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As leguminosas são importantes fontes nutricionais p~

ra diversos contingentes humanos. Entre elas destacam-se os

feijões (Phaseolus yulgaris, L.) que são muito difundidos entre

os palses do continente americano. No Brasil, os feijões
-

sao

normalmente consumidos após o processo de cocção doméstico, is-

to é, não são industrializados, fazendo parte do cardápio

rio da população e são considerados elementos da cultura

di á-

nacio

na 1 .

Do ponto de vista nutricional, os feijões do
-

genero

Phaseolus são importantes pelo elevado teor_protéico, ao redor

de 20%, e por apresentarem lisina, o que permite utilizá-los s~

plementados com cereais(15). O consumo de feijões associados a

determinados vegetais permite que o aporte protéico das popula-

ções de menor poder aquisitivo seja alcançado, independente das

protelnas de origem animal.

Alguns problemas são inerentes a produção, armazena-

..

mento, comercialização e consumo dos feijões. Destes, o armaze

~ namento é o que causa maior preocupação, pois além das perdas

causadas pelo ataque de insetos e roedores podem ocorrer,

bém, alterações das caracterlsticas flsico-qulmicas, por

tam-

trans

formações estruturais de seus componentes, resultando feijões

que apresentam elevada resistência à cocção, com modificações

das propriedades organoléticas e nutricionais.
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2.1 - Principais Componentes dos Feijões

2.1.1 - proteinas

Nos feijões, 80% das proteinas são consideradas de

(123) ~ ~reserva. No desenvolvimento dos cotiledones, ha duas

fases que podem ser caracterizadas, uma inicial onde ocorre

intensa divisão celular, seguida por um periodo de crescimento

das células, durante o qual 95% das proteinas de reserva

sintetizadas(87) .

-

sao

A identificação e quantificação das

feijões teve inicio com OSBORNE, em 1894(99),

proteinas

a partir

dos

dai

muitos trabalhos foram realizados e com o avanço das condições

metodo1ógicas, diversas particularidades das frações protéicas

foram exploradas(2, 17,22). As proteinas de reserva dos fei-
<I

jões são agrupadas nas frações G1 e G2 das globu1inas e na

fração albuminica, além das glute1inas e pro1aminas

quantidade(66,130) .

em menor

As frações protéicas dos feijões, apresentam difere~

ças quanto ao aproveitamento biológico e quanto a digestibili

dade quando consumi das pelo organi smo animal. LANFER-MARQUEZ(65),
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verificou que as frações albuminicas e glutelinicas, apresen-

tam maior valor biológico e digestibilidade (ao redor de 75%),

" valores estes diferentes dos da fração globulina Gl que apre-

sentam valor biológico menor contra uma digestibilidade de 92%.
t

Pela deficiência de metionina, o valor biológico das

proteinas dos feijões é menor do que o das proteinas de origem

animal. JAFF~(~9), relata que a adição de 0,3% de metioni-

na aumenta o PER (Razão da Eficácia Protéica). Este aumento

no PER pode ser alcançado, também, pela suplementação dos fei-

jões com cereais ou outras proteinas vegetais ricas em metio-

. ( 6) -

nlna. ANTUNES e MARKAKIS , demonstraram sensivel aumento no

PER de feijões, quando estes foram associados a castanha do

Brasil (Bertholletia excelsa), que contém grande quantidade

de metionina. Verificaram que dietas preparadas com 10% de

proteinas de feijões, autoclavadas por 10' a 1200C, apresenta-

ram um PER de 1,53, quando comparadas com a caseina 2,5. Quan-

do estes feijões foram misturados à castanha do Brasil na pro-

porção de 4:1, eles puderam verificar que o PER aumentava

ra 2,42, valor muito próximo da caseina.

pa-

SGARBIERI e WHITAKER(123), relataram que a digestib1

lidade das proteinas dos feijões e também r e s p on s á v e 1 pe-

da10 baixo valor nutritivo. Esta parece diminuir em função

'" quantidade de pigmentos presentes na casca dos feijões.

tes pigmentos em geral são fenó1icos e podem interagir com

Es-

as

proteinas formando complexos, acarretando diminuição da diges-

tibilidade do grão. SEIOL et a1. (120), isolaram uma fração do

feijão preto correspondente a 30% do total de proteina. Esta

fração era resistente à hidrólise pela pepsina, tripsina, qui-

motripsina e outras enzimas proteo1iticas. o nome de globu1i-

0_-_o'0.00'00_."- , ,_O" ..0.'.--o0'0' o-o --. .. o o.~'0--'-" 0-- "', - ".. ,. "o
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na inibidora de proteases, foi proposto para esta fração. Os

autores conc1uiram que esta fração era a responsável pela bai-

xa digestibi1idade e pelo baixo valor nutritivo das proteinas

dos feijões. visandoDiversos trabalhos tem sido realizados

caracterizar a baixa digestibi1idade com a presença de fenó1i-

c os, c o mos i n i b i d o r e s d e p r o t e ases e a mil a s e s e c o mas 1 e c t i -

nas, substâncias presentes nos feijões, como as responsaveis

pelo baixo valor nutritivo desta 1eguminosa (17,23,25,63)

a) Proteinas com Atividade Biológica

Algumas proteinas dos feijões apresentam particular i
dades que tem sido muito exploradas em diversos campos da ciên

cia, na bioquimica, na farmacologia, na genética, entre ou-

tros. Entre elas, destacam-se as proteinas com atividade bio1ó

gica.

Os inibidores da tripsina, são proteinas presentes

nos feijões com diversas particularidades. PUSZTAI(102), tra

ba1hando com "Kidney beans", isolou um inibidor com peso mo1e-

cu1ar entre 10.000 e 15.000, rico em cistina, que inibia tanto

a tripsina como a quimotripsina. SGARBIERI e WHITAKER(122) ,

isolaram três inibidores, da tripsina da variedade Rosinha G2

de IPllnaseolusyulgaris, com pesos mo1ecu1ares de 18.000 a 18.500

e que apresentaram a propriedade de inibir duas moléculas de

tripsina e uma de quimotripsina. As estruturas desses inibido

res apresentavam, um residuo de metionina, baixos teores de

glicina, a1bumina, 1eucina, tirosina e niveis elevados de seri

na, treonina, prolina e meia cistina, identificaram também re-
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slduos de carboidratos( 141).

As lectinas ou fito-hemaglutininas são glicoprotei-

'!> nas associadas à fração G2 dos feijões, apresentam peso mole-

cular variado na faixa de 115.000 a 150.000 e ponto isoelétri
..

co entre 5,0 e 6,0. são formadas por quatro subunidades e

apresentam na sua constituição de 4,5% a 8,9% de carboidratos,

representados por manose, glicosaminas, fucose e em menores

proporções xilose e arabinose(72). JUNQUEIRA e SGARBIERI(54),

obtiveram lectinas purificadas por cromatografia de afinidade,

da variedade Rosinha G2, separando três bandas protéicas.

As lectinas de feijões, em função da estrutura que

apresentam, são senslveis as radiações ionizantes e ao calor.

MANCINI-FILHO et alo (81), verificaram que baixas doses ( 1O

Krads e 70 Krads), eram necessarias para destruir 50% das

atividades aglutinante e mitogênica, respectivamente, das lec-

tinas quando em solução. Os resultados obtidos com a irradia

ção indicam que os efeitos aglutinante e mitogenico eram

dos a diferentes estruturas.

devi-

YACHMIN e SVENSON(145J, trabalhando com
-

preparaçoes

comerciais de lectinas, identificaram cinco proteinas heterog~

neas, cada uma formada por quatro subunidades; a fração

de cada tetrâmero foi denominada de L ou E, em função da afini

. dade por leucócitos ou eritrócitos, respectivamente. A partir

dal, verificaram que em função da proporção das subunidades,as

protelnas eram leuco ou hemaglutinantes.

Recentemente, FIGUEROA et alo (32), estudando o efei-

to das modificações qUlmicas da estrutura das lectinas sobre

sua atividade, observaram que a acetilação e a succinilação dos
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grupamentos amino, levavam à diminuição da capacidade aglutinan-

te, obedecendo relação inversa com os grupamentos modificados.

'!. No entanto, não observaram, na mesma proporção, ilteração na

capacidade inibidora das dissacaridases, sugerindo que os si-

!'
tios de ação envolvidos no processo não eram os mesmos. No en

tanto, puderam verificar expressiva perda da capacidade das

lectinas em di~inuir as dissacaridases intestinais, quando sub

metidas à modificação qUlmica do triptofano.

Ainda, nos feijões, foram encontradas outras glicopr~

telnas que apresentam a capacidade de inibir as amilases. Es

tas substâncias foram objeto de diversas revisões cientlfi

cas(18,112,139) , abordando estrutura, propriedades flsico-qui

micas e mecanismos de ação.

BOWMAN(14) em 1945, foi o primeiro a constatar a pr!

sença dos inibidores das amilases nos feijões através da obser

vação de que seus extratos aquosos diminuiam a atividade da

amilase pancreática sobre o amido. JAFFÉ e LETTE(52), estuda~

do diferentes variedades de feijões, detectaram a presença e a

resisténcia destes inibidores ao processo digestivo, pela ob-

servação da presença de grãos de amido nas fezes de ratos ali-

mentados com os feijões.

A presença da atividade antiamilásica, foi detectada
{;

em quinze variedades brasileiras de feijões, dentre as

a variedade Carioca, por MANCINI-FILHO e LAJOLO(79).

t (80) ' d t
'

f
'

t
,,-

mesmos au ores, procuraram 1 en 1 lcar a par lClpaçao

quais

Estes

das

fitohemaglutininas, obtidas comercialmente, no processo de ini

bição da alfa-amilase salivar e concluiram
-

que as preparaçoes

comerciais das fito-hemaglutininas pesquisadas, estavam conta-

minadas pelo inibidor da amilase.
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Diversos estudos cinéticos tem sido realizados com o

o propósito de caracterizar as condições de reação da enzima

t:.

com o inibidor,destacando-se os trabalhos de WHITAKER et

(140) - ~

alo , que observarama formaçaode um complexo estequiome-

trico entre o inibidor e a alfa-amilase pancreática de porco

(1-32) -

em pH 5,4. TANIZAKI e LAJOLO , estudaram a cinetica de

~

interação do inibidor com a alfa-amilase pancreática, caracte-

rizando em pH 5,5, uma reação de primeira ordem e em pH

uma reação de segunda ordem.

6, 9 ,

b) Significado nutricional das proteinas com atividade

biológica

Os fatores antinutricionais com estruturas protéicas

existentes nos feijões apresentam suas particularidades. Os

inibidores das proteases, como o proprio nome indica, apresen-

tam a propriedade de inibir as proteases (tripsina e quimotri~

sina) do organismo animal. O significado biológico de peque-

nas quantidades de inibidores foi estudado por RACKIS e

McGHEE(106), que verificaram que a redução de 79 a 87% dos ini

bidores, deveria ser obtida para se conseguir o crescimento

maximo e, cerca de 55 a 69% , para se evitar a hipertrofia pa~

creática. Os autores também se referem a destruição total dos
~

inibidores tripticos, que por estarem parcialmente sob a for-

~ ma "ligada", necessitam de tratamento térmico muito mais enér-

gico, com resultados indesejáveis no valor nutricional e na

solubilidade.

Em termos de efeitos fisiológicos, além de depende -

rem da espécie animal utilizada nos estudos, parece que os
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mecanismos qL:e envolvem a toxicidade não po~em ser enquadrados

em uma só teoria, tendo sido sugeri da uma ação múltipla e se-

O(>
gundo LIENER(70), a proporção do inibidor tr'ptic~ presente no

intestino é que definiria o efeito final. Haveri a, de um 1ado

; prote'na não digerida nas fezes, por impedimento da ação da

tripsina, e por outro, solicitação maior do pâncreas para o au

mento da produção de enzimas, com consequente hipertrofia. Es

sa maior produção enzimática associada à conhecida deficiência

de sulfurados das leguminosas explicaria o efeito positivo da

metionina, na diminuição da toxicidade. LYMAN et alo (76), es

tudaram a produção de tripsina e quimotripsina em ratos alimen

tados com e sem o inibidor tr'ptico e lançaram a possibilid~

impedindo-ade de que este ligar-se-'a fortemente à tripsina,

de transformar o quimotripsinogênio em quimotripsina. Como o

qUimotripsinogênio não consegue parar a secreção pancreática,

haveria aumento de secreção enzimática ao n'vel de luz intesti

na 1.

As lectinas, da mesma forma que inibidores tr'pti -
cos dos feijões, tem sido também muito estudadas do ponto de

vista fisiológico e são frequentemente abordadas em
. N (3S SO 103)

vas reVl soes" .

JAFFÉ(48), um dos pioneiros no estudo das

extensi-

lectinas,

observou que dietas contendo feijões crus, quando fornecidas a
';j

ratos, provocavam intoxicações, mesmo quando as proteinas eram

.e previamente digeridas, eliminando-se, assim, a possi bi 1idade

dos inibidores das proteases estarem envolvidos no efeito tóxi

co. JAFFÉ e GOMES(Sl) e JAFFÉ e LETTE(S2), trabalhando

com diferentes variedades de feijões, determinaram a OLSO das

lectinas. Estabeleceram, também, que a atividade aglutinante



.--I~ t L 1 - - -, -,c- ~- ~

-9-

das variedades dos feijões estudadas apresentavam relação i n-

versa com a capacidadede induzir o crescimentode ratos.

