 37°C

showed a increase in arabinose (44.8% and 31.7%), uronic acid (54.3% and

42.9%) and xylose contents (38.6% and 27.2%), originating of pectins and

decrease of glucose contents (64.0% and 48.6%), probably originating by

hemicellulose. SCWM showed reduction mainly in arabinose contents (40.2%

and 15.9%). Besides, beans stored at RT and 37°C, showed increase in cooking

time (2.3 and 8 times higher than control) and decrease in germinability (17%

and 100%). It could be a indication of cross-linking formation and pectins

insolubilization during aging, contributing with bean hardening. Beans stored at

4°C showed alterations in germinability and fractionation profile, but didn't show

considerably alterations in cotyledon ICWM and SCWM sugar composition.
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Tabela 9: Perfil de açúcares e de proteína da parede celular insolúvel (PCl-Co) e
solúvel (PCS-Co) do cotilédone de feijões armazenados a 4°C.

Terrpo Açúcares Neutros (~I1IllJ) AN. AU. CEL HNE Proteína Total

(rreses) Ram Fuc Na Xii Man GaI G1i jJl1lllJ

PCl-Co

controle 9,4 O 249,9 50,2 O 33,9 295,5 638,9 91,2 56,4 71,9 145,3 1003,7
3Y2 8,5 O 263,7 49,3 O 25,3 2'õ7,2 633,9 89,6 73,1 96,9 102,4 995,9
6Y:z 9,6 O 307,0 59,5 O 33,5 248,7 658,3 127,6 76,9 94,9 105,8 1003,5
11 8,1 O 302,5 52,9 O 26,9 278,4 668,8 104,8 83,1 177,8 153,0 1187,4
24 9,0 O 289,3 53,1 4,7 33,8 3'õ7,7 m,6 90,6 42,1 105,8 123,6 1139,7

PCS-Co

controle 7,7 O 193,6 56,3 32,2 63,7 30,5 383,9 117,2 O ° 213,8 714,9
3Y:z O O 246,9 73,2 30,9 74,8 29,0 454,8 117,3 O O 200,2 m,3
6Y:z 8,6 O 258,2 71,3 37,1 73,3 26,9 475,4 132,6 O O 230,7 838,7
11 O 9,5 297,8 79,4 35,5 128,1 36,9 587,2 116,6 O ° 171,9 875,7
24 O O 148,4 30,8 25,6 43,9 21,8 270,5 81,4 O O 146,3 498,2

Ram=ramnose, Fuc=fucose, Xil=xilose, Man=manose, Gal=galactose, Gli=glicose, A.N.=soma dos
açúcares neutros, AU.=ácidos urõnicos, CEL=celulose, HNE=hemis não extraíveis.

Tabela 10: Perfil de açúcares e de proteína da parede celular insolúvel (PCI-Co) e
solúvel (PCS-Co) do cotilédone de feijões armazenados a TA.

TefTlXl ~es Neutros (1JCi1llJ) AN. AU. ca HNE Prcteina Total

(rreses) Rérn Fue Na Xii rvm GaJ G1i f9mJ

PCI-Co

COltrde 9,4 o 249,9 50,2 o 33,9 295,5 638,9 91,2 56,4 71,9 145,3 1003,7
8 7,0 o 244,5 47,2 o 47,9 303,2 649,8 115,3 54,8 64,7 121,4 1<XB,0
24 14,4 4,4 414,1 79,6 o 40,2 121,9 674,6 161,2 77,2 90,5 73,5 1077,0

PCS-Co

cxrtroIe 7,7 o 193,6 56,3 32,2 63,7 ~,5 383,9 117,2 o o 213,8 714,9
8 9,6 o m,o 70,3 39,6 81,0 42,7 520,2 122,9 o o 195,7 838,8
24 o o 37,3 4,5 19,3 30,1 8,1 99,3 62,3 o o 150,5 312,2

Ram=ramnose, Fuc=fucose, Xil=xilose, Man=manose, Gal=galactose, Gli=glicose, AN.=soma dos
açúcares neutros, AU.=ácidos urõnicos, CEL=celulose, HNE=hemis não extraíveis.
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Tabela 11: Perfil de açúcares e de proteína da parede celular insolúvel (PCI-Co) e
solúvel (PCS-Co) do cotilédone de feijões armazenados a 37°C.

