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RESUMO 
 

O feijão é uma leguminosa com importante papel na nutrição humana, sendo 

uma das principais fontes de proteínas na alimentação dos brasileiros. 

Entretanto, as alterações pós-colheita que ocorrem durante o armazenamento 

ocasionam o endurecimento do grão, que perde suas características de textura 

e palatabilidade. Estima-se que o endurecimento ocasione perdas de 100-500 

mil toneladas deste grão ao ano. Considerando que o consumo per capita de 

feijão em 2013 foi estimado em 16 Kg por habitante ao ano, as perdas 

relacionadas ao endurecimento alimentariam aproximadamente 34 milhões de 

brasileiros. Neste cenário, diversas alternativas têm sido testadas no intuito de 

reaproveitar os grãos endurecidos. Neste trabalho, feijões endurecidos dos 

gêneros Phaseolus (Phaseolus vulgaris) e Vigna (Vigna unguiculata) foram 

tratados por extrusão e autoclavagem no intuito de se estudar as possíveis 

aplicações dos produtos gerados. Os feijões extrusados apresentaram 

características nutricionais e tecnológicas que permitiram sugerir sua aplicação 

como ingrediente na formulação de pães e como fonte de nitrogênio para 

composição de meios de cultura. A utilização de farinhas mistas de feijão 

extrusado e trigo originou pães com 10% mais proteínas e 2,5 vezes mais fibras 

do que os pães produzidos apenas com farinha de trigo. Estes resultados 

evidenciaram que as farinhas de feijão extrusado constituem ingredientes 

nutricionalmente e economicamente viáveis para a aplicação tecnológica na 

elaboração de pães, melhorando as características nutricionais sem alterar os 

atributos sensoriais. As farinhas de feijão extrusado também foram utilizadas 

como fonte de nitrogênio em meios de cultura, avaliando-se o efeito da 

substituição na taxa de crescimento e expressão de proteínas. Os resultados 



 
 

evidenciaram que o uso de feijão caupi (Vigna unguiculata) extrusado não é uma 

alternativa promissora para o cultivo de bactérias, uma vez que os valores de 

densidade óptica foram 20% inferiores àqueles apresentados em meio 

comercial. Por outro lado, o feijão comum (Phaseolus vulgaris) extrusado 

mostrou-se uma eficiente fonte de nutrientes para o crescimento de bactérias e 

leveduras. Além disso, o uso de meios de cultura contendo feijão comum 

melhorou a taxa de produção de proteínas recombinantes tanto em bactérias, 

quanto em leveduras. Os grãos de feijão caupi e comum endurecidos também 

foram tratados por autoclavagem no intuito de se avaliar a possibilidade de 

reinclusão do grão inteiro na alimentação. Os resultados encontrados 

evidenciaram que, apesar dos valores de dureza não permitirem a reinclusão 

dos grãos inteiros na alimentação, a autoclavagem melhorou as características 

nutricionais dos feijões endurecidos, enquanto preservou suas propriedades 

tecnológicas. Por fim, os resultados obtidos neste trabalho evidenciaram que 

cada espécie de feijão apresenta um comportamento distinto frente a cada 

condição de processamento, seja por autoclavagem, seja por extrusão. Diante 

disso, fica evidente que o tipo e as condições de processamento a serem 

escolhidos dependerão da espécie de feijão utilizada e das propriedades 

requeridas para cada aplicação proposta.  

 

Palavras-chave: endurecimento, autoclavagem, extrusão, Phaseolus vulgaris, 

Vigna unguiculata. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Beans are legumes that present high content of protein, which make them one of 

the most important sources of nutrients in Brazil. Despite their excellent nutritional 

profile, changes in biochemical and physicochemical properties during storage 

leads to the hardening of grains, which compromise their texture and palatability. 

It is known that bean’s hardening is responsible for losses about of 100.000-

500.000 ton of beans per year. In addition, considering that per capita intake of 

beans in Brazil was 16 Kg/person/year, the content of discharged grains as 

function of hardening could feed 34 million of Brazilian. In this scenario, several 

processes have been tested aiming to provide an alternative of inclusion for these 

residues. In this work, hardened beans from genus Phaseolus (Phaseolus 

vulgaris) and Vigna (Vigna unguiculata) were treated by autoclaving and 

extrusion and the products were tested regarding their applicability in 

biotechnological area. The extruded beans presented nutritional and 

technological properties that allowed their use as ingredients in bread production. 

Results evidenced that breads made using a mixture of extruded bean and wheat 

flours presented 10% higher protein and 2.5-hold higher fiber than breads made 

with 100% wheat flour. These results indicate that extruded bean flours constitute 

ingredients nutritionally and economically viable for technological application in 

breads elaboration, conferring improvement of nutritional characteristics without 

changing sensory attributes. The extruded hardened beans were also used as 

ingredient of culture medium replacing the traditional nitrogen sources. Results 

evidenced that the use of extruded cowpea (Vigna unguiculata) flour is not 

promising since the optical density of microorganisms grown in culture medium 



 
 

containing extruded cowpea was 20% lower than the optical density observed in 

commercial media. On the other hand, the microorganisms grown in media 

containing extruded common bean (Phaseolus vulgaris) presented higher values 

of optical density and protein expression when compared to commercial broths. 

Alternatively, the grains were treated by autoclaving, with perspective of use the 

whole grain. Results evidence that after autoclaving the hardness of grains 

remained high, which disable their use of whole grain. However, the autoclaving 

process improved the nutritional quality without modifying the technological 

properties. Finally, results evidenced that each genus presented a different 

behavior after treatment by extrusion or autoclaving. Thus, it is evident that the 

type and conditions processing used will depend of bean characteristics as well 

as the properties required to the proposal application.  

 

Keywords: hardening, autoclaving, extrusion, Phaseolus vulgaris, Vigna 

unguiculata. 
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INTRODUÇÃO 

 

  As plantas da família das leguminosas têm um importante papel na 

nutrição humana pois são uma valiosa fonte de proteínas, calorias, minerais e 

vitaminas [1, 2]. Por suas características nutricionais, o feijão representa uma 

importante fonte protéica na dieta de populações das regiões tropicais e 

subtropicais, especialmente nas Américas e África, que respondem por 86,7% 

do consumo mundial deste grão [3, 4].  

Neste cenário o Brasil apresenta-se como o segundo maior produtor e 

consumidor mundial de feijão, sendo superado apenas pela China [5]. Além 

disso, o cultivo do feijão é de grande importância econômica, social e nutricional, 

sendo cultivado por pequenos, médios e grandes agricultores. No Brasil o feijão 

é um importante componente da alimentação, tendo em vista que substitui 

nutricionalmente produtos cárneos na dieta da população de baixa renda. De 

modo geral, o feijão é a principal fonte de proteínas na alimentação dos 

brasileiros, seguido em importância pela carne bovina e arroz. Estes três 

alimentos básicos contribuem com cerca de 70% da ingestão protéica e, neste 

sentido, a importância alimentar do feijão aumenta em função do menor custo da 

proteína deste grão quando comparado com os produtos de origem animal [6-8].  

Assim sendo, as oscilações no preço desta leguminosa acabam por ser 

uma importante restrição ao seu consumo para a população de baixa renda, e 

preocupam por resultarem em prejuízo nutricional expressivo. Para minimizar a 

queda na oferta e, portanto oscilações de preço, são necessárias três safras ao 

longo do ano, uma vez que o feijão não pode ser armazenado por mais que 
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quatro meses. Em função desta limitação no tempo de armazenagem, o feijão é 

um alimento que sofre pesadamente o efeito de oscilações climáticas, que 

interferem na produtividade do grão e, consequentemente, no preço final do 

produto beneficiado. 

A restrição ao armazenamento se deve ao fato de que o feijão sofre 

alterações pós-colheita que resultam no seu endurecimento. À medida que vai 

endurecendo, o feijão apresenta aumento do tempo de cocção, alteração de 

textura e sabor, e redução do valor nutricional [9, 10]. Essas alterações químicas 

e físicas, também conhecidas como fenômeno “Hard-to-cook” (HTC), são 

aceleradas quando as condições de armazenamento apresentam alta umidade 

do ar (>75%) e temperaturas elevadas (30-40 ºC), condições características dos 

países de clima tropical [11].  

O fenômeno HTC é responsável por perdas anuais expressivas. Estima-

se que, por ano, 100-500 mil toneladas de feijão deixam de ser utilizados na 

alimentação humana em função do endurecimento. A provável complexação de 

proteínas e carboidratos com outros constituintes da semente resulta em uma 

redução considerável do potencial de aproveitamento dos nutrientes presentes 

no grão, uma vez que essas biomoléculas não conseguem ser completamente 

hidrolisadas no processo de digestão, ocorrendo, consequentemente, uma 

redução da biodisponibilidade destes compostos [12]. 

Muitas hipóteses foram propostas na tentativa de explicar os fatores que 

resultam no desenvolvimento do fenômeno HTC. Dentre as hipóteses mais 

estudadas para o fenômeno HTC estão [9, 13-16]: 

1. Formação de pectatos insolúveis;  
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2. Aumento do conteúdo de taninos condensados na casca e migração de 

taninos solúveis para os cotilédones do grão;  

3. Formação de complexos entre taninos e macromoléculas da lamela 

média;  

4. Desnaturação e/ou associação protéica; 

5. Formação de complexos entre polifenóis, proteínas e pectinas;  

6. Lignificação da parede celular; 

7. Oxidação e/ou polimerização lipídica;  

8. Mecanismos múltiplos.  

Apesar de muitas hipóteses, ainda não está claro quais moléculas estão 

envolvidas no desenvolvimento do fenômeno HTC. Entretanto, os fatores 

extrínsecos à composição do grão que desencadeiam o processo de 

endurecimento estão bem definidos. Em relação a tais fatores, medidas como 

armazenamento apropriado, o uso de atmosfera controlada, pré-tratamentos e o 

desenvolvimento de sementes menos propensas ao efeito HTC devem ser 

adotadas.  

Nutricionalmente, um grão endurecido apresenta as mesmas 

características de um grão sem o efeito HTC, com a mesma quantidade de 

proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Entretanto, quando se 

analisa a biodisponibilidade destes nutrientes, o grão endurecido tem problemas. 

As alterações pós-colheita reduzem drasticamente a digestibilidade de amido e 

proteínas [17, 18]. Associado a isso, o próprio conteúdo de antinutricionais 

interfere no aproveitamento dos nutrientes e torna o feijão endurecido menos 

nutritivo.  
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Enquanto não se consegue determinar todas as rotas bioquímicas 

envolvidas no HTC, algumas alternativas de aproveitamento destes grãos têm 

sido propostas. Nos últimos anos, diversas tecnologias de processamento foram 

testadas no intuito de reaproveitar os grãos endurecidos, com vistas à 

alimentação animal e, mais recentemente, na alimentação humana [12, 19]. 

 Como alternativa para a reinclusão destes grãos em produtos alimentícios 

destacam-se os processamentos que recuperam as características de 

aceitabilidade. Para tanto, o processo deve reduzir ou eliminar os antinutricionais 

e, ao mesmo tempo, recuperar ou melhorar as propriedades tecnológicas, de 

modo a conferir a estes produtos uma nova aplicação, quer seja possibilitando a 

sua utilização como alimento ou como ingrediente alimentar [9, 19, 20], quer seja 

sua utilização tecnológica como substrato para produção de etanol [21] ou fonte 

de proteína de alta qualidade para suplementação de produtos [22]. Dentre as 

diversas tecnologias propostas para o aproveitamento destes subprodutos, a 

utilização de extrusão e autoclavagem pode produzir materiais passíveis de 

serem utilizados como fonte de nutrientes.  

A extrusão é definida como um processo contínuo no qual o cisalhamento 

mecânico é combinado com o calor para gelatinizar o amido e desnaturar 

materiais protéicos, plasticizando e reestruturando os componentes do alimento 

de modo a gerar produtos com novas texturas e formas, com propriedades 

funcionais alteradas e melhoria do valor nutricional [23].  

 O processo de extrusão constitui um processo HTST (High Temperature 

and Short Time – Alta Temperatura e Tempo Curto), no qual um material 

hidratado é introduzido num cilindro para ser, em seguida, conduzido em uma 

única direção e sentido ao longo de um canhão [24]. A extrusora é basicamente 
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constituída pelo alimentador, cilindro encamisado (canhão ou barril), parafuso 

(ou rosca) e matriz (Figura 1).  

 

Figura 1. Representação esquemática de uma extrusora de rosca simples. 

 

 Na extrusão, o aquecimento do material ocorre pela dissipação da energia 

mecânica adicionada ao eixo do parafuso e pela transferência de calor dos 

aquecedores que cercam o barril [25]. À medida que o material se move ao longo 

do barril de extrusão, a pressão interna aumenta em função do diâmetro reduzido 

do orifício da matriz, que limita o fluxo na saída da extrusora. Associada à 

pressão no interior do barril, o preenchimento dos sulcos do parafuso com o 

material a ser extrusado aumenta a força de cisalhamento dentro do 

equipamento, que altera o alinhamento original das moléculas e promove a 

reestruturação do material [9, 24, 25]. 

 Trabalhos anteriores mostraram que a extrusão termoplástica apresenta 

efeito considerável sobre as propriedades bioquímicas e tecnológicas de feijões 

comuns (Phaseolus vulgaris) e feijões caupi (Vigna unguiculata). A extrusão 

possibilitou a destruição total ou parcial de fatores antinutricionais, promoveu a 

gelatinização do grânulo de amido, desnaturação e reorientação de proteínas, 
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ruptura de ligações de hidrogênio e inativação enzimática, homogeneização e 

fusão de gorduras [17, 18, 26]. De modo geral, a extrusão altera as 

características nutricionais, funcionais e tecnológicas dos produtos extrusados 

[27, 28].  

Além da extrusão, a autoclavagem é um método de processamento 

térmico onde a combinação de pressão e calor úmido pode ocasionar a redução 

dos fatores antinutricionais e aumento da digestibilidade de proteínas e 

carboidratos [20]. O processo de autoclavagem permite uma abertura parcial do 

grânulo de amido com sua pré-gelatinização. Entretanto seu efeito sobre a 

digestibilidade protéica, inibidores enzimáticos e oligossacarídeos é pouco 

pronunciada [12, 20].  

De modo geral, as alterações ocasionadas nas propriedades tecnológicas 

e a redução no conteúdo de fitatos e inibidores enzimáticos possibilitam a 

utilização deste material no preparo de produtos alimentícios com maior valor e 

qualidade nutricional [9, 28-31].  

 Nas últimas décadas, houve um crescente aumento da preocupação com 

a qualidade dos produtos alimentícios, sendo cada vez mais exigido que o 

alimento não apresente apenas valor nutricional, mas também contribua para a 

manutenção da saúde humana. Nesse sentido, diversos estudos têm sido 

realizados com o objetivo de agregar funcionalidade aos produtos 

desenvolvidos. Uma das áreas de crescente interesse envolve a suplementação 

de alimentos amiláceos com fibras e proteínas, especialmente no que se refere 

a produção de farinhas mistas de cereais e leguminosas para o desenvolvimento 

de produtos de panificação [10, 32-34]. 
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 Como o feijão apresenta baixo conteúdo de sódio e ácidos graxos 

saturados e é uma boa fonte de proteínas, ácidos graxos insaturados e fibras, 

sua utilização como ingrediente de produtos de panificação pode contribuir para 

melhorar tanto a qualidade nutricional do produto, quanto conferir efeitos 

benéficos à saúde, tais como redução do risco de doenças cardiovasculares e 

prevenção do desenvolvimento de câncer de cólon [35, 36]. 

 Outra área em que as biomoléculas constituintes do feijão têm sido alvo 

de estudo é a área farmacêutica/biomédica. Estudos tem demonstrado que 

peptídeos e proteínas presentes no feijão reduzem a proliferação de células 

cancerígenas [37-39], enquanto outras biomoléculas presentes nos grãos 

apresentam capacidade antioxidante, anti-inflamatória e quelante [6, 7, 40-45]. 

Esse avanço do entendimento das atividades biológicas dos componentes do 

feijão tem colocado em discussão a classificação de alguns compostos como 

antinutricionais. Do ponto de vista alimentar, a presença desses antinutricionais 

limita o eficiente aproveitamento dos nutrientes presentes no feijão. Entretanto, 

levando-se em consideração cada composto antinutricional isolado, seu efeito 

pode ser benéfico para o organismo [46, 47]. 

 Por fim, uma vez que os grãos de feijão são uma excelente fonte de 

nutrientes, eles também podem ser bioprocessados, bioconvertidos ou 

simplesmente atuar como fonte de nutrientes para crescimento microbiano [22]. 