'IC>
Anal,isando quinze variedades brasileiras de feijões,

MANCINI-FILHO e LAJOLO(79), observaram variações das aglutini-
t<

nas quer do ponto de vista toxicológico como hemaglutinante. A

partir destas observações puderam classificar experimentalme~

te os feijões estudados em quatr~ categorias, em função de res

postas das aglutininas frente aos glóbulos vermelhos de bovi-

nos e de coelhos, correlacionando-as com a toxicidade (Tabela 1).

Verificaram, também, que o lndice de aglutinação com hemácias

tripsinizadas de bovino apresentava relação direta com a toxici

dade avaliada por via intraperitoneal em camundongos.

PUSZTAI et alo (104), estudando treze variedades de

feijões puderam avaliar, comparativamente, a utilizaçãoda pr~

telna, digestibilidade e teores de lectinas, observaram que ap!

nas duas variedades não eram tóxicas para ratos, e apresenta-

vam menor atividade aglutinante do que as demais. No entanto,

FIGUEROA et alo(31), verificaram, que o baixo conteúdo de lec-

tina em uma variedade de feijão, não exclula

dela ser tóxica.

a possibilidade

A interação especlfica das lectinas dos feijões

reslduos de carboidratos existentes na membrana celular

com

das
\O

hemácias, dos linfócitos, dos carcinomas e dos enterócitos foi

demonstrada por LIS e SHARON(72). Com base nesta propriedade,"

surgiram hipóteses sobre o posslvel mecanismo antinutricional.

As lectinas poderiam interagir com carboidratos ou glicoprotei

nas da superflcie dos enterócitos, desorganizando o sistema e

formando uma barreira, alterando assim, a absorção de nutrien-
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TABELA 1 - Classificação dos feijões segundo o tltu10 de ag1utinação e a toxicidade.

t
r

;~
1

Espécies e variedades
Hemácias

de coe1ho*

Hemácias
tripsinizadas
de bovino**

Toxicidade
1/+ Classificação

.1
,I

Paseols vlgaris
6/5Manteigao Fosco 68,8 17,2 I

Rico Baio 41,4 20,7 6/2 I

Jal0 317,2 9,9 6/3 I

Pintado 106,9 13,4 6/5 I

Par anã 22,7 ' 5,7 6/5 I

Paseols wlgaris
J

Costa Rica 2,8 5,5 6/2 I I

Piratã 1 4,7 18,8 5/1 I I

Paseolus vlgaris
Venezue1a 350 11,2 2,8 6/0 111
Lavras 10,8 2,7 6/0 I I I

Rosinha G 2,3 4,6 6/1 I I I

Bico de 6uro 11 ,6 1,4 6/0 I I I

Roxinho 2,5 2,5 6/0 I I I

\YIiglll1a unguiculata 0,0 0,0 6/0 111
I

Paseo1us wlgaris
Rico 23 39,6 1 ,1 6/0 IV

Carioca 21 ,O 0,7 6/0 IV

,I

Mu1atinho Paulista 11 ,1 - 5/2
--'

* Porcentagem do padrão maior que 12, considerada positiva.
<:)
I

** Porcentagemdo padrão maior que 5, considerada positiva.
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MANCINI-FILHO(78), utili-

zando lectinas purificadas até homogeneidade, por cromatogra-

fia de atividade e trabalhando com intestinos inv~rtidos de ra

tos, alimentados 24h antes com ração contendo lectinas, pode

demonstrar diminuição do transporte de glicose, possivelmente

pelo bloqueio, ao nivel das microvilosidades intestinais.

PUSZTAI et alo (105), observaram que a ingestão de

lectinas de feijões por ratos, provocava rompimento dos enter~

citos do duodeno e do jejuno, e que estas alterações dariam l~

gar a absorção anormal de ions, nutrientes e substâncias tóxi-

cas como as próprias lectinas e suas subfrações.

GRANT et alo (35), observaram que grandes quantidades

de lectinas de feijões, permaneciam intactas e reativas frente

ao processo digestivo, e pela passagem pelo intestino delgado

reagiam com os enterócitos. Este processo causava desestrutu-

ração das células do intestino, observação, também, feita por

(115) --
ROSSI et alo , acarretando alteraçoes das funçoes digesti-

vas, secretoras, absortivas e protetoras dos enterócitos. Atr~

vés da análise da ultraestrutura, pode-se verificar que as vi-

losidades dos enterócitos, nos animais que receberam lectinas,

apresentavam-se curtas, irregulares e mais espaçadas, algumas

bi ou trifurcadas em uma mesma base de implantação,

Além destes efeitos, as lectinas podem passar para

Figura 1.

a corrente

sangainea, provocando alterações no metabolismo de

lipideos e carboidratos.

proteinas,

A possibilidade das lectinas de feijões se ligarem

a receptores de carboidratos dos enterócitos e impedirem a indu

ção de enzimas de hidrólise, surgiu da observação feita por
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Microvilosidades normais Qe células epiteliais do terço
da vilosidade jejunal de animal controle (9.600x).

médio
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Microvilosidades curtas e acentuadamente diminuidas em número
de células epiteliais do terço médio da vilosidade jejunal de
animal que recebeu lectinas (9.600x).

,>

FIGURA 1 - Efeito das lectinas de feijão (P. yulgaris)

os enterócitos de ratos.

sobre
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FIGUEROA et alo (31), analisando a expressiva diminuição na ati

vidade das dissacaridases e hipoglicemia acentuada nos animais

1> que recebiam lectinas na ração. A partir destes resultados os

autores sugeriram uma poss;vel interação das lectinas com com
"

plexos da membrana contendo maltase/invertase que, desorgani-

zados perderiam sua função. Outra possibilidade estaria asso

ciada a ligação inespec;fica das aglutininas com a membrana,

seguida da ruptura dos enterócitos e consequentemente o apare-

cimento de enterócitos jovens com menor conteúdo de dissacari-

dases. O efeito mitogênico das lectinas poderia, também, pela

propriedade de indução de novas células, estar vinculado às ca

racter;sticas antinutricionais dos feijões(71).

O inibidor de ami1ase existente nos feijões tem a pr~

priedade de inibir a ação das amilases sobre o amido tanto "in

vitro" como "in ViVO". Ver i f i c o u- se que o i ni bi do r i solado com

prometia a digestão do amido e diminuia a glicemia
-

pos-pran -

dial em ratos, que o recebia juntamente com amido, por sonda
- . ( 64 ) LAJ OLO

(62) . .' . b d
.

gastrlca. , em ensalOS semlcronlCOS, o servou ~

minuição da taxa de crescimento dos animais pela administração

do inibidor na ração. MENEZESe LAJOLO(83), verificaram pela

administração do inibidor de amilase em animais diabéticos, dj

minuição da utilização do amido resultando baixo n;vel de gli-

~ cose serica.

As condições de cultivo, o clima, o tipo de aduba-

ção, o per;odo de plantio e colheita, as caracter;sticas gené-

ticas das sementes, são alguns dos fatores que influenciam os

teores das substâncias antinutricionais nos feijões(69). Den

tro deste prisma, MANCINI-FILHO e LAJOLO(79), procuraram rela-

cionar a presença quantitativa das antitripsinas, lectinas, an
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tiamilases com a toxicidade, estudando quinze variedades de

feijões cultivados em solo brasileiro, Tabela 2.

"
Devido as diferentes propriedades dos "fatores anti-

nutricionais" presentes nos feijões, estes tem sido objeto de
~

estudos de fisiologistas, bioquimicos, nutricionistas e tecnól~

gos, com o propósito de se conhecer as estruturas, mecanismos

de aç~o, aplicaç~o em novas metodologias e,ainda,estimar o al-

cance da aç~o destes compostos na alimentaç~o humana e animal.

2.1.2 - Carboi dratos

Os feijões (Phaseolus vulgaris, L.) apresentam na

sua composiçao cerca de 65% de carboidratos.

presentada por mono, oligo e polissacarideos.

Esta fraç~o é re

Somente pequena

porç~o de monossacarideos se encontra sob a forma livre, a

maior parte se apresenta como componente de glicosideos ou co-

mo unidades de oligo e polissacarideos. Entre os oligossacari

deos, além da maltose e sacarose, ocorrem também a estaquiose,

a verbascose e a rafinose, os quais s~o considerados como res-

ponsáveis pela flatulência induzida pelo consumo de feijões

Entre os polissacarideos, o amido é o elemento presente em mal

<: or quantidade, além da celulose, da hemicelulose

na(129).

e da lignl

.,
O amido presente nos feijões é representado por dois

tipos de polimeros de glicose, a amilose, uma estrutura linear

consistindo de ligações alfa 1,4 de unidades de glicose e a

amilopectina, que apresenta cadeia ramificada com ligações al-
- 125

fa 1,6 a cada 30 ligaçoes de glicose alfa 1,4( ).
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* % da atividade hemag1utinante especifica relativa ao padrão.
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*** unidades de tripsina inibidas (U.T.I.) sobre a quantidade de proteina em mg.

**** % de inibição da amilase sobre a quantidade de proteina em mg.
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TABELA 2 - Atividade aglutinante, tóxica, antitriptica e antiamilásica de feijões.

Atividade aglutir'lante segundo a hemácia* Toxidez

Espécies e variedades ** Antitrip- Antiami-
Coelho Bovino

1/+
sina *** 1ase****

tripsiniz Coelho EqUino tripsiniz
da da

Phaseols wlgaris

Venezuela 350 11,2 11,2 2,8 2,8 6/0 86,72 5,84

Rico 23 4,3 39,6 4,3 1 , 1 6/0 57,44 4,28

Manteigão Fosco 68,8 68,8 17,2 17,2 6/5 33,63 4,01
IRico Baio 20,7 41,4 82,7 20,7 6/2 95,72 5,21

Ja10 19,8 317,2 39,6 9,9 6/3 79,37 4,85

Lavras 43,2 10,8 21,6 2,7 6/0 88,30 5,00

Carioca 10,5 21,O 10,5 0,7 6/0 64,23 4,84

Pintado 26,7 106,9 26,7 13,4 6/5 101,85 6,73

paranã 362,8 22,7 22,7 5,7 6/5 77,85 5,73

Rosinha G2 36,6 2,3 9, 1 4,6 6/1 49,52 4,93

Costa Rica 44,2 2,8 11,O 5,5 6/2 89,69 5,84 I
Bico de Ouro 372,6 11 ,6 2,9 1,4 6/0 87,78 6,46

I

Piratã 1 18,8 4,7 18,8 18,8 5/1 81,84 4,85

Roxinho 9,9 2,5 0,3 2,5 6/0 47,79 4,62

Mu1atinho Paulista 356,2 1 1 ,1 44,5 - 5/2 77,48 5,18

Wiga giclata 0,0 0,0 0,0 0,0 6/0
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A amilose é consideradauma das responsaveis pelas

I>

mudanças flsico-qulmicas dos feijões no processo de entumeci-
(127) - - - -

mento. Ha 9r ande v a r i aç ao do c onteu do de ami'l ose da f r aç a o

amido das leguminosas, existindo grande dificuldade metodológi
'"

ca na quantificação
. ( 128 )

pectlna. .

da ami lose quando na presença da amilo-

Diversas mudanças ocorrem com o amido em sistemas aqu~

sos, desde o entumecimento até aumento da solubilidade e perda

anisotrópica ou birrefrigência. Estas mudanças são caracteriz~

das como gelatinização. ELBERT e WITT(26), estudaram o curso

da gelatinização do amido de feijões, antes e após a cocção em

á 9u a, ob s e r v ando que o ba i xo teor de umidade inicial estava

associado à baixa tendência do amido em gelatinizar lIin situll.

SHATE et alo (126), verificaram que a viscosidade do amido foi

afetada pelo pH e pela presença de sais no meio. A adição de

cloreto de sódio, diminuiu a viscosidade do amido durante o

aquecimento, sendo que esta modificação estava relacionada com

a capacidade do IIsalll em diminuir a capacidade de hidr.atação do

amido. Observaram, também, que o pH, tanto alcalino como áci-

do, afetava i r reversivelmente a viscosidade do amido. O pH al-

calino apresentou efeito mais pronunciado sobre a viscosida-

de do que o pH ácido, esta diferença pode ser atribuida a pep-

'>
tização do amido em pH alcalino. A redução da viscosidade ob-

servada nos dois pHs: ácido 14,51 ou alcalino 110,5/, foi pro-

vavelmente devida a liberação de açúcares através de hidróli-

ses parciais.

Uma das caracteristicas do amido dos feijões é a

elevada temperatura 1600e - 700e I para se iniciar a gelatiniza--
çao. Esta é influenciada pelo tamanho e pela conformação dos



-17-

p

grãos, pela carga iônica, pela presença de lipidese ou protei

nas e, também, pelo peso molecular e indice de ramificação da

fração(125). VARRIANO-MARSTON e de ORNANA(136), observaram

que muitos grânulos de amido do feijão apresentam alguma bir-
9

refrigência, mesmo após longo periodo de cocção, indicando ge-

latinização incompleta. A resisténcia do amido dos grãos de

feijões à gelatinização, pode ser atribulda a barreiras de es-

trutura celular, como as paredes das células, as estruturas pr~

téicas e fatores inerentes ao próprio grão de amido.