Ter11Xl ~ Neutros (~mg) AN. AU. CEL HNE Prtteína TctaI

(rreses) Ram Fuc Ara Xii Man GaI Gi pg'rrg

~I-Co

oontrole 9,4 o 249,9 50,2 o 33,9 295,5 638,9 91,2 56,4 71,9 145,3 1003,7
2Y2 4,1 o 288,3 52,4 o 39,4 300,2 693,4 00,3 52,3 74,9 157,6 1008,4
3Y2 8,4 o 292,6 53,8 o 40,7 224,5 619,9 119,3 70,9 84,4 125,5 1020,0
6Y2 9,5 o 407,4 79,0 o 58,3 188,2 742,4 161,3 62,1 95,4 157,6 1218,8

PCS-Co

controle 7,7 O 193,6 56,3 32,2 63,7 30,5 383,9 117,2 O O 213,8 714,9
2Y2 4,1 O 212,9 64,4 49,7 67,4 30,2 428,7 101,0 O O 200,0 700,6
3Y2 6,0 O 140,8 36,1 44,1 58,3 32,6 318,1 78,3 O O 240,5 636,9
6Y2 2,8 O 127,9 33,5 54,3 65,2 38,2 322,0 71,7 O O 300,8 700,5

Ram=ramnose, Fuc=fucose, Xil=xilose, Man=manose, Gal=galactose, Gli=glicose, AN.=soma dos
açúcares neutros, AU.=ácidos urônicos, CEL=celulose, HNE=hemis não extraíveis.

Tabela 12: Perfil de açúcares e de proteína da parede celular insolúvel (PCI-Te) e
solúvel (PCS-Te) do tegumento de feijões armazenados a 4°C.

Terrpo Açúcares Neutros (~g'rrg) AN. AU. A Totais Proteína TOOi

(rreses) Ram Fuc Ata Xii Man Gal G1i ~

PCl-Te

controle 8,6 O 82,2 143,7 O 15,8 22,0 272,3 167,0 439,3 252,8 692,0
3Y2 0,0 O 105,9 181,5 O 12,6 19,6 319,6 100,2 509,8 263,5 m,3
6Y2 6,6 O 89,8 153,9 O 12,0 16,8 279,2 232,2 511,4 287,6 799,0
11 7,8 O 116,2 175,1 O 32,3 40,3 371,7 197,0 568,6 211,9 780,6
24 10,5 O 122,9 163,6 O 12,2 15,5 324,8 222,3 547,1 250,1 797,2

PCS-Te

controle O O 50,4 20,8 34,8 36,8 21,0 163,9 143,7 ~7,6 184,0 491,6
3Y2 O O 159,7 56,6 ~,4 31,4 9,8 287,8 34,9 322,7 181,8 504,5
6Y2 9,0 O 162,8 63,4 44,5 38,1 16,1 333,9 170,9 504,8 200,3 713,1
11 O 10,2 178,5 64,9 53,9 62,4 17,9 387,7 203,1 590,8 228,0 818,8
24 2,7 O 103,2 25,8 25,2 17,2 8,0 182,1 138,1 320,3 191,8 512,1

Ram=ramnose, Fuc=fucose, Xil=xilose, Man=manose, Gal=galactose, Gli=glicose, AN.=soma dos
açúcares neutros, AU.=ácidos urônicos, CEL = celulose, HNE = hemis não extraíveis, ATotais =
açúcares totais.
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Tabela 15: Porcentagem de polissacarídeos obtidos no fracionamento da
parede celular insolúvel do cotilédone (PCI-Co) de feijão armazenado a 4°C