A restrição apresentada para esta aplicação relaciona-se à uma das frações 

protéicas presentes no feijão caupi, as vicilinas, que aparentemente inibem o 

crescimento de microrganismos [48]. No entanto, nada se sabe sobre o efeito da 

extrusão e da autoclavagem sobre essa fração. Nesse sentido, a inclusão de 

feijão processado por extrusão ou autoclavagem como fonte de nitrogênio e de 
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carbono em meios de cultura contribuiria para a redução dos custos de processo, 

uma vez que os gastos com meios de cultura correspondem a 30-40% do custo 

total do bioprocesso [49]. 

 Como os produtos extrusados apresentaram melhora das características 

nutricionais e alterações das propriedades tecnológicas, a reinclusão deste 

material como fonte de nutrientes é uma alternativa interessante. Por outro lado, 

avaliar os efeitos da autoclavagem nos feijões endurecidos é uma opção 

importante quando se pensa em produção de um material com propriedades 

distintas daqueles extrusados, tanto no que se refere às características 

nutricionais, quanto tecnológicas. Além disso autoclavagem pode permitir a 

reinclusão do grão inteiro na alimentação. Desse modo, três hipóteses foram 

avaliadas neste trabalho, sendo que cada uma será abordada em um capítulo. 
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HIPÓTESES 

 

 

1º É possível aproveitar a farinha de feijão extrusado como ingrediente alimentar. 

 

2º É possível utilizar a farinha de feijão extrusado como fonte de proteínas para 

crescimento de microrganismos. 

 

3º A autoclavagem dos grãos de feijões endurecidos gera um produto com 

características nutricionais e tecnológicas melhoradas e permite a reinclusão do 

grão inteiro como alimento. 
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OBJETIVOS 

 Estudar a inclusão de farinha de feijão extrusado na formulação de pães 

o Avaliar as propriedades físico-químicas dos pães (valor energético, 

densidade e volume específico) 

o Avaliar os parâmetros relacionados à aceitabilidade dos pães 

(aparência e sabor) 

 Testar a substituição das fontes de nitrogênio em formulações de meio de 

cultura 

o Testar a substituição parcial e total de peptona e/ou extrato de 

levedura por feijão extrusado 

o Avaliar a taxa de crescimento celular de microrganismos nos meios 

produzidos 

o Verificar a interferência da composição do meio na expressão de 

proteínas recombinantes 

o Otimizar a formulação para obtenção de máximo crescimento celular 

e produção de proteínas recombinantes 

 Avaliar as alterações ocasionadas pela autoclavagem nas propriedades 

bioquímicas, funcionais e tecnológicas dos feijões endurecidos. 
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CAPÍTULO I 

 

USO DE FARINHA DE FEIJÃO 

EXTRUSADO COMO INGREDIENTE NA 

FORMULAÇÃO DE PÃO 
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CAPÍTULO I: USO DE FARINHA DE FEIJÃO EXTRUSADO COMO 

INGREDIENTE NA FORMULAÇÃO DE PÃO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O trigo é um cereal amplamente cultivado e consumido em todo o 

mundo, e sua farinha é usada para a preparação de diversos produtos, tanto em 

países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento. Dentre os 

produtos fabricados com trigo, o pão é um dos mais consumidos e uma das 

principais fontes calóricas da dieta de muitos países [35]. O pão faz parte da 

alimentação humana desde a pré-história, sendo um dos alimentos mais antigos 

de que se tem notícia. Por apresentar bom valor nutritivo e um baixo preço, o 

pão tornou-se ao longo dos anos um produto base na dieta de todas as 

civilizações [50]. 

A maioria dos produtos de panificação é composta por ingredientes que 

desempenham funções específicas no processo de formação da massa e, a 

maior ou menor importância desses ingredientes irá depender do tipo de produto 

desejado. De modo geral, pode-se definir o pão com o resultado de uma massa 

feita com farinhas de cereais, água, fermento e sal. Entretanto, outros 

componentes podem ser adicionados no intuito de melhorar as características 

tecnológicas da massa e a qualidade do produto final [51, 52]. 

Dentre os componentes do pão, a qualidade da farinha utilizada é 

essencial para a manutenção da qualidade final do produto. As características 
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reológicas das farinhas para produção de pães dependem da quantidade e 

qualidade das proteínas presentes no grão, e dentre as proteínas, aquelas que 

compõem o glúten são especialmente importantes. As propriedades de 

elasticidade e extensibilidade da massa dependem do conteúdo de proteínas do 

glúten por unidade de massa e da habilidade dessas proteínas em formar novas 

ligações com as moléculas adjacentes [51, 53].  

As proteínas formadoras do glúten incluem a gliadina, responsável pela 

coesão e elasticidade da massa, e a glutenina, relacionada com a extensibilidade 

da mistura [54]. Em presença de água e trabalho mecânico ou manual, as 

proteínas se alinham e formam uma rede tridimensional responsável pela 

estruturação do pão e retenção do gás produzido durante a fermentação [55]. A 

elasticidade e extensibilidade inerentes ao glúten são características oriundas 

dos aminoácidos que compõem as proteínas formadoras, em especial os 

resíduos sulfurados de cisteína e cistina presentes nas cadeias laterais da 

gliadina e glutenina. 

Desse modo, as propriedades da estrutura do glúten durante a 

fermentação e cozimento influenciam as propriedades do produto final. De modo 

geral, a estrutura do glúten deve ter extensibilidade suficiente para se expandir 

sob a influência do dióxido de carbono formado durante a fermentação, dando 

volume ao pão. Além disso, também deve apresentar um certo grau de 

resistência à extensão para poder reter sua forma [54].  

Além da qualidade e quantidade das proteínas do glúten, outro fator que 

deve ser considerado no momento de produção de produtos de panificação é o 

teor e propriedades físico-químicas do amido presente na farinha. No momento 
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da homogeneização da massa, as proteínas do glúten hidratam-se e 

intumescem formando uma malha, na qual ficam retidos os grânulos de amido. 

No início da fermentação, a matriz glúten-amido envolve e estabiliza as bolhas 

de gás que são formadas pelas leveduras (Saccharomyces cerevisiae) 

presentes na massa [56]. 

 À medida que o processo fermentativo evolui, a taxa de produção de 

gás ultrapassa a capacidade de estabilização da matriz glúten-amido e a 

estrutura da massa é então estabilizada por um filme líquido composto por 

proteínas e lipídios que circunda e estabiliza as bolhas de gás [56]. Essa 

estabilização é possível uma vez que tanto lipídios quanto proteínas apresentam 

carácter anfipático, sendo que os lipídios polares estabilizam a interface 

água/óleo pelo mecanismo Gibbs-Marangoni, e as proteínas suportam a 

expansão das bolhas de gás por formarem filmes bidimensionais nas interfaces 

[57, 58]. Por fim, a exposição da massa ao ar realizada pelo amassamento 

proporciona a oxidação dos grupamentos sulfidrilas das proteínas do glúten, o 

que fortalece a rede de glúten em formação. 

Portanto, quando se pensa em substituição da farinha de trigo, ou 

inclusão de algum composto à massa, deve-se levar em conta as características 

físico-químicas do material adicionado, de modo que o pão continue a apresentar 

características de alto volume específico e miolo homogêneo com finas bolhas 

de gás, propriedades exigidas para uma boa aceitação por parte do consumidor 

[56]. Na área de panificação, a escolha cuidadosa dos ingredientes com 

propriedades físico-químicas e tecnológicas adequadas é um pré-requisito 

essencial para se obter pães com características sensoriais aceitáveis em 

sistemas apresentando alto índice de substituição de farinha de trigo [59]. 
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Com a evolução tecnológica na área de alimentos e o aumento da 

demanda dos consumidores por produtos mais completos e saudáveis houve um 

aumento dos esforços para se desenvolver pães que apresentem qualidade 

nutricional e nutracêutica melhorada, mantendo suas propriedades sensoriais e 

estruturais inalteradas [50, 51, 60, 61]. Neste cenário, a utilização de farinhas 

mistas para a produção de pães está crescendo tanto por razões econômicas e 

sociais, como por razões relacionadas a melhoria da qualidade nutricional dos 

alimentos ingeridos.  

Embora seja uma boa fonte de calorias e outros nutrientes, o pão feito 

com 100% de farinha de trigo é considerado nutricionalmente pobre, 

principalmente no que se refere a quantidade de fibras e qualidade protéica, uma 

vez que é pobre em aminoácidos essenciais como lisina e treonina [62]. Desse 

modo, a adição de compostos bioativos contribuiria para a melhora da qualidade 

nutricional, além de poder tornar o pão um alimento funcional. Alimentos 

funcionais podem ser definidos como produtos que apresentam benefícios à 

saúde, além de atuarem na nutrição básica e, normalmente, são obtidos a partir 

da fortificação de um alimento com um ou mais componentes com o propósito 

de corrigir ou melhorar determinada atividade biológica que o produto pode 

apresentar [50].  

No caso da produção de pães, os principais compostos adicionados às 

formulações incluem fibras, proteínas e compostos nutracêuticos, todos 

adicionados com a finalidade de melhorar a qualidade nutricional e funcional 

destes produtos [33-36, 59, 60]. Entretanto, é importante ressaltar que adição de 

qualquer um destes compostos exige o ajuste de diversos parâmetros do 
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processo de panificação para que as características sensoriais e de aceitação 

por parte do consumidor sejam mantidas [36]. 

Levando-se em consideração a crescente utilização de farinhas mistas 

para a produção de pães, a adição de farinha de feijão a produtos de panificação 

tem ganhado destaque. As proteínas de feijão e cereais são nutricionalmente 

complementares, uma vez que feijões apresentam alto conteúdo de lisina, um 

aminoácido essencial encontrado em pequenas quantidades em grãos de trigo, 

e o trigo apresenta altos teores de aminoácidos sulfurados e triptofano, 

encontrados em pouca quantidade em feijões [63, 64].  

Entretanto, apesar de seu excelente valor nutricional, a presença de 

compostos antinutricionais tais como inibidores enzimáticos é um fator que limita 

o uso dessa farinha em formulações de pão. Os inibidores de α-amilase 

presentes no feijão podem atrapalhar o processo fermentativo, ocasionando 

redução do volume e aumento da densidade dos pães. Além disso, levando-se 

em consideração que a temperatura utilizada durante o processo de produção 

do pão não é suficiente para eliminar os inibidores de amilase e protease, as 

propriedades de digestibilidade de amido e proteínas do produto final ficam 

comprometidas. Por fim, outro fator que pode comprometer as características do 

pão produzido com farinha de feijão é o beany-off, ou aroma característico de 

leguminosa, que pode interferir com a aceitação por parte dos consumidores. 

Desse modo, o uso de farinha de feijão cru como ingrediente para formulações 

de pão apresenta diversas desvantagens e, portanto, para que essa farinha 

possa ser utilizada como ingrediente de panificação deve passar por algum 

processamento que ocasione a redução dos fatores antinutricionais e do aroma 

beany-off.  
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Em estudos anteriores, a produção de farinhas de feijão por extrusão 

termoplástica (150 ºC, 25% umidade) resultou em um produto com reduzido 

aroma beany-off, ausência de inibidores de α-amilase e redução substancial dos 

inibidores de tripsina, além de melhorar as qualidades de absorção de água e 

emulsificação da farinha. Essas alterações sofridas após processamento, além 

de melhorar as características nutricionais da farinha produzida, conferiu 

características tecnológicas apropriadas para a sua utilização na elaboração de 

produtos de panificação [17, 18, 26].  

O aumento da capacidade de absorção de água das farinhas de feijão 

endurecido após a extrusão é uma característica que torna esta farinha indicada 

para ser utilizada como substituinte da farinha de trigo, uma vez que farinhas de 

boa qualidade para panificação precisam ter necessariamente boa absorção de 

água e retenção de umidade durante o processamento da massa. Além disso, a 

melhora da capacidade emulsificante permite uma maior interação entre as 

proteínas do glúten com os lipídios presentes na farinha de feijão extrusado, 

auxiliando na estabilização das bolhas de gás produzidas durante o processo de 

fermentação [57, 65]. 

A adição de farinha de feijão extrusado na formulação de pães também 

ocasiona um aumento do conteúdo de fibras e proteínas deste alimento. Além 

de agregar funcionalidade ao pão, a inclusão de fibras na formulação contribui 

para a melhora da capacidade de retenção de água dos pães e aumento da vida 

de prateleira, o que é uma vantagem econômica interessante no que se refere 

às perdas durante a estocagem.  Em relação às características do produto final, 

a qualidade da fibra adicionada é essencial para se evitar a diminuição do 
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volume, aumento da dureza do miolo e redução da crocância, além de alterações 

de sabor [59].  

 Nesse sentido, a substituição de parte da farinha de trigo por farinhas de 

diferentes cultivares de feijão endurecidos e extrusados foi testada. Os pães 

produzidos foram testados quanto às características físicas, químicas e 

sensoriais.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Substituir parcialmente a farinha de trigo por farinha de feijões 

endurecidos extrusados (Phaseolus vulgaris e Vigna unguiculata). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a concentração máxima de farinha de feijão endurecido extrusado 

a ser adicionada à formulação de pães; 

 Avaliar as propriedades físicas (volume e densidade) dos pães produzidos; 

 Determinar a composição química dos pães contendo farinha de feijão 

extrusado; 

 Analisar as propriedades sensoriais (sabor e aparência) dos pães 

produzidos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

Para a realização do trabalho foram utilizados grãos de feijão comum 

(Phaseolus vulgaris, cultivar BRS grafite), provenientes da EMBRAPA Arroz e 

Feijão, Goiás, e grãos de feijão caupi (Vigna unguiculata) provenientes da 

Fazenda Rússia, Ceará, apresentando desenvolvimento de fenômeno HTC. 

 

3.2 PREPARO DAS FARINHAS E EXTRUSÃO 

Os grãos de feijão preto (Phaseolus vulgaris, cv BRS grafite) e feijão caupi 

(Vigna unguiculata) endurecidos foram triturados em moinho de facas, 

peneirados em tamis de 35 mesh (0,425 mm), acondicionados em sacos de 

polietileno e armazenados sob refrigeração (4 ºC) até o momento do uso. Antes 

da extrusão a umidade das farinhas foi ajustada para 20% (base seca) e 

armazenadas em refrigerador por 24 horas para a estabilização dos valores de 

umidade. A extrusão das farinhas foi realizada em uma extrusora mono-rosca 

(Cerealtec Intl. CT-L15) com taxa de compressão 3:1, matriz com 5 mm de 

abertura e velocidade do parafuso de 150 rpm. A extrusão foi realizada segundo 

metodologia descrita por Batista et al. [17], utilizando temperatura central de 

extrusão de 150 ºC, e amostras contendo 20% de umidade (base seca). Os 

extrusados foram secos a temperatura ambiente, moídos em moinho 

laboratorial, peneirados em tamis de 0,425 mm, acondicionados em sacos de 

polietileno e refrigerados (4 ºC) até o momento do uso. 
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3.3 PRODUÇÃO DOS PÃES 

As formulações contendo farinha extrusada de feijão diferiram do pão 

controle pela substituição de parte da farinha de trigo por farinha de feijão preto 

(FPE) ou feijão caupi (FCE), bem como pela quantidade de leite utilizado na 

formulação (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Formulação utilizada para a produção dos diferentes pães substituídos com 
farinha de feijão 

Ingredientes Pão padrão 

Feijão preto Feijão caupi 

10% 15% 10% 15% 

Farinha de trigo 400 g 360 g 340 g 360 g 340 g 

Farinha de feijão - 40 g 60 g 40 g 60 g 

Margarina 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 

Leite 240 mL 250 mL 250 mL 250 mL 250 mL 

Açúcar 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 

Sal 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 

Fermento biológico 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 

 

Os pães foram preparados em uma máquina panificadora (Britania Multi 

Pane) usando a seguinte programação: pão de 600 g (opção I), cor da casca 

média (opção II) e ciclo normal (opção 1). 
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3.4 ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS 

Os teores de umidade (método nº 925.09), proteínas (micro Kjeldahl, 

método nº 954.01, utilizando fator de conversão 6,25), lipídios (método nº 

920.39) e fibras (método nº 962.09) foram determinados, em triplicata, nas 

farinhas e nos pães, de acordo com metodologia descrita pela AOAC [66]. O teor 

de carboidratos foi determinado por diferença. O valor energético foi calculado 

usando o fator de conversão de Awater (4 kcal g-1 para carboidratos e proteínas; 

e 9 kcal g-1 para lipídeos). 

O volume dos pães foi analisado de acordo com metodologia descrita por 

Rocha e Santiago [67], utilizando sementes de painço. O volume específico (mL 

g–1) dos pães foi obtido pela razão entre o volume aparente (mL), medido pelo 

deslocamento das sementes e a massa do pão após o forneamento (g). A 

densidade dos pães foi determinada pela razão peso/volume dos pães 

produzidos. 