Além do amido, entre os carboidratos dos feijões,

é dada grande ênfase ao estudo dos oligossacarldeos da famllia

da rafinose (verbascose, estaquiose, rafinose), que apresentam

na sua constituição reslduos de alfa-galactosidoglicose e al-

fa-galactosidogalactose. Duas enzimas (invertase e alfa-gala~

tosidase) seriam necessárias para hidrólise completa destes
~

açucares, quando estes
.

oligossacarldeos são ingeridos pelo

organismo humano. Desde que o trato gastrointestinal não con-

tém alfa-galactosidase, o processo metabólico destes açúcares

é incompleto. Estudos tem demonstrado que estes oligossaca-

rldeos estão envolvidos no processo de formação de gases no

organismo, produzindo grandes quantidades de hidrogênio,

xido de carbono e pequena quantidade de gás metano(138).

dió-

~ Quanto a digestibilidade dos carboidratos de fei-

joes, poucos trabalhos foram realizados. GANESHKUMARe VENKA-

TARAMAN(33), relatam a digestibilidade lIin vitro" antes e após

a germinaçao do grão. o aumento da digestibilidade em função

do grau de germinação é atribuldo a digestão lIinsitu" do ami-

do por enzimas amilollticas durante o processo de germinação.

~'-'. -. -. - .." - ~.
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RAO e RAO(108), verificarama influênciado amido

de leguminosas, sobre a utilizaçãodas proteinas no

purificado

crescimen

,. to de ratos. Observaram que o amido do feijão, feduziu a uti-

lização da proteina resultando em menor ganho de peso quando

comparado com o amido proveniente do trigo.

2.1.3 - Polifenóis

Os principais representantes dos polifenóis nos fei-

jões são os taninos e os flavonóides. O termo tanino é utili-

zado para caracterizar um grupo de substâncias com proprieda-

des comuns mas com estruturas diferentes. Os taninos são ca-

racterizados como compostos fenólicos, solúveis em água com p~

so molecular na faixade 500 a 3000 daltons, apresentam a pro-

priedade de precipitar alcalóides e proteinas(129).

Os taninos reagem com as proteinas através de

ções de hidrogênio, força iônica ou ligações covalentes,

liga-

for-

mando um complexo tânico-protéico. Os taninos com peso molec~

lar menor que 2000 formam complexos mais estáveis com as
- - - (74)

teinas atraves de ligaçoes covalentes .
pro-

Os taninos em função da estrutura podem ser classif1

<; cados em dois grupos distintos: hidrolisáveis e condensados .

"
O ácido tânico é um exemplo de tanino hidrolisável, pois libe-

ra uma molécula de glicose e sete ou menos de ácido gálico. Um

exemplo de tanino não hidrolisável é o elagitanino o qual apr~

senta diversas moléculas de ácido gálico e seus derivados(117).

A resistência dos taninos à hidrólise é o resultado

da condensação de duas ou mais moléculas de flavonóides, atra-
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~ - (40)
ves de um processo desencadeadopela autoxidaçao ou

uma via enzimática,por ação da polifenoloxidase(4l).

por

ú

Os taninos dos feijões são formados a partir da po11

merização de polifenóis e são caracterizados como não hidroli-
."

saveis, pois não são encontradas moléculas de glicose,
~

apos

hidrólise. Os taninos dos feijões estão localizados principal

mente na casca do grão. BRESSANI e ELIAS(16), verificaram

que em função da cor o feijão pode ter maior ou menor quantid~

de de polifenóis. Observaram também que no feijão branco ha-

via cerca de 0,38% de polifenóis enquanto o feijão preto apre-

sentava cerca de 1,04% de polifenóis expressos como ácido tâni

co. Estes autores, observaram ainda, que o feijão branco apr~

sentava maior digestibilidade e menor quantidade de ácido tâni

co do que os feijões coloridos. A presença de polifenóis nos

feijões pode diminuir a digestibilidade pela inibição de enzi-

mas digestivas ou através de reações com protelnas

a disponibilidade de amino-ácidos.

diminuindo

2.1.4 - Fitatos

O mioinositol hexafosfato é encontrado nos feijões

<; e é considerado a principal fonte de fósforo da semente. O áci

isolaram um complexo fitato-protelna dos feijões.

As principais implicações fisiológicas do ácido flti

co estao relacionadas com a propriedade de complexar minerais

do fitico é encontrado na faixa de 0,54 a 1,58% do peso seco
"

do grão. e MARKAKIS(?3), também,LOLAS observaram que 99,6%

do ácido fltico se apresentava solúvel Estesem agua. autores
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como: cálcio, magnésio, ferro, zinco e mo1ibdênio,

a disponibilidade destes no trato digestivo(97).

diminuindo

"
Os fitatos também podem reagir com proteinas. BOUR-

DILLON(13), extraiu de feij~es (Phaseolus) um complexo de áci

do fitico com proteinas, contendo 0,48% de fósforo.

A estrutura dos fitatos, fornece elevado potencial

que permite que1ar cátions mono e diva1entes, através de 1i-

gaç~es iônicas mediadas por proteinas, STANLEY e AGUILERA(129).

Algumas evidências reforçam esta observação; a localização ce-

lular dos fitatos é próxima das estruturas protéicas de reser-

va e os corpos protéicos, também, podem ser um depósito para

reservas minerais.

Os fitatos podem ser removidos das sementes atraves

de um processo de difusão, pois apresentam elevada solubi1ida-

- - - - (19)
d e e m a g u a, o u a t r a v e s d e h i d r o 1 i s e e n z ima t i c a. C H A N G et a 1. ,

observaram que feijões embebidos por 10 horas a 600C,

quase que totalmente o conteúdo de fitato, através de

perdiam

hidró1i

se (75%) e por difusão (25%) para água de embebimento.

A enzima responsável pela catá1ise hidro1itica do

fitato é a fitase (fosfohidro1ase) que produz o inosito1 e ac1

do fosfórico na razão de 1:6. ESKIN e WIEBE(30),demonstraram

a presença de fitase principalmente em sementes em germinação.
'"

2.1.5 - Lipides

Os feijões apresentam ao redor de 1,5% de 1ipides na

sua constituição. O conteúdo da fração 1ipidica pode variar
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também, em função da variedade, origem, local, clima,condições

ambientais e tipo de solo no qual eles foram cultivados. Os

... lfpides neutros são a classe predominante dos lf~ides nos fei

jões e são representados pelos triglicerideos, acompanhados de
ç

pequenas porções de ácidos graxos livres, esteróis e esteres

de esteróis. Fosfolipides e glicolipides, substâncias presen-

tes nas membranas das sementes, também são encontradas na fra-
- - (125)çao lipidica .

A porcentagem de ácidos graxos saturados na fração

lipidica dos feijões está ao redor de 12%, sendo o ácido palmi

tico o principal representante, enquanto os insaturados ocu-

pam 65% dos ácidos graxos, apresentando cerca de 27% de ácido

linoléico e 45% de ácido linol~nico, como principais represen-

d
- "

d
.

d (133)
tantes os aCl os graxos lnsatura os .

Os lipides presentes nos feijões podem se decompor,

devido ao elevado potencial de oxidação podendo ocorrer, por

ação da lipoxidase, oxidação pela via enzimática ou atraves

de fatores ambientais, como luz, calor, radiações ionizantes

a autoxidação(94). Ambas produzem hidroperóxidos que se de-

compõem em compostos de cadeia menor. Os radicais peroxila e

carbonila que se formam pelo processo oxidativo, podem reagir

com proteinas formando radicais livres de protefnas, que por

v

sua vez podem reagir entre si levando a formação de polimeros

protéicos. ROUBALe TAPPEL(116), observaram que o dano causa-

do pela oxidação é similar àquele produzido pela irradiação, mas

~

menos efetivo. Verificaram, também, que a metionina, a histi-

di na, a lisina eram as estruturas mais lábeis ao processo oxida

tivo.



'-- _1 -L

-22-

2.2 - Caracteristicas Estruturais Relacionadas com o Endu-

recimento dos Feijões

..

Do ponto de vista tecnológico, o endurecimento é ca
"

racterizado pelo aumento do tempo de cozimento necessário para

que os grãos atinjam as condições de maciez aceitáveis

consumidor. No entanto, existem diversos fatores

pelo

podemque

influenciar na velocidade de endurecimento dos feijões. Den-

tre estes, destacam-se a umidade do grão, a temperatura, a umi

dade relativa do meio e o tempo de armazenamento. Normalmen -
te, feijões armazenados sob condições de elevada umidade rela-

tiva (70%-80%) e temperatura entre 250C e 350C, caracteristi-

~as ambientais dos paises da zona tropical, estão sujeitos a

um processo acelerado de endurecimento. Estes fatores, podem

induzir à diversas alterações estruturais que tem despertado a

atenção de vários pe5quisadores. Devido a isto, diversos tra-

balhos tem sido realizados e várias revisões foram publicadas(4,
7 , 8 2 ,:r2 3, 12 9 )

Os feijões no estado maduro, logo após a colheita,

apresentam cerca de 20% de umidade, são normalmente secos no

campo até 10% de umidade e armazenados sob condições ambien-

tais. O preparo dos feijões para atingir as condições de con-

<4
sumo, inclui embebimento em água e cozimento a pressão atmosfé

rica ou alta pressão. Estas formas de processamento, levam a

"

inativação quase total dos fatores antinutricionais,aumentoda

digestibilidade, desenvolvimento de caracteristicas de palata-

bilidade desejáveis com o amolecimento da casca e dos cotiléd~
(129) - - -

nes . O nao amolecimento do grao, dentro dos padroes org~

noléticos, durante o processo de cocção, é um dos principais
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problemas relacionados com o consumo ou aceitação do feijão p~

10 consumidor. o alcance de uma textura desejável durante o

" processamento, pode estar relacionado com as caratterfsticas ~

grão, que algumas vezes não apresentam as condições
~

necessa -
c

rias para se atingir o embebimento adequado. A absorção de

água pelo grão é um fator de grande importância, pois a
~

agua

tem participação nas reações que ocorrem durante o processo de
-

cocçao. Alguns fatores interferem na absorção de água, pelo

grão, destacando-se a casca. A casca é a primeira barreira do

processo de penetração da água no grão. De acordo com estudos

( 119 )

realizados por SEFA-DEDEH e STANLEY , a grossura da casca

e o tamanho do hilo são os responsáveis pela maior parte da

água absorvida pela semente nas primeiras doze horas do perfo-

do de embebimento.

STANLEY e AGUILERA(129), demonstraram que o aumento

da resistência da casca à absorção de água, parece estar rela

cionado com o processo oxidativo, via enzimática, de monofenóis,

os quais produzem complexos de polifenóis que podem interagir

com protefnas resultando em "feijões de casca dura". A outra

possibilidade é aquela em que a semente embebe água mas
-

nao

amolece durante o processo de cocção. Este mecanismo difere

>f

do endurecimento da casca pela polimerização dos compostos fe-

nólicos, e se caracteriza como resultante de "feijões difíceis

para cozinhar".

Q

A fase inicial do processamento dos feijões é a cap~

cidade de hidratação. Esta fase depende principalmente das

caracter{sticas ffsico-qufmicas e morfológicas do grão, que são

as responsaveis pelas mudanças desencadeadas durante o proces-

so de cocção, desde a etapa inicial de absorção de água, como
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as condições fisicas de tempo "versus" temperatura,
.

necessa-

rias para se atingir a textura desejada. No entanto, no caso

'" do endurecimento do grão, as condições normais de- processamen-

to são alteradas, havendo necessidade de maior dispêndio de

.,

energia com a obtenção de um produto fora das

de aceitabilidade do consumidor(27).

caracteristicas

A composição diversificada dos feijões,

dificil a integração dos diversos componentes com

torna mais

o processo

de endurecimento. No entanto, existem trabalhos que procuram

caracterizar a participação de determinadas substâncias no pr~

cesso de endurecimento de feijões.

A presença de polifenóis na casca dos feijões tem

sido objeto de estudos que procuram avaliar a influência des-

- c ( 82)
tes compostos sobre a dureza do grao.~' MEJIA , obser

vou diminuição significativa do conteúdo de polifenóis du-

rante o armazenamento, sendo que esta diminuição foi acompa -

nhada por um aumento de polifenoloxidase, da durezq e do tempo

necessario para cocção do grão. As condiçõesde armazenamen-

to a que o grão foi submetido, à temperatura e a umidade mais

elevadas, acarretou maior diminuição da catequina, que esta re

lacionada com a atividade da polifenoloxidase a qual

a pOlimerização dos compostos fenólicos.

promove

.. Inicialmente,fenóis se oxidariam a quinonas, as quais

se polimerizariam. Outra possibilidade da influência dos fe-
"

nois com o endurecimento, seria a formação de complexos des-

tes com as proteinas(88). ELIAS(27), verificou que a fração

da proteina lignificada dos cotilédones de feijões armazena-

dos a 2SoC era maior do que dos feijões armazenados a 40C. Exis

tem diversos trabalhos que procuram caracterizar a participa-
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çao os po 1 enols no processo e en ureclmen o .
los resultados obtidos até o momento, é possivel que os

Pe-

poli-

.. fenóis possam estar relacionados com a resistência do grão ao

"
processo de cocção, através de dois mecanismos, por sua polim~

rização na casca ou pela lignificação do cotilédone, ambos af~

tando a capacidade de hidratação da semente; o primeiro difi-

cultando a penetração da água e o segundo limitando

dade de embebimento.

a capaci-

RIVERA et alo (113), estudaram os efeitos do pré-tra-

tamento e das condições de estocagem sobre a inativação da pe-

roxidase. A peroxidase, também, tem sido caracterizada como

participante do processo de lignificação dos feijões, catali -
zando a polimerização de unidades fenólicas. Feijões armazena

dos sob condições tropicais, demonstraram expressiva diminui-

ção na atividade da peroxidase, que estaria associada à liga-

ção da enzima a parede celular, catalizando a formação de lig-

nina.

