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RESUMO 

 

 

O feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) é uma das leguminosas mais consumidas mundialmente, 

especialmente pela população brasileira. De uma forma geral, os feijões são ricos em nutrientes 

e em não nutrientes com ação bioativa, tais como os compostos fenólicos. Antes do consumo, 

os feijões necessitam de alguns processamentos tecnológicos, como o processo de remolho e o 

de cozimento, para melhorar suas qualidades sensoriais e de digestibilidade. Contudo, estes 

processos podem influenciar no perfil e distribuição dos compostos fenólicos nesta matriz 

alimentar, influenciando no seu potencial bioativo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

investigar a influência do processamento doméstico (remolho e cozimento) do feijão preto 

(Phaseolus vulgaris L.) sobre o conteúdo de compostos fenólicos solúveis e insolúveis, e a sua 

capacidade antioxidante. Para isso, um pool de amostras comerciais de feijão preto foi dividido 

em dois tratamentos: 1) cozimento por pressão sem remolho prévio, e 2) cozimento por pressão 

com remolho prévio. Ambos os grupos foram cozidos por 32, 40 e 48 minutos. Após o 

cozimento, os grãos e os caldos foram separados e caracterizados quanto a sua textura (grau de 

duzera), sua composição centesimal, bem como quanto ao seu conteúdo de compostos fenólicos 

solúveis e insolúveis (CLAE-UV/vis) e a sua capacidade antioxidante total (TEAC, ORAC e 

Folin-Ciocalteu). Ambos os tratamentos de cozimento, em todos os tempos (exceto 32 min sem 

remolho), apresentaram textura macia, sendo todas as amostras classificadas como “prontas 

para consumo”. O feijão cru e os feijões cozidos, com e sem remolho prévio, apresentaram a 

sua composição centesimal de acordo com o esperado, sendo que o processo de remolho 

influenciou na diminuição do teor de cinzas quando comparado ao cozimento sem remolho 

prévio. Em todas as amostras foram identificados compostos fenólicos flavonoides e não 

flavonoindes, especialmente a antocianina malvidina e os ácidos fenólicos, respectivamente. 

Após o remolho e o cozimento houve uma redução de aproximadamente 20% do conteúdo de 

compostos fenólicos totais em relação ao feijão cru. Após 40 minutos de cozimento sem 

remolho observou-se o maior teor de compostos fenólicos totais (362 g/ 100 g b.s), com a fração 

solúvel e a insolúvel contribuindo com 80% e 20% do total de compostos fenólicos, 

respectivamente, para os feijões cru e cozidos. O processo de remolho promoveu uma menor 

retenção dos compostos fenólicos do feijão cru. Além disso, a ausência do processo de remolho 

aumentou a contribuição da fração insolúvel para o teor total de compostos fenólicos.  Nos 

feijões cozidos sem remolho prévio, os ácidos di-OH-benzoico e gálico foram os compostos 

majoritários. Os ácidos fenólicos foram os principais compostos encontrados na fração 

insolúvel, enquanto que as antocianinas foram os principais fenólicos da fração solúvel. A 

capacidade antioxidante total dos feijões foi influenciada pelo cozimento e pelo processo de 

remolho, sendo que a presença do processo prévio do remolho resultou em uma redução de 5% 

e 20% para os ensaios de TEAC e Folin-Ciocalteu, respectivamente, e em um aumento de 15% 

no ORAC. Neste sentido, os feijões cozidos por 40 min, sem remolho apresentaram maior teor 

final de compostos fenólicos (solúveis e insolúveis) bem como maior capacidade antioxidante 

total, além de apresentar textura adequada. Portanto, conclui-se que o processamento dos feijões 

influenciou no teor e na distribuição dos compostos fenólicos entre as frações solúvel e 

insolúvel, a qual apresenta potencial para influenciar da bioativadade destes compostos após o 

consumo do feijão preparado por diferentes processos de cozimento e remolho.  

 

Palavras-chave: Leguminosa. Cozimento doméstico. Compostos bioativos. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

The black bean (Phaseolus vulgaris L) is one of the most worldwide consumed pulses, 

especially by Brazilian population. Normally, beans are rich in nutrients and in non-nutrients 

with bioactive action such as phenolic compounds.  Before consumption, beans need some 

technological processing as soaking and cooking to improve its sensorial and digestibility 

properties. However, these processes may influence to the content and distribution of phenolic 

compounds in black beans, influencing to potential bioactive action of this food matriz. 

Therefore, the aims of present study were to investigate the influence of domestic processing 

(soaking and cooking) on the soluble and insoluble phenolic compounds content and on the 

total antioxidant capacity of black beans (Phaseolus vulgaris L.). For this, a pool of black beans 

samples from commercial brands was divided into two treatments: 1) pressure cooking without 

previous soaking and 2) pressure cooking with previous soaking. Both groups were cooked for 

32, 40 and 48 minutes. After cooking, the grains and the broths were separated and 

characterized for texture (softness degree), proximate composition, as well as for the content of 

soluble and insoluble phenolic compounds (HPLC-UV/Vis) and total antioxidant capacity 

(TEAC, ORAC and Folin-Ciocalteu assays). Both cooking treatments, at all times (except for 

32 min without soaking), showed a soft texture and were classified as "good for consumption". 

The raw and the cooked beans, with and without previous soaking, showed proximate 

composition according to the expected one. At all samples were identified flavonoids and non-

flavoinoids, especially the anthocyanin malvidin and the phenolic acids, respectively. After 

soaking and cooking, there was a reduction of approximately  20% of the total of phenolic 

compounds content in comparison with the raw bean. After 40 minutes of cooking without 

soaking was observed the highest phenolic compound content (362 g / 100 g d.w) with the 

soluble and insoluble fractions contributing with 80 % and 20 % of the total of phenolic 

compounds, respectively, for raw and cooked beans. The soaking process promoted lower 

retention of the flavonoid and non-flavonoid compounds of raw beans. Besides, absence of 

soaking enhanced insoluble fraction contribution to total phenolic content. The cooked beans 

without previous soaking, di-OH-benzoic and gallic acids were the major phenolic compounds. 

Phenolic acids were the main compounds found in the insoluble fraction, whereas the 

anthocyanins were the main phenolic compound of the soluble fraction. The total antioxidant 

capacity of the beans was influenced by soaking and cooking, and the previous soaking process 

resulted in a reduction of 5 % and 20 % for the TEAC and Folin-Ciocalteu assays, respectively, 

and an increase of 15% in the ORAC assay. In this sense, the beans cooked for 40 min, without 

soaking presented higher final content of phenolic compounds (soluble and insoluble) as well 

as higher total antioxidant capacity, besides presenting adequate texture. Therefore, the 

processing of the beans influenced the content and distribution of the phenolic compounds 

between the soluble and insoluble fractions, which has potential to influence the bioactivity of 

these compounds after the consumption of the beans prepared by different cooking and soaking 

processes. 

 

Keyswords: Leguminous. Domestic cooking. Bioactive compounds. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 As leguminosas são consumidas e cultivadas mundialmente, principalmente os feijões 

do gênero Phaseolus vulgaris L. (feijão comum) que inclui uma variedade de cores desde o 

feijão preto ao branco, passando por vermelho, roxo, marrom entre outros. Segundo dados da 

última Pesquisa de Orçamento Familiar - POF 2008-2009, a média do consumo per capita de 

feijão no Brasil é de 182,9 g/dia, sendo que 72,8% da população brasileira apresenta este hábito 

alimentar o que contribui para que os feijões representem a principal fonte de proteínas da 

alimentação da população de baixa renda, visto que se caracterizam por serem importantes 

fontes proteicas. No entanto, os feijões também têm se destacado devido ao seu teor de 

compostos fenólicos, contribuindo com cerca de 20% da ingestão diária destes compostos 

bioativos que promovem diferentes benefícios para a saúde humana.  

Neste contexto, os feijões são, em geral, consumidos após o seu cozimento em água 

resultando em melhoras nas suas propriedades nutricionais (eliminação de fatores 

antinutricionais), sensoriais e de digestibilidade. Diferentes modos de preparo ou 

processamentos tecnológicos podem ser aplicados visando o cozimento dos feijões, tais como 

o processo de apertização, em escala industrial, ou o cozimento em ebulição (com ou sem 

aplicação de pressão), em escala doméstica. Especialmente no Brasil, é mais comum o 

processamento dos feijões acontecer de forma doméstica por meio do cozimento por calor 

úmido em panela de pressão. Além disso, a maceração (processo de remolho que contribui para 

aumentar a maciez dos grãos de feijão, reduzindo o seu tempo de cozimento) pode ser utilizada 

de forma a auxiliar o cozimento na função de melhorar a qualidade final do feijão pronto para 

consumo. Contudo, estes tratamentos podem promover perdas de compostos hidrossolúveis por 

lixiviação e decomposição química (degradação, isomerização e hidrólise) de compostos 

fenólicos neste alimento.  

Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos em todo o reino vegetal e são 

importantes metabólitos secundários das plantas, que apresentam efeitos benéficos aos seres 

humanos. O consumo de alimentos fontes de compostos fenólicos tem sido associado à 

diminuição do risco do desenvolvimento de diferentes doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). Atualmente, sabe-se que as diferentes classes de compostos fenólicos podem estar 

presentes na matriz alimentar de forma livre ou ligada em componentes estruturais da parede 

celular dos vegetais, caracterizando as frações solúvel e insolúvel dos compostos fenólicos, 
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respectivamente. No entanto, o interesse em investigar o potencial bioativo da fração insolúvel 

dos compostos fenólicos ainda é recente, tornando insipientes as informações quanto ao papel 

desta fração nos alimentos e na saúde humana. 

Os compostos fenólicos solúveis estão localizados nos vacúolos das células vegetais e são 

facilmente extraídos por meio de diferentes combinações de água e de solventes orgânicos, 

enquanto os compostos fenólicos insolúveis estão ligados a substâncias da parede celular, 

tornando-se necessária uma etapa posterior de hidrólise (ácida e/ou alcalina) para a adequada 

quantificação do conteúdo de fenólicos totais presentes em um alimento. Vale destacar que os 

compostos fenólicos insolúveis podem ser hidrolisados por enzimas intestinais e/ou podem 

atingir o cólon intestinal de forma intacta, sendo metabolizados pela microbiota intestinal, 

transformando-se em compostos fenólicos menores e/ou novos metabólitos passíveis de 

absorção e com ação biológica diferente dos compostos fenólicos em sua forma solúvel. 

Portanto, é provável que o potencial funcional dos alimentos, incluindo os feijões, considerando 

apenas a fração solúvel dos compostos fenólicos pode apresentar-se subestimado. 

Alguns estudos já avaliaram o efeito do tempo de cozimento doméstico para o conteúdo 

de compostos fenólicos solúveis, entretanto, ainda são poucos os estudos que investigam os 

compostos fenólicos insolúveis no feijão, especialmente considerando a influencia de diferentes 

etapas do processamento doméstico, tais como o cozimento e o processo de remolho. Sendo 

assim, torna-se relevante avaliar o comportamento dos compostos fenólicos solúveis e 

insolúveis durante os principais processamentos domésticos dos feijões, visando ampliar o 

conhecimento sobre o seu papel para as propriedades antioxidantes e funcionais dos feijões 

usualmente consumidos pela população, além de promover uma melhor estimativa da ingestão 

de compostos fenólicos por meio da dieta.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a influência do processamento doméstico do feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) 

sobre o seu perfil de compostos fenólicos solúveis e insolúveis, bem como sobre a sua 

capacidade antioxidante. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar a influência de diferentes tempos de cozimento (com ou sem remolho prévio) 

por calor úmido, sob pressão, para as propriedades de textura e composição centesimal 

dos feijões;   

 Investigar a influência de diferentes tempos de cozimento (com ou sem remolho prévio) 

por calor úmido, sob pressão, para o conteúdo de compostos fenólicos solúveis e 

insolúveis, considerando os grãos de feijão cozidos e o caldo;  

 Investigar a influência de diferentes tempos de cozimento (com ou sem remolho prévio) 

por calor úmido, sob pressão, para a capacidade antioxidante total dos feijões cozidos, 

considerando os grãos de feijão cozidos e o caldo;  

 Buscar associações entre o conteúdo de compostos fenólicos, solúveis e insolúveis, e a 

capacidade antioxidante durante o processo de cozimento doméstico dos feijões. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA   

 

3.1. FEIJÕES  

 

3.1.1 Características gerais: importância econômica e efeitos do seu consumo para a saúde 

humana 

 

Os feijões são leguminosas que fazem parte da classe Dicotiledoneae, da ordem Rosales 

e da família Leguminosae, podendo apresentar diferentes gêneros, tais como o Phaseolus spp, 

o Vigna unguiculata e o Cajanus cajan. Dentre estes gêneros, o gênero Vigna unguiculata 

(feijão de corda) e Cajanus cajan (feijão guandu) são mais consumidos na região Nordeste do 

Brasil (BRASIL, 2015), enquanto o gênero Phaseolus spp é amplamente cultivado e consumido 

mundialmente (PULSES, 2016; FAOSTAT, 2013; MECHI; CANIATTI-BRAZACA; 

ARTHUR, 2005).  

O gênero Phaseolus spp é composto por aproximadamente 35 espécies, com destaque 

para a espécie Phaseolus vulgaris L.(feijão-comum) que apresenta grande importância 

econômica, social e nutricional (MESSINA, 2014; IBGE, 2011), incluindo as variedades de 

feijão preto, branco, mulatinho, carioquinha, roxo, vermelho, marrom rajado, entre outros 

(Figura 1), que apresentam diferenças quanto à cor, tamanho e forma de seus grãos bem como 

quanto a sua composição nutricional e bioativa (RAMÍREZ-CÁRDENAS, LEONEL; COSTA, 

2008; CARNEIRO et al., 2005) . Desta forma, considerando o elevado volume de produção e 

de consumo dos feijões da espécie Phaseolus vulgaris L. é crescente o interesse por 

investigações dentro da área da Nutrição e de Ciência de Alimentos que contribuam com 

informações quanto à qualidade nutricional e bioativa de suas diferentes variedades.  

 

 

Figura 1. Diferentes variedades dos feijões do gênero Phaseolus vulgaris L. Da esquerda para a direita 

encontram-se os feijões jalo, branco, rajado, preto, carioca e vermelho (Fonte: Google imagens) 
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Os feijões do gênero Phaseolus vulgaris são originários do México e são bastante 

consumidos em toda a América Latina e países Africanos (ESPINOSA-ALONSO et al., 2006), 

tendo o Brasil como um dos maiores produtores e consumidores de feijões no mundo  

(FAOSTAT, 2013). A produção média anual de feijão no Brasil corresponde a 3,4 milhões de 

toneladas, com destaque para as variedades de feijão preto e carioca que contribuem com 18 e 

63% da produção, respectivamente. Neste contexto, o feijão preto é o mais consumido nos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e em partes de Minas Gerais e 

Espírito Santo, enquanto o feijão carioca é o mais consumido no restante do país (CONAB, 

2016; CARNEIRO et al., 2005).  

Segundo dados da última POF 2008-2009 (IBGE, 2011), a média do consumo per capita 

de feijão é de 182,9 g/dia, sendo que 72,8% da população brasileira apresenta este hábito 

alimentar. Este fato também contribui para que os feijões representem a principal fonte de 

proteínas da alimentação da população de baixa renda, tendo em vista o elevado teor deste 

macronutriente em sua composição (IBGE, 2011; MESQUITA et al., 2007). Desta forma, além 

de relevância nutricional, os feijões também apresentam um importante papel social e 

econômico para a população brasileira.  

Neste contexto, os feijões contêm aproximadamente 20% de proteínas 

(NEPA/UNICAMP, 2011), apresentando elevado conteúdo do aminoácido lisina, tornando o 

seu consumo essencial para complementar o valor biológico das proteínas provenientes dos 

cereais, contribuindo para que a combinação entre estes dois grupos alimentares apresente 

adequado valor nutricional (MESSINA, 2014). Vale destacar que a combinação entre feijão e 

arroz é tradicional na alimentação brasileira, sendo a principal fonte nutricional da população 

de baixa renda (IBGE, 2011; BRASIL, 2014).  

Além das proteínas, os feijões também possuem carboidratos complexos (em média 

60%), sendo ricos em fibras, e minerais, destacando-se o ferro, o potássio, o magnésio e o zinco 

(MESSINA, 2014; NEPA/UNICAMP, 2011). Adicionalmente, alguns compostos não 

nutrientes, tais como os compostos fenólicos, também são importantes constituintes da 

composição do feijão.  