 

3.5 ANÁLISE SENSORIAL 

A avaliação sensorial dos pães adicionados de 10% de farinha de feijão 

preto ou feijão caupi extrusado foi realizada mediante uso de escala hedônica de 

9 pontos (1-desgostei muitíssimo, 2-desgostei muito, 3-desgostei 

moderadamente, 4-desgostei levemente, 5-nem gostei, nem desgostei, 6-gostei 

levemente, 7-gostei moderadamente, 8-gostei muito, 9-gostei muitíssimo). Antes 

da realização da análise sensorial, as amostras foram testadas quanto à 

segurança microbiológica utilizando os padrões estabelecidos pela APHA [68]. 

A verificação da aceitação sensorial quanto ao sabor e aparência dos pães 
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desenvolvidos foi realizada utilizando um total de 100 julgadores não treinados, 

de ambos os sexos, escolhidos de modo aleatório, sem conhecimento sobre a 

composição das amostras. Os testes foram realizados em cabines individuais e 

antes do início dos testes os julgadores foram submetidos à triagem com relação 

à existência de alergia à farinha de trigo, feijão ou outro componente da 

formulação.  

Cada julgador recebeu uma bandeja contendo 3 fatias de pão (4 x 5 x 1 

cm), sendo 1 fatia de pão de farinha de trigo (controle), 1 fatia de pão contendo 

10% de farinha extrusada de feijão preto e 1 fatia de pão contendo 10% de 

farinha extrusada de feijão caupi, todas codificadas de modo aleatório. Os 

julgadores foram orientados a (1) avaliarem a aparência geral dos pães e, em 

seguida (2) morderem um pedaço do pão e avaliá-lo quanto ao flavor (aroma e 

sabor). Após a análise de cada amostra, os julgadores foram orientados a 

enxaguarem a boca com água mineral, para evitar mascaramento de sabor [69].  

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises foram realizadas em triplicada, com repetição. Os dados 

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

comparação entre médias utilizando o programa Statistica 6.0 (Stat Soft Inc., 

Tulsa, OK, USA), com nível de significância de 95%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química das farinhas extrusadas de feijão preto e feijão 

caupi é mostrada na Tabela 2. Os resultados encontrados são similares aos 

reportados por diversos pesquisadores para feijões do gênero Phaseolus e 

Vigna [70-73], evidenciando que estes feijões são boas fontes de fibras, 

carboidratos e proteínas. Além disso, como relatado em estudos prévios, o 

processo de extrusão não causou nenhuma mudança significativa na 

composição química [17, 18, 26]. Embora a extrusão não altere o conteúdo de 

proteínas e de carboidratos, a alta temperatura, pressão e força de cisalhamento 

empregada no processo causam alterações nas propriedades químicas e físicas 

dessas moléculas [17].  

 

Tabela 2. Composição química das farinhas de trigo, feijão preto extrusado (FPE) e 
feijão caupi extrusado (FCE) (g 100g-1). 

 Farinha de trigo FPE FCE 

Proteínas 11,89 ± 0,40 18,67 ± 0,84 20,97 ± 0,23 

Lipídeos  1,39 ± 0,03 0,97 ± 0,01 0,91 ± 0,01 

Fibras totais 10,78 ± 0,07 23,41 ± 0,05 18,25 ± 0,05 

Carboidratos 68,92 ± 0,30 43,76 ± 0,78 44,32 ± 0,40 

Resultados expressos como média de três determinações ± desvio padrão. 

A inclusão de farinhas de feijão endurecido extrusado na formulação 

contribuiu para aumentar o conteúdo de proteínas e fibras dos pães produzidos 

(Tabela 3). Os pães contendo 10% de FPE tiveram aumento de 9% no conteúdo 

de proteínas, além de apresentar conteúdo de fibras 2,6 vezes maior do que o 
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pão padrão. Por outro lado, a inclusão de 10% de FCE, resultou em pães 

possuindo 12% mais proteínas e conteúdo de fibras 2,2 vezes maior do que o 

pão contendo apenas farinha de trigo. A presença de uma quantidade maior de 

proteínas no feijão caupi, bem como a qualidade dessas proteínas 

provavelmente foi o fator responsável pelo leve flavor beany-off (aroma e sabor 

característico de leguminosas) observado nos pães contendo FCE.  

 

Tabela 3. Composição nutricional e valor calórico (Kcal 100 g-1) dos pães produzidos. 

 Pão padrão Pão com 10% de FPE Pão com 10% de FCE 

Calorias (Kcal) 253 (1062,6 kJ) 251,4 (1055,8 kJ) 255,2 (1059,2 kJ) 

Proteínas (g) 6,6c ± 0,12 7,2b ± 0,06 7,4a ± 0,02 

Lipídeos (g) 5,0a ± 0,02 5,0a ± 0,08 5,0a ± 0,01 

Fibras totais (g) 1,0c ± 0,23 2,6a ± 0,02 2,2b ± 0,08 

Carboidratos (g) 45,4a ± 0,48 44,4a ± 0,40 44,4a ± 0,57 

Resultados expressos como médias de três determinações ± desvio padrão. Na mesma 
linha, dados seguidos por letras iguais não diferem significativamente (p>0,05). 

 

Os pães contendo FPE apresentaram coloração escura (Figura 1), muito 

similar à coloração encontrada em pães integrais, que pode ser o resultado de 

pigmentos presentes na casca do feijão preto ou alterações decorrentes de 

reação de Maillard. Outra característica importante observada nos pães 

contendo farinha de feijão extrusado refere-se ao valor energético, que não 

sofreu alterações. Entretanto, a qualidade nutricional dos pães substituídos foi 

melhorada.  

 Os pães contendo 15% de farinha de feijão não foram capazes de reter 

eficientemente as bolhas de gás, o que interferiu com a qualidade da massa e 

originou pães com propriedades físicas e texturais inferiores (Figura 2). Desse 
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modo, os testes de aceitação foram realizados apenas com as amostras 

contendo 10% de farinha de feijão endurecido extrusado. 

 

Figura 2. Pão produzido com 15% de farinha de feijão preto extrusado. 

 

4.2 ANÁLISES FÍSICAS 

As análises físicas de volume específico e densidade são muito 

importantes uma vez que estas características influenciam fortemente a 

aceitação do produto pelo consumidor. Dentre as propriedades físicas 

analisadas, o volume do pão destaca-se por estar intimamente relacionado à 

qualidade do produto, uma vez que é afetado por vários fatores ligados à 

qualidade dos ingredientes usados na formulação da massa, especialmente a 

farinha e os tratamentos utilizados durante o processamento. Um volume 

excessivamente grande não seria um fator negativo, mas usualmente 

corresponde a um pão de textura fraca e uma granulosidade grosseira, 

características que não são aceitáveis num pão de boa qualidade. Por outro lado, 

um volume muito pequeno pode estar relacionado a um glúten fraco ou 



 

45 
 

fermentação imprópria, não ocorrendo um adequado desenvolvimento da rede 

de sustentação da massa [53, 74, 75]. 

Como pode ser observado na Figura 3a, o aumento da concentração de 

farinha de feijão extrusado ocasionou uma redução no volume específico dos 

pães. Entretanto, o efeito da substituição foi mais pronunciado quando se utilizou 

farinha de feijão caupi (FCE), sendo observado uma redução entre 14% e 39% 

nos pães contendo, respectivamente, 10% e 15% de FCE. No caso do feijão 

preto, apenas os pães contendo 15% de FPE apresentaram redução (31%) nos 

valores de volume específico.  

 

Figura 3. Resultados obtidos nas determinações de (a) volume específico e (b) 
densidade dos pães produzidos com farinha de trigo, farinhas de feijão preto (FPE) e 
farinhas de feijão caupi (FCE). Médias seguidas por letras distintas são estatisticamente 
diferentes (p<0,05). 
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A densidade é uma propriedade que apresenta uma correlação negativa 

com o volume específico dos pães, ou seja, quanto maior o valor do volume 

específico, menor será a densidade do produto. Como pode ser observado na 

Figura 3b, a inclusão de farinha de feijão extrusado interferiu nos valores de 

densidade, exceto nos pães contendo 10% de FPE. A substituição de farinha de 

trigo por farinha de feijão caupi extrusado foi responsável pelos maiores valores 

de densidade, sendo observado aumento de 17% nos pães com 10% FCE e 

62% nos pães contendo 15% de FCE.  

O aumento da densidade e redução do volume específico observado nos 

pães contendo FCE pode ser explicada pela redução do conteúdo de glúten. 

Diversos pesquisadores têm relatado que as proteínas do trigo são essenciais 

para a qualidade final do pão, especialmente o glúten cujas proteínas gliadina e 

glutenina são responsáveis pela extensibilidade e pela coesão e elasticidade da 

massa [52, 53], formando uma rede tridimensional que estrutura o pão através 

da retenção e estabilização das bolhas de gás produzidas durante a fermentação 

[33, 35, 36, 60].  

A elasticidade e a extensibilidade inerentes ao glúten são características 

oriundas dos aminoácidos que compõem suas proteínas formadoras, em 

especial os aminoácidos sulfurados, como cistina e cisteína, participantes das 

cadeias laterais de gliadina e glutenina. Portanto, o comportamento diferente 

observado nos pães contendo FPE ou FCE pode ser explicado pelas diferenças 

na composição de suas frações protéicas. Analisando a composição protéica de 

ambos os feijões, observa-se que a concentração de proteínas da família das 
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glutelinas no feijão preto [76] é duas vezes maior do que aquele presente em 

feijões caupi [77]. A maior quantidade de glutelina no feijão preto provavelmente 

auxiliou na formação da rede de glúten, prevenindo a coalescência das bolhas 

de gás na massa (Figura 4).  

 

Figura 4. Fotografia dos pães produzidos com (a) farinha de trigo; (b) 10% FPE; e (c) 
10% FCE. 

 

Além do conteúdo protéico, a quantidade de fibras presentes na massa é 

outro fator que pode interferir com a qualidade do produto final. A adição de fibras 
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pode enfraquecer a rede protéica da massa, fornecendo produtos finais mais 

densos, com menor volume específico e de coloração mais escura [78]. 

Entretanto, é possível fazer a substituição de parte da farinha de trigo até um 

nível no qual o efeito sobre as características tecnológicas e sensoriais do 

produto não seja prejudicial [75].  

Os resultados encontrados neste trabalho evidenciaram que, embora o 

conteúdo de glúten tenha sido reduzido na formulação contendo 10% de FPE, o 

conteúdo de fibras e qualidade das proteínas deste feijão contribuiu para a 

estabilização da massa, não alterando as propriedades de volume e densidade 

do produto final, quando comparado com o pão contendo apenas farinha de trigo. 

Entretanto, nos pães com substituição de 15%, o aumento do conteúdo de 

sólidos insolúveis pode ter contribuído para a formação de uma rede de glúten 

com menor resistência à extensão e menor retenção de gás, o que afetou as 

propriedades físicas do produto final (Figura 2). 

De acordo com Wang et al. [78], um fator que interfere com a qualidade 

final da massa está relacionado com possíveis interações entre fibras e proteínas 

que tornam a massa mais coesa, dificultando a sua expansão e capacidade de 

retenção de gás durante a fermentação. Essa pode ser uma possível explicação 

para a redução do volume específico e aumento da densidade dos pães 

contendo feijão caupi, bem como nos pães contendo 15% de feijão preto.  

 

4.3 ANÁLISES SENSORIAIS 

Os testes de análise sensorial são testes que indicam o tipo ou a 

intensidade de uma resposta sensorial. Nas provas hedônicas o provador indica 
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a sua reação subjetiva sobre o produto, sendo que o resultado expressa o grau 

de gostar ou desgostar de uma amostra pelo provador. Os resultados dos testes 

de aceitação realizados com os pães contendo farinha de feijão extrusado são 

mostrados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Resultados do Teste de Aceitação dos pães produzidos. 

Tipo de pão Aparência Flavor 

Padrão 8,15 ± 0,66b  8,04 ± 0,68a 

10% FPE 8,58  ± 0,53a 7,76 ± 1,03a 

10% FCE 6,76  ± 1,03c 5,91 ± 2,39b 

Resultados expressos como médias de três determinações ± desvio padrão. Na mesma 
coluna, dados seguidos por letras iguais não diferem significativamente (p>0,05). 

 

As notas obtidas na análise do pão contendo 10% FPE sugerem que este 

produto foi bem aceito pelo consumidor.  No que se refere à pontuação obtida 

nos testes, o pão contendo 10% FPE apresentou valores entre 7 (gostei 

moderadamente) e 9 (gostei extremamente) para a aparência e 5 (nem gostei 

nem desgostei) e 9 para o flavor (Figura 5). Por outro lado, quando comparado 

ao pão padrão e ao pão contendo FPE, os pães com 10% de FCE apresentaram 

menor pontuação tanto para a aparência (6,76), quanto para o flavor (5,91). 

Analisando a distribuição das notas obtidas no teste de aceitação (Figura 

5) percebemos que a porcentagem de aceitação dos pães contendo 10% de FPE 

foi de 98% para flavor (valores entre gostei moderadamente e extremamente) e 

de 100% para aparência. Um resultado que merece destaque é a melhor nota 

de aparência obtida pelo pão contendo feijão preto em comparação ao pão 

padrão.  Como pode ser observado na Figura 5, a frequência de respostas para 
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esses dois tipos de pão foi muito similar, sugerindo que a inclusão de feijão 

melhora o valor nutricional sem interferir com a aceitabilidade do produto final 

por parte do consumidor. Vale ressaltar que nos pães contendo feijão preto não 

foi observado sabor residual de leguminosa (beany off), o que provavelmente 

contribuiu para a boa aceitação do produto. 

 

Figura 5. Histograma dos resultados da análise sensorial realizada com os pães 
produzidos quanto aos atributos (a) aparência e (b) flavor. 
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Diferentemente do pão padrão e do pão contendo FPE, o pão contendo 

feijão caupi apresentou 54% de aprovação para o flavor e 73% para a aparência 

geral do produto. Um fato que merece ser destacado foi a alta variação nas notas 

obtidas tanto para o atributo aparência, quanto para o flavor dos pães contendo 

feijão caupi (Figura 5). Como pode ser observado na Figura 5b, existem três 

níveis distintos de distribuição das notas dadas a característica de flavor dos 

pães contendo FCE. O primeiro nível é composto pelos valores entre 1 

(desgostei extremamente) e 3 (desgostei moderadamente), apresentando uma 

frequência de 17%. O segundo nível, correspondente às notas entre 4 (desgostei 

ligeiramente) e 6 (gostei ligeiramente) apresentou frequência de 29%. Por fim, o 

terceiro nível de distribuição agrupou as notas 7 (gostei moderadamente) a 9 

(gostei extremamente), sendo atribuído por 54% dos consumidores. Essa 

variação de notas pode estar relacionada com os hábitos alimentares da 

população testada, uma vez que o feijão caupi não é um feijão de consumo 

disseminado na região Centro-Oeste. Além disso, a presença de um sabor 

residual de feijão nos pães contendo FCE pode ter contribuído para as diferenças 

no perfil de aprovação pelos consumidores. 
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5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciaram que a inclusão das 

farinhas de feijão extrusado em pães melhorou a qualidade nutricional, sem 

alterar o seu valor calórico, aumentando o conteúdo de fibras e proteínas do 

produto final. Além disso, os pães contendo 10% de farinha de feijão preto 

extrusado apresentaram características físicas similares ao padrão, sem 

comprometimento da qualidade da massa. Os testes sensoriais demonstraram 

que os pães contendo feijão apresentaram um alto nível de aprovação, tanto em 

relação às características gerais de aparência, quanto ao flavor. Desse modo, 

farinhas de feijão extrusado constituem ingredientes nutricionalmente e 

economicamente viáveis para aplicação tecnológica na área de alimentos como 

ingredientes na elaboração de pães, contribuindo para a melhora das 

características nutritivas do produto final, sem interferir com os atributos físicos 

e sensoriais. 
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6 PRODUÇÕES 

Os resultados deste capítulo originaram o pedido de patente de processo 

“Produção de pão contendo farinha de feijão extrusado, depósito 

nº026110000283” e o artigo intitulado “Wheat bread enrichment with hard-to-

cook bean extruded flours: nutritional and sensory evaluation”, publicado 

no periódico Journal of Food Science. 
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CAPÍTULO II 

 

 

USO DE FARINHA DE FEIJÃO 

EXTRUSADO NA ÁREA 

BIOTECNOLÓGICA 
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CAPÍTULO II.I: USO DE PLANEJAMENTO DE MISTURAS PARA 

OTIMIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA PARA CRESCIMENTO E EXPRESSÃO 

DE α-AMILASE POR Escherichia coli 

 

1 INTRODUÇÃO 

As bactérias são uma classe de hospedeiros muito usados quando se 

trata de produção de proteínas heterólogas em função da enorme facilidade de 

manipulação genética e produção de quantidades substanciais de proteínas em 

um único dia [79]. Dentre as bactérias, a Escherichia coli é um bom organismo 

para produção de proteínas recombinantes, sendo ainda utilizada 

industrialmente para a produção de vários produtos farmacêuticos, tais como 

insulina, somatotropina e interferon α-2b. O sucesso destes produtos deve-se à 

capacidade que a E.coli apresenta de produzir proteínas de alta qualidade, o que 

mantém a viabilidade econômica desses processos industriais [80].  