A parede celular é formada principalmente de celulo-

se, hemicelulose e substâncias pécticas. A lamela média, con-

siste em grande parte de sais de cálcio de polimeros do aci-

..

do galacturônico parcialmente esterificado. Estudos realiza-

dos por HAHN et al. (36), do processo de gelatinização intra-

celular do amido, em feijões embebidos em água e solução sali-

na e submetidos ao processo de cocção, demonstraram que as pa-
"

redes celulares permaneceram intactas na temperatura de gelat!

nizaçao. Não foram observadas dilatação e nem projeçao dos

grãos de amido, não se observaram mudanças da microestrutura da

semente durante todo processo de cocção.

(114)
ROCKLANDe JONES , demonstraram que o processo
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de cocção envolve no mlnimo quatro mudanças qUlmicas e ou flsi

cas:

a)- Liberação parcial de cálcio e magnésio, na água de coc
-

çao;

b) ~ Rápida gelatinização intracelular do amido;

c ) Solubilização parcial dos componentes da lamela

com separação e ruptura das células do grão;

média

e ) Denaturação lenta e progressiva das protelnas.

MULLER(9l), sugeriu que a maciez da semente era devi

da a reação de fitatos com pectatos de cálcio e magnesio, pre-

sentes na parede celular, transformando-os em pectatos solú-

veis de sódio e potássio, ocorrendo reações semelhantes com o

ácido fltico e fitatos e que estes, também, teriam influência

na textura do grão. Outra possibilidade seria a formação de

um complexo dos fitatos com as protelnas. JONES e BOULTE~53),

observaram que feijões armazenados a elevadas temperaturas e

umidade,continham 35% menos fitato do que a amostra controle.

Da mesma forma KON e SANSHUCK(58),observaram que a redução dos

fitatos promovia aumento no tempo de cocçao. Estes resultados

sugerem que a diminuição dos teores de fitatos ê um bom indi-

cador no aumento da dureza do grão. feijõesO embebimento de

endurecidos em soluções, contendo fitatos ou agentes quelantes

como EDTA, antes do aquecimento, reduz o tempo de cocção.

(119) ~

SEFA-DEDEH e STANLEY , atraves de estudos da mi-

croestrutura de grãos demonstraram a participação da lamela m~

dia, no processo de cocção, e puderam verificar um rompimento

incompleto nos grãos com problemas de endurecimento.

O amido, durante a cocção sofre um processo de solu-
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bilização e aumento da adesão celular.difusa~ promovendo um

Esta seria resultante da liberação da amilose atraves das par~

des celulares, promovendo a união das células por ligações de

hidrogêniocom polissacar1deosda parede celular. Assim, este

mecanismo dependeria de algumas propriedades f1sico-qu1micas do

amido, tais como solubilidade e poder de hidratação(6l). HEL-

LENDOORN(42), procurou relacionar a dureza do grão de feijão

com o processo de retrogradação do amido, estabelecendo para-

metros com as alterações do amido do arroz durante o armazena-

mento.

2.3 - Emprego das Radiações Ionizantes no Processamento de

Alimentos

Os termos energia ionizante e radiação ionizante tem

sido utilizados para descrever os raios-X, as radiações gama e

a aceleração de elétrons. Estas formas de energia podem ser

empregadas no processamento de alimentos, apresentando a pro-

priedade de penetrar nos alimentos,promovendo o aparecimento de

10ns em algumas moléculas. Os 10ns formados são muito reati -

vos e prontamente reagem com elementos da própria molécula

vando à sua decomposição ou reagem com outras moléculas

le-

para

formarem estruturas mais estáveis. estruturas formadasAs a

partir das radiações ionizantes são denominadas de produtos

radiol1ticos. tem sido desenvolvidasDiversas pesquisas

há mais de 30 anos, visando os produtos da radiólise, para des-

cobrir a origem, a quantidade formada, a relação com o alimen-

to, a forma de energia absorvidae o efeito das condições de

processamento. Estas pesquisas tem sido realizadas em diferen-
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tes paises e devido ao grande potencial das energias ionizantes

no processamento de alimentos, algumas organizações como: FAO,

Ag~ncia Internacional de Energia At~mica e a OMS~ tamb~m estao

diretamente envolvidas financiando diversos projetos(37,142,144).

No processamento de alimentos, doses de at~ 1000 "Krads"

ou 10 "Kilograys"são consideradas baixas ou mêdias. Diversas pu-

blicações tem sido apresentadas, visando o estudo da formação de

compostos nos alimentos a parti r destas doses (28,84). Alguns pri~

clpios importantes tem sido caracterizados, destacando-se:

- De modo amplo, considera-se que uma molécula ~ transformada qua~

do 1O O ~ 1etrons vo lt de energia são transferi dos para o a 1 ime n to.

- A energia ionizante, absorvida pelo alimento, ~ distribui.

da entre os vários compor.entesna proporção em que cada

um está presente no alimento.

Os produtos radiollticos dos principais componentes dos

alimentos, tais como protelnas, carboidratos e gorduras, não são

afetados pela presença de outros componentes dos alimentos.

- Todos produtos radiollticos conhecidos, derivados dos

cipais componentes dos alimentos,são encontrados em

mentos não processados ou em alimentos submetidos a

pos aceitáveis de processamento, como a cocção.

pr i~
a1 i -

ti-

Uma das grandes preocupações do emprego das radiações

ionizantes na tecnologia de alimentos, reside nas implicações

toxicológicas dos compostos formados pela radiólise. Diversos

trabalhos foram realizados visando a caracterizaçao dos compos-

tos formados em alimentos a partir radiaçõesdas ionizantes,

NAWAR(92) ,destacando-se os trabalhos dos seguintes grupos:

(85) (134)
MERRIT , TAUB , entre outros.

( 1 1 )
BARNA " fez extensa revisão dos resultados de
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1.221 trabalhos feitos até 1979, com 278 tipos de alimentostra

tados com radiações ionizantes. avaliarEstudos visando os

efeitos agudos de toxicidade, foram conduzidos pêlo

to Médico do Exército dos Estados Unidos, analisando

Departame~

48 tipos

de alimentos, tratados com doses de O; 27,9 e 55,8 kilograys e

fornecidos para ratos recém-desmamados, durante oito semanas,

não sendo observada qualquer alteração do ponto de vista toxicol~

. . . (107) O t
.. . d f .

glCO nos an1ma1S . u ro ensa10, ma1S pormenor1za o, 01

realizado com vinte e um alimentos irradiados com 27,8 ou 55,6

kilograys. Estes foram fornecidos na proporção de 35% do total

de sólidos da dieta, durante dois anos
-

geraçoespara quatro

de ratos, camundongos, cachorros e macacos. A partir dos resul

tados desta pesquisa se concluiu que alimentos tratados com ener

gia ionizante até 55,6 kilograys a partir de fontes de cobalto

60 ou aceleradores de elétrons com energia até 10 milhões de

- (131)
eletron volt se mostraram seguros e adequados nutricionalmente .

Trabalhos mais recentes, relatam o emprego de 58 ki-

lograys, provenientes de fontes de cobalto 60 ou aceleradores

de elétrons, na esterilização de carne de frango, com o objeti-

vo de se estudar a qualidade nutricional, mutagenese, teratoge-

nese, toxicidade e toxicidadegenética do produto(143). As die

tas contendo carne de frango irradiada apresentaram melhor coe-

ficiente de eficácia protéica; quanto aos aspectos mutagênico,

teratogênico e toxicológico, não foram observadas alterações

(1 35 )
significativas. De acordo com THAYER e WIERBICK , os pou-

cos aspectos negativos encontrados, foram contestados pelo U.S.

Department of Agriculture.

Do ponto de vista estrutural, cada componente do ali-

mento responde de forma especlfica às radiações ionizantes. Os
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monossacarldeos podem formar: ácidos glucorônico, glucônio e

sacarico; glioxa1; arabinose; eritrose e dihidroxicetona. 01i

gassacarldeos podem formar monossacarldeos; p01i,ssacarldeos ~

mo amido, celulose ou glicogênio, podem formar unidades

res como glicose, ma1tose e dextrinas(l). As protelnas

meno

podem

sofrer radió1ise, ocorrendo aumento de amino ácidos livres. Os

amino-ácidos su1furados e aromáticos, são mais senslveis a ir-

radiação do que os demais. As reações qUlmicas provenientes

da irradiação de protelnas, da mesma forma que as que

com os carboidratos, dependem de diversos parâmetros,

ocorrem

como:

estrutura e estado da protelna (fibrosa ou globu1ar, nativa ou

denaturada, composição, presença de outras substâncias, umida-

de, se no estado 11quido ou congelado) e as próprias condições

da irradiação como: dose, temperatura, presença de oxigênio

Modificações permanentes das protelnas irradiadas, inc1uem:de-

saminação, descarboxi1ação, redução das ligações dissulfeto ,

oxidação dos grupos su1fidri1a, modificações das mo1êcu1as dos

amino ácidos, quebra ou agregação das 1igações peptldicas(2l)

As reações qUlmicas resultantes da irradiação dos llpides, sao

tambêm, dependentes de diversos fatores, como composiçao dos

ácidos graxos (saturados ou insaturados), a presença de outras

substâncias como antioxidantes, e se a fração lipldica esta

no estado sólido ou llquido. Especificamente, com os 1lpides

as condições de armazenamento (temperatura e umidade)

- - (93)sao de grande importancia .

tambêm

~ \" \ , ,,~, 'J
c: ,,_!;' fi

âCu\\\ar,e ú'" ' .. I" ',\CilS

LL'dV-::i',:;\dJ,:J d;) :::;i~:j?al.llo
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Dentro da perspectiva das modificações flsico-qulmi-

cas que ocorrem com os feijões durante o armazenamento

condições de temperatura e umidade mais elevadas, e somando-

-se o potencial radiolltico das

propusemos a

sobre aspectos

jões (lPhaseolll.ls

radiações ionizantes,

"verificar os efeitos das radiações ionizantes

quimicos, flsicos e nutricionais de fei-

vUJllgaris L.) armazenados, que perderam

possibilidade de comercialização".

III

sob
:;1'

nos

a
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4 - ~~lr[nnHHS

4.1 - Feijões

Foram utilizados feijões (fhaseolus yulgaris L.) das

variedades Catu, armazenados por 9 e 12 meses; Rajado, armaz!

nados por 12 meses, provenientes do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (ITAL), Campinas, SP, e da variedade Carioca, prove-

nientes da Estação Experimental de Lavras, MG, e armazenadas por

60 meses.

4.2 - Enzimas e Substratos

Tripsina de pâncreas bovino, duas vezes cristaliza-

da, tipo Ir da Sigma; tripsina 1:250 da Difco. Amiloglicos2.

dase (lRhizopus sp), pancreatina grau VI e pepsina da Sigma.

Termamyl 120L (alfa-amilase do Bacil1us lichenifor~is) da Novo

Industri do Brasil. Amido solúvel da Baker e benzoil DL argi-

nina p-nitroanilida (BAPNA) da Sigma.

4.3 - Drogas e Reagentes

Reativo de Folin-Ciocatteau da Qeel, albumina bovina

cristalizada da Merck, glicose p.a. da Mallinckrodt, tris da
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Reedel-Hanover, acrilamina da BOH, bis da Sigma; riboflavina

da Merck, Coomassie Blue da Sigma; os demais reagentes foram

todos p.a., provenientes de laboratórios conceituados.

4.4 - Animais

Foram utilizados ratos (Rattus ~orYegicus) albinos

recém-desmamados, machos, provenientes do Biotério da Faculda-

de de Ciências Farmacêuticas da USP.

4.5 - Raçoes

As raç~es foram preparadas para conter 10% de protei

nas provenientes dos feijões controle e irradiados e utiliza-

das no ensaio biológico. Além das protelnas dos feij~es ou

da caselna (controle), as raç~es continham, também, 5% de óleo

de soja; 1% de mistura vitamlnica3,5% de mistura salina;

1% de celulose na raç~o das misturas salina e vitamlnica e a

técnica do preparo das raç~es anteriormente(78)foi descrita

As raç~es preparadas com as amostras de feijões da variedade Ca

rioca foram suplementadas com 0,16% de metionina. Nas Tabelas

3 e 4 est~o as determinaç~es das composições centesimais das

rações preparadas com os feijões das variedades Rajada e Ca-

rioca, respectivamente.
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* Extrato Livre de Nitrog~nio, calculado por diferença.