Desta forma, o consumo de feijão tem sido associado a variados benefícios para a saúde 

humana, especialmente devido ao seu teor de compostos fenólicos que contribuem com efeitos 

antioxidantes, anti-inflamatórios, anticâncer e antimutagênicos (ROCHA-GUZMÁN et al., 

2007b; CARDADOR-MARTINEZ; LOARCA-PINA; OOMAH, 2002). Estudos demonstram 

uma associação positiva entre o consumo de feijão e a diminuição do risco de doenças 
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cardiovasculares, o controle da glicemia e do diabetes e a redução do risco de câncer de 

pâncreas, rim e mama (MESSINA, 2014; LÓPEZ et al., 2013). Garcia-Lafuente et al. (2014) 

observaram uma associação direta entre o conteúdo de compostos fenólicos no extrato de feijão 

e a sua capacidade antioxidante, demonstrando a importância dos compostos fenólicos como 

compostos bioativos dos feijões. Em revisão sistemática, Aguilera et al. (2016) relataram 

associações entre o consumo dietético dos compostos fenólicos, especialmente dos flavonoides, 

com a diminuição do risco de doenças cardiovasculares. A presença de compostos fenólicos 

também pode prevenir o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo II por meio do seu efeito 

antioxidante (MESSINA, 2014; CARDADOR-MARTINEZ; LOARCA-PINA; OOMAH, 

2002). 

No entanto, os feijões apresentam variados fatores antinutricionais, tais como os fitatos, 

os taninos, os inibidores de tripsina e as lectinas, que podem influenciar negativamente a 

biodisponibilidade de alguns minerais (ferro, cálcio e zinco) e alterar a digestibilidade das 

proteínas dos feijões (SIQUEIRA et al., 2013). Estes fatores antinutricionais caracterizam-se 

por serem termolábeis e hidrossolúveis, podendo ser reduzidos após a aplicação de calor e/ou 

diferentes tipos de processos de remolho (RAMÍREZ-CÁRDENAS; LEONEL; COSTA, 2008), 

tornando o feijão cozido a principal forma de consumo desta leguminosa.  

Contudo, os processos tecnológicos de cozimento e de remolho também influenciam para 

a perda de alguns compostos com potencial efeito benéfico para a saúde humana, tais como os 

compostos fenólicos do feijão, reduzindo o valor bioativo deste alimento. Existem alguns 

estudos que demonstraram o efeito do processo do cozimento industrial (processo de 

apertização) para os compostos fenólicos do feijão (PEDROSA et al., 2015), entretanto, ainda 

são limitados os estudos que investigam o efeito do cozimento doméstico (forma mais usual de 

preparo do feijão) para o conteúdo e perfil de compostos fenólicos, especialmente, considerando 

a fração dos compostos fenólicos insolúveis cuja investigação da sua importância para a 

nutrição humana tem sido crescente nos últimos anos (YEO; SHAHIDI, 2017; WANG et al., 

2016; ARRANZ et al., 2009). Desta forma, estudos que investiguem o efeito do processo de 

preparo dos feijões, especialmente o de preparo doméstico, para a sua composição em 

compostos fenólicos são importantes para ampliar o conhecimento sobre a estabilidade destes 

compostos nesta matriz alimentar, bem como para o seu consumo diário pela população.  
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3.1.2. Feijões e a sua composição em compostos fenólicos 

 

Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos em todo o reino vegetal e são 

importantes metabólitos secundários das plantas (AGUILERA et al., 2016; SHAHIDI; 

NACZK, 2004), agindo como reguladores fisiológicos e mensageiros químicos, sendo 

essenciais para a reprodução e o desenvolvimento das plantas (CHEYNIER et al., 2013). Além 

disso, os compostos fenólicos também desempenham um papel importante na proteção das 

plantas como protetores contra a irradiação UV e como pesticidas naturais bem como 

influenciam para a pigmentação e a adstringência das mesmas (SHAHIDI; YEO, 2016; 

SHAHIDI; NACZK, 2004). 

Adicionalmente à proteção endógena que fornecem às plantas, os compostos fenólicos 

também apresentam efeitos benéficos aos seres humanos, sendo o grupo de não nutrientes 

bioativos mais abundante na dieta humana (ZHANG; TSAO, 2016). O consumo de alimentos 

fontes de compostos fenólicos tem sido associado à diminuição do risco do desenvolvimento 

de diferentes DCNT, por exemplo, as doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer 

(PÉREZ-JINENÉZ; TORRES, 2011). Em revisão sistemática, Aguilera et al. (2016) citam 

alguns desses efeitos benéficos, tais como a diminuição da pressão arterial, a diminuição das 

concentrações plasmáticas de lipoproteína de baixa densidade (LDL colesterol) e o aumento 

das concentrações plasmáticas da lipoproteína de alta densidade (HDL colesterol) após a 

ingestão de alimentos ricos em compostos fenólicos. Estes efeitos estão associados ao potencial 

antioxidante dos compostos fenólicos bem como ao seu potencial anti-inflamatório, de 

interação com enzimas específicas (por exemplo: telomerase, ciclooxigenase, lipoxigenase) e 

com vias de transdução e de síntese de receptores celulares (OLIVEIRA; BASTOS, 2011; 

D’ARCHIVIO et al., 2007).  

As principais fontes de compostos fenólicos da dieta são as “berries” (mirtilo, amora, 

framboesa), as uvas e o vinho, o cacau e o chocolate, o café, o chá e o azeite de oliva 

(AGUILERA et al., 2016). Contudo, estes dados referem-se à Dieta Mediterrânea, quando 

dados de consumo da dieta brasileira são considerados, observa-se que aproximadamente 20% 

da ingestão total de compostos fenólicos da dieta (89,7 mg/dia) é proveniente do consumo de 

leguminosas, principalmente de feijão (CORREA et al., 2015).  

Quimicamente, os compostos fenólicos podem ser divididos em dois grandes grupos, que 

por sua vez são constituídos por diferentes classes químicas (Figura 2), a saber: flavonoides 

(flavonas, flavanonas, flavonóis, flavanonóis, isoflavonas, flavanóis e antocianidinas) e os não 

flavonoides (ácidos fenólicos, estilbenos, lignoides e taninos condensados) (ZHANG; TSAO, 
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2016; GRANATO et al., 2016; TSAO, 2010). Destas classes, os flavonoides de uma forma 

geral, os ácidos fenólicos e os taninos condensados (não flavonoides) são os mais comumente 

encontrados em grãos de leguminosas como o feijão (MAGALHAES et al., 2017). 

 

Figura 2. Representação dos compostos fenólicos dividida em seus principais grupos: compostos 

flavonoides (1.Antocianidinas; 2.Isoflavona; 3.Flavonas) e não flavonoides (4. Lignóides; 5. 

Estilbenos; 6. Ácidos hidroxibenzóicos; 7. Ácidos hidroxicinâmicos)  

(adaptado de GRANATO et al., 2016) 

 

Os flavonoides contêm dois anéis benzênicos (A e B) ligados por uma ponte de três 

carbonos que é um heterociclo oxigenado (formando um terceiro anel, C), apresentando uma 

estrutura de esqueleto de carbono C6-C3-C6 (ZHANG; TSAO, 2016). Essa estrutura é comum 

às diferentes sub-classes de flavonoides, com variações apenas nos diferentes padrões de 

substituição dos grupos metoxila e hidroxila (SHAHIDI; YEO, 2016). Alguns exemplos dos 

principais compostos fenólicos destas classes são (Figura 3): quercitina e kaempferol 

(flavonóis), apigenina e luteolina (flavonas), naringenina e hesperidina (flavononas), catequinas 

e epicatequinas (flavanol), genisteína, daidzina e gliciteína (isoflavonas) e malvidina, cianidina 

e delfinidina (antocianinas, forma glicosilada das antocianidinas). Mais de 4000 flavonoides já 

foram identificados em plantas, sendo algumas estruturas bastante complexas (D’ARCHIVIO 

et al., 2007). 
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Figura 3. Exemplo de classes de compostos flavonoides e seus principais compostos representantes 

(adaptado de SHAHIDI; NACZK, 2004). 

 

Já os compostos fenólicos não flavonoides pertencentes à classe química dos ácidos 

fenólicos são derivados hidroxilados dos ácidos carboxílicos aromáticos que possuem um único 

anel fenólico (ZHANG; TSAO, 2016) e podem ser classificados com base no esqueleto de 

carbono em dois tipos principais, os ácidos benzoicos ou hidroxibenzoicos (C6-C1), incluindo 

os ácidos gálico, p-hidroxibenzoico, vanílico, siríngico, protocatéquico e elágico; e os ácidos 

cinâmicos ou hidroxicinâmicos (C6-C3), incluindo os ácidos p-cumárico, caféico, ferúlico, 

sinápico e clorogênico (Figura 4) (SHAHIDI; YEO, 2016).  
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Figura 4. Estrutura química dos ácidos fenólicos (A) hidroxibenzóicos e (B) hidroxicinâmicos 

(adaptado de SHAHIDI; NACZK, 2004) 

 

Os taninos condensados, que também são conhecidos como proantocianidinas, possuem 

elevado peso molecular e são dímeros, oligômeros ou polímeros formados pela condensação de 

catequina e epicatequina, que são flavanóis (Figura 5) (SHAHIDI; YEO, 2016; TSAO, 2010; 

D’ARCHIVIO et al., 2007).  
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Figura 5. Estrutura química de um tanino condensado (adaptado de TSAO, 2010) 

 

Na literatura científica encontram-se muitos estudos que investigaram os compostos 

fenólicos de leguminosas in natura, especialmente nos variados tipos de feijão (Quadro 1). 

Observa-se que existe uma grande variação dos compostos fenólicos presentes nas 

leguminosas, dependendo principalmente da cor e do tipo de leguminosa, porém, em sua 

maioria, destacam-se os ácidos hidroxibenzóicos, como os ácidos gálico e protocatecuico (ácido 

di-OH-benzoico) e os ácidos hidroxicinâmicos, como o ácido p-cumárico e ferúlico. Além 

disso, também se identificam os flavonoides como quercetina, catequina e o kaempferol como 

os principais encontrados na literatura (WANG, et al., 2016; CHEN et al., 2015b; LOPÉZ et 

al., 2013; AGUILERA et al., 2011; AGUILERA et al., 2010). 
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Quadro 1.  Principais compostos fenólicos encontrados nas leguminosas in natura de 

acordo com a literatura científica. 

Tipo de 

leguminosa 
Principais compostos fenólicos (µg/g b.s) 

Tipo de 

cromatografia 

 

Referência 

 

Feijão preto 

 

Ácido gálico (63,7); ácido protocatecuico 

(283,5); ácido p-cumárico (209,6); quercetina 

(111,2) 

 

UPLC-DAD 

Wang et al. 

2016 

 Feijão vermelho 

Ácido protocatecuico (211,2); (+)-catequina 

(104,5); ácido p-cumárico (169,8) 

 

Grão de bico 

Ácido gálico (134,4); ácido protocatecuico 

(195,4); quercetina (90,8) 

 

Feijão cranberry 

 

Catequina (173,8); proantocianidinas (27,6); 

ácido ferúlico (168,1); ácido p-cumárico 

(40,5); ácido sinápico (14,0) 

 

HPLC-DAD-

ESI-MS 

 

Chen et al., 

2015b 

 

Feijão preto 

 

Cianidina-3-glicosídio (88,4); pelargonidina-

3-glicosídio (50,7); dímero de procianidina 

(49,9); ácido ferulil-aldarico (20,9); ácido 

sinapil-aldarico (9,72); ácido trans-ferúlico 

(7,37); quercetina-3-glicosídio (8,51) 

 

HPLC-DAD-

ESI-MS 

Lopez et al., 

2013 

 

Feijão branco 

 

Ácido p-OH-benzoico (4,03); ácido vanilínico 

(10,7); ácido trans-ferúlico (8,95); ácido cis-

ferúlico (6,14) 
HPLC-DAD-

ESI-MS 

Aguilera et 

al., 2011 

 

Feijão carioca 

 

Ácido p-OH-benzoico (12,2); ácido vanilínico 

(17,0); ácido salicílico (44,9); ácido trans-

ferúlico (11,8); (+)-catequina (142,6) 

 

Lentilha 

 

Ácido di-OH-benzoico (3,68); ácido p-OH-

benzoico (1,90); ácido trans-cumárico (2,14); 

(+)-catequina-3-glicosídio (39,9); kaempferol-

3-glicosídio (3,66); kaempferol-3-rutinosídio 

(5,95) 

 

HPLC-DAD-

ESI-MS 

Aguilera et 

al., 2010 

UPLC-DAD: Cromatografia liquida de ultra alta eficiência com detecção de arranjo de diodo; HPLC-DAD-

ESI-MS: Cromatografia liquida de alta eficiência com detecção de arranjo de diodo e identificação por 

espectrometria de massa com eletroionização em spray. 
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No entanto, relata-se que os compostos fenólicos ocorrem de diferentes formas nos 

alimentos podendo estar livres e/ou esterificados a moléculas como os ácidos graxos, 

caracterizando a fração solúvel dos compostos fenólicos, ou ligados covalentemente a outras 

macromoléculas da estrutura vegetal (Figura 6) (SHAHIDI; YEO, 2016). Os compostos 

fenólicos da fração insolúvel podem contribuir com mais de 20% do total de fenólicos em frutas 

e hortaliças e com mais de 50%, em grãos de cereais, no entanto, o interesse em investigar o 

potencial bioativo da fração insolúvel dos compostos fenólicos ainda é relativamente recente 

(SHAHIDI; YEO, 2016), tornando insipientes as informações quanto ao papel desta fração nos 

alimentos e na saúde humana. 

 

 

Figura 6. Esquema de representação da distribuição dos compostos fenólicos solúveis e 

insolúveis em uma matriz alimentar (adaptado de SHAHIDI; YEO, 2016). 
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Os compostos fenólicos solúveis estão localizados nos vacúolos das células vegetais, 

enquanto os compostos fenólicos insolúveis estão ligados a substancias da parede celular como 

a pectina, a celulose e algumas proteínas estruturais (Figura 6) (SHAHIDI; YEO, 2016). 

Entretanto, geralmente, os estudos que investigam a composição dos compostos fenólicos nos 

alimentos consideram apenas a fração de compostos fenólicos solúveis (fenólicos extraíveis) 

cuja extração da matriz é possível com diferentes combinações de solventes orgânicos, sendo 

mais comum o uso de acetona, de metanol, de etanol e de água em diferentes concentrações e 

combinações (CHANDRASEKARA et al., 2016; LAPARRA, GLAHN; MILLER, 2008). O 

resíduo sólido remanescente normalmente não é considerado fonte de compostos bioativos, 

sendo ignorado. Contudo, uma quantidade importante de compostos fenólicos pode encontra-

se neste resíduo ligado a outros componentes da matriz alimentar, desta forma, os compostos 

fenólicos insolúveis (fenólicos não extraíveis) acabam sendo subestimados na quantificação 

total dos compostos fenólicos de um alimento (PÉREZ-GIMÉNEZ; TORRES, 2011). 

 Os compostos fenólicos solúveis incluem flavonoides livres, ácidos fenólicos livres e 

esterificados a ácidos graxos, estilbenos e lignoides que, como citado anteriormente, são obtidos 

após uma extração com solventes orgânicos (PÉREZ-JINENÉZ; TORRES, 2011; ROSS et al., 

2009). Em sequência, os compostos fenólicos insolúveis, por estarem covalentemente ligados 

(éster, éter e C-C), devem ser hidrolisados e/ou liberados da matriz alimentar por meio de 

hidrólise ácida e/ou alcalina ou enzimática (SHAHIDI; YEO, 2016, PÉREZ-JINENÉZ; 

TORRES, 2011; ROSS; BETA; ARNTFIELD, 2009). Após o processo de hidrólise, os 

compostos fenólicos passíveis de detecção são aqueles derivados das protoantocianidinas 

ligadas à parede celular vegetal, dos taninos condensados e de outros compostos fenólicos 

oligoméricos (Figura 7). 

A hidrólise ácida, na maioria das vezes, utiliza o ácido clorídrico (HCl) e tem a vantagem 

de ser simples de executar, porém sua principal desvantagem é que os compostos fenólicos são 

instáveis em baixo pH e podem ser degradados durante a extração. A hidrólise alcalina utiliza 

hidróxido de sódio (NaOH), sendo efetiva para a hidrólise das ligações O=C-O, porém tem a 

desvantagem de ser uma metodologia mais complexa (SHAHIDI; YEO, 2016). Os compostos 

fenólicos insolúveis também podem ser liberados de forma mais efetiva pela associação entre 

hidrólise alcalina e a hidrólise ácida. Em revisão sistemática, Pérez-Jiménez; Torres (2011) 

mostraram que por meio das hidrólises ácida e alcalina são liberados, principalmente, os ácidos 

fenólicos. Na fração alcalina são encontrados os ácidos ferúlico, salicílico, vanílico, p-OH-

benzoico, p-cumárico e sinápico, enquanto que na fração ácida são encontrados os ácidos 
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cloregênico, caféico, protocatecuico, ferúlico e p-OH-benzoico e os derivados de p-cumárico 

(PÉREZ-JIMÉNEZ; TORRES, 2011). 