Entretanto, estes bioprocessos ainda apresentam algumas limitações, 

particularmente com relação à performance metabólica das células hospedeiras. 

Nesse sentido, diversos estudos têm sido conduzidos com o objetivo de otimizar 

a composição dos meios de cultura de modo a aumentar a produção de 

bioamassa e de produtos recombinantes [80].  

Quando se deseja otimizar um meio de cultura, quer seja alterando as 

concentrações dos nutrientes que o compõem, quer seja modificando a 

composição de nutrientes, deve-se levar em conta que qualquer alteração 

ocasionada no meio de cultura pode afetar a taxa de crescimento e/ou expressão 

dos microrganismos. Além disso, quando se deseja alterar a composição de 
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determinado meio de cultura, substituindo algum nutriente é necessário 

conhecer a segurança microbiológica do componente a ser utilizado. Para ser 

adicionado como ingrediente de meio de cultura o composto não pode 

apresentar moléculas que sejam tóxicas para o microrganismo em questão ou 

que interfiram com a produção de moléculas recombinantes. Outro fator que 

deve ser avaliado é a característica dos compostos gerados pela metabolização 

dos nutrientes, que não podem causar alterações drásticas nas condições de pH 

ou balanço eletrolítico do meio de cultura, o que afetaria a produção de biomassa 

e secreção de proteínas pelos microrganismos [80]. 

Uma vez que o composto a ser testado é seguro do ponto de vista de 

toxicidade, deve-se proceder com o ajuste da concentração a ser utilizada e/ou 

determinação de qual dos nutrientes será substituído. Durante muitos anos os 

testes de substituição e otimização de meios de cultura foram realizados 

testando-se uma variável por vez, sob condições controladas de cultivo. 

Entretanto, apesar de possibilitar a otimização dos meios, essa metodologia 

apresentava como desvantagem a necessidade de realização de um número 

elevado de experimentos, que além de demandar muito tempo, tornava o custo 

do processo oneroso. Adicionalmente, a avalição de uma única variável por vez 

não permitia determinar possíveis interações entre os componentes, o que podia 

originar uma falsa otimização [49, 80].  

Nas últimas décadas, visando o aumento da precisão e facilidade de 

execução dos processos de otimização de formulação dos meios de cultura, 

ferramentas matemáticas associadas a análise estatística multivariada 

substituíram as técnicas anteriores de otimização. O uso de planejamentos 

experimentais, além de reduzir o número de experimentos, permite a avaliação 
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de diversos fatores simultaneamente, o que aumenta a sensibilidade e 

confiabilidade dos resultados obtidos [49]. 

O planejamento experimental é uma técnica que permite determinar as 

variáveis que exercem maior influência no desempenho de um processo, tendo 

como resultado: (1) redução da variação do processo e melhor concordância 

entre os valores nominais obtidos e os valores preditos; (2) redução do tempo do 

processo; (3) redução do custo operacional; e, (4) melhoria no rendimento.  

Dentre os diversos tipos de planejamento experimental, a metodologia de 

planejamento de misturas para otimização de formulações permite reduções 

significativas no tempo e nos custos de desenvolvimento, possibilitando a 

obtenção de resultados robustos e confiáveis, de modo que tais métodos 

representam uma importante área da estatística aplicada [81]. 

Um experimento com misturas é aquele no qual dois ou mais 

componentes são misturados para formar um produto final, e a resposta a ser 

medida constitui-se numa propriedade intensiva da mistura, sendo função 

apenas das proporções dos componentes presentes e não da quantidade total 

da mistura. Desse modo, quando as condições do processo são mantidas 

constantes, as propriedades dos produtos (ou da resposta) são determinados 

simplesmente pela proporção dos componentes na mistura [82].  

O objetivo geral de um planejamento de misturas é a modelagem e análise 

da superfície de resposta da mistura, a partir de um número limitado de 

observações, as quais são realizadas em combinações pré-selecionadas dos 

componentes [82]. Uma vez estabelecido um planejamento, através da 

modelagem da superfície de resposta será possível obter (a) predições da 
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resposta para qualquer composição da mistura dentro da região abrangida pelo 

planejamento; (b) medidas da influência de cada componente, em separado ou 

combinação com outros, na resposta; e (c) uma estimativa do ponto ou região 

do espaço experimental que gera os melhores resultados para a resposta (ajuste 

ótimo) [83]. 

Em termos gerais, as etapas de investigação das propriedades de uma 

mistura incluem inicialmente a postulação de um ou mais modelos para 

descrever as propriedades de interesse em função da composição da mistura. 

Estabelecido o modelo, deve-se fazer o planejamento experimental, 

especificando as composições das misturas a serem estudadas. O planejamento 

tem como objetivo determinar os parâmetros do modelo testado com o mínimo 

de erro. Finalmente, o ajuste do modelo aos resultados experimentais é avaliado 

e comparado com os resultados das modelagens alternativas [83, 84]. É 

importante ressaltar ainda que a forma escolhida para o modelo determina quais 

são as composições mais adequadas, do ponto de vista estatístico, para a 

obtenção de estimativas dos seus parâmetros. 

Em um planejamento de misturas as variáveis não são independentes, ou 

seja, mudando-se o nível de uma variável muda-se o nível de pelo menos uma 

das outras variáveis, já que a proporção entre elas é a característica de interesse 

e o total de ingredientes da mistura corresponde sempre a 100%. Assim, uma 

vez que a soma dos ingredientes da mistura ou variáveis deve ser sempre igual 

a 1 (100%), a experimentação fica sujeita as seguintes restrições [85]:  





q

i

ix
1

1
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sendo q o número de componentes da mistura e xi a proporção dos componentes 

na mistura. Graficamente, quando há 3 componentes na mistura (q=3), o espaço 

simplex é um triângulo equilátero, com os vértices correspondendo aos 

componentes puros e os lados correspondendo às misturas binárias (Figura 6).  

 

Figura 6. Representação gráfica para Planejamento de Misturas contendo 3 

componentes (Adaptado de Calado e Montgomery [84]). 

 

Dentre os diversos modelos matemáticos que podem ser utilizados no 

planejamento de misturas podem ser destacados o modelo linear, o modelo 

quadrático, e o modelo cúbico.  

O modelo mais simples para uma mistura é o modelo linear ou aditivo. De 

acordo com esse modelo, a resposta para uma mistura qualquer deve ser a 

média ponderada das respostas observadas para os componentes puros, tendo 

como pesos as respectivas proporções presentes na mistura. Matematicamente, 

este tipo de modelo pode ser representado pela seguinte equação: 





q

i

ii xy
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Onde o parâmetro βi representa a resposta esperada para os componentes 

puros e o termo


q

i

ii x
1

 representa a proporção linear da mistura.  

 Caso o modelo linear não se mostre satisfatório, pode-se utilizar o modelo 

matemático quadrático. Esse modelo apresenta, além dos termos do modelo 

aditivo, termos cruzados que descrevem as interações entre dois componentes, 

conseguindo reproduzir satisfatoriamente os valores da resposta nos vértices 

(componentes puros) e nas arestas (misturas binárias) do triângulo de 

concentrações (Figura 5). Desse modo, a representação matemática do modelo 

quadrático pode ser dada pela seguinte fórmula:  

 
 


q

i

q

ji

jiijii xxxy
1



 

onde o termo 


q

ji

jiij xx representa a porção binária da mistura. Nesse caso, 

a resposta medida para a mistura binária só afeta o termo de interação, sendo 

os demais coeficientes totalmente determinados pelas observações feitas nos 

componentes puros.  

 Existem ainda casos em que efeitos não aditivos envolvendo a presença 

simultânea de três componentes sejam importantes na descrição da resposta de 

determinadas misturas ternárias, correspondendo a pontos no interior do 

triângulo (Figura 5b). Nesses casos, o modelo matemático mais adequado é o 

modelo cúbico, representado pela seguinte equação. 

   
  


q

i
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onde 
 kji

kjiijk xxx representa a combinação de três componentes da 

mistura.  

 Uma vez estabelecido o modelo matemático, dois tipos de planejamento 

experimental podem ser realizados: o planejamento simplex-lattice, onde as 

proporções são igualmente espaçadas e testadas para cada fator ou 

componente do modelo; e o planejamento simplex-centroide, que inclui além das 

permutações, um valor médio global. Como pode ser observado nas Figuras 7a 

e 7b, independentemente do tipo de planejamento utilizado, apenas os pontos 

situados nas linhas e nos vértices são considerados, o que significa que todos 

os componentes não são considerados ao mesmo tempo. Desse modo, para 

aumentar a precisão do resultado, pontos interiores (ou axiais) podem ser 

adicionados como uma complementação do planejamento, de modo a se 

aumentar a resolução da superfície de resposta gerada (Figura 7c).  

 

Figura 7. Planejamento (a) simplex-lattice e (b) simplex-centróide para 3 componentes 

e (c) planejamento com pontos internos (Adaptado de Calado e Montgomery [84]). 

  

A metodologia de superfície de resposta é composta de técnicas 

matemáticas e estatísticas e constitui uma ferramenta de grande importância na 

modelagem e análise de problemas nos quais a resposta de interesse é função 
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de diversas variáveis. O objetivo final é determinar o ajuste das condições 

operacionais (no caso de misturas, a proporção dos componentes) que otimiza 

a resposta do sistema ou, ao menos, a região do espaço fatorial dentro da qual 

as especificações são satisfeitas.  

Essas ferramentas matemáticas têm sido aplicadas com sucesso em 

diversas área da biotecnologia, especialmente no que se refere à otimização do 

crescimento de microrganismos e produção de proteínas e metabólitos 

secundários, uma vez que os componentes dos meios de cultura não exercem 

seus efeitos isoladamente, e as interações existentes irão determinar o sucesso 

ou o fracasso de um determinado sistema de produção e/ou expressão [49, 79, 

86].  

Nos últimos anos, a busca por fontes de carbono e nitrogênio mais baratas 

do que as convencionalmente utilizadas têm aumentado e, neste cenário, os 

resíduos agroindustriais figuram como alternativas promissoras [49, 79]. Dentre 

os resíduos agroindustriais passíveis de serem utilizados como fontes de 

nitrogênio e carbono, os feijões endurecidos são uma alternativa barata e 

interessante. O fator limitante do seu uso refere-se ao conteúdo de compostos 

antinutricionais, em particular a presença de inibidores enzimáticos presentes na 

farinha in natura.  

No caso do feijão caupi (Vigna unguiculata), uma restrição adicional 

refere-se à presença de compostos microbicidas, em particular uma classe de 

proteínas de reserva denominadas vicilinas, que além de atuarem como fonte de 

aminoácidos durante a germinação da planta apresentam atividade tóxica contra 

fungos e bactérias [48].   
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Desse modo, para que se possa utilizar o feijão, seja ele do gênero 

Phaseolus ou Vigna, suas farinhas devem ser pré-processadas para a 

eliminação de compostos que podem interferir negativamente com o crescimento 

e expressão de microrganismos. Sabendo-se que o processo de extrusão de 

feijão Phaseolus e Vigna gera um produto com níveis reduzidos de compostos 

antinutricionais e proteínas com propriedades físico-químicas e tecnológicas 

modificadas, a farinha extrusada é uma alternativa para ser testada como 

ingrediente de meios de cultura. 

Neste sentido, o uso de planejamento de misturas foi utilizado a fim de se 

estudar a melhor formulação de meio de cultura para crescimento de Escherichia 

coli, tendo farinhas de feijões extrusados como substituintes das fontes de 

nitrogênio, representadas pela peptona e extrato de leveduras.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito da substituição das fontes de nitrogênio (peptona e extrato 

de levedura) por farinha de feijão extrusado no crescimento e expressão de α-

amilase por Escherichia coli. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o efeito da substituição das fontes de nitrogênio por farinha de feijão 

comum (Phaseolus vulgaris) e feijão caupi (Vigna unguiculata) extrusados no 

crescimento de Escherichia coli. 

 Comparar o crescimento da Escherichia coli no meio otimizado contendo 

feijão comum e caupi extrusados com o meio comercial padrão. 

 Otimizar a composição do meio de cultura para se obter o máximo de 

expressão de α-amilase.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MICRORGANISMOS 

As cepas de Escherichia coli contendo o plasmídeo pCA92 [87] foram 

obtidas da coleção de microrganismos do Laboratório de Bioquímica e 

Engenharia Genética, da Universidade Federal de Goiás. As culturas foram 

cultivadas e mantidas em caldo Luria-Bertani contendo 100 mcg mL-1 de 

ampicilina. 

 

3.2 PREPARO DAS FARINHAS E EXTRUSÃO DOS FEIJÕES 

Neste estudo duas espécies de feijão foram utilizadas: feijão comum 

(Phaseolus vulgaris, grupo carioca) e feijão caupi (Vigna unguiculata). Os feijões 

endurecidos foram moídos em moinho de facas, peneirados utilizando tamis com 

0,42 mm de abertura. A umidade das farinhas foi ajustada para 20% (base seca) 

e a extrusão realizada em extrusora monorrosca, utilizando os parâmetros 

descritos por Batista et al. [17]. Os extrusados foram moídos em moinho de facas 

e a granulometria ajustada para 0,5 mm. As farinhas foram colocadas em sacos 

plásticos e acondicionadas a 4 ºC até o uso. 

 

3.3 MODELAMENTO MATEMÁTICO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 Visando obter máximo crescimento e produção de α-amilase, a otimização 

do meio de cultura para E.coli foi realizada utilizando-se um planejamento de 

misturas do tipo simplex-lattice com adição de ponto central e pontos axiais. O 
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desenho foi implementado utilizando-se o programa Statistica 7.0 (StaSoft Inc. 

Tulsa, OK, USA) e os fatores definidos como variáveis independentes foram 

peptona (X1), extrato de levedura (X2) e farinha de feijão extrusado (X3). As 

concentrações de cada um dos componentes variaram de 0 a 1%, dependendo 

do experimento. 

O planejamento foi testado quanto à significância dos modelos e dentre 

os modelos significativos foi escolhido o que apresentava de forma mais precisa 

os dados. Além disso, por análise de regressão foi determinada a equação 

completa do modelo ajustado, levando em consideração apenas os dados que 

influenciaram significativamente. O modelo cúbico completo para uma mistura 

com três componentes é dado pela equação:  

    
   


3

1

3 3

0 )(
i ji ji kji

kjiijkjijiijjiijii xxxxxxxxxxy   

 Uma vez estabelecido o modelo do planejamento, a função de 

desejabilidade foi utilizada para maximizar as respostas densidade óptica e 

atividade enzimática. A desejabilidade global foi calculada pela média aritmética 

das desejabilidades individuais de cada resposta, utilizando-se a seguinte 

equação: 

m
ndddD  ...21  

onde D corresponde à desejabilidade global, dn corresponde à desejabilidade 

individual de cada resposta e m, corresponde ao número de respostas. 
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3.4 ANÁLISE DO PERFIL DE CRESCIMENTO DA Escherichia coli NOS 

DIFERENTES MEIOS  

Para avaliação da eficácia dos meios de cultura propostos no 

Planejamento de Misturas, curvas de crescimento foram realizadas utilizando-se 

E.coli contendo o plasmídeo pAC92. O meio Luria-Bertani (1,0 % de peptona, 

0,5 % de extrato de leveduras e 1% de NaCl) foi utilizado como meio padrão 

para a validação dos meios testados. Inicialmente pré-inóculos foram 

preparados em 5 mL de meio Luria-Bertani (LB), incubados a 37 ºC por 24 h. 

Após o crescimento, as células foram centrifugadas a 5000 g por 10 min e 

ressuspensas em solução salina 0,15 mol L-1, de modo a se obter uma 

absorbância de 0,500 em comprimento de onda de 600 nm. Após a 

padronização, 1 mL da suspensão de células foi transferido para Erlenmeyers 

contendo 250 mL de meio de cultura e o sistema foi incubado a 37 ºC em shaker 

com agitação de 80 rpm, por 24 h. A cada 2 h, alíquotas eram retiradas para 

determinação da densidade óptica e atividade enzimática.  

Para a avaliação de densidade óptica (DO600), o meio de cultura foi 

centrifugado a 5000 g por 10 min e as células ressuspendidas em igual volume 

de solução salina. A absorbância foi determinada a 600 nm, utilizando-se um 

espectrofotômetro UV-Visível. 