I

I

,
I

't"
TABELA 4 - Composição centesima1 das rações preparadas com fei

jão Carioca.

Dose Mrads Controle

Casei na O 2,5 5,0 10, O
Fraçao

* Extrato Livre de N~trog~nio, calculado por diferença.
('"

('

TABELA 3 - Composição centesima1das rações preparadas com fei

jão Rajado.

O O,1 0,2 0,5 1 , O
Fraçao

Umidade 8,2 8, 1 10, 2 9, 1 8,2

proteinas 13,2 13 , 5 11 , O 12,3 13,2

Lipides 5,9 5,9 5,8 5,6 5,9

Cinzas 3,5 3,6 3,2 3,5 3,5

Nifext* 69,2 68,9 68,9 69,5 69,2

Umidade 7,8 10,6 10, 2 9,9 7 , 1

,.. Proteinas 10, O 10,3 11 , 6 10, 2 11 , 8

Lipides 5,6 5, 7 6, O 5,9 5,9

Cinzas 2,4 3, 5 3,2 3,9 3,9..

Nifext* 74,2 69,9 69,0 7O, 1 71 ,3
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5.1 - Irradiação

As amostras de feijões foram irradiadas com raios g~

ma de uma fonte de cobalto 60 da Empresa Brasileira de Radia-

ção (EMBRARAD), Cotia, são Paulo, recebendo os seguintes trata

mentos:

Rajado e Catu - doses de radiação de O até 1,0 Mrads.

Carioca - doses de radiação de O até 20,0 Mrads.

Acrllico vermelho, IIred acrylic system", calibrado

contra solução de sulfato cérico foi utilizado como doslmetro

das irradiações.
oe 45 C.

400A temperatura de irradiaç.ão ficou entre

5.2 - Tempo de hidratação

A velocidade de hidratação foi determinada segundo

a técnica descrita por MORRIS et alo (90). Aproximadamente 20

gramas das amostras de feijões, foram pesadas e transferi das

para um erlenmeyerde l25ml, acoplado a uma proveta com 50ml

de água desti 1ada, tendo uma tela de aço inox separando os

dois recipientes, Figura 2. Medidas da absorção de água pelos
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FIGURA 2 - Sistema utilizado na determinação do tempo da hidra

taçao.
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feijões, foram efetuadas a cada 15 minutos, até se alcançar um

volume cons~ante.

~

5.3 - Tempo de Cocçao

~

o tempo de cocção foi medido no aparelho descrito por

JACKSON e VARRIANO-MARSTON(47), Figura 3. As amostras de fei-

jões foram previamente embebidas, com água destilada, por 17

horas à temperatura ambiente. Um grão de feijão foi colocado

embaixo de cada uma das 25 hastes e o sistema foi introduzido

em um becker de dois litros com água destilada em ebulição.

tempo de cocção foi determinado, em duplicata, pela queda

o

ou

penetração de treze hastes nos respectivos grãos.

5.4 - Cocção

Para o preparo das rações, os feijões foram cozidos

pelos tempos obtidos no aparelho apropriado, conforme item 5.3,

acrescidos de mais 30 minutos, tempo aproximado para cocção to

tal. Após a cocção os feijões foram secos a uma .temperaturade

~j

600C em estufa ventilada e após, foram determinados os

protéicos pelo método de Microkjeldahl(10).

teores

5.5 - Composição Centesimal

As determinações da composição centesimal dos fei-

jões e das rações, foram feitas de acordo com os métodos flsi
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FIGURA 3 - Aparelho utilizado na determinação do tempo de coc-

ção dos feijões (P. vulgaris),

VARRIANO-MARSTON(47) .

segundo JACKSON e
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co-quimicos padronizados pela AOAC(10), com exceção da determi

nação da fração fibra. Foram feitas em duplicata as seguin -

tes determinações: umidade, cinzas, extrato etereo e nitrogê-

nio total.

Na determinação. da fração fibra, utilizou-se o méto-

do enzimático(9). A primeira digestão da amostra foi feita com

termamy1, sendo em seguida tratada com pepsina e apos com pa~

creatina. o material não digerido foi filtrado e seco até pe-

so constante. Esta metodologia permite identificar tanto a fi

bra inso1~ve1 como a sol~ve1.

5.6 - Valor Biológico

Na determinação do coeficiente de eficácia protéica

(CEP), foram utilizados grupos de 6 ratos recém-desmamados e

constou de dois ensaios. Um de curta duração (sete dias), com

o feijão Rajada irradiado nas doses de O; O, T ; 0,2; 0,5 e

1,0 Mrad e outro mais longo (vinte e dois dias) com o feijão

Carioca irradiado nas doses de O; 2,5; 5,0 e 10,0 Mrads. Es

te ensaio foi acompanhado de um grupo controle de case1na. No

ensaio com o feijão Rajado, as fezes dos ratos foram co1etadas

para determinação do conte~do protéico e estimar a digestibi1~

dade aparente(29).

r .'
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5.7 - Prote1nas

'"
As prote1nas dos feijões, foram determinadas pelo m!
(75) - *

todo LOWRY , quando em soluçao ou pelo meto do de Microkj!
(10) -

dahl , quando sob a forma IIsecall ou em soluçao, determinan

do-se o conteúdo de nitrogênio.

5.8 - Eletroforese em poliacrilamida

A análise eletroforética dos extratos protéicos dos

feijões, foi feita segundo o método de ORNSTEIN e DAVIS (98) .
Amostras de 100 ~g de prote1na foram adicionadas em cada tubo,

juntamente com uma solução de sacarose a 40% e azul de bromofe

no 1 . Com uma corrente de 3mA por tubo foi realizada a separa-

ção eletroforética das prote1nas dos extratos em tampão tris/

Iglicina pH 8,3. Após a corrida os geis foram retirados dos

tubos e corados com IIcoomassie bluell.

5.9 - Açúcares redutores e substâncias correlatas

~ Os açúcares redutores e substâncias relacionadas, f~
* (24)

ram determinados pelo metodo de DUBOIS , empregando-se sol~
<>

ção de fenol a 5% e ácido sulfúrico concentrado. Apos desen-

volvimento da cor, leu-se a absorbância em 490nm em espectrof~

tômetro Bauch & Lamb, Spectronic 20. Estas determinações fo-

ram acompanhadas de uma curva padrão de glicose.
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5.10 - Atividade da amiloglicosidase

A determinação da atividade da amiloglicosidade so-

bre os feijões irradiados, foi feita âtravés de uma adaptação

dos métodos descritos por AR~AS e LAJOLO(8) e GARCIA et al !34).

Amostras de 2 gramas dos feijões triturados e tamisados foram

tratadas com solução de NaOH 0,5N e centrifugadas a 2.200 rpm

por 15 minutos. o residuo foi lavado com etanol e tratado com

1 ml da solução de amiloglicosidase (14U/ml), durante 2 horas
o - ~ - - ~ ~

a 40 C sob agitaçao. Apos inibiçao da reaçao com acido percl~

rico, dosou-se a gli~ose com ~cido 3,5-dinitrosalicilico e lei

tura da absorbância em 540nm.

5.11 - Oligossacarideos

A determinação dos oligossacarideos foi feita em cr~

matógrafo liquido de alta resolução marca KNAVER, com detector

de indice de refração, utilizando-se coluna medindo 250 mm x

5 mm (diâmetro interno), contendo spherisor~-5 amino como fase

estacion~ria. Como fase móvel foi utilizada a mistura de ace-

tonitrila: ~gua (80:20), com um fluxo de 1,5 ml/ minuto.

.,
Foram determinados os conteúdos de glicose, sacarose, rafino -

se, estaquiose e alfa-galactosideos(77).
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5.12 - Fitohemag1utininas

.. As fitohemag1utininas foram determi nadas 'uti 1i zando-se

a medida da ag1utinação dos glóbu10s vermelhos tripsinizados de
~

coelho, em placas de microtitu1ação.~0 sangue total de coelho,

foi obtido por punção cardiaca e mantido em solução de A1se-

ver. As hemácias foram separadas e tratadas com tripsina

utilizadas na medida da ag1utinação(78).

e

5.13 - Antitripsina

A determinação dos inibidores da tripsina seguiu a

técnica descrita por KAKADEet a1. (55), utilizando-se como subs

trato o Benzoil DL. Arginina p-nitroani1ida (BAPNA). Os ex-

tratos de feijão, após conveniente diluição, foram incubados

com tripsina e mais o substrato sintético, após 10 minutos a

reação foi interrompida com ácido acético. As leituras das rea

ções foram feitas em espectrofotômetro em 410 nm.

Uma unidade de tripsina é definida, arbitrariamente,

como o aumento da absorbância em 0,01 no comprimento de onda

de 410 nm. A atividade inibidora da tripsina é expressa como

o número de unidades de tripsina inibidas.
~

"

5.14 - Antiami1ase

A medida da atividade antiami1ásica dos feijões se-

guiu a metodologia descrita por IGUTI(45), empregando-se alfa-

-amilase salivar. A alfa-amilase salivar foi di1uida para
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* -
conter aproximadamente900 U.I. e os extratos de feijao foram

diluidos até 400 ~g/ml. Após incubação dos extratos com a en-

r zima por 45 minutos a 370C, foi adicionada solução

e submetida a nova incubação por 5 minutos a 370C.

amidode

Após rea-
!

ção com ácido 3,5-dinitrosalicilico, foi feita leitura da ab-

sorbância em 540 nm. Uma curva padrão de maltose acompanhou

cada determinação.

5.15 - Ácidos Graxos

A fração lipidica das amostras foi obtida em extra-

tor intermitente, utilizando-se o aparelho de Soxhlet e hexano

como solvente. Os ésteres metilicos de ácidos graxas das fra-

ções lipidicas, foram preparados segundo o método de HARTMAN

(38) ~ - ~
e LAGO. Apos metilaçao, 2 ~1, foram injetados em cromato-

grafo a gás modelo CG-500, usando coluna capilar medindo 12 m!

tros de comprimento, 0,25 mm de diâmetro e fase estacionária de

polietilenoglicol (Carbowax 20M).

programada na faixa de 130-1900C.

Foi utilizada temperatura

Utilizou-se nitrogênio como

gás de arraste a um fluxo de 30 ml/minuto. As áreas dos picos

foram integradas em um integrador processador CG-300.

~

~ 5.16 - Análise Estatistica

. .. 11 11 ~ .
FOl utlllzado o teste t de Student na anallse do coe

ficiente de eficácia protéica na determinação dos
~

açucares

I

I

11

I

redutores e substâncias correlatas dos feijões da variedade

*
U. I. = Unidade Internacional
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Carioca irradiados nas doses de O; 2, 5 ; 5,0 e 10,0 Mrads e

<'

o teste F (Fischer) na análise dos resultados da atividade an-

tiamil~sica dos mesmos feij~es irradiados com as "mesmas doses.

<:J

...
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6 - RESlIJIlTH\[J)OS

Nas próximas páginas estão apresentados os resultados

dos estudos realizados com os feijões das variedades Catu, Raj~

do e Carioca. A sequência em que aparecem, obedece, inicialmen

te as determinações da composição centesimal, sendo seguida de

análises f1sicas, qu1micas e biológicas.
;.

c. apresentado mai-

or número de ensaios com os feijões da variedade Carioca, pois

estes em função do tempo e das condições de armazenamento, per-

deram a possibilidade de consumo, se enquadrando, perfeitamen-

te, dentro da nossa proposta inicial.

~
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TABELA 5 - Composição centesima1 dos feijões das variedades Catu, Rajado e Carioca em diferentes

tempos de armazenamento.

,L

',.

il

* Determinação feita por diferença.

m = meses

li

I

.1

I
+::>
Q)

I

' F ..------- e1Joes----,
Catu Catu Rajado Carioca Carioca

------.._,-,--- V a r i e da de
-'---- 9 m 12 m 12 m 60 m novo

- ------

Determinaçoes ---
.,.---.

Umidade 10,30 10,02 10,52 9,38 12,60

Proteina 21,22 20,92 21,80 21,18 19,82

Lipides 2,18 1,98 2,02 2,67 2,32

Cinzas 3,25 3,32 3,34 3,46 3,12

"Nifext" 63,05 63,76 62,32 6.3 , 3 1 62,14
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TABELA 6 - Tempo de cocçao dos feijoes da variedade Catu arma

zenados por 9 e 12 meses e irradiados.

Feijões

Variedade

Arma.zenamento

Meses

Doses

Mrads
Tempo de

Cocção (min.)

Catu

*
q Macerados por 17 h a temperatura ambiente.

"

9 0,0 50

O, 1 40

0,5 34

1 , O 26

12 0,0 79

O, 1 60

0,5 44

1 , O 38
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- - *
TABELA 7 - Tempo de cocçao dos feijoes das variedades Rajado

e Carioca armazenados por 12 e 60 meses, respectiv~

mente, e irradiados.

Feijões

Variedade

Armazenamento

meses

Doses

Mrads

Tempo de

Cocção (min.)

Rajado

Carioca

.,.

I> *
Macerados por 17 h a temperaturaambiente.