 

 

 

Figura 7. Compostos fenólicos extraíveis (solúvel) e não extraíveis (insolúvel) em alimentos 

(adaptado de PÉREZ-JINENÉZ; TORRES, 2011). 

 

O estudo da fração de compostos fenólicos insolúveis tem despertado interesse por dois 

motivos: 1) alguns compostos fenólicos insolúveis podem ser hidrolisados pelas enzimas 

intestinais, tornando-se bioacessíveis e potencialmente biodisponíveis; 2) a fração de 

compostos insolúveis que atinge o cólon intestinal de forma intacta pode ser liberada da matriz 

alimentar pela ação da microbiota intestinal, transformando-se em compostos fenólicos 

menores e/ou novos metabólitos passíveis de absorção e com possível ação biológica (ZHANG; 

TSAO, 2016; PÉREZ-GIMÉNEZ; TORRES, 2011). Além disso, a liberação desses compostos 

no colón influencia a fermentação colônica, diminuindo o pH intestinal e impedindo o 

crescimento de outros microrganismos nocivos (SHAHIDI; YEO, 2016; AGUILERA et al., 

2016; PÉREZ-JINENÉZ; TORRES, 2011). Consequentemente, a investigação apenas dos 
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compostos fenólicos solúveis contribui parcialmente com informações quanto aos efeitos dos 

compostos fenólicos para a saúde humana.  

Ainda são poucos os estudos que investigam os compostos fenólicos insolúveis no feijão. 

Chen et al. (2015b) caracterizaram os fenólicos solúveis e insolúveis presentes no feijão 

“cranberry” in natura, enquanto que Wang et al. (2016) investigaram o conteúdo de fenólicos 

insolúveis numa variedade de leguminosas in natura, incluindo o feijão preto. No feijão preto 

também foi investigado o perfil de fenólicos associados às fibras, ou seja, os fenólicos 

insolúveis presentes (DUEÑAS et al., 2016). 

Os ácidos fenólicos insolúveis mais abundantes no feijão cru são os ácidos ferúlico, 

sinápico, gálico, p-cumárico, caféico, siríngico, protocatecuico e p-hidroxibenzoico, enquanto 

que os flavonoides mais abundantes são a isoquercetina, (+)-catequina, epicatequina, rutina e a 

quercetina. O conteúdo de compostos fenólicos em feijões é bastante elevado em comparação 

a outros vegetais (GARCIA-LAFUENTE et al., 2014). Sua composição varia de acordo com o 

tipo de feijão e com a cor da sua casca (ANTON et al. 2008) . Neste contexto, a cor da casca 

dos feijões está diretamente relacionada à presença e a quantidade dos compostos fenólicos 

(ESPINOSA-ALONSO et al., 2006). Desta forma, relata-se que feijões com cascas de cor mais 

clara, como o feijão branco, apresentam menor concentração de compostos fenólicos do que os 

feijões com casca de cor escura, como o feijão preto (ROCHA-GUZMÁN  et al., 2007a).  

As leguminosas são constituídas de uma parte exterior conhecida como casca e da parte 

interna que inclui o endosperma, o epicótilo, o hipocótilo e a radícula. O endosperma das 

leguminosas é o que representa, consideravelmente, o peso das sementes, e atua como órgão de 

armazenamento de nutrientes, sendo que a maior parte do endosperma é formado por células 

de armazenamento, apresentando assim um baixo número de células contendo fenol. A casca é 

composta por células de epiderme, hipoderme, clorênquima, parênquima e endotélio, todas 

contendo a maioria das organelas, como o vacúolo e a parede celular, contendo assim grandes 

quantidades de fenólicos, tanto os solúveis como os insolúveis, sendo que os ácidos fenólicos 

são os principais compostos insolúveis presentes nas leguminosas e os flavonoides podem estar 

presentes em ambas as formas, solúveis e insolúveis (SHAHIDI; YEO, 2016).  
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3.1.3 Efeito do processamento doméstico dos feijões sobre o perfil de compostos 

fenólicos e a sua capacidade antioxidante  

 

Os feijões são caracterizados por necessitarem de um processamento térmico prévio ao 

consumo a fim de melhorar as propriedades sensoriais, a biodisponibilidade dos nutrientes e 

reduzir os fatores antinutrionais (XU; CHANG, 2009). O processo de aplicação de calor nos 

feijões permite uma melhora na textura que é atribuída à gelatinização do amido e contribui 

para uma boa aceitação dos feijões pelos consumidores (REVILLA; VIVAR-QUINTANA, 

2008)  

O tratamento térmico pode ser aplicado em escala industrial (esterilização 

convencional/apertização) ou, mais usualmente, em escala doméstica (cozimento por ebulição 

com ou sem pressão). Além disso, outros processamentos podem ser utilizados de forma 

auxiliar ao tratamento térmico para melhorar a qualidade do produto final, tais como a etapa de 

remolho (PEDROSA et al., 2015; SIAH et al., 2014). 

A apertização é o processo térmico industrial aplicado em feijões embalados 

hermeticamente com o intuito de assegurar a qualidade microbiológica do produto final, mas 

também resulta no cozimento dos feijões. No entanto, é comum o cozimento dos feijões 

acontecer de forma doméstica por calor úmido, em ebulição, com ou sem aplicação de pressão, 

sendo o cozimento em panela de pressão doméstica o mais usual (RAMÍREZ-CÁRDENAS et 

al., 2008). Neste contexto, estes autores afirmam que o cozimento doméstico pode ser precedido 

pelo processo de maceração, que também é chamado de remolho, no qual o grão fica submerso 

em água por um tempo entre 12 e 24 horas, o que, segundo Schoeninger et al. (2014), permite 

a absorção de água e facilita a maciez, diminuindo o tempo de cozimento. Após o período de 

remolho, a água pode apresentar coloração escura, indicando que alguns componentes solúveis, 

como os compostos fenólicos, foram transferidos para a água por lixiviação (XU; CHANG, 

2009).  

Alguns estudos já relataram o comportamento dos compostos fenólicos (solúveis) durante 

o cozimento de diferentes tipos de feijões. Huber et al. (2014) avaliaram o efeito do cozimento 

sob pressão com e sem remolho prévio sobre o conteúdo e o perfil de ácidos fenólicos e de 

flavonoides e sobre a capacidade antioxidante de feijões brancos. Estes autores observaram que 

o cozimento sob pressão, independente da presença de remolho, aumentou a capacidade 

antioxidante do feijão branco, possivelmente devido à concentração de compostos fenólicos no 

caldo, o que facilita a sua extração em comparação com as sementes cruas. Similarmente, Xu; 

Chang (2009) observaram que o cozimento sob ebulição ou a vapor, com e sem alta pressão, 
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em feijões preto ou carioca, influenciou significativamente no conteúdo de ácidos fenólicos, 

antocianinas e flavonóis. Todavia, estes estudos investigaram o efeito do processamento de 

cozimento e de remolho apenas para o teor de compostos fenólicos solúveis.  

Neste contexto, o processo de remolho e cozimento de leguminosas pode alterar 

moléculas da parede celular vegetal, causando ruptura da matriz da parede celular dos 

alimentos, podendo aumentar a liberação de compostos fenólicos insolúveis. (SHAHIDI; YEO, 

2016). No entanto, ainda são limitados os estudos que investigam o efeito do processamento 

dos feijões sobre os compostos fenólicos insolúveis. Sendo assim, torna-se relevante avaliar as 

alterações do conteúdo e do perfil de compostos fenólicos solúveis e insolúveis durante os 

principais processamentos domésticos dos feijões visando ampliar o conhecimento sobre o seu 

papel para as propriedades antioxidantes e funcionais dos feijões usualmente consumidos pela 

população.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 AMOSTRAGEM  

 

Oito marcas comerciais de feijão preto foram obtidas no comércio do Rio de Janeiro, 

sendo que para cada marca comercial foram obtidas duas embalagens de mesmo lote, com um 

prazo máximo de três meses entre a data de fabricação e a data da compra. O conteúdo de todas 

as embalagens foi homogeneizado e alíquotas representativas foram separadas por meio da 

técnica de quarteamento (São Paulo, 2008), formando um “pool” representativo de amostras de 

feijão preto. Alíquotas de 1,5 kg de feijões foram armazenadas em plástico de polietileno em 

temperatura ambiente até a realização dos experimentos de cozimento. 

 

4.2 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Os feijões foram divididos em dois tratamentos, a saber: 1) cozimento por pressão, sem 

remolho prévio; e 2) cozimento por pressão, com remolho prévio. Alíquota de feijão cru foi 

utilizada como grupo controle para os dois tratamentos. Cada processo de cozimento foi 

realizado em triplicata utilizando 500 g de feijão preto e 1,5 L de água destilada, resultando na 

proporção de 1:3 (feijão:água, m/v), em panela de pressão elétrica (PHILIPS-WALITA, 5L) 

por 32, 40 e 48 minutos. O tempo máximo de cozimento foi definido de acordo com o tempo 

padrão sugerido no manual de instruções da panela. O tempo mínimo de cozimento foi definido 

de acordo o grau de dureza dos grãos, conforme descrito mais adiante. A contagem do tempo 

de cozimento iniciou a partir do momento em que a panela indicou no display que a pressão foi 

alcançada. Para o grupo que foi realizado remolho prévio, os feijões foram imersos em água 

destilada na proporção de 1:3 (feijões:água, m/v), em temperatura ambiente por 16 horas. Após 

este período, a água utilizada no procedimento foi recolhida e armazenada para posteriores 

análises.  

Em ambos os tratamentos, após o cozimento, os grãos de feijão e o caldo foram separados 

com o auxílio de peneiras. Posteriormente, todas as alíquotas foram congeladas (20 °C), 

liofilizadas (Labconco Freezone, 50 °C e 0,025 mbar de pressão durante 7 dias) e moídas 

(Moinho de facas, SOLAB®, SL-31), exceto as alíquotas que foram utilizadas para a 
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determinação da composição centesimal. As amostras foram armazenadas a vácuo até as 

análises posteriores.  

Os feijões cozidos foram considerados “bons para consumo” de acordo com a sua textura. 

Para a determinação da margem de textura ideal para os feijões cozidos, o grau de dureza de 

diferentes amostras de feijões cozidos em estabelecimentos comerciais (restaurantes) e 

domésticos foi determinado. Para tal, foram coletadas 10 amostras de feijão cozidas em 

estabelecimento comercial e 10 amostras de feijão cozidas em estabelecimento doméstico. O 

grau de dureza dos grãos das amostras foi avaliado em texturômetro TA-XT plus (Stable Micro 

Systemn Ltd, Brasil) com sonda cilíndrica de 2 mm (P2/N) (Figura 8) segundo a metodologia 

de Siqueira et al. (2013) no Laboratório de Análise Sensorial e Tecnologia de Aves e Ovos da 

Faculdade de Veterinária da UFF. Após definida a margem ideal de textura dos feijões prontos 

para consumo, alíquotas de grãos de feijão referentes a cada tempo de cozimento do presente 

trabalho foram analisadas no mesmo texturômetro a fim de classificá-los como “feijão pronto 

para consumo”. 

 

Figura 8. Análise da textura dos feijões investigados por meio do uso do Texturômetro TA-

XT plus com sonda P2 (Arquivo pessoal) 
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4.3 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS FEIJÕES 

 

4.3.1 Determinação da composição centesimal 

 

As análises de composição centesimal das amostras foram realizadas de acordo com os 

métodos do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 2008), a saber: umidade por secagem em estufa 

a 105 °C (FANEM®, modelo 315), resíduo mineral fixo em mufla a 550 °C (FANEM®, modelo 

412), lipídeos por Soxhlet (SOLAB®, SL203), proteínas pelo método de Kjeldahl (SOLAB®, 

SL74). Os carboidratos foram determinados por diferença, diminuindo de 100 o somatório de 

proteínas, lipídeos, cinzas e umidade. Todos os resultados foram expressos em g/100g de base 

seca (b.s) e as análises foram feitas em triplicata no feijão cru e cozido por 48 minutos, com e 

sem remolho prévio.  

 

4.3.2 Determinação do conteúdo de compostos fenólicos solúveis e insolúveis 

 

Preparo das amostras: A extração dos compostos fenólicos solúveis e insolúveis dos 

grãos de feijão cru e cozido, dos caldos e da água de remolho foi feita em triplicata de acordo 

com a metodologia adaptada de Inada et al. (2015). 

A extração dos compostos fenólicos solúveis foi realizada a partir de 2 g de amostra 

liofilizada adicionada de 20 mL de solução gelada de etanol:água:HClconc (79:20:1, v/v). A 

solução foi agitada em vórtex por 10 minutos e centrifugada (Eppendorf Centrifuge® 5403) por 

5 minutos a 7000 rpm a 10 °C. O sobrenadante foi removido e reservado. A extração foi repetida 

mais duas vezes e os sobrenadantes coletados foram reunidos e evaporados em rotaevaporador 

(FISATOM modelo 801) à velocidade de 130 rpm. O resíduo seco foi reconstituído em 20 mL 

de HCl 0,01 mL/L e filtrado em membrana de éster de celulose de 0,45 µm (Millipore, Brasil) 

e armazenado a 20 º C até o momento das análises. 

A extração de compostos fenólicos insolúveis foi realizada a partir do resíduo da extração 

dos compostos fenólicos solúveis em duas etapas, hidrólise alcalina e hidrólise ácida. Para a 

hidrólise alcalina foram adicionados ao resíduo 12 mL de água destilada e 5 mL de solução de 

NaOH 10 mL/L com 2 % de ácido ascórbico (p/v) e 13,4 mmL/L de EDTA (p/v) e a solução 

foi incubada por 16 h ao abrigo da luz e sob agitação em agitador orbital (incubadora Shaker 

LUCADEMA) a 250 rpm. Após esse período, o pH foi ajustado para 2,00 com HCl concentrado 

e 15 mL de acetato de etila foram adicionados. O conteúdo foi agitado em vortex por 30 
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segundos e centrifugado por 5 minutos a 7000 rpm a 10 °C. O sobrenadante foi removido e 

reservado. A extração foi repetida mais duas vezes e os sobrenadantes coletados foram reunidos 

e evaporados em rotaevaporador à velocidade de 130 rpm. O resíduo seco foi reconstituído em 

10 mL de metanol:água (80:20, v/v) e filtrado em membrana de éster de celulose de 0,45 µm 

(Millipore, Brasil) e armazenado a 20 ºC até o momento das análises. 

O resíduo obtido após a hidrólise alcalina foi utilizado para a realização da hidrólise ácida. 

Para tal, 2,5 mL de HClconc foram adicionados ao resíduo, e a solução foi mantida em banho de 

água a 85 °C por 30 minutos. Após esse período, realizou-se a extração com acetato de etila 

conforme descrito para a hidrólise alcalina. A extração foi repetida mais duas vezes e os 

sobrenadantes coletados foram evaporados em rotaevaporador à velocidade de 130 rpm. O 

resíduo seco foi reconstituído com 10 mL de metanol:água (80:20, v/v) e filtrado em membrana 

de éster de celulose de 0,45 µm (Millipore, Brasil) e armazenado a 20 ºC até às análises. 

Análise dos compostos fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE): 

As análises por CLAE foram realizadas em sistema de cromatografia líquida de alta eficiência 

(Shimadzu®, Japão) composto por bomba quartenária LC-20AT, detector de arranjo de diodos 

(DAD) SPD-M20A, sistema controle CBM-20A, degaseificador DGU-20A5 e injetor 

automático SIL-20AC. A separação cromatográfica dos compostos fenólicos foi realizada 

utilizando-se uma coluna de fase reversa C18 (Shim-pack VP-ODS, 5 μm, 250 mm × 4,6 mm, 

Shimadzu®) de acordo com a metodologia descrita em Inada et al. (2015). A fase móvel 

utilizada em gradiente foi constituída de ácido fórmico aquoso 0,3% (v/v; eluente A), metanol 

(eluente B) e acetonitrila (eluente C), com uma vazão de 1,0 mL/min. O eluente C foi mantido 

na proporção de 1 % durante toda a análise. Antes da injeção, a coluna foi equilibrada com 18% 

do eluente B. Após a injeção da amostra, essa proporção aumentou para 20 % de B em 1 minuto, 

43 % de B em 18 minutos e 85 % de B em 23 minutos, sendo mantida constante até 30 minutos. 