Fração

COTA
O,01N

O,05N

O,1N

O,5N

1N
4N

CEL
HNE

controle
8,7

10,6

2,5

1,9

16,8

17,2
29,4

5,6

7,2

Tempo (meses)
3% 6% 11

9,4 9,8 6,2

7,7 8,0 5,3

2,8 2,8 6,7

1,0 1,1 2,1

15,8 14,3 12,1

15,7 11,8 13,1
30,7 35,1 28,S

7,3 7,7 8,3

9,7 9,5 17,8

24

7,3

7,9

4,5

3,0

16,8

23,3
22,4

4,2
10,6

CEL=celulose; HNE=hemiceluloses não extraíveis; 0,01 N-4N=frações obtidas nas
respectivas normalidades e COTA=fração obtida pela extração com COTA

Tabela 16: Porcentagem de polissacarídeos obtidos no fracionamento da
parede celular insolúvel do cotilédone (PCI-Co) de feijão armazenado a TA

Fração

COTA
O,01N

O,05N

O,1N

O,5N

1N

4N

CEL

HNE

Tempo (meses)

controle 8 24

8,7 8,1 8,0

10,6 9,2 12,9

2,5 2,7 4,5

1,9 2,4 0,9

16,8 16,3 7,2

17,2 19,4 8,9

29,4 29,9 40,8

5,6 5,5 7,7

7,2 6,5 9,1

CEL = celulose; HNE = hemiceluloses não extraíveis;
0,01 N-4N=fraçóes obtidas nas respectivas
normalidades e COTA= fração obtida pela extração
com COTA





113

Tabela 18: Perfil de açúcares neutros e ácidos uromcos nos produtos de
fracionamento da parede celular insolúvel do cotilédone (PCI-Co) de feijões
armazenados a 4°C

Tempo Açúcares Neutros (j..L g/mg) A.N. A.U. Total

(meses) Ram Fuc Ara Xii Man Gal Gli pg/mg

CDTA
controle O O 454,2 83,9 O 53,4 57,0 648,5 225,2 873,7

3% 13,6 O 433,4 66,5 O 52,2 139,6 705,4 130,6 835,9
6% 8,2 O 383,5 65,0 O 49,3 126,2 632,3 151,5 783,8
11 O O 329,4 50,0 O 52,8 97,1 529,3 157,0 686,3
24 10,3 O 342,4 61,8 O 60,1 102,5 577,0 167,0 744,0

0,01 N
controle 5,2 O 158,9 35,3 16,7 13,6 13,2 242,9 103,2 346,1

3% O O 151,0 32,8 14,0 15,4 14,0 227,1 99,0 326,1
6% O O 157,5 34,6 11,1 17,7 12,2 233,1 108,7 341,8
11 O O 185,3 45,2 10,0 25,2 19,1 284,7 125,9 410,7
24 O O 99,6 24,5 12,8 15,4 11,8 164,2 78,2 242,4

0,50 N
controle O O 10,5 O O 18,8 645,5 674,8 26,0 700,8

3% O O 14,4 O O 16,9 683,1 714,4 10,9 725,3
6% O O 21,2 4,2 O 18,4 737,0 780,7 17,5 798,2
11 O O 16,9 O O 16,9 698,6 732,4 20,9 753,3
24 O O 10,1 O O 15,2 809,7 834,9 18,6 853,5

1 N
controle O O 16,4 O O 28,6 627,8 672,7 19,5 692,2

3% O O 14,4 8,0 O 18,5 663,3 704,3 22,8 727,1
6% O O 31,1 15,0 O 20,1 655,8 722,1 23,4 745,5
11 O O 12,9 6,4 O 16,7 629,6 665,5 16,0 681,6
24 O O 6,6 O O 14,1 729,2 749,9 12,8 762,8

4N
controle 15,1 O 499,9 93,4 O 30,7 97,2 736,3 172,0 908,4

3% 17,5 O 476,5 81,7 O 33,7 152,8 762,3 122,5 884,8
6% 17,5 O 469,4 77,2 O 33,4 158,0 755,5 167,0 922,5
11 17,3 O 476,3 70,4 O 36,3 111,5 711,8 143,3 855,1
24 16,9 O 518,6 86,1 O 39,3 90,3 751,2 142,1 893,3

Ram=ramnose, Fuc=fucose, Ara=arabinose, Xil=xilose, Man=manose, Gal=galactose, Gli=glicose,
A.U.=ácidos urõnicos, A.N.= soma dos açúcares neutros.
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