12 0,0 105

O ,1 93

0,2 75

0,5 63

1,O 41

60 0,0 521

0,5 532

2,0 494

2,5 462

5,0 90

1O,O O

20,0 O
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Catu 9 meses Controle; 0,1; 0,2; 0,5 e 1 , ° Mrads

- - - - --
--- H .. ~

. - I I

"'-- ~ r~--=
.

...~.

Catu 12 meses - Controle; 0,1; 0,2; 0,5 e 1 , ° Mrads

FIGURA 4 - Perfil eletroforético das protelnas dos feijões (P.

yulgaris) da variedade Catu armazenados por 9 e 12
meses e irradiados.

- - ---.... f -I
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Rajado 12 meses Controle; 0,1; 0,2; 0,5

- -

.......-
-

~j,

~

.:;
~ a-...

'"

"
Carioca 60 meses -

..
, I

h::-J

Controle; 2,5; 5,0; 10,0

,

-

e 1, O

I

~
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...

,

Mrads

:~

Mrads

Perfil eletroforético das prote1nas dos feijões (P.

Yl\Jllgariis) das variedades Rajado e Carioca armazen~
dos por 12 e 60 meses, respectivamente, e irradia
dos.

FIGURA 5 -

e 20,0

-
.... I I ,.."..

I

*
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TABELA 8 - Tempo de hidrataçao dos feijoes da variedade Cario

ca armazenados e irradiados"

Intervalos

Tempo

Doses Mrads

(min.) o 2,5 5,0 10,0

'"
* ~ -
Expresso em porcentagem de agua absorvida em funçao do tempo.

,.,

o O O O O

30 20,4 20,4 15, 1 20,0

60 35,7 30,6 35,3 40,8

90 61 ,3 61 , 2 55,5 55,2

120 76,6 81 ,6 75,6 75,0.

150 91 ,9 96,9 85,9 80, 1

180 102,1 107,1 100,8 85,2

210 117,5 112,2 105,9 95,3

240 122,6 122,4 116,0 100,0
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TABELA 9 - Coeficiente de eficácia protéica e digestibilidade aparente dos feijões da variedade

Rajado armazenados e irradiados.

I

I

*
CEP = Coeficiente de eficácia protéica

+
Desvio Padrão

Ensaio de curta duração (7 dias)

I
U1
N
I

Dose s Proteina G a.n h o * Digestibilidade
Mrads Consumi da de peso CEP

Aparente( 9 ) ( g)
I

1,00 ! 0,23
r

o 5,5 o 5,5 79,05

O, 1 5,77 5,2
+

82,090,90 - 0,14

0,2 5, 15 5,2
+

78,231,01 - 0,24

0,5
+

82,775,59 6,7 1,20 - 0,29

1 , o 5,41
+

82,335,0 0,92 - 0,24
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TABELA 10 - Coeficientede eficácia protéica dos feijões da va"

riedade Carioca armazenados e irradiados.

Doses

Mrads

Proteina

consumi da

Ganho de

peso
*

CEP

( 9)
( 9)

*
CEP = Coeficiente de Eficácia Protéica ~ Desvio Padrão

~

o

o 17 , O 39,9 a 2,35 0,01

2,5 18, 1 41 ,O b 2,27 0,16

5,O 15,O 36,9 c 2,46 0,31

10,O 19,2 35,9 d 1,87 0,47

Caseina 16,3 53,4 e 3,28 0,23

a I b, a I c, b I c, P = 0,2

a I d, c d, 0,01 < P < 0,05

b I d, O, 1 < P < 0,2
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TABELA 11 - Atividadeda ami10g1icosidase sobre os extratos de

amido dos feijões das variedades Catu e Carioca ar

mazenados e irradiados.

Doses
Catu

9 m

Catu

12 m

Carioca

60 m
Mrads

G1icose ~g/m1

~

"

Tempo de hidró1ise,
m = meses

2 hs a 400C

o 480 240 350

O, 1 920 670 900

0,5 2.590 1.740 1.200

1 , O 4.750 4.410 2.740

2,5 - - 6.170

5, O - - 6.007

10, O - - 7.030
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TABELA 12 - Açucares redutores e substâncias correlatas e protelnas, nos ext~atos dos feijões

da variedade Carioca armazenados e irradiados.

Protelna
Doses

o (controle) 7 , 1 6,9

~
I

Mrad Microkjeldahl

mg/ml

Lowry

mg/ml

2,5 5,8 5,7

5,0 5,3 5,0

10, O 4,6 4,4

a -f b, a -f c, a -f d, b -f d, c # d, P < 0,001

b -f c, 0,01 < P < 0,05

I
Ul
Ul
I

Açúcaes redutores e
substancias corre1atas

IJg/ml

a +
0,0119,74 -

b 26,84
+

0,02-

c 30,00
+

0,01-

d 37,24
+

0,01-



<> 4 "

}-
r-

TABELA 13 - Teores de oligossacarldeos do feijão da variedade Carioca submetido a diferentes do

ses de irradiação.

!
!

*TOTAL 12,59 12,95 11,52 11,89 11,57 12,22 9,38 8,86

*aGalactosldeos 7,97 8,26 7,28 7,57 7,37 7,89 5,99 5,54

* Calculados somando-se os componentes individuais. I
U1
0'\
I

I

Doses Mrads
Açúcares

0,0 O, 1 0,5 1 , O 2,5 5,0 10, O 20,0

g%
i

G1icose 0,36 0,41 0,36 0,32 0,30 0,27 O, 19 O, 13

Sacarose 4,26 4,28 3,88 4,00 3,90 4,06 3,20 3, 19

Rafinose 0,95 1 , 01 0,82 0,88 0,89 0,94 0,76 0,83

Estaquiose 7,02 7,25 6,46 6,69 6,48 6,95 5,23 4,71
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TABELA 14 - Porcentagens da fibra dietética nos feijões da variedade Carioca armazenados e irra

diados.

Doses Fibra %

Mrads
Insolúvel Solúvel Total Total corrigida*

* Corrigida pelo teor de umidade
I
lT1

J
I

'I,I

I

0,0 18,60 4,49 23,09 26,11

O, 1 18,26 5,14 23,40 26,60

2,5 17,05 7,52 24,57 27,79

5,0 13,12 11,08 24,20 27,15

10,O 11,05 11,62 22,63 25,25

20,0 10,36 10,67 21,03 23,77
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TABELA 15 - Atividades aglutinante e inibidora da tripsina dos extratos de feijões da variedade

Carioca armazenados e irradiados.

Doses

Mrads

Proteina

(mg/ml)

Atividade aglutinante

especifica**

Unidade Inibidora

da tripsina*** .1

l

2,5 2,88 1!000 3.124

5,0 2,50 888 2.400

10, O 2, 19 701 913

I
:1

1

I
* Feijões variedade Carioca novo

** Titulo aglutinante por mg de proteina

*** Unidade inibidora da tripsina por grama de proteina ;dI
U1
o:>
I

,I'.1

Lectina P DIFCO 0,06 2.992

O I Novo* 2,50 2!119 3!200

Controle 3,44 1!689 3!779
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TABELA 16 - Atividade anti-amilásica dos extratos dos feijões da variedade Carioca armazenados

e irradiados.

r-

I

I

Doses

Mrad

*
U. r.A

proteina

[Jg/ml

Atividade
- **

Especifica

proteina )
1

I

j

r

(U.I.A/mg

o (controle)

2,5

5,0

10,O

20,0

65,95

67,49

63,34

74,91

63,77

410

378

413

402

413

* -

Unidade de inibiçao da

** - + -

Media - desvio padrao;

a-amilase

a = b; a = c;

inibição de 10 U.I de

a = d e a = e,

a-amilase

p < 0,05

I
(TI
I.D
I

a 0,115
+

0,048-

b 0,128
+

0,048-

c 0,148
+

0,032-

d 0,112
+

0,043-

eO,112
+

0,048-
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FIGURA 6 - Cromatograma capilar dos ácidos graxos da fração li

pldica dos feijões da variedade Carioca.
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TABELA 17 - Ácidos graxos* dos feij~es da variedade Carioca armazenados

~

I

r

~

e irradiados.

A c i dos G r a x os

o o s e s ~1 r a d

C16 C18 C 18: 1 C18:2 C18:3

o (controle)

2,5

5,0

10,O

17,05 1 ,73 7,46 35,23 37,37

~

17,08 1 ,79 7,04 35,02 36,85

36,38

33,56

16,40 2,10 7,42 34,16

17,58 2,23 7,76 37,16

* -
Calculados em porcentagem de area.

I
O)
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c. 7 - IDJ:[SCUJISS~«J)

Como pode ser observado, na apresentaçao dos resulta

dos, em função da quantidade disponlvel de cada amostra,
-
nao

foi posslvel a realização de todas as determinações com as

três variedades de feijões estudadas. No entanto, como já co-

mentado, pudemos realizar maior número e diversidade de en-

saios, com os feijões da variedade Carioca, pelos quais tinha-

mos maior interesse.

Na Tabela 5,estão os resultados das determinações da

composição centesimal das variedades, Catu, Rajado e

onde pode-se verificar que não existe grande variação

Carioca,

do teor

de umidade das quatro amostras submetidas a irradiação (Catu,

9m e 12m; Rajado e Carioca). Somente na amostra de feijão Ca-

rioca novo, se observou um teor mais elevado (12,60%) de umid~

de. Estes valores estão pr6ximos dos descritos na literat~
(129) D f d

~
l

~ "d "

ra . a mesma orma, os teores e protel nas, 1pl es, Cln-

..
zas e carboidratos, também, estão dentro das porcentagens des-

. (57118 125)
crltas por outros autores' , .

"
É importante, caracterizar que as variedades de fei-

joes, Catu, Rajado e Carioca são normalmente comercializadas 00

mercado brasileiro, principalmente a variedade Carioca, que no

Estado de são Paulo, ocupa uma das primeiras colocações a

vel de consumo.

ni-
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As determinações do tempo de cocção das quatro amos-

~

tras irradiadas, estão apresentadas nas Tabelas 6 e 7.

-se observar que em função do tempo de armazenam~nto

Pode-

ocorreu

aumento do tempo de cocção. Se observarmos na Tabela 6, os

feijões da variedade Catu, armazenados por 9 e 12 meses, apr!

sentaram tempo de cocção de 50 e 79 minutos, respectivamente.

Neste caso, especificamente, ocorreu aumento de 29 minutos no

tempo de cocção por um adicional de três meses de armazenamen-

to. Da mesma forma, pode-se observar na Tabela 7, que os fei-
~

joes da variedade Carioca, armazenados por 60 meses, apresen-

taram um tempo de cocção de 521 minutos. Feijões com estas

caracterlsticas são impróprios ao consumo devido principalmen-

te, ao elevado dispêndio de energia necessária para o process~

mento. Estes f e i j õ e s são c a r a ct e r i z a dos c o mo" d i f 1 c e i s para

cozinhar" e diversas hipóteses tem sido apresentadas

dar o suporte cientlfico das mudanças bioqulmicas dos

tentando

feijões

armazenados sob condições de umidade e temperatura elevadas.

- (12Q)
Destacando-se as observaçoes de STANLEY eAGUILERA J, da

esterificação da pectina pela pectina metilesterase, que prom~

veria o aparecimento de mais sltios carboxila livres para a

formação de pontes de cálcio e magnésio na lamela média. Mais

recentemente AQUILERA e BALLIVIAN(3), procuraram dar a inter-

pretação cinética das mudanças na textura em função do armaze-
"

namento. Mas, de um modo geral, não se tem um mecanismo con-

" clusivo das reações responsáveis pelo endurecimento do grão.

Nas Tabelas 6 e 7, pode-se observar também, o

to das radiações gama sobre o tempo de cocção. Reduções

efei-

d e apr~

ximadamente 50%, no tempo de cocção foram verificadas nas amo~

tras de feijões da variedade Catu armazenados por 9 e 12 meses
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que receberam lMrad. Já com a variedade de feijão Rajado, se

observou com esta dose, diminuição superior a 50% no tempo de

~-

-
cocçao. Na variedade Carioca, armazenada por 60 'meses, com do

"

ses de até 2,5Mrads não foram observadas mudanças significati-

vas no tempo de cocção, já com 5,OMrads, o tempo de cocção foi

de 17% do tempo de cocção do feijão Carioca controle, não irr~

diado. o tempo de 1,30h é aproximadamente o tempo necessario

para se cozinhar os feijões normalmente comercializados. Se

observou, também, que as doses de 10,0 e 20,0 Mrads, promoviam

um e x pr e s s i voa mo1e c i ment o no gr ão , poi s est es pas savama t e r c a r a~

teristicas de pré-cozidos após a maceração por 17 h à tempera-

tura ambiente.

~ RAO e VAKIL(llO), estudando quatro tipos de legumin~

sas, feijão verde (P~aseolus areus); fava (Vicia ffaba); len-

tilha (le~s esc~le~ta) e grão de bico (Cicer arietinun), veri-

ficaram que o emprego de doses de 2,5 a 10 KGrays, (0,250 a

%
ser os mecanismos que levam à diminuição do tempo de cocção.