Entre as injeções, intervalos de 10 minutos foram utilizados para reequilibrar a coluna com 18 

% do eluente B. Os compostos fenólicos foram monitorados por detector DAD de 254 a 530 

nm. A identificação dos compostos foi realizada por comparação com o tempo de retenção e 

espectro de absorção do respectivo padrões comerciais e a quantificação foi realizada por 

calibração externa com as curvas de calibração de cada padrão variando de 10 a 75 g/mL 

(Anexos A, B, C e D). Os padrões comerciais (Sigma-Aldrich) utilizados foram os ácidos 

gálico, di-hidroxibenzoico, p-hidroxibenzoico, p-cumárico, ferúlico, sinápico, quercetina, 

kaempferol, malvidina, delfinidina-3-glicosídio e cianidina-3-glicosídio (Figura 9) cedidos pelo 

Laboratório de Bioquímica Nutricional e de Alimentos (Instituto de Química, UFRJ). Os 
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resultados foram expressos em mg/ 100 g de base seca (b.s). Os dados de integração foram 

adquiridos pelo software LC solution (Shimadzu Corporation®, versão 1.25, 2009). Todas as 

análises foram realizadas em triplicatas. 

 

 

Figura 9. Estrutura química dos padrões comerciais utilizados para a determinação dos 

compostos fenólicos nos feijões. 

 

Fator de retenção dos compostos fenólicos: O fator de retenção (FR) é um parâmetro 

usado para classificar o quanto um componente do alimento, no caso os compostos fenólicos, 

se perdeu, manteve-se inalterado ou foi liberado da matriz alimentar durante o processamento, 

como o remolho e o cozimento. O FR é calculado a partir da razão entre a concentração do 

composto estudado no alimento processado e a concentração no alimento cru, versus o 

rendimento final deste alimento (razão entre o peso final do alimento processado e do alimento 

cru), como apresentado na Equação 1. O cálculo do FR gera um dado numérico que pode ser 

maior, menor ou igual a 1, quando o FR é igual a 1 significa que 100 % do composto se manteve 

no alimento após o processamento, quando FR é menor que 1 representa o valor perdido durante 

o processamento e quando FR é maior que 1 significa que há liberação ou ganho de novos 

compostos após o processamento (ROTHWELL et al.,2013). O FR foi calculado nos grãos de 

feijão preto cozidos com e sem remolho prévio por 32, 40 e 48 minutos. 
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Equação 1. Fator de retenção dos compostos fenólicos 

 

FR =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
x rendimento 

Onde: 

 Concentração final= concentração do composto fenólico estudado no feijão processado 

Concentração inicial= concentração do composto fenólico estudado no feijão cru 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑒𝑖𝑗ã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑓𝑒𝑖𝑗ã𝑜 𝑐𝑟𝑢
 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL 

 

A CAT das amostras foi determinada por meio dos ensaios de TEAC (sigla em inglês 

para “Trolox Equivalent Antioxidant Capacity”), ORAC (sigla em inglês “Oxygen Radical 

Antioxidant Capacity”) e Folin-Ciocalteu nos extratos correspondentes aos compostos 

fenólicos solúveis e insolúveis (fração alcalina + fração ácida). A CATtotal das amostras 

correspondeu ao somatório da CAT da fração solúvel e insolúvel de compostos fenólicos. 

O ensaio de TEAC foi realizado em espectrofotômetro (UV-2600, Shimadzu) a 734 nm. 

Para a realização do ensaio, 3 mL do radical ABTS●+ (2,2’-azino-bis(3-etilbenzenotiazolin)-6-

ácido sulfônico) previamente formado e dissolvido em etanol, reagiram com 30 µL da solução 

de amostras ou de padrão. A reação foi monitorada por 4 minutos e a diferença de absorção 

entre o tempo inicial e o tempo final foi calculada.  A quantificação da CAT das amostras foi 

realizada por calibração externa com o padrão de trolox (ácido 2-carboxílico-6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano) em concentrações variando de 0,02 a 0,75 mmL/L. Os resultados foram 

expressos como µmol de equivalente de trolox (ET)/ g de amostra em b.s (ZULUETA; 

ESTEVE; FRÍGOLA, 2009). 

O ensaio de ORAC foi realizado em leitor de microplacas (Fluostar OPTIMA) com 

detector de fluorescência (com excitação em 485 nm e emissão em 520 nm). Para as análises, 

20 μL do branco (tampão fosfato salino - PBS - 75 mmL/L, pH 7.4), das amostras 

apropriadamente diluídas em PBS ou do padrão (trolox) foram misturados a 120 μL de 

fluoresceína (sonda, 116.18 nM, em PBS). As soluções de amostras, branco e padrões foram 

equilibradas a 37 °C por 20 minutos e 60 μL do gerador de radicais AAPH (dicloreto de 2,2’-

azobis (2-amidinopropano)) foi adicionado para iniciar a reação de oxidação. A fluorescência 

foi lida a cada 90 segundos até cessar a degradação da fluoresceína. A partir dos dados de queda 
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de fluorescência foi calculada a área abaixo da curva (AUC) das amostras, do branco e dos 

padrões. A CAT foi determinada plotando-se a diferença entre a AUC da amostra e a do branco 

com a diferença entre a AUC do padrão e a do branco. Os resultados foram expressos em µmol 

de ET/ g b.s (ZULUETA; ESTEVE; FRÍGOLA, 2009).  

O ensaio Folin Ciocalteau é utilizado há muitos anos para a determinação do teor de 

compostos fenólicos totais das amostras, contudo como o seu mecanismo básico é uma reação 

de oxidação/redução, tal ensaio também é recomendado para ser utilizado para a determinação 

da CAT em alimentos (HUAG et al., 2005). O ensaio de Folin-Ciocalteu foi realizado com 600 

μL de cada extrato, adicionados de 300 μL de reagente de Folin-Ciocalteu, 4200 μL de água 

destilada e, agitados por 30 segundos em vórtex. Em seguida, foram adicionados 900 μL de 

carbonato de sódio (20 % p/v), e a reação ocorreu em banho de água a 40 °C durante 30 minutos. 

A determinação do CAT foi realizada por espectrofotometria (UV-2600, Shimadzu) a 765 nm. 

Os resultados foram quantificados por meio de calibração externa com padrão de ácido gálico 

em concentrações de 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 g/ mL. Os resultados foram expressos como 

mg de equivalentes de ácido gálico (EAG)/ 100g de amostra em b.s (SINGLETON; 

ORTHOFER; LAMUELA-RAVENTOS, 1999). Todas as análises foram realizadas em 

triplicatas. 

4.5 ESTATÍSTICA  

 

Análises de estatística descritiva foram utilizadas para o cálculo de média e desvio padrão 

após a verificação da distribuição amostral. Os coeficientes padronizados de assimetria e 

curtose foram utilizados como critérios estatísticos para a identificação da distribuição 

amostral. Variáveis com valores dos coeficientes entre  2,0 e + 2,0 foram consideradas com 

distribuição normal, possibilitando o emprego de testes estatísticos paramétricos. 

Análise de variância (ANOVA) “two-way”, seguida do teste de Tukey foi utilizada para 

investigar o efeito do tempo de cozimento e do tratamento (com remolho ou sem remolho) para 

as alterações nas concentrações de compostos fenólicos e CAT. ANOVA “one-way” seguida 

do teste de bonferroni foi utilizada para comparar as médias da composição centesimal dos 

grãos de feijão cru e cozido e dos seus respectivos caldos. Correlação de Pearson foi utilizada 

para buscar correlações entre as variáveis investigadas. Foram considerados significativos 

valores com p < 0,05. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software 

GraphPad Prisma 5.0. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO FEIJÃO PRETO (Phaseolus vulgaris L.) 

 

A qualidade dos feijões é determinada por diversos parâmetros, incluindo fatores como 

a aceitabilidade pelo consumidor, a facilidade de cozimento, a textura macia do tegumento e o 

adequado teor nutricional. Desta forma, o feijão preto investigado no presente estudo foi 

caracterizado quanto ao seu grau de dureza (Tabela 1) e sua composição centesimal (Tabela 2).  

Dentre estes parâmetros, a propriedade física de textura está diretamente relacionada 

com a aceitabilidade do consumidor, tornando sua determinação muito importante para a 

avaliação da qualidade de grãos de feijão, especialmente quando o fenômeno de endurecimento 

dos grãos, ou também conhecido como “hard-to-cook” (HTC), pode ser observado 

(MESQUITA et al., 2007; REYES-MORENO; PAREDES-LOPES, 1993). Desta forma, a 

análise instrumental de textura é um método rápido e prático que tem sido amplamente utilizado 

para a avaliação da qualidade de feijões (crus e/ou cozidos) (SIQUEIRA et al., 2013). 

O fenômeno HTC refere-se a um processo físico-químico complexo que ocorre devido 

ao armazenamento dos grãos de feijão (ou outra leguminosa) em condições adversas de 

temperatura e umidade as quais influenciam diferentes constituintes da matriz alimentar dos 

feijões, tais como o conteúdo de polímeros da parede celular, o teor de amido e de proteínas, 

resultando em um grão endurecido, com difícil penetração de água que necessitará de um tempo 

prolongado de cozimento para atingir uma qualidade ideal para o consumo alimentar (REYES-

MORENO; PAREDES-LOPES, 1993). Além disso, esse fenômeno também influencia 

diretamente o perfil e distribuição dos compostos fenólicos (solúveis e insolúveis) na matriz 

alimentar dos feijões. Cotilédono de feijões com HTC apresentam menos ácidos fenólicos 

hidroxicinâmicos livres e apresentam três vezes mais ácidos fenólicos ligados à fração solúvel 

da pectina, fatores que afetam a biodisponibilidade e bioatividade dos compostos fenólicos após 

o consumo de feijões (GARCIA et al., 1998). No entanto, ainda são divergentes os resultados 

quanto à textura ideal de consumo dos grãos de feijão, por isso, no presente trabalho, o grau de 

dureza dos feijões cozidos experimentalmente foi comparado com o grau de dureza de feijões 

cozidos em estabelecimentos domésticos e comerciais que são habitualmente consumidos e 

aceitos por consumidores de diferentes faixas etárias, gêneros e raças (Tabela 1).   
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Tabela 1. Comparação entre o grau de dureza dos grãos dos feijões cozidos em estabelecimentos 

domésticos e comerciais com os feijões cozidos de forma experimental. 

 

Amostras  Grau de dureza (N)³ 

Comercial/Doméstica¹  0,26  0,77 

Experimental²   

  Cozimento com remolho prévio   

32 min   0,50 ± 0,05a* 

40 min  0,69 ± 0,03a 

48 min  0,58 ± 0,09a 

  Cozimento sem remolho prévio   

32 min  0,83 ± 0,08a  

40 min  0,53 ± 0,04b 

48 min  0,60 ± 0,04b 

 

¹Limite mínimo e máximo de variação entre o grau de dureza das amostras cozidas em estabelecimentos comerciais 

(n = 10) e domésticos (n = 10). ²Resultados referentes a média ± desvio padrão de triplicatas do processo de 

cozimento. ³N = Newton. Letras sobrescritas diferentes em um mesmo tratamento indicam diferença significativa 

entre as amostras. Presença de * no mesmo tempo de cozimento em tratamentos diferentes indica diferença 

significativa entre as amostras (ANOVA one-way seguida do teste de Bonferroni, p<0,05). 

 

 

O grau de dureza dos grãos de feijão cozidos em estabelecimentos domésticos e 

comerciais variou entre 0,26 e 0,77 N, enquanto o grau de dureza dos feijões cozidos 

experimentalmente em diferentes tempos (com e sem remolho prévio) variou entre 0,50 e 0,83 

N. Portanto, com exceção do grão de feijão cozido sem remolho por 32 minutos (G32), os 

demais grãos de feijão apresentaram grau de dureza dentro do limite observado para as amostras 

habitualmente consumidas. Sendo assim, o tempo de cozimento de 32 minutos foi escolhido 

como o tempo mínimo de cozimento para a obtenção de um grão de feijão adequado para o 

consumo.  

Grãos de feijão fresco da variedade carioca cozidos em diferentes condições de pressão 

(117,7; 137,3 e 166,7 kPa), de temperatura (105, 110 e 115 °C) e de tempo (10, 15 e 20 min) 

apresentaram grau de dureza que variou entre 0,77 e 2,99 N, enquanto os grãos de feijão já 

armazenados por um tempo, apresentaram grau de dureza que variou entre 1,01 e 3,33 N 

(SIQUEIRA et al., 2013).  

Além disso, feijões da variedade preto que apresentam o fenômeno HTC necessitam de 

aproximadamente 70 min de cozimento em condições de pressão e com remolho prévio, tempo 

2,4 vezes maior do que os grãos sem HTC (29 min) (MAURER et al., 2004). Portanto, é 

razoável dizer que os feijões cozidos experimentalmente no presente estudo apresentam um 
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grau de dureza que será aceitável pelo consumidor, bem como são provenientes de grãos que 

não apresentam o fenômeno HTC.  

Siqueira et al. (2013), utilizando a mesma metodologia para análise de textura deste 

trabalho, definiram a seguinte classificação para os feijões cozidos: 1) feijão não cozido, cujo 

grão apresenta dificuldade de amassamento e o cotilédono endurecido; 2) feijão levemente 

cozido, cujo grão pode ser amassado mais facilmente, porém o cotilédono ainda está levemente 

endurecido; 3) feijão cozido “no ponto” ou “pronto para consumo”, cujo grão é firme, mas 

facilmente amassado e o cotilédono é suave; 4) feijão cozido com um pouco de excesso, cujo 

grão apresenta pouca resistência ao amassamento e o cotilédono está mole; 5) feijão cozido em 

excesso (supercozidos), cujo grão é facilmente pressionado e amassado, sem resistência. 

Seguindo essa classificação, as amostras comercial/doméstica variaram entre “supercozidas” a 

“no ponto”, enquanto todas as amostras experimentais, com exceção da G32 sem remolho, 

foram classificadas como “no ponto” (prontas para consumo). A amostra G32 sem remolho foi 

classificada como “feijão levemente cozido” 

Considerando o efeito do processo de cozimento e de remolho das amostras, observou-

se que não houve diferença significativa no grau de dureza nas amostras cozidas com remolho 

durante os diferentes tempos de cozimento. Por outro lado, nas amostras cozidas sem remolho, 

o menor tempo de cozimento apresentou um maior grau de dureza quando comparada aos 

demais tempos. Em paralelo, observou-se que o grão de feijão cozido por 32 minutos com 

remolho (G32R) apresentou um menor grau de dureza do que o G32, demonstrando que o 

processo de remolho foi efetivo para alterar a textura do grão de feijão, que passou a ficar dentro 

da margem esperada para os feijões “pronto para consumo”.  

De forma a complementar a informação obtida pela análise de textura, a composição 

centesimal dos feijões cru e cozidos, com e sem remolho prévio, por 48 minutos (G48R e G48, 

respectivamente) também foi determinada a fim de obter-se uma visão abrangente sobre a 

influência do cozimento e do processo de remolho para a composição majoritária dos feijões 

(Tabela 2). Neste contexto, observou-se que tanto o processo de cozimento quanto o de remolho 

influenciaram para o teor de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e carboidratos do grão e do 

caldo de feijão.  

O grão de feijão cru (GFC) apresentou teor de umidade similar a outros estudos 

(RAMÍREZ-CÁRDENAS; LEONEL; COSTA, 2008; MESQUITA et al., 2007). Além disso, 

conforme o esperado, o GFC caracterizou-se pelo elevado teor de carboidratos, proteínas e 

cinzas, concordando com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 

(NEPA/UNICAMP, 2011), cujo grão de feijão preto cru apresenta a seguinte composição 
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centesimal: 14,9% de umidade; 58,8% carboidratos, 21,3% de proteínas, 3,8% de cinzas e 1,2% 

de lipídeos.  

 

Tabela 2. Composição centesimal (g/100 g base seca) do grão de feijão preto (Phaseolus 

vulgaris L.) cru e cozidos sob pressão, com e sem remolho prévio, por 48 minutos, e seus 

respectivos caldos.  

 
Composição 

centesimal 
Feijão cru 

 Cozido com remolho  Cozido sem remolho 

 Grão Caldo  Grão Caldo 

Umidade  12,7 ± 0,10a  69,1 ± 1,02b 94,8 ± 0,57c  68,0 ± 1,16b 91,1 ± 0,13d 

Cinzas*  4,00 ± 0,15a  1,94 ± 0,29b 6,17 ± 0,61c  3,53 ± 0,12a 10,1 ± 0,21d 

Proteínas  19,1 ± 1,40a  25,7 ± 1,50ab 35,7 ± 3,41b  27,0 ± 5,02ab 32,4 ± 6,11b 

Lipídeos  1,38 ± 0,19a  0,46 ± 0,02b 0,23 ± 0,01c  0,80 ± 0,12d 1,13 ± 0,13e 

Carboidrato  75,5 ± 1,40a  71,9 ± 1,19a 57,9 ± 2,81b  68,6 ± 5,03a 56,4 ± 6,08b 

Valores expressos como média ± desvio padrão de triplicata. Letras sobrescritas diferentes nas linhas representam 

diferença significativa entre as amostras (p < 0,05). ANOVA one-way seguida do teste de Tukey. * Valores de cinzas, 

proteínas, lipídeos e carboidratos estão apresentados em base seca para a comparação entre as amostras. 