 

3.5 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE α-AMILASE 

Para a determinação da atividade de α-amilase, amostras de meio de 

cultura foram centrifugadas a 5000 g por 10 min, seguido por lavagem da massa 

celular com solução salina 0,15 mol L-1. Após a lavagem, as células foram 
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rompidas utilizando-se solução saturada de sacarose. A atividade da amilase 

produzida foi determinada de acordo com Bernfeld [88]. Em um tubo de ensaio 

contendo 80 μL de tampão acetato de sódio 0,1 mol L-1 pH 4,0 e 100 μL de 

solução de amido (Sigma Aldrich) 0,5% (p/v) em tampão acetato de sódio 0,1 

mol L-1 pH 4,0, foram adicionados 20 μL de amostra. O sistema foi incubado a 

40 ºC por 15 min, sendo então determinado o conteúdo de açúcares redutores 

pela metodologia descrita por Miller [89], usando curva padrão apresentando 

faixa de linearidade de 0,2 a 1,8 mg de glicose (r2=0,9929). A conversão dos 

valores de absorbância em concentração de açúcar redutor obedeceu à equação 

y=0,631x-0,0853, onde x corresponde à concentração de açúcares redutores 

em mg mL-1 e y corresponde aos valores de absorbância.  

Uma unidade de enzima foi determinada como a quantidade (em 

microgramas) de açúcar redutor produzido por mililitro de amostra em um minuto 

de reação.   

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os testes foram conduzidos segundo delineamento casualizado, 

considerando separadamente cada espécie de feijão. Os experimentos foram 

realizados ao menos em triplicata, com no mínimo 3 repetições. Os resultados 

do Planejamento de Misturas foram analisados utilizando-se o programa 

Statistica 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA), sendo realizado análise de variância 

(ANOVA), análise de regressão e desejabilidade. Todos os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão, utilizando-se nível de significância de 

95%.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 OTIMIZAÇÃO DO MEIO DE CULTURA PARA CRESCIMENTO DE 

Escherichia coli 

A composição dos meios de cultura é um fator chave quando se deseja 

otimizar o crescimento e a produção de compostos de interesse por 

microrganismos. Dentre os diversos constituintes possíveis, a quantidade e 

composição das fontes de carbono e nitrogênio exercem papel fundamental na 

taxa de crescimento e quantidade e qualidade dos metabólitos secretados [90]. 

No que se refere às fontes de nitrogênio, tanto a peptona, quanto o extrato de 

levedura são componentes de custo elevado, principalmente quando se 

considera a escala industrial [79]. 

Desse modo, visando a produção de um meio eficiente que apresente 

menor custo, testou-se o efeito de extrusados de feijão comum e feijão caupi no 

crescimento de Escherichia coli. Para a otimização da composição do meio de 

cultura, foi utilizado planejamento de misturas em rede simplex (simplex-lattice), 

e os pontos experimentais utilizados na composição das misturas e 

determinação da superfície de resposta estão indicados na Figura 8.  

Como pode ser observado, a utilização de 10 pontos experimentais no 

planejamento para determinação da densidade óptica máxima apresentada por 

E.coli após 12 h de incubação aumenta a precisão da resposta, bem como 

melhora a resolução das projeções de superfície de resposta, tornando a 

predição mais confiável. 
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Figura 8. Pontos experimentais utilizados para determinação de densidade óptica de 
E.coli. 

 

Os resultados de densidade óptica procedentes de testes utilizando feijão 

comum (Phaseolus vulgaris) ou feijão caupi (Vigna unguiculata) como fonte de 

nitrogênio estão apresentados na Tabela 5.  

A análise de variância (ANOVA) da matriz de planejamento de misturas 

evidenciou que dentre os possíveis modelos matemáticos gerados (linear, 

quadrático, cúbico simples e cúbico especial), o que apresentou os maiores 

coeficientes de determinação (r2 e adj-r2) foi o modelo cúbico especial, tanto para 

o planejamento com feijão comum (r2=0,97 e adj-r2=0,96), quanto para o 

planejamento com feijão caupi (r2=0,99 e adj-r2=0,99). Vale ressaltar que quanto 

mais próximo de 1 estiver o valor dos coeficientes de determinação, melhor é o 

ajuste do modelo proposto aos dados observados, significando que o modelo 

apresenta maior homogeneidade e confiabilidade. 
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Tabela 5. Planejamento de misturas simplex-lattice e valores de densidade óptica de 
E.coli para cada feijão testado. 

Meio Peptona  

(X1)  

Extrato de leveduras  

(X2) 

Feijão extrusado  

(X3) 

Densidade óptica para E.coli 

Phaseolus Vigna 

K1 1% (1.0) 0% (0.0) 0% (0.0) 0,190±0,029 0,190±0,029 

K2 0% (0.0) 1% (1.0) 0% (0.0) 0,414±0,017 0,414±0,017 

K3 0% (0.0) 0% (0.0) 1% (1.0) 1,333±0,056 0,746±0,013 

K4 0,5% (0.5) 0,5% (0.5) 0% (0.0) 0,205±0,017 0,205±0,017 

K5 0,5% (0.5) 0% (0.0) 0,5% (0.5) 1,082±0,004 0,496±0,059 

K6 0% (0.0) 0,5% (0.5) 0,5% (0.5) 1,215±0,043 0,420±0,018 

K7 0,66% (0.67) 0,17% (0.17) 0,17% (0.17) 0,521±0,007 0,589±0,027 

K8 0,17% (0.17) 0,66% (0.67) 0,17% (0.17) 0,641±0,022 0,612±0,016 

K9 0,17% (0.17) 0,17% (0.17) 0,66% (0.67) 0,934±0,049 0,178±0,017 

K10 0,33% (0.33) 0,33% (0.33) 0,34% (0.33) 0,294±0,025 0,561±0,017 

Resultados expressos como médias de três determinações ± desvio padrão.  

 

Além disso, a comparação entre os valores de Fcalculado e Ftabelado indicam 

que existe relação entre a resposta (y) obtida e os fatores variados (X). 

Considera-se que se a razão entre as médias quadráticas de regressão e 

resíduos for maior do que o valor do Ftabelado, existe relação linear entre y e X. 

Para que uma regressão não seja estatisticamente significativa, mas também 

seja útil para predições, o valor da relação entre tais médias (Fcalculado) deve ser 

comparado com no mínimo 5 vezes o valor de Ftabelado.  
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Os resultados de ANOVA mostraram que, para o planejamento de 

misturas utilizando feijão comum, o Fcalculado para o modelo cúbico completo foi 

de 83,55, valor dezessete vezes maior que o estabelecido para o Ftabelado 

(F8,22=4,77). Do mesmo modo, o valor de Fcalculado para o modelo cúbico completo 

de feijão caupi foi de 170,86, valor 35 vezes superior ao Ftabelado (F2,28=2,89), o 

que confirma o encaixe do modelo e aumenta a acuidade da predição 

matemática. 

Uma vez estabelecido o modelo que melhor se ajusta ao planejamento, 

as demais análises estatísticas foram realizadas de modo a verificar quais 

variáveis interferem no crescimento da E.coli e se existe efeito de interação. A 

análise de variância permite a projeção do diagrama de Pareto, que mostra de 

forma eficiente e rápida se as variáveis apresentam efeitos significativos nos 

valores de DO600, bem como a intensidade destes efeitos e se estes afetam 

positivamente ou negativamente a resposta. Os resultados gerados por este 

diagrama vão indicar quais dos efeitos devem ser levados em consideração no 

momento da elaboração da equação que representa o modelo matemático. 

No que se refere ao planejamento de misturas usando feijão comum 

extrusado, como mostrado no diagrama de Pareto apresentado na Figura 9, 

apenas o efeito de interação binária entre a proporção de peptona e do extrato 

de levedura (X1X2) não afetou significativamente a densidade óptica da E.coli e, 

portanto, este efeito não deve ser utilizado na construção da equação do modelo. 

Por outro lado, a variável que mais afetou a resposta foi a proporção de feijão 

extrusado, que apresentou uma forte correlação positiva com a densidade óptica 

(r=0.93). 
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Figura 9. Diagrama de Pareto representando os efeitos da peptona, extrato de 
leveduras e feijão comum extrusado na densidade óptica de E.coli. 

 

 Os resultados da análise de regressão demonstraram que o modelo 

polinomial que descreve a correlação entre a resposta e as variáveis, as quais 

estatisticamente o afetaram, pode ser determinado pela seguinte fórmula: 

  0,9579)r-(adj

 )XX(XX)XX(XXXXX13,65-XX

XXXX0,20X  )(PhaseolusOD

2

1







3131212132132

3132600

65,384,142,1

34,135,143,0

  

onde X1, X2 e X3 representam peptona, extrato de levedura e feijão extrusado, 

respectivamente. Analisando o valor de adj-r2, verifica-se que 95,8% da 

variabilidade da resposta pode ser determinada pelo modelo experimental 

proposto e, os valores experimentais encontrados estão em concordância com 

os valores estimados pelo modelo cúbico completo (valores preditos).  

Com relação ao uso de feijão caupi em meio de cultura, a análise do 

diagrama de Pareto apresentado na Figura 10 demonstrou que apenas o efeito 
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de interação binária entre a proporção de peptona (X1) e do feijão extrusado (X3) 

não afetou significativamente a densidade óptica da E.coli. Entretanto, o efeito 

puro da proporção de feijão foi o que mais afetou a resposta, apresentando uma 

forte correlação positiva com o crescimento bacteriano (r=0,78). 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto representando os efeitos da peptona, extrato de 
leveduras e feijão caupi extrusado na densidade óptica de E.coli. 

 

Utilizando análise de regressão, a equação polinomial que descreve a 

correlação entre a resposta e as variáveis que estatisticamente a afetaram é 

apresentada a seguir: 

)9791,0(

86,7

39,074,041,0)(

2

31312121321

322132600







radj

   )XX(XX)XX(XX3,69-XXX5,43

XX0,65-XXXX0,19X VignaOD 1

 

Onde X1, X2 e X3 representam peptona, extrato de levedura e feijão extrusado, 

respectivamente. Os valores de r2-ajustado comprovam que os dados 
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experimentais estão em concordância com os dados preditos matematicamente, 

o que indica que o modelo apresenta alta homogeneidade e confiabilidade.  

Além das análises de variância e regressão, as técnicas de superfície de 

resposta são ferramentas matemáticas muito úteis quando estamos 

interessados na otimização de um processo em que temos a influência de vários 

fatores em uma variável resposta, ou seja, os modelos de superfície de resposta 

podem ser explorados para determinar condições ótimas para se trabalhar ou 

a sensibilidade da variável resposta a mudanças dos níveis dos fatores de 

interesse [84, 91-93].  

Nesse sentido, a análise do planejamento de misturas para otimização do 

meio de cultura foi realizada por superfície de resposta no intuito de se projetar 

graficamente o efeito das diferentes fontes de nitrogênio na densidade óptica de 

E.coli. Os efeitos de interação e inter-relação das diferentes variáveis na taxa de 

crescimento da E.coli estão apresentados na Figura 10, descrevendo a variação 

de densidade óptica em função das proporções de peptona, extrato de levedura 

e feijão comum utilizadas nos experimentos.  

De modo geral, o perfil de densidade óptica para a E.coli apresentou um 

padrão côncavo curvilíneo, sendo que o aumento da proporção de feijão comum 

extrusado no meio de cultura ocasionou um aumento nos valores de densidade 

óptica (Figura 11a). A projeção evidenciou que o uso de peptona (K1) ou extrato 

de levedura (K2) isoladamente teve efeito negativo nos valores de densidade 

óptica (Figura 10b). Esse fato pode ser explicado em função das necessidades 

nutricionais da bactéria em estudo, que precisa além da proteína presente na 

peptona, dos minerais e vitaminas presentes no extrato de levedura. Desse 
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modo, o teor protéico, a composição de aminoácidos do feijão e a presença de 

outros nutrientes no feijão extrusado torna essa fonte mais completa, quando 

comparada com as duas tradicionais fontes de nitrogênio isoladamente. 

 

Figura 11. Projeção dos valores de densidade óptica de E.coli por (a) superfície de 
resposta e (b) curva de níveis para o planejamento de misturas utilizando feijão comum 
extrusado. 

 

Por fim, a predição da composição ótima para o máximo de densidade 

óptica de E.coli mostrou que o melhor meio para cultivo dessa bactéria deveria 

apresentar 0,25% de extrato de levedura e 0,75% de feijão comum extrusado. 

Utilizando-se esta composição, espera-se obter uma densidade ótima de 1,385 
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(Figura 11b), valor muito próximo ao já observado no meio de cultura contendo 

apenas feijão extrusado (K3). Essa melhora no crescimento provavelmente é 

resultado de um melhor balanço nutricional ocasionado pela inserção das 

vitaminas e compostos ativos provenientes do extrato de leveduras que não 

estão presentes no feijão, ou estão presentes em baixa quantidade.  

 Para o planejamento de misturas utilizando o feijão caupi, a projeção da 

superfície de resposta apresentou um caráter curvilíneo irregular, sendo predito 

um ótimo de densidade óptica em meio de cultura contendo 0,75% de peptona, 

0,05% de extrato de levedura e 0,20% de feijão caupi extrusado, com obtenção 

de valores de DO600 de 0,897 (Figura 12).  

 

Figura 12.Projeção dos valores de densidade óptica de E.coli por (a) superfície de 
resposta e (b) curva de níveis para o planejamento de misturas utilizando feijão caupi 
extrusado. 
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Quando se compara os valores de densidade óptica para os dois 

planejamentos (Tabela 5) e as predições pelas superfícies de resposta (Figuras 

11 e 12) percebe-se que a espécie de feijão utilizado interferiu significativamente 

nos valores de DO600 da E.coli, com os maiores valores de densidade óptica 

sendo obtidos quando a bactéria foi cultivada em meio de cultura contendo feijão 

comum extrusado. Este resultado pode ser explicado em função das diferenças 

intrínsecas de composição de cada um desses feijões, uma vez que o conteúdo 

de proteínas e a composição de aminoácidos é diferente em cada uma das 

espécies [8, 77].  

Outro fator que pode explicar o ocorrido refere-se ao fato de que a 

extrusão causa efeitos distintos em cada um dos feijões, especialmente no que 

se refere às alterações nas propriedades bioquímicas das proteínas e no 

conteúdo de antinutricionais [17, 18]. Além disso, embora a extrusão elimine 

grande parte dos compostos antinutricionais presentes no feijão caupi, as 

proteínas da classe das vicilinas apresentam ação biocida [48] e podem não ter 

sido completamente inativadas durante o processo de extrusão, o que 

contribuiria para os menores valores de densidade óptica apresentados quando 

o feijão caupi foi utilizado. 

 

4.2 PERFIL DE CRESCIMENTO DA Escherichia coli 

O uso de planejamento de misturas além de reduzir o tempo gasto para 

otimização, permite avaliar o efeito ocasionado pela interação entre os fatores, 

o que não é possível quando se otimiza cada fator isoladamente [94, 95]. 

Entretanto, para que um meio de cultura seja considerado otimizado ele deve ser 
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mais vantajoso do que o meio tradicional, não só no que se refere ao custo de 

produção, mas, também, eficiência de resultado. Desse modo, a curva de 

crescimento de E.coli nos meios que apresentaram maior densidade óptica 

foram comparados com o crescimento em meio Luria-Bertani comercial e os 

resultados estão apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13. Curva de crescimento de E.coli em diferentes meios de cultura: (a) 
planejamento de misturas utilizando feijão comum e (b) planejamento de misturas 
utilizando feijão caupi. 
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 Como pode ser observado na Figura 13a, os meios contendo feijão 

comum extrusado apresentaram valores de densidade óptica superiores aos do 

meio LB comercial. O meio K3, contendo 1% de feijão comum extrusado 

ocasionou crescimento 68% maior quando comparado ao comercial enquanto o 

meio K6 contendo 0,5% de extrato de leveduras e 0,5% de feijão comum 

extrusado ocasionou aumento de 20% no crescimento. Esse resultado confirma 

a possibilidade de uso de feijão em substituição às fontes de nitrogênio 

convencionais para cultivo de Escherichia coli. O aumento do crescimento de 

E.coli nos meios contendo feijão comum extrusado pode ser resultado do alto 

teor de proteínas e carboidratos, que fornecem os nutrientes necessários para o 

crescimento deste microrganismo.  

 Por outro lado, mesmo quando otimizado, os meios de cultura contendo 

feijão caupi extrusado apresentaram crescimento 15 a 20% (meios K3 e K8, 

respectivamente) menor do que aquele apresentado quando a E.coli foi cultivada 

em meio Luria-Bertani comercial (Figura 13b). Esse resultado evidencia que o 

feijão caupi não é uma boa fonte de nitrogênio para crescimento de bactérias, 

provavelmente pela deficiência de nutrientes essenciais ou mesmo pela 

presença de compostos tóxicos, tais como as vicilinas, que podem ter 

permanecido ativas mesmo após o processo de extrusão.  