"
NENE et al., - verificaram o efeito dos raios gama

sobre as proteinas(95) e sobre as caracteristicas fisico-quimi-

cas do amid~(96) do C~j~n~s c~j~n, leguminosa muito utilizada

pela população da Índia. Puderam observar, redução de 38% no

tempo de cocção, nos graos que receberam dose de 1 Mrad, junt~

mente com outras alterações fisico-quimicas dos grãos que se-

1,0 Mrad), provenientes de uma fonte de cobalto 60, promovia

expressiva diminuição no tempo de cocção das quatro legumino -

sas. Os valores obtidos com a irradiação do feijão Catu, isto

é diminuição em 50% no tempo de cocção' com a dose de 1 rrad

( 1O KGrays), foram semelhantes aos descritos pelos dois auto-

res. Radiólise das proteinas e do amido dos feijões, podem
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rão discutidasmais adiante.

o monitoramento feito recentemente, por PLHAK et

" alo (100), de feijões submetidos a diferentes tratamentos
~

pre-

vios, para se estudar o endurecimento dos grãos, apresentou a
"

irradiação, em doses de 1 Mrads como a única forma de reduzir

significantemente a velocidade de endurecimento. Os efeitos

da irradiação podem estar relacionados com mudanças do amido,

tornando-o mais fácil de gelatinizar durante o processo de co~

- - (96)
çao. A esta observaçaosoma-se a de NENE et alo , que veri-

ficaram aumento nos teores de amino ácidos livres no tajalfDUJls

cajan irradiado com 1 Mrads.

A relação do tempo de cocção, da velocidade de hidra

taçao e do endurecimento de feijões armazenados
-
e complexa,

pois em função das caracterlsticas dos componentes presentes,

ocorrem diversas reações de ordem molecular. A formação de li

gações dos tipos: pontes de hidrogênio, iônica e hidrofóbica

entre protelnas e taninos, diminuem a solubilidade das protel-

(117) - - ~
nas. Da mesma forma, a polimerizaçao dos fenois, tambem

~

promove aumento na rigidez e na hidrofobicidade da parede C!

lular(27). Outra possibilidade seria a ação da fitase, sobre

os fitatos impedindo a atuação destes como sequestrantes dos

~ +2 +2 (129) ~ -
ions Ca e Mg dos pectatos alem de outras reaçoes

com carboidratos, llpides e proteinas(27,44).

VARRIANO-MARSTON e JACKSON(137), observaram desinte-

gração das organelas citoplasmáticas e inclusões, nas célu-

las de feijões armazenados sob condições adversas. Eles atri-

bUlram a uma série complexa de mudanças bioqulmicas como as

responsaveis pelas alterações estruturais. Apesar destas modi
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ficações,não verificaram alterações no modo de penetração da
. - (47)
agua no grao. Em outro trabalho, JACKSON e VARRIANO-MARSTON ,

verificaram que feijões armazenados de 7 a 14 di~s a 410C, com

100% de umidade relativa, apresentaram tempo de cocção seme-

1hante ao dos feijões armazenados por mais de doze meses à te~,

peratura ambiente.
-

Estes autores sugeriram o emprego do pro-

cesso acelerado de envelhecimento, no estudo da estabilidade

de variedades de feijões frente ao armazenamento.

o perfil e1etroforético das proteinas dos feijões

irradiados estão apresentados nas Figuras 4 e 5, onde pode-se

verificar que os feijões das variedades Catu e Rajado irradia-

dos com doses de até 1 Mrads, não apresentaram mudanças perce~

tiveis nas frações protéicas. No entanto, com os feijões da

variedade Carioca, pode-se observar que a partir de 5,0 Mrads,

começaram a ocorrer alterações das proteinas. Nas doses de

10,0 e 20 Mrads as alterações são mais evidentes, não

possive1 identificar, as frações normalmente encontradas

sendo

nos

extratos protéicos de feijões (P~aseo]us yulgaris). Estas

observações, também, reforçam o processo radio1itico que ocor-

re com as proteinas quando irradiadas(21).

Na Tabela 8, estao os resultados do tempo de hidrat~

ção dos feijõesCarioca irradiadosnas doses de 2,5; 5,0 e

~ 10,0 Mrads. Nela pode-se observar que durante 240 minutos a

velocidade de hidratação foi menor para os feijões que recebe-
"

ram 5,0 e 10,0 Mrads do que os controles (não irradiados) e os

que receberam 2,5 Mrads. As quatro amostras, após 18 horas

apresentaram aproximadamente o mesmo conteúdo de água absorvi-

da. No entanto, as diferenças na velocidade de hidratação por

nns encontradas,não coincidemcom os resultados de outros au-

I r
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tores. NENE et alo(96), e RAO e VAKIL (110), observaram aumen-

to da água absorvida em leguminosas irradiadas na dose de 1 Mrad.

ç Estes autores atribuem as quebras das moléculas pro'téicas

amido, como as principais responsáveis pelo aumento da

e de

hidra-
"

tação nas amostras irradiadas. As doses utilizadas por
-

nos

foram superiores as destes autores, sugerindo a possibilidade

de lndices de fragmentação das proteinas e do amido superiores

aos encontrados por eles.

PLHAK et alo (100), tratando feijões com 1 Mrad de

raios gama, provenientes de uma fonte de cobalto 60, e armaze-

nados por 360 dias sob diferentes condições, não observaram

diferenças significativas nos teores de água absorvida pelos-
graos.

A utilização de um processo tecnológico do ponto de

vista alimentar, deve ter a preocupação da adequação nutricio

na 1 . Muitas vezes pode-se chegar a melhorias tecnológicas mas

com comprometimento das caracteristicas nutricionais. LIE-

NER(68), descreve a inativação de substâncias antinutricionais,

pelo processamento térmico, que quando excessivo leva a dimi-

nuição do valor biológico das leguminosas. Da mesma forma,

as nossas observações iniciais de que a irradiação dos fei-

joes promovia diminuição do tempo de cocção, também, poderiam

q estar associadas a um comprometimento do valor biológico do
-

grao. Dentro das restrições da quantidade de amostras, deter-
"

minamos o coeficiente de eficácia protéica (CEP) dos feijões

das variedades Rajado e Carioca. Na Tabela 9, estão os resul-

tados do CEP e digestibilidade aparente dos feijões Rajado, p~

de n d o - s e o b s e r v a r , um v a 1 o r m a i s e 1 e v a d o do C E P 11, ,20 I para

amostra que recebeu 0,5 Mrads de irradiação. Quanto a di-
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gestibilidade,não foi notada qualquer diferença entre as cin-

co amostras que receberam O; 0,1; 0,2; 0,5 e 1,0 Mrads de ra-

-to diação. Cumpre-nos destacar que este ensaio apresentou a limi

tação do tempo em que foi realizado, apenas sete dias e, portan-

.. to, está sujeito a um erro elevado. No entanto, achamos impo.!:.

tante apresentá-lo pois foi indicativo para realização

saio biológico com os feijões da variedade Carioca.

do en-

Na Tabela 10, estao os resultados das determinações

dos CEP dos feijões da variedade Carioca irradiados com doses de

2,5; 5,0 e 10,0 Mrads. Estas doses foram escolhidas em fun-

ção das determinações dos tempos de cocção correspondentes. C~

mo pode ser observado, o CEP 12,461 da amostra que recebeu

5,0 Mrads, com tempo de cocção de 90 minutos apresentou-se equi

valente ao da amostra controle 12,351, não irradiada. Já com

a dose de 10,0 Mrads, observou-se diminuição do CEP para 1,87,

indicando comprometlmento das proteinas do ponto de vista bio-

lógico.

SGARBIERI et ale (121), estudando quatro variedades

de feijões, dentre elas a variedade Carioca, observaram baixa

razão de eficácia protéica 10,791 e a menor disponibilidade de

metionina nesta variedade, quando comparada com as outras

tres. Os nossos resultados para esta variedade são superiores,

.. pois no preparo das rações houve suplementação com 0,16% de me

tionina.
J

Aumento do aproveitamento biológico de feijões, ta~

bém foi observado por REOOYet ale (111), estudando o efeito

da irradiação de feijões com doses de 21,0 Mrads sobre o cres-

cimento de frangos. Estes resultados, diferem dos obtidos por

nós, pois com a dose de 10,0 Mrads, observamos diminuição do
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CEPo (86) ~

No entanto, METTA e JOHNSON , nao observaram diferen-

ças no valor biológico de trigo e milho irradiados com doses

,,, de 2,8 ou 9,3 Mrads de raios gama, e n q u a n to, MORAN et aL (89) ,

observaram, também, aumento do CEP do trigo irradiados com

raios gama nas doses de 0,5 ou 5 Mrads.

Os mecanismos pelos quais

biológico de grãos irradiados, podem

ocorre aumento do valor

estar relacionados com a

quebra da estrutura protéica e liberação de
- (67)

peptideos , ou

com a desestruturação molecular das proteinas, expondo sitios

de atuação das enzimas proteoliticas responsáveis pela diges-
~ (95) (111) ~

tao . REOOY et alo , observaram que a irradiaçao au-

mentou a proteólisedos feijões tanto pela pepsina como pelo

tratamento com multienzimas (tripsina, quimotripsina e peptid!

se) . Estes autores, também, sugerem, apesar de não terem rea-

lizado ensaios especificos, a possibilidade do aumento da ina-

tivação ou destruição dos fatores antinutricionais pela irra-

diação. Estes ensaios nós pudemos efetuar e serão discutidos

mais adiante.

Além das mudanças que ocorrem com as proteinas, pud~

mos observar modificações dos carboidratos. Na Tabela 11, po-

de-se verificar o aumento expressivo da hidrólise do amido dos

feijões irradiados. Os feijões da variedade Catu armazenados

.. por 9 meses apresentaram aumento de 480 ~g/ml de glicose do

controle (não irradiado), para 4.750 ~g/ml para a amostra que
~

recebeu 1,0 Mrad. Enquanto, os feijões Catu armazenados por

12 meses, apresentaram menor sensibilidade à ação da amilogli-

cosi das e, quando comparados com os feijões armazenados por 9 meses. Nes

tes feijões, a irradiação, também, promoveu aumento da hidrólise pela am1

loglicosidase. Com os feijões da variedade Carioca, também, pode-se
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observar aumento da atividade da amiloglicosidase, proporcio-

nal a dose de irradiação. Estes resultados associados ao au-

~ mento dos açúcares redutores em função da dose de irradiação

(Tabela 12), indicam a ocorrência de uma mudança conformacio -
nal e um processo radiolltico do amido dos feijões, que por um

lado facilita a atividade enzimática (amiloglicosidase), pela

desestruturação molecular do amido, permitindo, possivelmente,

o acesso da enzima a sltios de atuação e por outro através da

despolimerização do amido as suas unidades originais. ANANTHAS-

WAMYet al. (5), estudando o efeito das radiações gama sobre o

amido do trigo, observaram que doses de 0,2 Mrads promoviam au

mento de 40% na atividade da S-amilase sobre o amido. Da mes-

ma forma, observaram também, aumento expressivo nos
~

açucares

redutores do trigo irradiado.

Estudando o efeito da irradiação de amidos, KUME e

TAMURA(59), observaram diminuição da digestibilidade do amido

da mandioca, trabalhando com doses de até 5 Mrads.

res atribulram a diminuição da digestibilidade a

Estes auto

um processo

de coagulação do amido em função da irradiação. No e nt a nt o, e s

te efeito não foi observado em amidos provenientes de outras

fontes como trigo, milho e batata.

~

c

-se observar diminuição da solubilidade protéica em função da

irradiação. REDDYet alo(lll), também, obtiveram diminuição

expressiva na solubilidade das protelnas de feijões irradiado~

que foi atribulda a denaturação protéica provocada por

ças conformacionais e quebra de ligações moleculares.

mudan-

Na Tabela 1 2, também, estão os resultados das deter-
-

protelnas, nos extratos dos feijõesminaçoes das da variedade

Carioca, pelos métodos do Microkjeldahl e LOWRy(75), podendo-
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Outra preocupação que surgiu durante o desenvolvime~

to do estudo, foi o que poderia estar ocorrendo com os oligos-

~ sacarideos dos feijões irradiados, principalmente pelos efei-

,

tos biológicos adversos que podem ser causados pela estaquiose

(39) -
e pela rafinose. HASEGAWAe MOY , observaram reduçao dos

oligossacarideos em soja submetida a germinação e irradiada c~

~ (109)
doses de ate 1 Mrad. RAO e VAKIL , trabalhando com uma

leguminosa (P~aseo]us wulgaris), observaram que sua irradiação

no estado hidratado, causava redução de 50% no conteúdo da

estaquiose e da rafinose. Na Tabela 13, estão os resultados

obtidos na determinação dos oligossacarideos. Nela pode-se

observar que não houve redução da rafinose em todas as doses

estudadas, até em 20,0 Mrads, que é considerada dose muito ele

vada de radiação. Já com a estaquiose, observa-se diminuição

deste oligossacarideo somente a partir de 5,0 Mrads, ocorrendo

redução de aproximadamente 30% na dose de 20,0 Mrads. A saca-

rose apresentou comportamento semelhante a estaquiose, ocor-

rendo redução deste açúcar, também a partir de 5,0 Mrads. O

teor de glicose começou a diminuir a partir da dose de 2,5 Mrads.

Este fato não era esperado por nós, pois observamos aumento

dos açúcares redutores e substâncias correlatas, com o aumento

da dose de irradiação. Este resultado possivelmente esta asso

ciado à maltose, que seria um dos produtos da radiólise do ami
"

do.