 

Após o cozimento, com e sem remolho prévio, os grãos cozidos apresentaram um 

aumento no seu teor de umidade, sendo que não houve diferença significativa entre o teor de 

umidade dos grãos cozidos. Por outro lado, o caldo proveniente do cozimento com remolho 

prévio apresentou teor de umidade significativamente maior que o caldo proveniente do 

cozimento sem remolho. Este fato pode estar relacionado com a imersão do grão de feijão na 

água durante o processo de remolho, tornando-se saturado de água, resultando em uma menor 

absorção da água de cozimento, produzindo um maior volume de caldo (XU; CHANG, 2008a). 

Neste contexto, o feijão cozido sem remolho produziu em média 700 mL de caldo, enquanto 

que o feijão cozido com remolho prévio produziu 1200 mL de caldo em média, sendo o 

rendimento final de ambos os grãos de aproximadamente 1,1 Kg. 

O grão cozido após o remolho prévio apresentou teor de cinzas duas vezes menor que o 

grão que não passou por esse processamento. Além disso, o grão de feijão sem remolho não 

apresentou diferença significativa em relação ao GFC. Ambos os caldos apresentaram teores 

de cinzas maiores do que os dos seus respectivos grãos, sendo que o caldo proveniente do 

cozimento sem remolho apresentou o maior teor de cinzas entre os caldos. Ao juntar grão e 

caldo, tem-se um teor maior de cinzas no feijão cozido sem remolho (13,6 g/100g b.s) do que 

no feijão cozido com remolho (8,11 g/100g b.s), ou seja, há uma perda de minerais durante o 

processo de remolho devido a sua hidrossolubildade e consequente lixiviação (MILLER, 1996). 

O mesmo comportamento foi observado por Ramirez-Cardenas; Leonel; Costa (2008) que 
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compararam a composição do feijão cozido em panela de pressão (40 min de cozimento), com 

e sem remolho prévio (15 h de remolho), e obtiveram 4,10 g/ 100g de cinzas no feijão cozido 

com remolho e 4,30 g/ 100g de cinzas no feijão cozido sem remolho prévio. A diminuição do 

teor de cinzas após o cozimento também foi relatada em outros estudos que investigaram o 

efeito do processo de remolho para a qualidade nutricional do feijão preto cozido (WANG et 

al., 2010; MECHI; CANIATTI-BRAZACA; ARTHUR, 2005). 

O teor de proteínas dos grãos cozidos, com e sem remolho prévio, não diferiu 

significativamente do teor de proteínas do GFC. Também não houve diferença significativa 

entre os caldos provenientes de ambos os processos de cozimento. Desta forma, o somatório 

total de proteínas (grão + caldo) não apresentou diferença significativa entre o feijão cozido 

com remolho (61,4 g/100g b.s) e o feijão cozido sem remolho (59,4 g/100g b.s). Contudo, 

ambos os feijões cozidos apresentaram maior teor total de proteínas do que o teor do GFC 

(Tabela 2). O aumento do teor proteico total após o cozimento também foi observado por Wang 

et al. (2010) e por Ramirez-Cardenas; Leonel; Costa (2008). Esse aumento proteico após o 

cozimento demonstra que houve a liberação da matriz alimentar de compostos nitrogenados 

proteicos e não proteicos (tais como o N vindo das purinas presentes nos feijões) que são 

passíveis de detecção pelo método de Kjeldahl, metodologia utilizada no presente estudo para 

a determinação de proteínas. Sabe-se que o método de Kjeldahl pode superestimar o teor de 

proteínas de um alimento, tendo em vista que o teor de proteínas é mensurado de acordo com o 

teor de nitrogênio livre (CECCHI, 2003; HORNES et al., 2010). 

Quanto ao teor de lipídeos nos feijões, houve uma diferença significativa entre os 

processamentos, sendo o teor do feijão cozido sem remolho maior do que o teor do feijão cozido 

com remolho. O teor de lipídeos do caldo do feijão cozido sem remolho foi maior do que o teor 

do seu respectivo grão. Em contraste, o teor de lipídeos do caldo do feijão cozido com remolho 

foi menor que o do seu respectivo grão. O fato de existir essa diferença na liberação lipídica do 

grão para o caldo de feijão cozido entre os processamentos, provavelmente, deve-se ao excesso 

de água presente no grão após o processo de remolho, que dificulta a liberação do lipídeo, assim 

como ocorre dificuldade de liberação da água no processo de desidratação de amostras lipídicas, 

o oposto também é verdadeiro (ORDOÑEZ, 2005). Ao juntar caldo e grão, o feijão cozido com 

remolho prévio apresentou 0,78 g/100g b.s de lipídeos enquanto que o sem remolho apresentou 

1,93 g/100g b.s, sendo ambos os teores menores do que o teor lipídico do GFC. Comportamento 

oposto foi observado por Wang et al. (2010) e Ramirez-Cardenas; Leonel; Costa (2008), porém 

um comportamento similar foi observado por Mechi; Caniatti-Brazaca; Arthur (2005) após o 

cozimento do feijão preto com e sem remolho prévio. 



40 

 

O teor de carboidratos dos grãos de feijão preto cozidos, com e sem remolho, não 

diferiram significativamente do GFC, não havendo diferença significativa também entre os seus 

respectivos caldos. Ao somar grão e caldo, o teor de carboidratos totais do feijão cozido com 

remolho (129,8 g/100 g b.s) e sem remolho prévio (125,0 g/100g b.s) foi significativamente 

maior do que o teor total do GFC (Tabela 2) em concordância com Wang et al. (2010), Ramirez-

Cardenas; Leonel; Costa (2008) e Mechi; Caniatti-Brazaca; Arthur (2005). 

Na TACO (NEPA/UNICAMP, 2011), o feijão preto cozido (grão + caldo) em ebulição 

por 1 hora, com remolho prévio, apresentou 80,2% de umidade, 14% de carboidratos, 4,5% de 

proteínas, 0,8% de cinzas e 0,5% de lipídeos, sendo diferentes dos resultados obtidos no 

presente estudo. Estas diferenças podem estar relacionadas com variações nas técnicas 

dietéticas de preparo (SIQUEIRA et al., 2013; RANILLA; GENOVESE; LAJOLO, 2009), 

variações genéticas e agrícolas do feijão utilizado para o cozimento (MESQUITA et al., 2007) 

bem como com as variações da amostragem experimental (proporção entre grão e caldo 

utilizada para a análise química). 

Portanto, embora ambos os feijões cozidos por 48 min tenham apresentado textura 

adequada, o processo de cozimento com remolho prévio resultou em um feijão com teor 

reduzido de cinzas e de lipídeos, bem como promoveu uma menor transferência de nutrientes 

dos grãos cozidos para o caldo, demostrando que, no presente estudo, a influência do processo 

de remolho foi maior para a qualidade nutricional do que para a sensorial dos feijões cozidos.  

 

5.2 CONCENTRAÇÃO E PERFIL DE COMPOSTOS FENÓLICOS NO FEIJÃO 

PRETO (Phaseolus vulgaris L.) CRU E COZIDO, COM E SEM REMOLHO PRÉVIO 

 

Os compostos fenólicos são importantes compostos bioativos presentes na composição 

de diferentes tipos de feijões, incluindo os feijões da espécie Phaseolus vulgaris L. variedade 

preto (ZHANG; TSAO, 2016; CORREA et al., 2015). No entanto, a maioria dos estudos 

subestima o teor de compostos fenólicos, tendo em vista que consideram apenas os compostos 

fenólicos solúveis, ou seja, aqueles compostos que se encontram livres e/ou esterificados a 

estruturas simples na matriz alimentar. Contudo, os compostos fenólicos ligados 

covalentemente a outros constituintes da matriz alimentar (insolúveis) podem contribuir com 

20-60% do total de compostos fenólicos, tornando-se necessária a sua investigação (SHAHIDI; 

YEO, 2016). Desta forma, no presente estudo, a concentração e o perfil de compostos fenólicos 

solúveis e insolúveis foram analisados nos grãos de feijão cru e cozido (Tabelas 3 e 4), e em 

seus respectivos caldos (Tabela 5), obtidos a partir de diferentes tempos de cozimento, com e 
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sem remolho prévio. O conteúdo de compostos fenólicos lixiviados para a água de remolho 

também foi determinado (Tabela 5).  

Todas as amostras investigadas apresentaram compostos fenólicos da classe dos 

flavonoides e da classe dos não flavonoides. Neste contexto, os flavonoides, especialmente as 

antocianinas, foram os compostos fenólicos majoritários na fração solúvel, enquanto os não 

flavonoides, especialmente os ácidos fenólicos, foram os compostos fenólicos majoritários na 

fração insolúvel. De uma forma geral, a fração solúvel contribuiu com 80% e a fração insolúvel 

com 20% do total de compostos fenólicos das amostras, confirmando a importância do 

conhecimento do teor de compostos fenólicos insolúveis para aumentar a compreensão sobre a 

bioacessibilidade e biodisponibilidade dos compostos fenólicos após o consumo das suas fontes 

alimentares (ZHANG; TSAO, 2016; OLIVEIRA; BASTOS, 2011).  

O GFC apresentou elevado teor de compostos fenólicos totais (flavonoides + não 

flavonoides), sendo que 85 % corresponderam à fração solúvel e 15 % à fração insolúvel. Na 

fração solúvel houve predominância dos flavonoides (93 %) com destaque para a malvidina 

que representou 63% dos flavonoides totais solúveis, enquanto que os não flavonoides solúveis 

predominantes foram os ácidos p-cumárico (32 %) e di-OH-benzoico (30 %).  

Na fração insolúvel do GFC, os compostos fenólicos não flavonoides representaram 

87% do total de compostos fenólicos. O ácido gálico, que não havia sido detectado na fração 

solúvel, representou 36 % do total de não flavonoides da fração insolúvel, possivelmente devido 

ao fato do ácido gálico ser proveniente da hidrólise dos taninos (YANG; LIU, 2014). Dos 

flavonoides presentes na fração insolúvel do GFC, com exceção da malvidina, as demais 

antocianinas não foram detectadas. Desta forma, a malvidina continuou sendo o flavonoide 

predominante, porém apresentou-se 37 vezes menor do que na fração solúvel, demostrando que 

a maior parte das antocianinas presentes no feijão se encontram livres nesta matriz alimentar. 

Em contrapartida, o kaempferol foi um flavonoide detectado apenas na fração insolúvel, 

corroborando com Shahidi; Yeo (2016) que, em revisão sistemática, observaram a presença do 

kaempferol como um flavonoide insolúvel. Do total de compostos fenólicos (flavonoides + não 

flavonoides em ambas as frações) presente no GFC, destacam-se as antocianinas (51 % 

malvidina, 17 % cianidina e 13 % delfinidina). 

Após o cozimento com e sem remolho prévio, observou-se uma redução na 

concentração de flavonoides totais e individuais na fração solúvel em relação ao GFC (Tabelas 

3 e 4), no entanto essa redução foi maior nos grão de feijão cozido sem remolho (Tabela 4) que 

apresentaram uma perda de até 100 % em relação ao total de flavonoides solúveis do GFC. 

Enquanto que o teor de não flavonoides totais e individuais na fração solúvel manteve-se 
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inalterado em ambos os tratamentos, não apresentando diferença significativa em relação ao 

GFC. O perfil dos ácidos fenólicos encontrados na fração solúvel dos grãos de feijão cozidos 

manteve-se igual ao do GFC.  

Em contrapartida, Ranilla; Genovese; Lajolo (2009) que investigaram o efeito do 

cozimento do feijão preto, com e sem remolho, sobre os compostos fenólicos solúveis, 

observaram que os feijões cozidos com remolho apresentaram os menores teores de flavonoides 

e não flavonoides quando comparado ao feijão cru, apresentando uma queda de mais de 80 % 

do teor de ácidos fenólicos solúveis no feijão preto cozido com remolho e uma perda de 

flavonoides de aproximadamente 70% em relação ao grão cru. 

No presente estudo, considerando os grãos de feijão cozidos com remolho prévio, houve 

uma redução no teor de flavonoides totais da fração solúvel conforme o aumento do tempo de 

cozimento. Sendo assim, o G32R, o grão de feijão cozido com remolho prévio por 40 minutos 

(G40R) e G48R apresentaram uma perda significativa de 87%, 88% e 90%, respectivamente. 

Esses valores elevados de perda deve-se principalmente à diminuição da malvidina após o 

processamento por lixiviação durante o processo de remolho (XU; CHANG, 2008a; LOPEZ et 

al., 2007), e também por degradação térmica ao longo do tempo de cozimento, como observado 

por Xu; Chang (2008b) que investigaram o efeito do processamento térmico (cozimento por 

ebulição ou a vapor, com e sem pressão, com remolho prévio) de sojas amarelas e negras sobre 

os compostos fenólicos e observaram uma redução das antocianinas na soja negra em todos os 

processamentos em relação à soja negra crua.  

Considerando os grãos de feijão cozido sem remolho, observa-se que a fração solúvel 

não apresentou o maior teor de compostos fenólicos totais, incluindo os compostos flavonoides 

e os não flavonoides (Tabela 4). Portanto, os feijões cozidos sem o remolho prévio apresentaram 

uma distribuição de compostos fenólicos solúveis e insolúveis de forma inversa àquela do GFC 

e do grão de feijão cozido com remolho. Esse fato pode estar relacionado com a maior 

transferência dos compostos fenólicos da fração solúvel para os respectivos caldos destas 

amostras (Tabela 5), conforme será discutido mais adiante neste trabalho.  

Em contrapartida aos resultados da fração solúvel, os compostos flavonoides totais 

presentes na fração insolúvel dos grãos de feijão cozidos com remolho prévio não apresentaram 

perdas significativas em relação ao teor encontrado no GFC, porém os flavonoides totais 

insolúveis nos grãos de feijão cozidos sem remolho apresentaram uma variação em relação ao 

GFC, sendo os grãos cozidos por 40 e 48 minutos, sem remolho (G40 e G48, respectivamente) 

significativamente maior (5 e 8 vezes, respectivamente) que o GFC, enquanto o grão cozido 

por 32 minutos, sem remolho (G32) não diferiu significativamente do GFC, demonstrando que 
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no feijão cozido sem remolho quanto maior o tempo de cozimento, maior é a liberação de 

compostos insolúveis. Esses resultados foram influenciados, principalmente, pela malvidina 

que não diferiu do GFC nas amostras G32R, G40R e G48R, mas apresentou a mesma variação 

que o total de flavonoides no G32, G40 e G48. No entanto, observa-se a presença de kaempferol 

na fração insolúvel em ambos os tratamentos, enquanto que este flavonol não foi detectado na 

fração solúvel. E este fato corrobora com a literatura onde Shahidi; Yeo (2016), em revisão 

sistemática, listam alguns flavonoides insolúveis e tem-se predominância do kaempferol e da 

quercetina, mesmos flavonoides encontrados ligados à fibra das leguminosas (feijão preto e 

lentilha) por Dueñas et al. (2016). 

Quanto aos compostos fenólicos não flavonoides totais presentes na fração insolúvel, 

estes apresentaram o maior percentual de perda (mais de 30 %) em relação ao GFC no feijão 

cozido com remolho quando comparado os processamentos, tendo o feijão cozido sem remolho 

uma perda menor que 15 %. Sendo assim, do total de não flavonoides insolúveis, o G32R 

apresentou 33 % de perda, enquanto que o G40R e o G48R apresentaram 54 % de perda em 

relação ao GFC, ou seja, o processo de remolho reduziu o conteúdo total de fenólicos não 

flavonoides na fração insolúvel.  

 Dos compostos fenólicos não flavonoides presentes na fração insolúvel, destaca-se o 

ácido gálico que assim como no GFC, não foi detectado na fração solúvel, porém detectou-se 

após a liberação dos compostos fenólicos insolúveis na matriz. Adicionalmente, o ácido gálico 

foi encontrado em maior concentração nos grãos de feijão cozidos sem o remolho prévio (12,8 

– 14,6 mg/100g b.s) do que nos grãos que passaram por esse processamento (4,84 – 5,53 

mg/100g b.s), tendo ambos os processamentos conteúdo de ácidos fenólicos menor que GFC 

em concordância com Dueñas et al. (2016) que investigaram o efeito do cozimento com 

remolho sobre o conteúdo de fibras e compostos fenólicos ligados a elas, ou seja, investigaram 

os compostos fenólicos insolúveis no feijão preto e observaram que o conteúdo de ácidos 

fenólicos (hidroxibenzóicos e hidroxicinâmicos) no feijão cozido apresentou uma queda em 

relação ao conteúdo do feijão cru. 
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Tabela 3. Compostos fenólicos, solúveis e insolúveis, do grão de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) cru e cozido por 32, 40 e 48 minutos, com remolho prévio. 