 Desse modo, como o meio de cultura contendo feijão caupi extrusado não 

foi eficiente como fonte de nitrogênio para o crescimento da E.coli, os testes de 

otimização dos meios para expressão de α-amilase foram realizados com o feijão 

comum extrusado.  
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4.3 EXPRESSÃO DE α-AMILASE POR Escherichia coli 

Os recentes avanços na engenharia genética e metodologias de 

fermentação permitiram a otimização de bioprocessos para a produção de 

proteínas heterólogas usando diferentes sistemas celulares, especialmente 

bactérias como a E.coli. Esta bactéria continua sendo a primeira escolha para a 

expressão heteróloga devido à sua simplicidade, facilidade de manipulação e 

baixo custo. No entanto, a baixa eficiência metabólica desse sistema acaba por 

limitar seu uso em processos industriais [80]. 

Neste sentido, a otimização de sistemas para se obter uma plataforma de 

produção recombinante eficiente e robusta inclui além da manipulação genética 

do microrganismo, a implementação de condições de cultura que minimizem o 

estresse durante o processo de produção heteróloga e eliminem possíveis 

limitações no metabolismo do microrganismo utilizado.  

Apesar do meio de cultura contendo feijão comum extrusado melhorar o 

crescimento da E.coli, alterações na composição do meio podem interferir no seu 

perfil de expressão. Portanto, testes foram realizados para se verificar a eficácia 

dos meios na produção de α-amilase por E.coli (Tabela 6).  

Os resultados da análise de variância (ANOVA) da matriz de 

planejamento de misturas demonstraram que dentre os possíveis modelos 

matemáticos gerados (linear, quadrático, cúbico simples e cúbico completo), o 

que apresentou maior coeficiente de variação foi o modelo cúbico completo, 

cujos valores de r2 e adj-r2 são, respectivamente, 0,995 e 0,993. Além disso, a 

comparação entre os valores de Fcalculado (400,25) e Ftabelado (F8,22=4,77) 
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demonstram que os coeficientes de regressão são estatisticamente significativos 

e úteis para a elaboração de projeções.  

Tabela 6. Planejamento de misturas, valores observados e preditos matematicamente 
para a atividade de α-amilase produzida por E.coli. 

Meio Peptona  

(X1)  

Extrato de levedura  

(X2) 

Feijão extrusado  

(X3) 

Atividade de α-amilase (UE mL-1) 

observado Predito 

K1 1% (1.0) 0% (0.0) 0% (0.0) 2,388±0,074 2,160 

K2 0% (0.0) 1% (1.0) 0% (0.0) 4,393±0,147 4,165 

K3 0% (0.0) 0% (0.0) 1% (1.0) 3,806±0,059 3,578 

K4 0,5% (0.5) 0,5% (0.5) 0% (0.0) 2,985±0,117 2,528 

K5 0,5% (0.5) 0% (0.0) 0,5% (0.5) 44,590±1,051 44,134 

K6 0% (0.0) 0,5% (0.5) 0,5% (0.5) 3,826±0,017 3,370 

K7 0,66% (0.67) 0,17% (0.17) 0,17% (0.17) 5,039±0,147 6,408 

K8 0,17% (0.17) 0,66% (0.67) 0,17% (0.17) 4,775±0,147 6,144 

K9 0,17% (0.17) 0,17% (0.17) 0,66% (0.67) 38,642±0,616 40,011 

K10 0,33% (0.33) 0,33% (0.33) 0,34% (0.33) 24,878±0,411 22,824 

Resultados expressos como médias de três determinações ± desvio padrão. 

 

Analisando o diagrama de Pareto (Figura 14) podemos verificar que o 

efeito de interação ternária X1X2X3 e os efeitos de interação binária entre a 

proporção de peptona e extrato de levedura (X1X2) e extrato de levedura e feijão 

extrusado (X2X3), não afetaram significativamente a produção de α-amilase por 

E.coli e, consequentemente, não devem ser utilizados para construção da 

equação polinomial. Dentre as variáveis que afetaram a resposta, a interação 
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binária entre peptona e feijão extrusado (X1X3) apresentou uma forte correlação 

positiva (r=0,92), sendo o fator que mais interferiu na atividade de α-amilase. 

 

Figura 14. Diagrama de Pareto representando os efeitos de peptona, extrato de 
leveduras e feijão comum extrusado na atividade de α-amilase produzida por E.coli. 

 

 Utilizando o modelo cúbico completo, a equação polinomial que descreve 

a correlação entre a resposta e as variáveis que estatisticamente a afetaram é 

apresentada a seguir: 

0,9932)r²-(adj  

   )XX(XX318,27-)XX(XX

XXXX2,16X U  amilase-  de  Atividade 1







31312121

3132

23,45

06,16558,317,4)(

 

Onde X1, X2 e X3 representam peptona, extrato de levedura e feijão extrusado, 

respectivamente. Os valores de r2-ajustado comprovam que os dados 

experimentais estão em concordância com os dados preditos matematicamente 

(Tabela 6).  
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Uma vez estabelecido o modelo que melhor se encaixa no planejamento 

de misturas, os efeitos de interação e inter-relação das diferentes variáveis foram 

preditos e apresentados como um gráfico de superfície descrevendo a variação 

de atividade enzimática em função da concentração das fontes de nitrogênio 

utilizadas nos experimentos (Figura 15).  

 

Figura 15. Projeção dos valores de atividade de α-amilase (UE mL-1) produzida por 
E.coli em função da composição do meio: (a) superfície de resposta e (b) curva de 
níveis. 
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O perfil de atividade de α-amilase apresentou um padrão curvilíneo 

convexo (Figura 15a), sendo observado maiores valores de atividade nos meios 

contendo entre 0,25-0,50% de peptona, 0,0-0,25% de extrato de levedura e 0,50-

0,75% de feijão comum extrusado. Além disso, a predição matemática do melhor 

meio de cultura para produção de α-amilase indica uma composição contendo 

0,30% de peptona e 0,70% de feijão extrusado, com um máximo de atividade 

enzimática de 64,38 U (Figura 15b).  

Levando-se em consideração as projeções de otimização para densidade 

óptica e atividade enzimática isoladamente, temos duas composições ótimas 

diferentes de meio, uma para cultivo e produção de massa celular e outra para 

expressão de proteínas. Entretanto, quando se pensa em um processo 

biotecnológico em nível industrial, o ideal é a obtenção de uma única composição 

de meio de cultura que seja eficiente tanto para a produção de biomassa, quanto 

para a expressão de proteínas.  Nesse sentido, buscando encontrar os valores 

das variáveis experimentais que maximizam ambas as respostas, foi realizado o 

teste de desejabilidade. 

A função de desejabilidade é um dos métodos mais utilizados na indústria 

para a otimização de processos com múltiplas respostas. A desejabilidade é uma 

técnica de otimização simultânea que consiste em encontrar os valores dos 

fatores que otimizem uma ou mais respostas ou, no mínimo, as mantenha em 

faixas desejáveis, utilizando métodos de programação não lineares. Inicialmente, 

essa função converte cada resposta (densidade óptica ou atividade enzimática) 

em uma função individual de desejabilidade di. Esta função apresenta valores 

entre 0 e 1, e aumenta à medida que o valor da resposta torna-se mais desejável. 
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Por fim, a desejabilidade global D é definida pela combinação dos valores das 

desejabilidades individuais, sendo calculada por média geométrica [96, 97]. 

O gráfico dos perfis dos valores otimizados, a função de desejabilidade e 

os valores otimizados dos três parâmetros experimentais escolhidos estão 

apresentados na Figura 16, podendo ser observado três grupos de gráficos.  

 

Figura 16. Perfis de desejabilidade para densidade óptica e atividade de α-amilase 
produzida por E.coli. 

 

No primeiro e segundo grupo de gráficos encontram-se os valores 

desejáveis para os três fatores de interesse considerando o limite de confiança 

referente ao valor ótimo para densidade óptica (Figura 16a) e atividade de α-

amilase (Figura 16b). Os gráficos do terceiro grupo (Figura 16c) apresentam as 

tendências ou projeções matemáticas reveladas pelos fatores, sendo que a linha 
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horizontal azul representa o valor ótimo de resposta e a linha vertical vermelha 

indica em quais concentrações de fontes de carbono se obtém a melhor 

resposta. Por fim, os gráficos da última coluna mostram os perfis das 

desejabilidades das duas respostas, densidade óptica e atividade de α-amilase.  

 A análise dos resultados da função de desejabilidade evidenciou que a 

densidade óptica e a produção de α-amilase seriam maximizadas utilizando um 

meio de cultura contendo 0,5% de peptona e 0,5% de feijão extrusado (D=0,90), 

o que corresponde ao meio K5. Nessas condições, os valores preditos de 

densidade óptica seriam de 1,111, com uma atividade enzimática de 44,13 U, 

valores similares aos encontrados experimentalmente (Tabelas 5 e 6). 

 Por fim, os resultados apresentados evidenciaram que a farinha de feijão 

comum extrusado pode ser utilizada como fonte de nitrogênio em substituição à 

peptona e ao extrato de leveduras, sem prejuízo do crescimento ou interferência 

com a expressão heteróloga. Levando-se em consideração que o feijão 

endurecido possui baixo valor agregado e que o custo de produção de feijão 

extrusado é mais barato do que os processos de produção de extrato de levedura 

e peptona, este meio torna-se ainda mais atrativo, não apenas do ponto de vista 

tecnológico, mas também do ponto de vista financeiro. 
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5 CONCLUSÕES 

A utilização de feijão caupi extrusado como fonte de nitrogênio não é uma 

alternativa promissora, uma vez que os valores de densidade óptica 

apresentados pela E.coli em meio contendo este feijão foram de 15 a 20% 

inferiores ao meio de cultivo tradicional. Por outro lado, o feijão comum extrusado 

mostrou-se uma eficiente fonte de nutrientes, ocasionando valores de densidade 

óptica 68% superiores aos observados no meio padrão quando utilizado meio de 

cultura contendo apenas feijão. Além disso, os testes de expressão heteróloga 

demonstraram que a presença de feijão tem um efeito positivo na quantidade de 

α-amilase produzida por E.coli.  

Utilizando-se ferramentas matemáticas foi possível determinar que o meio 

que apresentou simultaneamente os melhores valores de massa celular e 

atividade enzimática foi o meio contendo 0,5% de peptona e 0,5% de feijão 

comum extrusado. Portanto, considerando que o feijão extrusado é uma fonte 

nutricional de baixo custo, sua utilização como ingrediente de meios de cultura 

em substituição à peptona e extrato de levedura é uma alternativa 

financeiramente atrativa, principalmente se considerarmos seu uso em escala 

industrial. 
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CAPÍTULO II.II: UTILIZAÇÃO DE FEIJÃO EXTRUSADO EM SUBSTITUIÇÃO 

A PEPTONA E EXTRATO DE LEVEDURA EM MEIO DE CULTURA PARA 

CRESCIMENTO DE LEVEDURAS 

 

1 INTRODUÇÃO 

As leveduras possuem um enorme potencial de produção de compostos 

biologicamente ativos, sendo amplamente utilizados nas mais diversas áreas 

industriais. No que se refere à área de alimentos, as leveduras são importantes 

microrganismos utilizados nos processos fermentativos de produção de vinhos 

e outras bebidas. Dentre as leveduras utilizadas na indústria de alimentos, o 

gênero Saccharomyces compreende uma classe de microrganismos 

amplamente utilizada na produção de cervejas e vinhos, onde a espécie utilizada 

irá determinar a qualidade sensorial (sabor e aroma) do produto final [98, 99].  

Além disso, estudos recentes mostraram que outros gêneros de leveduras 

também são importantes para a produção de ésteres durante a fermentação, 

contribuindo para o surgimento dos aromas frutados em vinhos e outras bebidas 

fermentadas. Um gênero que merece destaque é o Pichia, que apresenta 

espécies capazes de produzir altas concentrações de ésteres, tais como acetato 

de etila, acetato de isobutila e acetato de isoamila [100, 101].  

Na área biotecnológica, as leveduras são amplamente utilizadas nos 

processos de produção de proteínas recombinantes e as espécies mais 

utilizadas nesses processos são o Saccharomyces cereviseae e a Pichia 

pastoris. Estas leveduras combinam as vantagens de um organismo unicelular 

apresentando facilidade de manipulação genética e crescimento rápido, com a 
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capacidade de realizar modificações pós-transducionais eucarióticas. Ao 

contrário de microrganismos eucarióticos mais complexos, os processos de 

expressão utilizando S.cereviseae e P.pastoris são econômicos, com a obtenção 

de altas densidades celulares num curto espaço de tempo e produção de grande 

quantidade de proteínas sem a presença de agentes pirogênicos ou patogênicos 

como contaminantes [102]. 

Independentemente do microrganismo utilizado e da área de uso, o meio 

de cultura é um importante fator que deve ser levado em conta quando se deseja 

otimizar o crescimento celular e aumentar a expressão de proteínas e 

metabólitos secundários destes microrganismos. Alterações na composição do 

meio, em particular das fontes de carbono e nitrogênio, e nos fatores físico-

químicos tais como pH, temperatura, tempo de incubação, agitação e densidade 

do inóculo influenciam grandemente a taxa e velocidade de crescimento e 

expressão de leveduras [90, 102, 103].  

Além disso, estima-se que 30 a 40% dos custos de um processo 

biotecnológico envolvendo microrganismos devem-se aos gastos com o meio de 

cultura [49].  Normalmente, a glicose é a fonte de carbono de escolha e a peptona 

e o extrato de levedura são as fontes de nitrogênio mais utilizadas. Como 

peptona e extrato de levedura são componentes caros, o custo do bioprocesso 

acaba sendo aumentado [79, 90]. 

Buscando reduzir estes custos, diversos trabalhos têm proposto a 

utilização de resíduos agroindustriais como fonte de carbono e/ou nitrogênio em 

substituição as fontes convencionais disponíveis no mercado. Estes resíduos 
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agroindustriais compreendem uma fonte barata de nutrientes, vitaminas e 

minerais [79, 104].  

Dentre os resíduos agroindustriais, o feijão endurecido é um subproduto 

de baixo valor agregado que apresenta uma rica composição de proteínas e 

açúcares, o que o torna um produto de potencial utilização como fonte de 

carbono e/ou nitrogênio. Entretanto, quando na forma in natura, a presença de 

antinutricionais tais como fitatos e inibidores enzimáticos pode interferir 

negativamente com o crescimento e a produção de metabólitos pelo 

microrganismo. Uma alternativa para a utilização desta fonte de nutrientes é a 

extrusão termoplástica, que elimina tais antinutricionais e melhora a 

disponibilidade de proteínas e carboidratos [9, 17], tornando este produto 

atraente para utilização como fonte de nutrientes.  

No que se refere a composição dos meios de cultura, uma vez que se 

deseja alterar um componente, deve-se proceder com experimentos de 

otimização da composição, especialmente quando o composto introduzido 

constitui-se com componente complexo podendo fornecer nutrientes como fonte 

de carbono, nitrogênio, vitaminas e minerais. Nas últimas décadas, a otimização 

dos meios de cultura, especialmente em escala industrial, tem sido realizada 

utilizando-se métodos estatísticos de planejamento fatorial e de misturas 

associado a metodologia de superfície de resposta. Estes desenhos 

experimentais ganharam importância porque permitem avaliar diversos fatores 

simultaneamente, reduzindo o número de experimentos e, consequentemente, 

o custo da pesquisa [104-107].  
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Além disso, a metodologia de superfície de resposta permite a construção 

de modelos, avaliação dos efeitos de cada variável na resposta, bem como a 

predição dos valores ótimos de cada fator testado. Essa metodologia tem sido 

aplicada com sucesso em diversas área da biotecnologia, especialmente no que 

se refere à otimização do crescimento de microrganismos e produção de 

proteínas e metabólitos secundários [49, 79, 86].   

Assim, na tentativa de produzir um meio de cultura eficiente e barato para 

o cultivo de leveduras, foi realizado um planejamento de misturas para 

otimização da substituição de peptona e extrato de levedura por farinhas de 

feijão comum extrusado. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito da substituição das fontes de nitrogênio comerciais 

(peptona e extrato de levedura) por farinha de feijão extrusado no crescimento e 

expressão de proteínas por leveduras. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o efeito da substituição das fontes de nitrogênio por feijão extrusado 

no crescimento de Saccharomyces cereviseae. 

 Comparar o crescimento de Saccharomyces cereviseae no meio otimizado 

contendo feijão e no meio comercial padrão. 

 Avaliar o efeito da substituição das fontes de nitrogênio por feijão extrusado 

no crescimento de Pichia pastoris (GS115). 

 Comparar o crescimento de Pichia pastoris (GS115) no meio otimizado 

contendo feijão extrusado e no meio comercial padrão. 