As determinações dos oligossacarldeos pela cromato -

grafia liquida de alta resolução permite, em função da eleva-

da sensibilidade detectar pequenas variações. KUO et alo (60)

também utilizando o mesmo sistema de análise e trabalhando com

diferentes sementes, observaram que as espécies leguminosas ,
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incluindo-se alas feijões, contém mais estaquiose do que

rafinose. Na Tabela 13 pode-se observar que a relação da rafi

~ nose para estaquiose é de aproximadamente 1:7.

Na Tabela 14, estão apresentados os resultados da de

terminação da fração fibra dietética dos feijões da variedade

Carioca irradiados. A fibra dietética consiste no residuo ce-

lular vegetal resistente a hidrólise pelas enzimas do trato

alimentar humano(lOl). A fibra dietética inclui principalmen-

te, hemiceluloses, celuloses, lignina, oligossacarideos
-
nao

digerlveis, pectinas, gomas e cêras. o método de ASPet alo (9)

utilizado, envolve todo um sistema multienzimático e pode, di-

ferentemente da maioria dos outros métodos,caracterizar a fra-

ção solúvel da fração insolúvel. Polissacarideos solúveis co-

mo pectinas, gomas e algumas hemiceluloses, são de importância

fisiológica e constituem fração apreciável da fibra dietética

total. Pelos resultados, observa-se que com o aumento da dose

de radiação ocorreu aumento da fibra solúvel ate a dose de

5,0 Mrads. Paralelamente, ocorreu diminuição correspondente da

fração insolúvel pois a porcentagem de fibra total permaneceu

praticamente a mesma em todas as amostras analisadas. A utili

zação desta metodologia permitiu visualizar as diferenças nas

porcentagens da fração fibra solúvel e insolúvel nos feijões

irradiados. A diminuição da fração insolúvel de 18,60% do con
'"

trole não irradiado, passou para 10,36% para os feijões que r!

ceberam a dose de 20,0 Mrads, correspondendo a uma diminuição

de aproximadamente 55%. A diminuição da porcentagem de fibra

total a partir de 10,0 Mrads, deveu-se possivelmente ao nlvel

mais elevado de fragmentação que pode ocorrer com estas doses.

A diminuição da fração insolúvel e o aumento da fração solú -
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vel em função das doses utilizadas, indica, também, um proces-

so de desestruturação molecular induzida pelas radiações ioni

f,
zantes.

Na Tabela 15, estao os resultados das atividades agl~

tinantes e inibidora da tripsina dos extratos dos feijões da

variedade Carioca irradiados. Pode-se observar diminuição ex-

pressiva da atividade aglutinante em função da dose de irra-

di ação. A atividade especlfica do controle do feijão Carioca

armazenado, não irradiado, passou de 1.689 para 701 na dose de

10,0 Mrads, correspondendo a uma inativação de aproximadame.!:!.

te 59%. É interessante realçar que o processo da irradiação

de protelnas, consiste, principalmente, na excitação dos elé-

trons da estrutura molecular(12). Estes elétrons, excitados,

apresentam a caracterlstica de migração de átomo para atómo.

Nas protelnas ionizadas, uma ligação covalente pode se romper

na região do impacto da radiação ou ao longo da cadeia polipe~

tldica. A quebra das ligações qUlmicas das protelnas, pode

provocar perda da atividade biológica. BEAUREGARO

(12) - - 5
VAYRE , tambem, apresentam a formula Mr = 6,4 x 10, onde,

- °37
Mr = Megarads e °37 = dose em Mrads necessarias para man-

ter 37% da atividade biológica inicial. MA-NCINI~FILHOet alo (8l),

e SAL-

estudando os efeitos das radiações sobre a atividade agluti-

nante de lectinas de feijões, verificaram que a perda de ativi
..

dade obedecia uma função exponencial da concentração, segundo

a equação Y = 0,03x + 0,71, onde Y = logarltmo da concentra -

ção de lectina e x = porcentagem da atividade residual das lec

tinas irradiadas.

KIMURA(56), trabalhando com fitohemaglutininas puri-

ficadas de feijão, verificou que a dose 1 Mrad promovia inati-
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vação completa da atividade aglutinante. Com as fitohemagluti

ninas dos feijões da variedade Carioca irradiados com doses

t de até 10,0 Mrads, ainda se verificou atividade residual, pos-

sivelmente pela estrutura complexa do grão que oferece prote-

ção parcial às proteinas que apresentam atividade biológica.

A atividade inibidora da tripsina, nos extratos dos

feijões Carioca, também, teve diminuição proporcional a dose

de irradiação. Pode-se observar que a perda de atividade foi

superior a das fitohemaglutininas, pois o controle apresentou

atividade de 3.779 U.I.T. (Unidades Inibidoras de TripSina) e~

quanto que a amostra de feijão Carioca que recebeu 10,0 Mrads,

apresentou uma atividade residual de 913 U.I.T., corresponden-

do a uma diminuição de aproximadamente 75%.

IYER et al. (46), trabalhando com tres variedades de

feijões, analisaram o efeito das radiações gama sobre os i n i -

bidores de tripsina e quimotripsina e puderam observar nas do-

ses de 0,1; 0,25 e 0,5 Mrads, atividade residual de 60%; 44%

e 34%, respectivamente. Os dados destes autores, diferem dos

obtidos com o feijão Carioca, possivelmente pela metodologia

utilizada, pois os feijões por eles estudados foram hidrata -

dos, desidratados e em seguida irradiados. É importante real

çar aqui a proporção da inativação do inibidor triptico em fun

.. ção da dose de irradiação. A atividade do inibidor da quimo-

tripsina do mesmo feijão, apresentou-se mais resistente a irra

diação, observando-se na dose de 0,5 Mrads atividade residual

aproximadamente 90%.

NENE et alo (95), trabalhando com IICajanlUls cajalll1", v!!.

rificaram que o inibidor triptico desta leguminosa é resisten

te a irradiação, pois não observaram qualquer perda de ativida
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de em doses de até 3,0 Mrads.

Na Tabela 16, estão as determinações da atividade an

1\ tiamilásica dos extratos dos feijões da variedade Carioca ir-

radiados com as doses de 2,5; 5,0; 10,0 e 20,0 Mrads. Po-

de-se observar, por esta tabela, que pela medida da atividade

especlfica, estatisticamente, não houve modificação na ativida-

de do inibidor da alfa amilase salivar, nas quatro doses' estu

dadas. É interessante realçar que a resistência deste fator

antinutricional dos feijões às radiações ionizantes diferen -

cia-se das fitohemaglutininas e do fator antitriptico que na

dQse de 10,0 Mrads já demonstraram perda superior a 50% da ati

vidade inicial.

A resistência do inibidor da alfa-amilase às radia -

ções ionizantes pode ser de importância, do ponto de vista bi~

qUlmico e tecnológico, principalmente, quando se visa estudar

as caracterlsticas estruturais e as possibilidades de empre-

gá-lo no tratamento de alguns estados patológi'cos.

A resistência do inibidor da alfa-amilase salivar às

radiações ionizantes pode estar restrita a variedade estudada.

IGUTI(45),relatou a existência de isoinibidores em algumas v~

riedades de feijões, com diferentes sensibilidades ao aqueci-

mento. Observou que a atividade residual, após aquecimento a
I>

700C por 80 minutos variava de 48% para a variedade Regente e

...
0% para a variedade Manteiga 74. A resistência térmica obse!

vada por IGUTI(45), pode estar correlacionada com a resistên-

cia do inibidor da alfa-amilase do feijão Carioca a irradia -

çao, portanto seria interessante verificar o comportamento dos

inibidores da alfa-amilase de outras variedades, frente as ra-

diações ionizantes.
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As análises dos ácidos graxos da fração lipldica dos

feijões da variedade Carioca irradiados estão na Figura 6 e na

t Tabela 17. Pelos resultados, pode-se observar que não houve

alteração do perfil dos ácidos graxos, mesmo na dose de
"

10,0 Mrads. Os ácidos graxos insaturados, principalmente os

ácidos linoléico e linolênico que nos feijões apresentam-se em

maiores concentrações, são os mais sucetlveis às radiações io-
(94) -

nizantes , no entanto, nao pudemos observar qualquer alte-

ração nestes ácidos graxos nas doses de 2,5; 5,0 e 10,0 Mrads.

Na presença do oxigênio, a irradiação acelera todo o

processo de autoxidação, pela formação de radicais livres, que

podem reagir com oxigênio e formar hidroperóxidos

que por outro lado se decompõe, principalmente,

instáveis

em compostos

carbonllicos(94) .

A resistência da fração lipldica dos feijões ao pro-

cesso radiolltico indica a existência de algum mecanismo de

proteção, sendo que é importante caracterizar que esta fraçao

representa somente 2,5% da composição total do grão. Portanto,

aliada a baixa concentração lipldica devem existir antioxidan

tes naturais que impedem o desencadeamento do processo oxidatj
(20) - A -

vo. DELINCEE , relata a observaçao da resistencia do aci-

do linoléico ao processo radiolltico, com redução drástica dos

I> antioxidantes naturais tocoferóis. Possivelmente, alguns dos

compostos presentes nos feijões, como fenólicos por exemplo,
-I

possam estar participando do mecanismo de proteção da

lipldica à irradiação.

fração

Como pode ser visto, a irradiação dos feijões pode

provocar diversas modificações do ponto de vista estrutural c~
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implicações tecnológicas e biológicas. A consistência da di~c

minuição do tempo de cocção das três variedades estudadas, foi

o ponto inicial do nosso estudo e nos permitiu an"alisar alguns

parametros flsico-qulmicos e nutricionais, importantes para

se avaliar a aplicação das radiações ionizantes em feijões di-

ficeis para cozinhar. No entanto, outros ensaios deverão ser

realizados com feijões armazenados por perlodos prolongados,v~

sando, principalmente, diminuir a dose necessaria para se a1-

cançar o tempo de cocção adequado, associados às determinações

qUlmicas e biológicas.

...

1
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h 8 - t«DmltUJlSÕIES

Em função dos resultados obtidos, podemos concluir

que:

8.1 - As radiações gama são capazez de reduzir o tempo de

cocção de feijões, sem comprometer, até determinadas

doses, o seu valor biológico.

8.2 - Os efeitos das radiações gama sobre

sobre os carboidratos dos feijões,

as prote1nas e

observados no

aumento da radiólise protéica e na maior sucetibili

dade dos carboidratos à ação enzimática, parecem ser

os responsáveis pela diminuição do tempo de cocção.

8.3 - Os ácidos graxos saturados e insaturados da fração

lip1dica dos feijões irradiados, apresentaram-se re-

sistentes à radiólise, apesar das doses elevadas em-

" pregadas.

':I

8.4 - A rafinose mostrou-se resistente ao processo radio11

tico, enquanto que a estaquiose, nas doses mais a1-

tas, apresentou alguma sensibilidade.
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8.5 - As lectinase antitripsinas dos feijões apresent2.

ram-se senslveis às radiações gama, enquanto que os

:, inibidores de amilase mostraram-se resistentes.

8.6 - O emprego das radiações gama em feijões que perderam

a possibilidade de comercialização, por se tornarem

dificeis para cozinhar, parece, do ponto de vista fi

sico-quimico e nutricional, um processo tecnológico

viável, desde que seja

dose a ser utilizada.

realizado o monitoramento da

~

-1
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!RESUBIf40

Estudou-se os efeitos das radiações ionizantes, so-

bre as seguintes variedades brasileiras de feijoes ( Plhlaseohls

YllJllgaris, L.): Catu, Rajado e Carioca, armazenadas por dife-

rentes periodos. Foram tomadas como parâmetros analiticos as

seguintes determinações: os tempos de hidratação
-

e cocçao; o

valor biológico; o perfil eletroforético das proteinas; os

teores de açúcares redutores, de fibras e de oligossacarideos;

as atividades da amiloglicosidase e das fitohemaglutininas; os

conteúdos da antitripsina, do inibidor da a-ãmilase e dos áci-

dos graxos, dos feijões que receberam diferentes doses de raios

gama provenientes de uma fonte de cobalto 60.

Verificou-se que as irradiações gama promovem diver-

sas modificações fisico-quimicas nos grãos, diminuindo signifi

cantemente o tempo de cocção dos feijões IIdificeispara cozi-

nhar", sem comprometer, até determinadas doses o valor biológi-

co das suas proteinas.
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The radiation effects on physico-chemica1 and

nutritional characteristics of three Brazilian varieties of

beans (Phaseolus yulgaris, L.) - Catu, Rajado and Carioca
I

were studied. The analytical parameters were obtained by

the determination of soaking and cooking times, bio1ogical

""'-
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.....

value in rats, protein electrophoretic profi1e, reductorssugars,

o 1 i 9 o s a c c h a r id.e s , fiber and fatty acids contento Also

amyloglucosidase, phytohemagglutinins, a-amy1ase and tryptic

inhibitors activities were analysed.

It was observed the gamma radiation until determined

doses promotes changes on those parameters subsequently

reducing substantially the cooking time without modification

of the bio1ogica1 va1ue .of the proteins. This a1teration was

particularly noticed in the hard-to-cook beans.