 

Compostos fenólicos 

(mg/100 g b.s) 

Frações 

Solúvel  Insolúvel 

 Feijão cru 32 min 40 min 48 min  Feijão cru 32 min 40 min 48 min 

Flavonoides          

Kaempferol ND ND ND ND  1,05 ± 0,02a 0,33 ± 0,00b 1,21 ± 0,00c 0,62 ± 0,00d 

Delfinidina 3-glicosídeo  44,7 ± 4,15 ND ND ND  ND ND ND ND 

Cianidina 3-glicosídeo 58,4 ± 6,00a 0,33 ± 0,02b ND ND  ND ND ND ND 

Malvidina  172,7 ± 24,1a* 36,1 ± 2,22b* 31,5 ± 2,14c* 26,8 ± 3,18d*  4,64 ± 0,17a 4,61 ± 0,27a 5,09 ± 0,00a 2,40 ± 0,00a 

Total flavonoides 275,8 ± 23,2a*  36,4 ± 1,58b* 31,5 ± 2,14c* 26,8 ± 3,18d*  5,69 ± 0,17a 4,94 ± 0,19a 6,31 ± 0,00a 3,03 ± 0,00a 

Não flavonoides          

Ácido di-OH-benzoico 6,18 ± 0,78a 6,34 ± 0,24a 6,65 ± 0,12a* 6,88 ± 0,16a*  9,22 ± 0,44a 7,28 ± 0,51a ND ND 

Ácido p-OH-benzoico 5,54 ± 0,08a* 3,14 ± 0,08b 3,32 ± 0,03b* 3,33 ± 0,05b*  3,91 ± 0,28a 3,29 ± 0,19b ND ND 

Ácido gálico ND ND ND ND  15,9 ± 0,32a 4,84 ± 0,00b 5,50 ± 0,00b 5,53 ± 0,58b 

Ácido p-cumárico 6,46 ± 0,14a* 6,29 ± 0,10a* 6,60 ± 0,02a* 6,51 ± 0,03a*  12,6 ± 0,20a 12,4 ± 0,36a 13,0 ± 0,04b 13,1 ± 0,14b 

Ácido ferúlico 2,34 ± 0,36a* 2,28 ±0,02a* ND 2,02 ± 0,07b*  2,88 ± 0,09a 1,91 ± 0,00b 1,87 ± 0,02b 1,84 ± 0,03b 

Total não flavonoides 20,5 ± 0,66a* 18,0 ± 0,35a* 16,6 ± 0,14a 18,7 ± 0,19a  44,5 ± 1,08a 29,8 ± 0,75b 20,4 ± 0,01c 20,5 ± 0,50c 

Total (flavonoides + não 

flavonoides) 

296,3 ± 23,5a* 54,4 ± 1,69b* 48,1 ± 2,07c* 45,6 ± 3,36c*  50,2 ± 1,00a 34,7 ± 0,56b 26,7 ± 0,01c 23,5 ± 0,50c 

Letras sobrescritas diferentes em uma mesma linha em um mesmo tratamento indica diferença significativa entre os tempos de cozimento. Presença de * na fração solúvel 

indica diferença significativa com a fração insolúvel (p<0,05). ANOVA two-way seguida do teste de Tukey. ND: não determinado. 
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Tabela 4. Compostos fenólicos, solúveis e insolúveis, do grão de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) cru e cozido por 32, 40 e 48 minutos, sem remolho prévio. 

 

Compostos fenólicos 

(mg/100 g b.s) 

Frações 

Solúvel  Insolúvel 

 Feijão cru 32 min 40 min 48 min  Feijão cru 32 min 40 min 48 min 

Flavonoides          

Kaempferol ND ND ND ND  1,05 ± 0,02a 0,72 ± 0,01b 0,51 ± 0,02c 0,51 ± 0,02c 

Delfinidina 3-glicosídeo 44,7 ± 4,15a ND 1,20 ± 0,04b 0,58 ± 0,08c  ND ND ND ND 

Cianidina 3-glicosídeo 58,4 ± 5,98 ND ND ND  ND ND ND ND 

Malvidina  172,7 ± 24,1a* ND 6,75 ± 0,00b* ND  4,64 ± 0,17a 4,78 ± 0,00a 28,8 ± 1,78b 46,0 ± 4,93c 

Total flavonoides 275,8 ± 23,2a* ND 7,94 ± 0,04b* 0,58 ± 0,08c*  5,69 ± 0,16a 5,50 ± 0,00a 29,36 ± 1,76b 46,5 ± 4,94c 

Não flavonoides          

Ácido di-OH-benzoico 6,18 ± 0,78a* 6,71 ± 0,56a 7,72 ± 0,27a* 7,80 ± 0,15a  9,22 ± 0,44a 6,32 ± 0,27a 28,14 ± 4,63b 7,74 ± 1,47a 

Ácido p-OH-benzoico 5,54 ± 0,08a 3,15 ± 0,00b 3,24 ± 0,19b 3,61 ± 0,16c  3,90 ± 0,28a 3,35 ± 0,05b 3,18 ± 0,03b 3,28 ± 0,03b 

Ácido gálico ND ND ND ND  15,9 ± 0,25a 14,6 ± 0,69b 12,8 ± 0,24c 13,5 ± 0,72c 

Ácido p-cumárico 6,46 ±0,13a* 5,95 ± 0,08b* 6,05 ± 0,05a, b* 6,07 ± 0,15a, b*  12,6 ± 0,20a 13,0 ± 0,38a, b 12,4 ± 0,15a 12,2 ± 0,38a 

Ácido ferúlico 2,34 ± 0,26a* 1,85 ± 0,03b* 2,30 ± 0,25a, c 2,16 ± 0,09c  2,88 ± 0,06a 2,21 ± 0,02b 2,27 ± 0,03b 2,20 ± 0,04b 

Total não flavonoides 20,5 ± 0,66a* 17,7 ± 0,67a* 19,3 ± 0,36a* 19,6 ± 0,52a*  44,5 ± 1,08a 39,4 ± 0,56b 58,8 ± 5,30c 39,0 ± 2,58b 

Total (flavonoides + não 

flavonoides) 

296,3 ± 23,5a* 17,7 ± 0,67b* 27,3 ± 0,37c* 20,2 ± 0,48b*  50,2 ± 1,00a 44,9 ± 0,55b 88,2 ± 3,55c 85,5 ± 3,61c 

Letras sobrescritas diferentes em uma mesma linha em um mesmo tratamento indica diferença significativa entre os tempos de cozimento. Presença de * na fração 

solúvel indica diferença significativa entre o mesmo tempo da fração insolúvel. ANOVA two-way seguida do teste de tukey (p < 0,05). ND: não determinado. 
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Tabela 5. Compostos fenólicos solúveis no caldo de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) cozido, com e sem remolho prévio, e na água do remolho. 

 

Compostos fenólicos 

(mg/100 g b.s) 
Caldo com remolho 

 
Caldo sem remolho 

Água de 

remolho¹ 

 32 min 40 min 48 min  32 min 40 min 48 min  

Flavonoides         

Delfinidina 3-glicosídeo ND ND ND  10,7 ± 1,04a 9,42 ± 0,46b 6,19 ± 0,19c ND 

Cianidina 3-glicosídeo ND ND ND  4,28 ± 0,00a 5,05 ± 0,00b ND 1,83 ± 1,35 

Malvidina  54,4 ± 4,78a* 172,1 ± 0,00b* 215,8 ± 0,00c  227,4 ± 36,4a 230,7 ± 28,5a 208,4 ± 14,0a 3,81 ± 4,28 

Total flavonoides 54,4 ± 4,78a* 172,1 ± 0,00b* 215,8 ± 0,00b  242,4 ± 36,8a 245,2 ± 28,8a 214,5 ± 13,9a 5,64 ± 2,82 

Não flavonoides         

Ácido di-OH-benzoico 0,73 ± 0,14a 0,71 ± 0,03a 0,80 ± 0,00a*  0,77 ± 0,05a 0,77 ± 0,01a 0,67 ± 0,04b 0,57 ± 0,04 

Ácido p-OH-benzoico 0,36 ± 0,06a 0,36 ± 0,01a 0,35 ± 0,00a  0,35 ± 0,01a 0,32 ± 0,01a 0,30 ± 0,01a 0,56 ± 0,06 

Ácido p-cumárico 0,33 ± 0,00a* 0,33 ± 0,00a* 0,33 ± 0,02a  0,38 ± 0,01a 0,36 ± 0,00a, b 0,35 ± 0,00b 0,64 ± 0,03 

Ácido ferúlico 0,31 ± 0,02a* 0,22 ± 0,00b 0,18 ± 0,00c  0,23 ± 0,02a 0,19 ± 0,02b 0,17 ± 0,00b 0,64 ± 0,03 

Ácido sinápico 0,12 ± 0,00a* 0,57 ± 0,10b* 0,41 ± 0,00c*  0,03 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,07 ± 0,00a 0,89 ± 0,28 

Total não flavonoides 1,85 ± 0,16a 2,20 ± 0,09b* 2,08 ± 0,02c*  1,76 ± 0,08a 1,65 ± 0,03b 1,56 ± 0,05b 3,31 ± 0,09 

Total (flavonoides + não 

flavonoides) 
56,3 ± 4,62a* 174,3 ± 0,09b* 217,8 ± 0,02b 

 
244,1 ± 36,8a 246,8 ± 28,9a 216,1 ± 14,0a 8,94 ± 1,54 

¹ Média da triplicata das águas de remolho referente aos cozimentos por 32, 40 e 48 minutos. Letras sobrescrita diferentes em um mesmo composto 

fenólico representam diferença significativa entre os tempos de cozimento (p<0,05). Presença de * no tratamento com remolho indica diferença 

significativa entre o mesmo tempo com tratamentos diferentes (p<0,05). ANOVA two-way seguida do teste de tukey. ND: não determinado. 
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Poucos são os estudos sobre o efeito do remolho e do cozimento sobre o conteúdo de 

fenólicos insolúveis nas leguminosas. Recentemente, Yeo; Shahidi (2017) observaram que os 

flavonoides insolúveis das lentilhas cozidas sem remolho apresentaram uma diminuição 

significativa em relação à lentilha crua, comportamento diferente ao encontrado nos feijões 

cozidos sem remolho no presente estudo devido à variabilidade entre espécies (MESQUITA et 

al., 2007).  

Do conteúdo total de compostos fenólicos presentes na água de remolho (Tabela 5), 

observa-se que 63% são flavonoides e 37% não flavonoides, sendo a malvidina o principal 

flavonoide encontrado na água de remolho após as 16 h de processamento. Na figura 10, 

observa-se que existe uma diferença significativa entre os feijões que passaram ou não pelo 

processo de remolho, tendo àqueles cozidos com remolho, o menor teor de compostos fenólicos 

totais. O remolho influenciou também no conteúdo de fenólicos presentes no caldo. 

Os caldos de feijão apresentaram maior conteúdo de compostos fenólicos totais quando 

os feijões não foram submetidos ao processo de remolho prévio ao cozimento (Tabela 5), 

indicando que alguns fenólicos solúveis, principalmente os flavonoides, são perdidos durante o 

processo de remolho, diminuindo assim a sua quantidade no grão a ser liberada para o caldo 

durante o processo de cozimento. A diferença do conteúdo total de fenólicos entre os caldos 

com e sem remolho foi significativa, sendo que os caldos de feijão cozido com remolho por 32 

(C32R) e 40 minutos (C40R) apresentaram 77 e 25 % menos de fenólicos totais, 

respectivamente, quando comparado com os caldos de feijão cozido sem remolho por 32 (C32) 

e 40 minutos (C40), não havendo diferença significativa entre os caldos de feijão cozido com e 

sem remolho por 48 minutos (C48R e C48, respectivamente). 

Não existem muitos trabalhos na literatura que estudaram os compostos fenólicos 

presentes no caldo do feijão, visto que na maioria dos experimentos a água do cozimento é 

drenada antes das análises (DUEÑAS et al., 2016; LÓPEZ et al., 2013; XU; CHANG, 2008a). 

Entretanto, o aumento do total de fenólicos após a junção do grão ao caldo foi similar ao 

encontrado por Ranilla; Genovese; Lajolo (2009) que observaram um maior teor de compostos 

fenólicos totais quando não havia a separação do grão e do caldo nos feijões cozidos com e sem 

remolho. Esse resultado corrobora com a justificativa de lixiviação dos compostos fenólicos 

para a água de cozimento dos feijões.  
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Figura 10. Compostos fenólicos totais do feijão preto (Phaseolus vulgaris L.). (A) grão; (B) 

grão + caldo. Letras sobrescritas diferentes representam diferença significativa entre os 

tempos de cozimento (p<0,05). ANOVA one-way seguida de teste de Tukey. GFC: grão de 

feijão cru; G32: grão cozido sem remolho por 32 min.; G40: grão cozido sem remolho por 

40 min; G48: grão cozido sem remolho por 48 min; G32R: grão cozido com remolho por 32 

min; G40R: grão cozido com remolho por 40 min; G48R: grão cozido com remolho por 48 

min; C+G32: caldo + grão cozido sem remolho por 32 min; C+G40: caldo + grão cozido 

sem remolho por 40 min; C+G48: caldo + grão cozido sem remolho por 48 min; C+G32R: 

caldo + grão cozido com remolho por 32 min; C+G40R: caldo + grão cozido com remolho 

por 40 min; C+G48R: caldo + grão cozido com remolho por 48 min. 

 

Ao somar o total de fenólicos de cada fração investigada no presente trabalho tem-se o 

resultado dos compostos fenólicos totais dos feijões (Figura 10). Os grãos de feijão cozidos sem 

remolho apresentaram um total de compostos fenólicos entre 62,6 e 115,4 mg/100g b.s, 

enquanto que os grãos de feijão cozidos com remolho prévio variaram entre 69,1 e 89,1 

mg/100g b.s. Portanto, percebe-se que o GFC apresentou o maior teor de compostos fenólicos 

totais (346,5 mg/100g b.s), demonstrando que o processo de cozimento e de remolho 

influenciam para a perda de compostos fenólicos dos feijões. O grão cozido com remolho (em 

todos os tempos de cozimento) possui mais de 60 % do seu total de compostos fenólicos 

representado pelos compostos fenólicos solúveis, enquanto que o grão de feijão cozido sem o 

processo de remolho prévio (em todos os tempos de cozimento) apresentou mais de 70 % do 

total de fenólicos representado pelos insolúveis, principalmente o G40 que apresentou 76 % de 

fenólicos insolúveis do seu total de compostos fenólicos (Figura 10A). A diferença na 

distribuição de compostos fenólicos solúveis e insolúveis entre os processamentos pode ser 

justificada pela lixiviação dos compostos solúveis para o caldo. Estes compostos solúveis 

perdidos do grão cozido sem remolho foram lixiviados para o caldo de feijão, pois após a junção 

dos caldos aos seus respectivos grãos de feijão, ocorreu um aumento dos compostos fenólicos 
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solúveis, que passaram a representar mais de 70 % dos fenólicos totais dos feijões cozidos, 

elevando assim o teor total de compostos fenólicos do feijão cozido que não apresentou uma 

diferença significativa do teor total de compostos fenólicos do GFC (Figura 10B). 

O percentual de solúveis e insolúveis em relação ao total de compostos fenólicos neste 

presente estudo foi diferente do encontrado em outros estudos como, por exemplo, 54% de 

solúveis e 46% de insolúveis no feijão preto cru (WANG et al., 2016) e 47% de solúvel e 53% 

de insolúvel no feijão “cranberry” cru (CHEN et al., 2015b). No entanto, estes estudos 

avaliaram o feijão cru, sendo assim não há parâmetros para se comparar com os feijões cozidos 

com e sem remolho prévio. O GFC apresentou 85 % de compostos solúveis e 15 % de 

insolúveis, sendo portanto diferente da literatura, porém essas diferenças podem ter ocorrido 

devido às variações metodológicas de extração e analise dos compostos fenólicos insolúveis 

entre os estudos.  

O processo de remolho influenciou também no conteúdo de solúveis e insolúveis, a fração 

insolúvel foi maior no feijão cozido sem remolho e a solúvel foi maior no cozido com remolho, 

indicando que a água absorvida pelo grão durante o processo de remolho leva ao amolecimento 

da matriz, facilitando a liberação dos compostos fenólicos insolúveis do grão, assim como a 

lixiviação dos solúveis para a água de remolho, justificando assim o menor resultado de 

compostos fenólicos solúveis e insolúveis no feijão cozido com remolho prévio (XU; CHANG, 

2008a; BOATENG et al., 2008). Além disso, a água absorvida pelo grão durante o processo de 

remolho deve influenciar a transferência de calor, durante o cozimento, necessária para a 

liberação dos compostos fenólicos insolúveis na matriz e durante o processo de remolho, o grão 

intumesce rapidamente na fase inicial até chegar a um equilíbrio que ocorre após 16 h (XU; 

CHANG, 2008a), se o grão não passou por essa etapa de intumescimento anterior ao cozimento 

pode estar mais susceptível as reações térmicas que desencadeiam a liberação dos compostos 

fenólicos insolúveis. Outro efeito do processo de remolho foi a sua influência direta na retenção 

de compostos fenólicos (Figura 11). 