 Comparar a taxa de expressão de proteína por Pichia pastoris (GS115) no 

meio comercial padrão com o meio otimizado contendo feijão extrusado. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MICRORGANISMOS 

As cepas de S.cerevisiae foram obtidas da coleção de microrganismos do 

Laboratório de Química de Polímeros, enquanto que as cepas de P.pastoris 

(GS115) foram obtidas da coleção de microrganismos do Laboratório de 

Bioquímica e Engenharia Genética, da Universidade Federal de Goiás. As 

culturas foram cultivadas em caldo YPD e mantidas por transferência semanal 

para meio sólido YPD (HiMedia Laboratories, Índia). 

 

3.2 PREPARO DAS FARINHAS DE FEIJÃO E EXTRUSÃO 

Os feijões comuns endurecidos (grupo carioca) foram moídos em moinho 

de facas, peneirados utilizando tamis com 0,42 mm de abertura. A umidade das 

farinhas foi ajustada para 20% (base seca), e a extrusão foi realizada em 

extrusora monorrosca, utilizando os parâmetros descritos por Batista et al. [17]. 

Os extrusados foram moídos em moinho de facas e a granulometria ajustada 

para 0,5 mm. As farinhas foram colocadas em sacos plásticos e acondicionadas 

a 4 ºC até o uso. 

 

3.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL  

A otimização da substituição de peptona e extrato de levedura por farinha 

de feijão extrusado foi realizada utilizando-se planejamento de misturas de 3 

fatores do tipo simplex-lattice. O planejamento de misturas foi utilizado para 

estudar a relação entre a proporção das diferentes fontes de nitrogênio na 
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densidade óptica dos microrganismos cultivados. O desenho foi implementado 

utilizando-se o programa Statistica 7.0 (StaSoft Inc. Tulsa, OK, USA) e os fatores 

definidos como variáveis independentes foram peptona (X1), extrato de levedura 

(X2) e farinha de feijão extrusado (X3). As concentrações de cada um dos 

componentes variaram de 0 a 2%, dependendo do experimento. 

Após a análise estatística, os dados que influenciaram significativamente 

a resposta foram explicados pela seguinte equação quadrática: 

 
 


3

1

3

i ji

jiijii xxxy   

onde, i  representa a resposta esperada correspondente à mistura pura 

ijxx ji  ,0,1 ; o termo dado por 



3

1i

ii xy   representa a resposta da 

mistura linear dos componentes do planejamento de misturas; o termo 

quadrático jiij xx  representa a resposta observada em função da interação 

entre dois componentes da mistura [108]. 

 

3.4 PERFIL DE CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

O crescimento do S.cerevisae e da P.pastoris (GS115) foi avaliado 

utilizando o meio YPD comercial (HiMedia Laboratories, Índia) como meio 

controle e os meios determinados pelo planejamento de misturas. Para o preparo 

dos pré-inóculos, uma colônia foi transferida do ágar YPD para 5 mL de caldo 

YPD, e em seguida o meio foi incubado em estufa bacteriológica por 24 h, sob 

agitação de 150 rpm, sob uma temperatura de 30 ºC (P.pastoris GS115) ou 37 
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ºC (S.cerevisiae). Após a incubação, as células foram centrifugadas a 5000 g por 

10 min e transferidas para tubos contendo 5 mL de solução salina 0,15 mol L-1. 

250 μL da suspensão de células foram transferidos para Erlenmeyers de 1 L 

contendo 250 mL de meio de cultura e, então, incubados por 24 h a 37 ºC 

(S.cerevisiae) ou 42 h a 30 ºC (P.pastoris GS115) e alíquotas foram retiradas a 

cada 2 h para S.cerevisea e 4 h para P.pastoris (GS115). As alíquotas foram 

centrifugadas a 5000 g por 10 min e a massa de células ressuspensa em 1 mL 

de solução salina 0,15 mol L-1. A densidade óptica (DO600) foi determinada pela 

medida da absorbância das amostras a 600 nm, utilizando um espectrofotômetro 

UV-Visível. 

 

3.5 EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES EM P.pastoris (GS115) 

A expressão de proteínas recombinantes utilizando-se P.pastoris (GS115) 

foi realizada de acordo com metodologia descrita na norma técnica da Invitrogen. 

Amostra de P.pastoris (GS115) foram inoculadas em meio YPD, incubadas a 30 

ºC, 150 rpm, por 24 h. Após a fase inicial de crescimento, 20 mL do meio de 

cultura foram centrifugados a 10000 g por 10 min, a massa celular foi lavada 

duas vezes com tampão fosfato de sódio 0,1 mol L-1 pH 6.0 e ressuspendida em 

20 mL de meio de expressão suplementado com 1% de metanol. Para efeito de 

comparação, foram testados um meio controle contendo 1% de extrato de 

levedura, 2% de peptona, 2% de glicose e 2% de glicerol e um meio experimental 

contendo feijão extrusado (2%), 2% de glicose e 2% de glicerol. O sistema de 

expressão foi incubado a 30 ºC por 96 h a 150 rpm, com a adição de metanol a 



 

97 
 

cada 24 h. Alíquotas de 1 mL foram coletadas a cada 24 h e o conteúdo de 

proteínas extracelulares produzidas foi avaliado. 

 

3.6 PRECIPITAÇÃO E ANÁLISE DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

PRODUZIDAS POR P.pastoris (GS115) 

Alíquotas de 1 mL provenientes do meio de expressão foram 

centrifugadas a 5000 g por 10 min e as proteínas do sobrenadante foram 

precipitadas utilizando-se acetona gelada, na proporção 1:2 (v/v). As amostras 

foram colocadas em freezer -80 ºC por 2 h, centrifugadas a 5000 g por 5 min e 

ressuspendidas em 1 mL de tampão fosfato de sódio 0,1 mol L-1 pH 6,0. 

O conteúdo total de proteínas foi determinado de acordo com a 

metodologia descrita por Bradford [109], utilizando albumina sérica bovina como 

padrão. A pureza das proteínas precipitadas foi analisada usando gel 

desnaturante de policrilamida a 10% [110]. Em cada poço do gel foram aplicados 

20 μL de cada amostra e a corrida de eletroforese foi realizada com amperagem 

fixa a 25 mA por 30 min, seguida de 40 mA até o final da corrida. Os géis foram 

corados utilizando-se Comassie Blue R-250 e marcadores de massa molecular 

variando de 7 a 175 kDa foram usados.  

Os géis foram fotografados em fotodocumentador e analisados utilizando 

o programa ImageJ 1.46r (Wayne Rasband, USA). Os padrões para obtenção e 

tratamento das imagens foram 300 dpi de resolução, zoom de 100% e pixels com 

6 bits de profundidade. 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística do planejamento de misturas foi realizada por análise 

multivariada e o modelo foi simplificado para excluir os termos que não foram 

considerados significativos pela análise de variância (p>0.05). A qualidade do 

modelo de equação polinominal foi avaliado usando como parâmetro o 

coeficiente r2, que determina a porcentagem dos dados que se encaixam no 

modelo. Os experimentos relacionados ao planejamento de misturas, bem como 

todos os subsequentes experimentos de crescimento celular e expressão foram 

conduzidos em triplicata. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o 

programa Statistica 7.0 (Stat Soft Inc., Tulsa, OK, USA). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 OTIMIZAÇÃO DO MEIO DE CULTURA  

Como demonstrado anteriormente, a utilização de feijão comum 

extrusado em substituição à peptona e extrato de levedura melhorou o perfil de 

crescimento e permitiu uma boa taxa de expressão de proteínas heterólogas em 

bactérias. Entretanto, levando-se em consideração que fungos e bactérias 

possuem necessidades nutricionais diferentes, a validação da eficiência de feijão 

comum extrusado como fonte de nitrogênio no crescimento e expressão de 

enzimas por outras classes de microrganismos precisa ser realizada.  

Normalmente os meios de cultura para cultivo de leveduras disponíveis 

no mercado possuem glicose como fonte de carbono e peptona e/ou extrato de 

leveduras como fonte de nitrogênio. Nesse sentido, o uso de feijão em 

substituição a estas fontes de nitrogênio é uma alternativa para produção de 

meios de cultura baratos e de qualidade.  

Desse modo, no intuito de se estudar a viabilidade da substituição das 

fontes de nitrogênio por feijão extrusado, um planejamento de misturas foi 

realizado e a eficiência da substituição das fontes de nitrogênio por feijão 

extrusado no crescimento de S.cerevisiae e P.pastoris (GS115) foi avaliada. O 

planejamento de misturas permitiu determinar os efeitos diretos da quantidade 

de cada fonte de nitrogênio (peptona, extrato de levedura e feijão extrusado) no 

crescimento dos microrganismos, além de mostrar os efeitos relacionados à 

interação das fontes de nitrogênio na densidade óptica.  

A análise dos fatores apresentados na tabela de ANOVA (Tabela 7) indica 

que o modelo quadrático foi estatisticamente significativo e adequado para 
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representar a relação entre as variáveis peptona, extrato de levedura e feijão 

extrusado e a resposta, neste caso a densidade óptica apresentada por 

S.cerevisiae após 12 h de cultivo. O ajuste do planejamento ao modelo 

quadrático pode ser confirmado pela análise do r², que apresentou valores de 

0,48 para o modelo linear (não significativo) e 0,99 para o modelo quadrático.  

 

Tabela 7. Análise de variância para o crescimento celular de S.cerevisae após 12 h de 
cultivo. 

 Linear Quadrático Total ajustado 

Soma dos quadrados 2,41 2,61 5,03 

Quadrado médio 1,20 0,87 0,457 

Fcalculado/Ftabelado 4,16 1947,83  

Nível de significância (p) 0,052 2,35 x 10-9  

Valor de r2 0,4802 0,9994  

Valor de r2-ajustado 0,3647 0,9990  

 

 Desse modo, o modelo polinomial descrevendo a correlação entre a 

resposta e as variáveis que estatisticamente afetaram a resposta pode ser 

determinado pela seguinte fórmula: 

0,9988)r²-(adj

    XXXXXXX 1,71  )(OD oCresciment 1



 323132600 89,343,457,286,1
 

Onde X1, X2 e X3 representam peptona, extrato de leveduras e feijão extrusado, 

respectivamente. De acordo com os valores de r2, 99,9% da variabilidade da 

resposta pode ser determinada pelo modelo experimental proposto. Entretanto, 
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altos valores de r2 nem sempre indicam que o modelo de regressão proposto é 

de qualidade, pois o valor de r2 aumenta cada vez que se aumenta o número de 

variáveis, mesmo que tais variáveis não sejam estatisticamente significativas. 

Neste sentido, para se evitar manobras matemáticas que conduzam a resultados 

menos verdadeiros, recomenda-se que o encaixe do modelo seja avaliado pelo 

valor do r2-ajustado, de modo que um modelo que apresente adequabilidade aos 

dados experimentais deve ter um r2-ajustado com valor superior a 90%. Neste 

trabalho os valores de r2 e r2-ajustado para o modelo experimental foram 

próximos, indicando que os termos ditos não significativos não foram incluídos 

no modelo. Além disso, os valores do r2- ajustado indicam que 99,9% dos dados 

experimentais estão em concordância com os valores matematicamente 

determinados (valores preditos), como pode ser observado na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Valores observados experimentalmente e preditos matematicamente para a 
densidade óptica de S.cerevisiae. 

Meio de  

cultura 

X1  

(Peptona) 

X2  

(Extrato de levedura) 

X3  

(Feijão extrusado) 

Densidade óptica 

Experimental Predito 

A 2% (1) 0% (0) 0% (0) 1,70 ± 0,016 1,70 

B 0% (0) 2% (1) 0% (0) 1,85 ± 0,034 1,85 

C 0% (0) 0% (0) 2% (1) 2,57 ± 0,016 2,57 

D 1% (0.5) 1% (0.5) 0% (0) 1,81 ± 0,016 1,80 

E 1% (0.5) 0% (0) 1% (0.5) 3,25 ± 0,027 3,25 

F 0% (0) 1% (0.5) 1% (0.5) 3,19 ± 0,004 3,19 

 Resultados expressos como médias de três determinações ± desvio padrão.  
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 A análise multivariada dos dados evidenciou que todas as variáveis 

afetaram positivamente a densidade óptica do S.cerevisiae. Como pode ser 

observado na Figura 17, a concentração de feijão extrusado foi o fator que mais 

influenciou a resposta, enquanto que a mistura de peptona e extrato de levedura 

não ocasionou efeito significativo (p>0,05) no crescimento do S.cerevisiae. 

 

Figura 17. Diagrama de Pareto representando os efeitos significativos das variáveis 
peptona, extrato de leveduras e feijão comum extrusado na densidade óptica de 
S.cerevisiae  

 

 A análise de variância dos dados referentes ao crescimento de P.pastoris 

(GS115) após 24 h de cultivo pode ser visualizada na Tabela 9. A análise dos 

valores apresentados na tabela indica que tanto o modelo linear, quanto o 

quadrático são estatisticamente significativos. Entretanto, observando o encaixe 

dos dados experimentais, determinado pelos valores de r2 e r2-ajustado, verifica-

se que o modelo quadrático é o modelo mais adequado do ponto de vista 

128.50 
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estatístico. Por sua vez, os valores do r2-ajustado evidenciam que 99,5% da 

variabilidade na resposta pode ser expressa pelo modelo quadrático, permitindo 

a representação acurada dos dados na região do planejamento experimental.  

 

Tabela 9. Análise de variância dos dados referentes ao crescimento celular de 
P.pastoris (GS115) após 24 h de cultivo. 

 Linear Quadrático Total ajustado 

Soma dos quadrados 0,018 0,006 0,025 

Quadrado médio 0,009 0,002 0,002 

Fcalculado/Ftabelado 13,36 197,33  

Nível de significância (p) 0,002 2,20 x 10-6  

Valor de r2 0,748 0,997  

Valor de r2-ajustado 0,692 0,995  

 

 Utilizando o modelo quadrático, a equação polinomial que descreve a 

correlação entre a resposta e as variáveis que estatisticamente a afetaram é 

apresentada a seguir: 

0,9954)R²-(adj  

   XXXXXX0,25X OD  rescimentoC 1



 312132600 972,026,039,031,0)(
 

Onde X1, X2 e X3 representam peptona, extrato de levedura e feijão extrusado, 

respectivamente. Os valores de r2-ajustado comprovam que os dados 

experimentais estão em concordância com os dados preditos matematicamente 

(Tabela 10).  
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Tabela 10. Valores observados experimentalmente e preditos matematicamente para a 
densidade óptica da P.pastoris (GS115). 

Meio de  

Cultura 

X1  

(Peptona) 

X2  

(Extrato de levedura) 

X3  

(Feijão extrusado) 

Densidade óptica 

experimental predita 

A 2% (1) 0% (0) 0% (0) 0,18 ± 0,04 0,15 

B 0% (0) 2% (1) 0% (0) 0,17 ± 0,04 0,21 

C 0% (0) 0% (0) 2% (1) 0,35 ± 0,01 0,39 

D 1% (0.5) 1% (0.5) 0% (0) 0,18 ± 0,05 0,25 

E 1% (0.5) 0% (0) 1% (0.5) 0,27 ± 0,03 0,25 

F 0% (0) 1% (0.5) 1% (0.5) 0,25 ± 0,01 0,26 

Resultados expressos como médias de três determinações ± desvio padrão.  

 

Além disso, os resultados da análise multivariada também evidenciaram 

que todas as variáveis independentes afetaram significativamente (p<0,05) o 

crescimento da P.pastoris (GS115). Como pode ser observado na Figura 17, 

apesar de individualmente as fontes de nitrogênio extrato de levedura (X2) e 

feijão extrusado (X3) apresentarem efeito significativo no crescimento deste 

microrganismo, o efeito de interação entre essas variáveis não foi significativo 

na densidade óptica da P.pastoris (GS115). 
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Figura 18. Diagrama de Pareto representando os efeitos significativos apresentados 
pelas variáveis peptona, extrato de leveduras e feijão comum extrusado na densidade 
óptica de P.pastoris (GS115). 

 

4.2 ANÁLISES POR SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

O acoplamento de um planejamento de misturas com metodologias 

preditivas de superfície de resposta é uma ferramenta matemática amplamente 

utilizada quando se deseja otimizar meios de cultura [79, 105, 111]. Nesse 

sentido, a análise do planejamento de misturas para otimização do meio de 

cultura foi realizado por superfície de resposta no intuito de se projetar 

graficamente o efeito das diferentes fontes de nitrogênio no crescimento de 

S.cerevisiae e P.pastoris (GS115).  

Os efeitos de interação e inter-relação das diferentes variáveis na taxa de 

crescimento da S.cerevisiae estão apresentados na Figura 19. Os diagramas 
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descrevem a variação de densidade óptica em função da concentração das 

fontes de nitrogênio utilizadas nos experimentos.  