O FR foi usado como um parâmetro para classificar o quanto os compostos fenólicos do 

feijão se perderam, mantiveram-se inalterados ou foram liberados da matriz alimentar durante 

os processos de remolho e cozimento. Neste sentido, os feijões cozidos após o processo de 

remolho (Figuras 11A) apresentaram FR dos compostos fenólicos de no máximo 15%, ou seja, 

85% dos compostos fenólicos presentes no GFC foram perdidos durante o processamento 

(remolho e cozimento sob pressão), sendo as maiores perdas ocorridas na cianidina-3-

glicosídeo e delfinidina-3- glicosídeo. Comparando as figuras 11A e 11B, podemos confirmar 

a influência do processo de remolho sobre o FR dos compostos fenólicos, visto que a maioria 
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dos compostos apresentou uma retenção maior nos feijões cozidos sem o remolho prévio 

(Figuras 11B), principalmente os ácidos fenólicos, que apresentaram FR de até 60 %, como por 

exemplo, o ácido di-OH-benzoico no G40 (Figura 11B2), tendo destaque também o ácido 

gálico, que nos feijões cozidos com remolho apresentou FR menor que 10 % e nos feijões sem 

remolho seu FR foi superior a 20 %, chegando a 40 % no G48.  

Os ácidos fenólicos tem sido relacionados na literatura como tendo uma importante ação 

anti-câncer (SHAHIDI; YEO, 2016). Subramanian et al. (2016) investigaram o efeito inibitório 

do ácido gálico sobre as células (HCT-15 cell) de câncer de cólon in vitro e observaram que 

uma concentração mínima de 200 µmol/L de ácido gálico foi suficiente para a indução da 

apoptose e inibição do crescimento das células cancerígenas, enquanto que Ho et al. (2013, 

2010) investigaram o efeito deste ácido fenólico sobre a inibição de metástase do câncer 

gástrico e observaram que o ácido gálico é um agente potencial no tratamento deste câncer. O 

ácido di-OH-benzoico (protocatecuico) também tem sido relacionado com efeitos benéficos 

para a saúde, como por exemplo a atividade quimiopreventiva aos variados tipos de câncer 

relatado na revisão de Tanaka; Tanaka; Tanaka (2011) e o efeito apoptótico nas células de 

câncer de mama (MCF7 cell), pulmão (A549 cell), colo do útero (HeLa cell) e próstata (LNCaP) 

(YIN et al., 2009). Sendo assim pode-se dizer que o feijão cozido com remolho está em 

desvantagem quanto ao efeito benéfico para a saúde do consumidor, pois apresenta menor 

retenção de compostos bioativos. 

Na figura 11 observa-se que todos os compostos fenólicos apresentaram um percentual 

de perda após o processamento, sendo esse percentual maior nos feijões cozidos após o processo 

de remolho. A elevada perda dos compostos deve-se, principalmente, à lixiviação para a água 

de remolho que apresentou coloração escura ao final do processamento, coloração esta que é 

característica de compostos fenólicos (XU; CHANG, 2008a). O comportamento de perda dos 

compostos fenólicos após o processo de remolho no presente estudo foi similar ao encontrado 

por Ranilla; Genovese; Lajolo (2009) no feijão preto cozido por pressão com remolho prévio 

que apresentou perda principalmente de antocianinas e ácidos hidroxicinâmicos, no entanto 

após o cozimento sem o processo de remolho ocorreu uma liberação de kaempferol e o ácido 

ferúlico, fato este que não ocorreu no presente estudo. As diferenças entre os resultados deve-

se, provavelmente, às diferentes metodologias aplicadas no estudo citado, como as temperaturas 

utilizadas na cocção sob pressão (100 e 121°C) e a extração apenas dos fenólicos solúveis.  
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 Figura 11. Fator de retenção dos compostos fenólicos totais no grão de feijão preto (Phaseolus vulgaris 

L.) cozido com e sem remolho por 32 minutos (A), 40 minutos (B) e 48 minutos (C). 

 

Deste modo, tem-se que após o processamento (cozimento com e sem remolho) ocorre 

uma redução do teor de compostos fenólicos totais solúveis, principalmente no grão cozido sem 

remolho, pois seu caldo apresentou o maior teor de fenólicos, sendo que o feijão cozido sem 

remolho apresentou o maior teor de compostos fenólicos insolúveis, com destaque para o G40 

que foi a amostra que apresentou o maior teor total de compostos fenólicos.  

Portanto, considerando o conteúdo de fenólicos totais, o perfil e a distribuição dos 

compostos em suas frações solúvel e insolúvel, sugere-se que a condição de cozimento por 40 

minutos sem remolho prévio resulte no melhor feijão final. Além disso, com base na estimativa 
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de consumo diário per capita de 182,9 g/ dia de feijão pela população brasileira (IBGE, 2011), 

pode-se estimar que o consumo de feijão, considerando a fração solúvel e insolúvel, contribua 

com uma ingestão de 119,3 mg/ dia de compostos fenólicos. De acordo com Correa et al. 

(2015), o feijão contribui com uma ingestão diária de 84,1 mg/ dia de compostos fenólicos, 

porém estes autores não consideram a fração insolúvel dos feijões, mostrando uma estimativa 

subestimada para o consumo destes compostos. Portanto, os resultados do presente estudo 

demonstram a importância de quantificar os compostos fenólicos solúveis e insolúveis dos 

feijões os quais podem contribuir para entender melhor o efeito bioativo deste alimento.  

 

5.3 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DO FEIJÃO PRETO (Phaseolus vulgaris L.) 

CRU E COZIDO, COM E SEM REMOLHO PRÉVIO 

 

A CAT pode ser determinada por ensaios baseados em dois mecanismos de ação, o 

mecanismo de transferência de hidrogênio, que é baseado na reação de competição, e o 

mecanismo por transferência de elétrons, que é baseado na redução do oxidante, ou seja, na 

capacidade do antioxidante doar elétrons para o oxidante que se reduz e não reage mais. No 

grupo dos ensaios por transferência de hidrogênio enquadra-se o ensaio de ORAC, enquanto 

que no grupo dos ensaios por transferência de elétrons está o ensaio de Folin-Ciocalteu. O 

ensaio de TEAC baseia-se no mecanismo de transferência de elétrons, com participação 

marginal do mecanismo de transferência de hidrogênio (HUAG; OU; PRIOR, 2005). Sendo 

assim, estes três ensaios de CAT foram utilizados a fim de obter uma resposta mais completa 

quanto à CAT do feijão cru e do cozido, com e sem remolho, em diferentes tempos (Figura 12) 

e dos seus respectivos caldos (Figura 13) e da água de remolho. 

No presente estudo a CATtotal das amostras correspondeu ao somatório da CAT da fração 

solúvel e da insolúvel.  No ensaio de TEAC, o GFC apresentou uma CATtotal de 29,9 µmol ET/g 

b.s., os grãos cozidos com remolho e sem remolho apresentaram uma CATtotal média de 31,1 e 

44,2 µmol ET/g b.s., respectivamente, sendo que a fração insolúvel (em média 60 %) apresentou 

a maior contribuição para a CATtotal em quase todas as amostras, exceto G48 e G48R (38 %). 

No ensaio de Folin-Ciocalteu, o GFC apresentou uma CATtotal de 557,8 mg EAG/100g b.s., os 

grãos cozidos com remolho e sem remolho apresentaram uma CATtotal média de 446,7 e 544,9 

mg EAG/100g b.s., respectivamente, sendo que a fração insolúvel (em média 70 %) apresentou 

a maior contribuição para a CATtotal em todas as amostras. E por fim, no ensaio de ORAC, o 

GFC apresentou uma CATtotal de 118,0 µmol ET/g b.s., os grãos cozidos com remolho e sem 
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remolho apresentaram uma CATtotal média de 135,5 e 164,3 µmol ET/g b.s., respectivamente, 

sendo que a fração solúvel (em média 62 %) apresentou a maior contribuição para a CATtotal 

em todas as amostras. Portanto, observa-se que a fração insolúvel contribuiu com mais de 40 

% para a CATtotal das amostras em todos os ensaios, demonstrando a importância dos compostos 

insolúveis para a ação antioxidante dos feijões.   

Considerando o ensaio de TEAC, o GFC apresentou menor valor de CAT na fração 

solúvel (8,60 µmol ET/g b.s.) do que a fração insolúvel (21,3 µmol ET/g b.s.). Em contrapartida, 

os grãos de feijão cozidos, com e sem remolho prévio, apresentaram uma média do valor de 

CAT igualmente distribuída (50 %) na fração solúvel e insolúvel. Além disso, a fração solúvel 

dos feijões cozidos apresentou maior CAT do que a fração solúvel dos GFC (Figura 12 A1), 

sugerindo que o tratamento térmico facilitou a hidrólise de compostos antioxidantes de 

estruturas da parede vegetal ao longo do tempo. Adicionalmente, os grãos de feijão cozidos sem 

remolho apresentaram um valor de CATtotal 29% (em média) maior do que o valor de CATtotal 

dos grãos de feijão cozidos com remolho e, ambos os tratamentos apresentaram um valor de 

CATtotal em média 26 % maior do que o GFC. Portanto, o cozimento influenciou para um 

aumento da CATtotal das amostras, porém o processo de remolho contribuiu para uma menor 

CATtotal nas amostras cozidas. Além disso, ambos os processamento influenciaram para alterar 

a contribuição das frações solúvel e insolúvel para a CATtotal determinada pelo ensaio de TEAC.  

 Corroborando com estes resultados, observou-se uma elevada CAT na água de remolho 

que foi coletada após as 16 h de processamento (6,53 ± 0,98 µmol ET/ml de água de remolho). 

O processo foi realizado na proporção 1:3 (a cada 1g de feijão adicionou-se 3 mL de água), 

logo, pode-se sugerir que a água de remolho apresente uma CAT de 19,6 ± 2,95 µmol ET/g de 

feijão. Sendo assim, é plausível dizer que o GFC que passou pelo processo de remolho reduziu 

a sua CATtotal em 34 % antes mesmo do processo de cozimento. 

O processo prévio de remolho do feijão também influenciou para a CAT dos caldos de 

feijão com e sem remolho (Figura 13 A), sendo que o C32 e o C48 apresentaram uma CAT 

maior do que a CAT do C32R e a do C48R, respectivamente. No entanto, quando se compara 

os diferentes tempos de cozimento em um mesmo tratamento, observa-se que houve uma 

redução da CAT com o aumento do tempo de cozimento apenas para os caldos provenientes 

dos feijões cozidos com processo de remolho prévio. No caso dos feijões cozidos sem esse 

processo prévio houve uma redução da CAT entre os tempos de cozimento de 32 e 40 minutos, 

seguido de um aumento após 48 minutos de cozimento. Portanto, pode-se sugerir que existe 

uma degradação dos compostos antioxidantes que por sua vez podem resultar em novos 
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produtos que têm ação antioxidante, como por exemplo os derivados da reação de Maillard 

(SAMARAS et al., 2005; NICOLI et al., 1997). 

A CAT dos caldos foi maior do que a CAT dos seus respectivos grãos cozidos com e 

sem remolho prévio, demonstrando que compostos antioxidantes estão sendo transferidos por 

lixiviação para o caldo. O caldo e o grão de feijão geralmente são consumidos em conjunto. 

Desta forma, quando se apresenta a CATtotal considerando o somatório da CAT dos caldos à 

dos seus respectivos grãos (Figura 14), observa-se que houve um aumento da CATtotal das 

amostras G32R e G40R em comparação a CATtotal do GFC (Figura 12 A3). Dessa forma, o 

G32R (grão + caldo) e o G40R (grão + caldo) apresentaram uma CAT 5,5 e 4 vezes maior em 

relação ao G32R e G40R (apenas os grãos). De uma forma geral, a junção do caldo ao grão 

aumenta de 3 a 4 vezes a CAT pelo ensaio TEAC, fato que está relacionado aos compostos 

fenólicos solúveis que são lixiviados do grão para o caldo durante o cozimento. 

Não existem muitos estudos que avaliam a CAT pelo método de TEAC do feijão preto 

cru e após processamento doméstico, no entanto Huber et al. (2014) avaliaram o efeito do 

processamento sobre a CAT do feijão branco e não observaram uma diferença significativa no 

ensaio de TEAC entre o feijão branco cru e o cozido com e sem remolho, diferente do que foi 

encontrado neste trabalho, muito provavelmente devido à coloração da casca do grão que está 

diretamente relacionado aos compostos fenólicos e à capacidade antioxidante (ANTON et al., 

2008). Em outra leguminosa estudada, observou-se que o remolho diminuiu em média 64 % da 

resposta de TEAC da fava crua para a que passou por esse processo, no entanto não há a 

comparação entre as favas cozidas com e sem o remolho prévio (SIAH et al., 2014). Quando se 

compara as frações solúvel e insolúvel, observa-se que a insolúvel apresenta uma maior resposta 

antioxidante que a solúvel no feijão preto cru, porém o mesmo não foi encontrado por Wang et 

al. (2016) onde 52 % da CAT pelo ensaio de TEAC foi da fração solúvel e 48 % da insolúvel, 

mas estas diferenças de resultado pode ser devido aos diferentes procedimentos de extração 

utilizados em ambos estudos.  

Considerando o ensaio de ORAC, o GFC apresentou uma maior CAT na fração solúvel 

(70,5 µmol ET/g b.s.) do que na fração insolúvel (47,5 µmol ET/g b.s), resultando em uma 

CATtotal de 118 µmol ET/g b.s de GFC. Em relação aos feijões cozidos, com e sem remolho, a 

CAT da fração solúvel foi aproximadamente 2 vezes maior nos grãos de feijão cozido sem 

remolho do que nos grãos de feijão cozidos com remolho (Figura 12 B1), com exceção do G40 

que foi menor que o G40R. Por outro lado, a CAT da fração insolúvel (Figura 12 B2) foi maior 

nos grãos de feijão cozidos com remolho prévio. 
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Quanto a CATtotal pelo ensaio de ORAC (Figura 12 B3), esta apresentou um 

comportamento similar à CAT da fração solúvel, visto que a fração solúvel contribuiu em maior 

percentual para a resposta da CATtotal pelo ensaio de ORAC. O G40 foi a amostra que 

apresentou a menor CATtotal, no entanto, o G40 apresentou o maior teor de compostos fenólicos 

totais (Figura 10B). Vale ressaltar que no presente estudo observou-se uma correlação inversa 

entre o ensaio de ORAC e o teor de compostos fenólicos totais (R²= -0,567 e p= 0,02) nas 

amostras. 

Quanto a CAT do caldo de feijão, observou-se que no caldo de feijão cozido com 

remolho o comportamento da CAT pelo ensaio de ORAC foi similar àquele observado no 

ensaio de TEAC (Figura 13 B). Sendo assim, a CAT do C40R foi significativamente menor do 

que a CAT do C32R e C48R, mostrando uma degradação de compostos antioxidantes no grão, 

seguida de liberação de novos compostos e assim ocorre uma menor transferência dos 

compostos para o caldo. De modo geral, houve diferença significativa entre as CAT dos caldos 

provenientes dos cozimentos com e sem remolho prévio, exceto para o tempo de 32 minutos, 

apresentando um comportamento inverso entre os caldos com e sem remolho com aumento do 

tempo de cozimento de 40 para 48 minutos. 

A água de remolho apresentou uma CAT de 8,21 ± 1,69 µmol ET/ml de água de remolho 

ou 24,6 ± 5,07 µmol ET/g de feijão, representando uma perda equivalente a 79 % da CAT do 

GFC. Após a soma da CAT dos grãos cozidos e dos seus respectivos caldos, as amostras 

apresentaram a seguinte ordem crescente de CAT: 243, 351 e 642 µmol ET/g b.s. (G40R, G32R 

e G48R, respectivamente) e 409, 445 e 451 µmol ET/g b.s. (G32, G40 e G48, respectivamente). 

No ensaio de Folin-Ciocalteu, o GFC apresentou menor CAT na fração solúvel (168,5 

mg EAG/100g b.s.) do que na insolúvel (371,4 mg EAG/100g b.s), mesmo comportamento 

observado no ensaio TEAC. Quanto aos feijões cozidos, observa-se que na fração solúvel 

(Figura 12 C1), o processo de cozimento influenciou para a diminuição da CAT em 38 % no 

grão de feijão cozido com remolho, e em 20 % no grão cozido sem remolho, onde o G48 não 

apresentou diferença significativa em relação ao GFC. Na fração insolúvel (Figura 12 C2), 

apenas o G32R apresentou diferença significativa em relação ao GFC, sendo 23 % menor que 

o GFC.  
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Figura 12. Capacidade antioxidante total, TEAC (A), ORAC (B) e Folin-Ciocalteu (C) dos grãos de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) cru e cozido por 32, 40 e 48 

minutos, com e sem remolho prévio, analisada nas frações solúvel (1), insolúvel (2) e total do somatório de solúvel e insolúvel (3). A presença de * indica diferença 

significativa com o tempo zero (feijão cru) de um mesmo tratamento. A presença de letra indica diferença significativa entre o mesmo tempo de cozimento em 

tratamentos diferentes (p<0,05). ANOVA two-way seguida do teste de tukey. ET: equivalente de Trolox; EAG: equivalente de ácido gálico. 
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Figura 13. Capacidade antioxidante total, TEAC (A), ORAC (B) e Folin-Ciocalteu (C), do caldo de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) cozido por 32, 40 e 48 

minutos, com e sem remolho prévio. A presença de * indica diferença significativa entre o mesmo tempo de cozimento em tratamentos diferentes. A presença 

de letra diferentes indica diferença significativa entre os tempo de cozimento de um mesmo tratamento (p<0,05). ANOVA two-way seguida do teste de tukey. 

ET: equivalente de Trolox; EAG: equivalente de ácido gálico. 
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Figura 14. Capacidade antioxidante total, TEAC (A), ORAC (B) e Folin-Ciocalteu (C) do somatório do grão de feijão preto (Phaseolus vulgaris L) cozido, com e 

sem remolho, com seus respectivos caldos. A presença de * indica diferença significativa entre o mesmo tempo de cozimento em tratamentos diferentes. A presença 

de letra indica diferença significativa com o tempo zero (feijão cru) de um mesmo tratamento (p<0,05). ANOVA two-way seguida do teste de tukey. 

ET: equivalente de Trolox; EAG: equivalente de ácido gálico. 
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Após o somatório das frações (Figura 12 C3), observa-se que os grãos de feijão cozidos 

sem remolho não apresentaram diferença significativa do GFC, enquanto que G32R, G40R e 

G48R apresentaram uma diminuição significativa de 20 % em relação ao GFC. Neste sentido, 

o feijão cozido sem remolho apresentou um melhor resultado de CAT no ensaio de Folin-

Ciocalteu quando comparado ao feijão cozido com remolho, assim como na CAT determinada 

pelo ensaio de TEAC. 

Nos caldos, o ensaio de Folin-Ciocalteu (Figura 13 C) não apresentou diferença 

significativa entre C32R e C40R, sendo ambos diferentes do C48R que apresentou resposta de 

CAT 33 % menor neste ensaio, enquanto que C40 e C48 não diferiram significativamente entre 

si e ambos foram, em média, 10 % menor que C32. Como não existe diferença entre C32 e 

C32R, o aumento do tempo de cozimento de 40 para 48 minutos leva a uma queda na CAT pelo 

ensaio de Folin-Ciocalteu no caldo com remolho e não altera a resposta no sem remolho. A 

queda da CAT de Folin-Ciocalteu no caldo com remolho está relacionada à lixiviação de 

compostos fenólicos para a água durante o processamento, diminuindo assim a quantidade de 

fenólicos disponíveis no grão para transferir para o caldo durante o processo de cozimento. 

Neste sentido, a água de remolho apresentou no ensaio de Folin-Ciocalteu 45,1 ± 5,01 mg 

EAG/100 ml de água de remolho, ou seja, 135,3 ± 15,02 mg EAG/100 g de feijão passaram do 

GFC para a água de remolho. 

Ao analisar o caldo e o grão de feijão em conjunto obteve-se um aumento da CAT do 

ensaio de Folin-Ciocalteu nos feijões cozidos (Figura 13 C), sendo o G32R (grão + caldo) a 

amostra que apresentou o maior aumento devido ao seu caldo ter tido, juntamente com o C40R, 

a maior resposta do ensaio de Folin-Ciocalteu e o G32R a menor CAT. Entre os grãos cozidos 

com remolho, o G40R foi o que apresentou maior valor de Folin-Ciocalteu e por isso o G40R 

(grão + caldo) foi a amostra que apresentou o maior resposta de CAT no ensaio de Folin-

Ciocalteu. Os feijões G48 (grão + caldo) e G48R (grão + caldo) aumentaram proporcionalmente 

e mantiveram a mesma relação que G48 e G48R (apenas grãos). 

No presente estudo, conforme o esperado observou-se uma correlação positiva entre os 

ensaio de TEAC e o Folin-Ciocalteu (p= 0,02 r= 0,848). Além disso, os ensaios de TEAC e 

Folin-Ciocalteu também se correlacionaram positivamente com o conteúdo de compostos 

fenólicos totais (p= 0,07 r= 0,462 e p= 0,03 r= 0,545, respectivamente), enquanto o ORAC 

correlacionou-se negativamente com estes compostos (p= 0,02 r= -0,567). Os ensaios de Folin-

Ciocalteu (p= 0,002 r= 0,676) e de TEAC (p= 0,004 r= 0,708) apresentaram correlação direta 

com o conteúdo de malvidina que foi o principal flavonoide encontrado no feijão e que, por sua 
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vez, apresentou correlação direta com o conteúdo de compostos fenólicos totais (p= 0,007 r= 

0,648).  

Apesar de neste estudo o feijão preto cru ter apresentado um teor maior de CAT no 

ensaio de Folin-Ciocalteu na fração insolúvel do que na solúvel, o mesmo não foi encontrado 

por Wang et al. (2016) que apresentou um teor de fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteu, que neste trabalho está representando a capacidade antioxidante, na fração solúvel 

maior que na insolúvel. As lentilhas também mostraram um percentual maior de solúvel do que 

insolúvel, sendo que as cozidas tiveram resultado de Folin-Ciocalteu menor que as cruas (YEO; 

SHAHIDI, 2017), assim como o feijão preto estudado por Ranilla; Genovese; Lajolo (2009) 

que teve resposta a este ensaio maior no cru, seguido do cozido sem remolho e do cozido com 

remolho, mesmo resultado deste presente estudo. Xu; Chang (2008a) observaram que o feijão 

preto cru teve teor maior de CAT neste ensaio do que o cozido com remolho, porém não 

analisaram o feijão cozido sem o remolho, por outro lado, analisaram a agua de remolho e viram 

que após as 16h de processamento o feijão cru perde 52% e 26% de CAT para a agua de 

remolho, nos ensaios de Folin-Ciocalteu e ORAC, respectivamente. 

Poucos foram os estudos que avaliaram a água do cozimento das leguminosas, no 

entanto, Xu; Chang (2008a) observaram que o caldo do feijão preto cozido com remolho por 

ebulição sob pressão apresentava 22 e 24 % de CAT do feijão cru pelos ensaios de Folin-

Ciocalteu e ORAC, respectivamente. Em outro estudo, a CAT pelo ensaio de Folin-Ciocalteu 

no caldo do feijão preto foi maior do que a CAT do grão, sendo que os caldos dos feijões que 

passaram pelo processo de remolho apresentaram resultados menores do que aqueles que não 

passaram por esse processamento (RANILLA; GENOVESE; LAJOLO, 2009), diferentemente 

do encontrado neste estudo, onde dependendo do tempo de cozimento houve diferença entre o 

processamento que apresentou maior resposta de Folin-Ciocalteu, entretanto a diferença de 

metodologia de cozimento entre os estudos pode ter influenciado nesta discrepância de 

resultados. Ao juntarmos os resultados dos grãos cozidos aos seus respectivos caldos do 

presente estudo o valor da CAT aumenta muito, mesmo comportamento encontrado por Ranilla; 

Genovese; Lajolo (2009) e Xu; Chang (2008a). 

A CAT dos feijões foi diretamente influenciada pelo cozimento e pelo processo de 

remolho, sendo que a presença do remolho reduziu a CAT das amostras. Neste sentido, tem-se 

que 34, 75 e 79 % da CAT dos ensaios de TEAC, Folin-Ciocalteu e ORAC, respectivamente, 

foram lixiviados do grão cru para a água de remolho, o que influenciou na CAT do grão e, 

consequentemente, do caldo de feijão. No ensaio de TEAC, a fração insolúvel apresentou 

resposta maior que na solúvel, porém na fração solúvel ocorreu aumento da resposta após o 
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cozimento para ambos os tratamento, enquanto que na insolúvel a resposta diminuiu com o 

processo de remolho. A CAT pelo ensaio de TEAC foi maior no grão e no caldo de feijão cozido 

sem remolho prévio. No ensaio de ORAC a resposta da fração solúvel foi maior que da fração 

insolúvel, no entanto, em ambas as frações ocorreram variações na resposta entre os tratamentos 

e no somatório a CAT variou menos no feijão cozido sem remolho. Por fim, no ensaio de Folin-

Ciocalteu o cozimento desencadeou uma diminuição na resposta da fração solúvel em relação 

ao grão de feijão cru, sendo a queda maior no feijão cozido com remolho prévio. Portanto, os 

feijões cozidos sem remolho apresentaram CAT maior que aqueles que passaram por remolho 

prévio ao cozimento. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O processamento doméstico do feijão preto (Phaseolus vulgaris L) influenciou sobre a 

textura e composição dos feijões, bem como no conteúdo e perfil de compostos fenólicos 

solúveis e insolúveis e a sua capacidade antioxidante. Por meio dos resultados obtidos no 

presente estudo, conclui-se que o cozimento e o processo de remolho influenciaram para as 

propriedades nutricionais e funcionais dos feijões. Portanto, foi possível observar que os feijões 

cozidos com e sem remolho apresentaram textura macia, sendo classificados como “prontos 

para consumo”, e composição centesimal adequado ao esperado, onde percebeu-se que o 

processo de remolho influenciou para a qualidade do produto final diminuindo o teor de cinzas, 

proteínas e lipídeos.  

Os feijões, tanto em sua forma in natura, quanto processados, apresentaram uma 

importante contribuição dos compostos fenólicos solúveis e insolúveis para o conteúdo total 

destes compostos bioativos nos alimentos. Sendo assim, observou-se que os compostos 

fenólicos insolúveis apresentam um importante papel na contribuição para o conteúdo total de 

fenólicos do feijão preto e que o processamento influenciou no teor e na distribuição dos 

compostos fenólicos entre as frações solúvel e insolúvel, influenciando também da retenção 

destes compostos. 

O processo de remolho desencadeou uma menor retenção dos compostos fenólicos de 

ambos os grupos estudados (flavonoides e não flavonoides). Nos feijões cozidos sem remolho 

prévio, onde a retenção foi maior, destacaram-se os ácidos fenólicos (compostos não 

flavonoides), principalmente o ácido di-hidroxibenzoico e o ácido gálico. Os ácidos fenólicos 

foram os principais compostos fenólicos encontrados na fração insolúvel dos feijões cozidos 

com e sem remolho, enquanto que as antocianinas (compostos flavonoides) foram os principais 

fenólicos na fração solúvel, principalmente nos caldos. Demonstrando a importância dos 

compostos insolúveis para o conteúdo total de fenólicos e para a retenção destes.  

O cozimento e o remolho reduziram o teor de compostos fenólicos totais solúveis, 

principalmente no grão cozido sem remolho, pois seu caldo apresentou o maior teor de 

fenólicos, sendo que o feijão cozido sem remolho apresentou o maior teor de compostos 

fenólicos insolúveis, com estaque para o G40 que foi a amostra que apresentou o maior teor 

total de compostos fenólicos. A capacidade antioxidante total dos feijões foi diretamente 

influenciada pelo cozimento e pelo processo de remolho, sendo que a presença do remolho 

desencadeou uma resposta menor de CAT. Sendo assim, a CAT pelo ensaio de TEAC foi maior 
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no grão e no caldo de feijão cozido sem remolho prévio, enquanto que no ensaio de ORAC a 

resposta da fração solúvel foi maior que da fração insolúvel, no entanto, em ambas as frações 

ocorreu uma variação na resposta entre os tratamentos e no somatório o CAT variou menos no 

feijão cozido sem remolho e  por fim, no ensaio de Folin-Ciocalteu o cozimento desencadeou 

uma diminuição na resposta em relação ao grão de feijão cru, sendo a queda maior no feijão 

cozido com remolho prévio.  

Portanto, os feijões cozidos sem remolho apresentaram CAT maior que aqueles que 

passaram por remolho prévio ao cozimento, bem como maior percentual de compostos 

fenólicos, solúveis e insolúveis, sendo indicado como melhor processamento doméstico o 

cozimento do feijão preto por 40 minutos sem o processo de remolho prévio. No entanto, há de 

se considerar a presença dos fatores antinutricionais nos feijões cozidos sem o remolho prévio, 

por isso novos estudos são necessários quanto aos fatores antinutricionais, principalmente os 

fitatos e os taninos, para assim complementar as informações do presente estudo. 

Este trabalho contribui com informações importantes quanto a ingestão de compostos 

fenólicos, principalmente da população brasileira que tem o feijão como uma das principais 

fontes de fenólicos na dieta. A principal contribuição dar-se quanto aos compostos fenólicos 

insolúveis, que são pouco investigados, porem contribuem com 20% dos fenólicos totais desta 

matriz alimentar, sendo assim subestimado a estimativa de consumo de fenólicos da dieta. Estes 

resultados demonstram a importância de se estudar ambas as frações para se obter informações 

mais precisas quanto ao potencial bioativo dos fenólicos do feijão preto. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Cromatogramas dos padrões comerciais de ácidos fenólicos e de antocianinas  

utilizados para a identificação e quantificação dos compostos fenólicos nas 

amostras 

 

 

 
Mix de padrões de compostos fenólicos (10 ppm). 1. Ácido gálico; 2. Ácido di-

hidroxibenzoico; 3. Ácido p-hidroxibenzoico; 4. Ácido p-cumárico; 5. Ácido ferúlico; 6. 

Ácido sinapico; 7. Quercetina e 8. Kaempferol.  

 

 

 

Padrões de antocianinas (10 ppm). 1. Cianidina-3-glicosidio. 2. Delfinidina-3-glicosidio e  

3. Malvidina
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ANEXO B - Cromatogramas dos compostos fenólicos solúveis identificados e quantificados  

nas amostras de feijão cru, grão e caldo de feijão cozido sem remolho por 40 

minutos e água de remolho. 

 

Feijão cru. 1. Não identificado; 2. Não identificado; 3. Ácido di-hidroxibenzoico; 4. Ácido p-

hidroxibenzoico; 5. Delfinidina-3-glicosidio; 6. Cianidina-3-glicosidio; 7. Ácido p-cumárico; 

8. Ácido ferúlico; 9. Malvidina     

 
Grão de feijão cozido sem remolho por 40 minutos. 1. Não identificado; 2. Não identificado; 3. 

Ácido di-hidroxibenzoico; 4. Ácido p-hidroxibenzoico; 5. Delfinidina-3-glicosidio; 6. Ácido p-

cumárico; 7. Ácido ferúlico; 8. Ácido sinapico 
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Caldo de feijão cozido sem remolho por 40 minutos. 1. Não identificado; 2. Ácido di-

hidroxibenzoico; 3. Ácido p-hidroxibenzoico; 4. Delfinidina-3-glicosidio; 5. Ácido p-cumárico; 6. 

Ácido ferúlico; 7. Ácido sinapico; 8. Malvidina  

 

 
Água de Remolho. 1. Não identificado; 2. Ácido di-hidroxibenzoico; 3. Ácido p-hidroxibenzoico; 4. 

Cianidina-3-glicosidio; 5. Ácido p-cumárico; 6. Ácido sinapico; 7. Malvidina
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ANEXO C - Cromatogramas dos compostos fenólicos insolúveis (hidrolise alcalina)  

identificados e quantificados nas amostras de feijão cru e no grão  

cozido sem remolho por 40 minutos 

 

Feijão cru. 1. Não identificado; 2. Ácido gálico; 3. Ácido di-hidroxibenzoico; 4. Ácido p-

hidroxibenzoico; 5. Ácido p-cumárico; 6. Ácido ferúlico; 7. Malvidina; 8. Kaempferol 

 

 

Grão de feijão cozido sem remolho por 40 minutos. 1. Não identificado; 2. Ácido gálico; 3. Ácido di-

hidroxibenzoico; 4. Ácido p-hidroxibenzoico; 5. Ácido p-cumárico; 6. Ácido ferúlico; 7. Ácido 

sinapico; 8. Malvidina; 9. Kaempferol 
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ANEXO D - Cromatogramas dos compostos fenólicos insolúveis (hidrolise ácida)  

identificados e quantificados nas amostras de feijão cru e no grão 

cozido sem remolho por 40 minutos 

 

 
Feijão cru. 1. Ácido gálico; 2. Ácido p-cumárico; 3. Malvidina 

 

 
Grão de feijão cozido sem remolho por 40 minutos. 1. Não identificado; 2. Ácido gálico; 3. Ácido di-

hidroxibenzoico; 4. Ácido p-cumárico; 5. Malvidina 