 

Figura 19. Superfície de resposta da densidade óptica de S.cerevisiae em função da 
composição do meio de cultura. 

 

O perfil de densidade óptica para o S.cerevisiae apresentou um padrão 

curvilíneo, sendo observado maiores valores de densidade à medida que se 

aumenta a concentração de feijão extrusado (Figura 19). Além disso, a utilização 
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de peptona ou extrato de levedura como únicas fontes de nitrogênio não resultou 

em crescimento satisfatório. Observando os valores de densidade óptica 

apresentados na Tabela 8, percebe-se que os menores valores de DO600 foram 

encontrados nos experimentos A, contendo 2% de peptona e B, contendo 2% de 

extrato de levedura. Por outro lado, o meio contendo feijão extrusado 

(experimento C) como única fonte de nitrogênio ocasionou valores de densidade 

óptica 51% maior do que a observada no experimento A e 39% maior do que no 

experimento B. Estes resultados indicam que o feijão extrusado é uma boa fonte 

de nitrogênio para o cultivo de S.cerevisiae. 

Apesar do meio contendo apenas feijão extrusado apresentar maior valor 

de densidade óptica do que os meios contendo as fontes tradicionais de 

nitrogênio, o crescimento é maximizado quando o meio de cultura apresenta ao 

mesmo tempo feijão extrusado e as fontes de nitrogênio comerciais 

(experimentos E e F). Esse aumento no crescimento pode ser resultado da 

presença de aminoácidos essenciais no extrato de levedura e na peptona, que 

estão em baixas concentrações ou ausentes no feijão extrusado. Por exemplo, 

apesar de ser uma rica fonte de proteínas, o feijão contém pequena quantidade 

de aminoácidos sulfurados, enquanto que a peptona apresenta grande 

quantidade desses compostos [112, 113]. Além disso, uma importante 

consequência do processo de extrusão é a redução do conteúdo de vitaminas, 

o que pode ser compensado quando se adiciona extrato de leveduras no meio 

de cultura [114, 115]. 

Similarmente ao observado para o S.cerevisiae, o crescimento da 

P.pastoris (GS115) foi negativamente afetado pelo uso de peptona (experimento 

A) ou extrato de levedura (experimento B) como únicas fontes de nitrogênio. 
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Entretanto, a adição de feijão extrusado no meio de cultura aumentou a taxa de 

crescimento (experimentos E e F), e como pode ser observado na Figura 20, 

quanto maior a concentração de feijão no meio de cultura, maior é a densidade 

óptica observada. Esses resultados confirmam que, o feijão extrusado também 

pode ser utilizado em substituição às fontes de nitrogênio convencionais para o 

cultivo de P.pastoris (GS115). 

 

Figura 20. Superfície de resposta da densidade óptica de S.cerevisiae e (b) P.pastoris 
(G115) em função da composição do meio de cultura. 
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4.3 PERFIL DE CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

Nos últimos anos, várias tentativas têm sido feitas com o objetivo de 

estabelecer as necessidades nutricionais dos diversos microrganismos para se 

otimizar a formulação dos meios de cultura, de modo a reduzir o tempo de cultivo 

e aumentar a massa celular e a expressão de metabólitos. Com a evolução das 

ferramentas matemáticas, atualmente o uso de planejamentos de misturas é 

uma prática comum [105, 107, 113]. Os planejamentos de misturas apresentam 

como vantagens a necessidade de execução de um menor número de 

experimentos, a possibilidade de testar múltiplos fatores ao mesmo tempo e a 

possibilidade de encontrar a condição mais adequada ou mesmo predizer uma 

condição ótima [116]. 

Nesse sentido, para se verificar a eficiência dos meios de cultura obtidos 

pelo planejamento de misturas, os meios C, E e F foram comparados com o meio 

YPD comercial, utilizando-se como parâmetro a densidade óptica dos 

microrganismos (Figura 21).  

Como pode ser observado na Figura 21a, o crescimento do S.cerevisiae 

foi maior nos meios contendo feijão extrusado como fonte de nitrogênio. O 

S.cerevisiae cultivado no meio C, contendo apenas feijão como fonte de 

nitrogênio, apresentou um crescimento 43% maior do que no meio comercial, 

comprovando a eficiência do feijão extrusado como fonte de nitrogênio.  O maior 

crescimento observado nos meios contendo feijão pode ser resultado da 

presença não só de proteínas mas, também de carboidratos, que podem ser 

utilizados como fonte de nutrientes para o crescimento do microrganismo. Além 

disso, o processo de extrusão ocasiona a redução ou eliminação dos fatores 
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antinutricionais, causa a abertura dos grânulos de amido e a modificação das 

proteínas, aumentando, portanto, a biodisponibilidade não só de fontes de 

nitrogênio, mas também, de fontes de carbono [9, 17]. 

 

Figura 21. Curva de crescimento de (a) S.cerevisiae e (b) P.pastoris (GS115) em 
diferentes meios de cultura. 
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Confirmando os dados projetados pela superfície de resposta, a mistura 

de feijão extrusado com peptona ou extrato de levedura ocasionou um aumento 

significativo no crescimento do S.cerevisiae. O meio E, contendo feijão extrusado 

e peptona apresentou um crescimento 79% maior do que o meio controle. Do 

mesmo modo, comparado com o meio YPD comercial, o meio contendo uma 

mistura de feijão com extrato de levedura ocasionou um crescimento 76% maior. 

Esse melhor crescimento pode ser resultado do papel nutricional complementar 

da peptona e do extrato de levedura na composição do meio de cultura. 

No que se refere ao perfil de crescimento da P.pastoris (GS115), os meios 

E (feijão extrusado + peptona) e F (feijão extrusado + extrato de levedura) 

apresentaram perfil de crescimento similar ao meio YPD comercial (Figura 21b). 

Entretanto, o uso de feijão como única fonte de nitrogênio (experimento C) 

ocasionou um aumento de 20% na densidade óptica da P.pastoris (GS115). 

Esse microrganismo é rotineiramente utilizado como hospedeiro em processos 

biotecnológicos [117, 118]. Entretanto, muitas vezes, a P.pastoris (GS115) 

apresenta reduzida taxa de crescimento e pouca produção de biomassa, o que 

limita seu uso em alguns bioprocessos [119, 120]. Nesse cenário, um aumento 

de 20% na produção de biomassa obtida quando a P.pastoris (GS115) é 

cultivada em meio contendo feijão pode abrir novas perspectivas para o uso 

desse microrganismo em processos biotecnológicos.  

Além disso, a possibilidade de substituição completa das fontes de 

nitrogênio atualmente utilizadas por um composto mais barato, como é o caso 

do feijão extrusado, pode contribuir para a redução dos custos e aumento do 

rendimento do processo, melhorando os atuais processos biotecnológicos. 
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4.4 EXPRESSÃO DE PROTEÍNA RECOMBINANTE UTILIZANDO P.pastoris 

(GS115) 

Diversas espécies de leveduras são utilizadas como hospedeiros para 

produção de proteínas recombinantes, principalmente porque as leveduras são 

de fácil manipulação genética e apresentam crescimento rápido, com grande 

produção de biomassa. Por muito tempo, S.cerevisiae foi o organismo 

tradicionalmente utilizado nos sistemas de produção de proteínas recombinantes 

em escala industrial. Entretanto, o seu uso foi reduzido porque algumas de suas 

proteínas endógenas apresentam caráter alergênico [103]. A possibilidade de 

contaminação dos produtos excretados por tais alérgenos fez com que 

microrganismos, tais como a P.pastoris (GS115), fossem testados em sistema 

de produção heteróloga. Além de não apresentar proteínas endógenas 

alergênicas, o uso da P.pastoris (GS115) na produção de proteínas 

recombinantes apresenta como vantagem a facilidade de purificação das 

proteínas, uma vez que os níveis de proteínas endógenas presentes no meio 

extracelular são baixos [102, 121]. Desse modo, o sistema de expressão 

heteróloga de proteínas testado neste trabalho utilizou a P.pastoris (GS115) 

como hospedeiro.  

Embora tenha sido provado que o feijão extrusado contribui para o 

aumento do crescimento da P.pastoris (GS115), mudanças na composição do 

meio de cultura podem modificar o perfil de expressão de microrganismos [122]. 

Num sistema de expressão, as condições ótimas de expressão são dependentes 

das características da proteína que está sendo expressa e da composição do 
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meio de cultura utilizado. Uma vez que o meio de cultura interfere na expressão, 

o perfil de expressão da P.pastoris (GS115) recombinante foi analisado em um 

meio contendo feijão extrusado e um meio YPD comercial, no intuito de verificar 

se a presença de feijão extrusado no meio de cultura iria alterar a expressão da 

P.pastoris (GS115).  

Os resultados referentes ao perfil de proteínas expressas pela P.pastoris 

(GS115) nos dois meios de cultura está apresentado na Figura 22. Como pode 

ser observado, o perfil de expressão é similar nos dois meios. Entretanto, a 

intensidade relativa das bandas presentes no gel desnaturante foi diferente.  

 

Figura 22. Perfil eletroforético da proteína recombinante expressa por P.pastoris 
(GS115) usando diferentes meios de expressão. Raia 1: marcador de massa molecular; 
raia 2: proteína heteróloga expressa utilizando-se um meio contendo 2% de feijão 
extrusado; raia 3: proteína heteróloga expressa utilizando-se meio de expressão 
controle. O inserto representa a análise por densitometria de pixels da imagem 
(Programa ImageJ). 

  

A quantificação das proteínas secretadas nos diferentes sistemas de 

expressão evidenciou que no meio contendo feijão extrusado o conteúdo de 

proteínas foi 85,5% maior do que no meio comercial, após 24 h de expressão 
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(Tabela 11). Estes resultados confirmam que o feijão extrusado é uma fonte de 

nitrogênio segura e barata que pode ser usado não só para o crescimento de 

microrganismos, mas também para a produção de proteínas recombinantes. 

 

Tabela 11. Perfil de expressão protéica (mg mL-1) em P.pastoris (GS115) em diferentes 
meios. 

Expressão (horas) Meio YPD  Meio contendo feijão extrusado  

24 25,93 ± 1,16 48,10 ± 2,23 

48 77,25 ± 3,36 109,42 ± 0,40 

96 102,75 ± 1,17 144,22 ± 0,97 
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5 CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados neste trabalho evidenciaram que a farinha de 

feijão comum extrusado pode substituir eficientemente peptona e extrato de 

levedura em meios de cultura. O uso de feijão como fonte de nitrogênio contribuiu 

para o aumento da densidade óptica em curvas de crecimentos das leveduras 

S.cerevisiae e P.pastoris (GS115), além de aumentar a quantidade de proteína 

recombinante produzida pela P.pastoris (GS115).  

Portanto, considerando que o feijão endurecido é um subproduto da 

agroindústria praticamente inutilizado e de baixo valor agregado, a produção de 

farinha extrusada, além de ser um processo mais barato que a produção de 

extrato de leveduras e peptona, agrega valor ao feijão endurecido, tornando-a 

um substrato financeiramente atrativo como substituto das fontes de nitrogênio 

convencionais, tanto para crescimento, quanto para expressão de proteínas em 

leveduras.  
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6 PRODUÇÕES 

Os resultados deste trabalho originaram o pedido de patente “Processo 

de produção de meios de cultura contendo farinha de feijão extrusado em 

substituição a peptona e/ou extrato de levedura, depósito número 

026120000282”, o artigo intitulado “Development of culture medium using 

extruded bean as nitrogen source for yeast growth” publicado no periódico 

Journal of Microbiological Methods e o artigo intitulado “Mathematical modeling 

of medium constituents and its impact on the production of α-amylase by 

Escherichia coli”, que será submetido à revista Enzyme and Microbial 

Technology. 
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CAPÍTULO III: EFEITO DA AUTOCLAVAGEM NAS 

PROPRIEDADES BIOQUÍMICAS E TECNOLÓGICAS DE FEIJÕES 

ENDURECIDOS  

 

1 INTRODUÇÃO 

De modo geral, as leguminosas contêm diversos micronutrientes e 

compostos fitoquímicos que podem modular o metabolismo humano [11, 14, 

123, 124]. Dentre as leguminosas, os feijões dos gêneros Phaseolus e Vigna são 

os mais produzidos e consumidos mundialmente [5] e estudos recentes têm 

demonstrado que o seu consumo está associado com a redução plasmática de 

lipoproteínas de baixa densidade, redução do risco de diabetes Tipo 2 e 

incidência de doenças cardiovasculares e prevenção de diversos tipos de câncer 

[70, 125-127].  

Dentre as espécies pertencentes ao gênero Phaseolus, o feijão comum 

(Phaseolus vulgaris) é a espécie mais consumida e cultivada no mundo [128], 

sendo que o Brasil contribuiu com mais de 2,7 bilhões de toneladas de feijão 

comum na safra 2012/13, o que corresponde a 9,2% da produção mundial dessa 

leguminosa [5]. 

No que se refere ao gênero Vigna, a espécie de maior destaque é o feijão 

caupi (Vigna unguiculata), sendo observada uma produção mundial de mais de 

5 bilhões de toneladas na safra 2012/13 [5]. No Brasil, essa cultura apresenta 

grande importância alimentar e como geradora de emprego e renda, sendo um 

componente alimentar básico das populações rurais e urbanas de diversas 
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regiões brasileiras. A produção nacional de feijão caupi em 2012 foi de 

aproximadamente 500 mil toneladas, com cultivo concentrado nas regiões Norte 

e Nordeste, além do Estado de Mato Grosso [129]. 

Apesar do seu valor nutricional, tem-se observado nas últimas décadas 

uma redução do consumo de feijões, especialmente no Brasil. O estilo de vida 

moderna, onde as pessoas dispõem de menos tempo em casa, aumentou o 

interesse do consumidor por alimentos pré-processados ou de rápido e fácil 

preparo. Essa mudança de comportamento fez com que a população reduzisse 

o consumo de alimentos como o feijão, em função do longo tempo requerido 

para sua cocção.  Além disso, a aceitação por parte do consumidor pode ser 

afetada tanto pelo aroma “beany-off”, quanto pelo conteúdo de antinutricionais e 

mudanças da textura e do caldo ocasionadas por alterações durante o 

armazenamento [70, 125, 130]. 

No que se refere aos fatores antinutricionais, a presença de inibidores 

enzimáticos, ácido fítico, compostos fenólicos e açúcares fermentescíveis 

interfere com a qualidade nutricional dos grãos. Os inibidores de proteases 

inibem as serino-proteases pancreáticas, o que reduz a digestibilidade das 

proteínas ingeridas [131]. O fósforo na forma de ácido fítico (IP1-IP6) não é 

efetivamente digerido por humanos, podendo formar complexos insolúveis com 

cátions polivalentes (Ca2+, Fe3+, Cu2+ e Zn2+), reduzindo sua biodisponibilidade. 

Os taninos podem reagir com proteínas formando complexos reversíveis ou 

irreversíveis que também interferem com a digestibilidade protéica [73]. 

Entretanto, apesar de serem formalmente considerados fatores antinutricionais, 

estudos recentes têm sugerido que estas biomoléculas podem apresentar efeitos 
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benéficos para o organismo, sendo apontados efeitos antioxidantes, antisséptico 

e anticarcinogênico [37-39, 42, 43]. 

De modo geral, a qualidade nutricional, sensorial e de textura dos feijões 

é uma característica determinada por fatores genéticos e estruturais, podendo 

também sofrer alterações pós-colheita, dependendo das condições de 

estocagem desses grãos [9, 132]. De fato, o feijão sofre pesadas perdas 

qualitativas e quantitativas durante a estocagem, com valores de perda podendo 

chegar a 10% em países de clima temperado e 30% em países de clima tropical, 

como é o caso do Brasil [11].  

Sabendo-se que a produção nacional de feijão na safra 2012/13 foi de 

aproximadamente 2,8 bilhões de toneladas [5], estima-se que cerca de 550 mil 

toneladas tenham sido perdidas durante o beneficiamento e armazenamento. 

Levando-se em consideração que o consumo per capita de feijão em 2013 foi 

estimado em 16 Kg por habitante ao ano, as perdas relacionadas às más 

condições de armazenamento e geração de subprodutos durante o 

beneficiamento alimentariam aproximadamente 34 milhões de brasileiros. 

Diversos trabalhos têm demonstrado que o tratamento térmico diminui o 

conteúdo de inibidores enzimáticos (α-amilase, tripsina e quimiotripsina), o que 

melhora a disponibilidade de proteínas e carboidratos, aumentando o valor 

nutricional destes grãos [9, 17, 18, 26, 28, 30, 133]. Entretanto, Pedrosa et al. 

[72] relataram que processos térmicos severos podem reduzir a digestibilidade 

protéica e biodisponibilidade de aminoácidos em função da formação de 

agregados protéicos que apresentam menor susceptibilidade à ação das 

enzimas digestivas e consequentemente comprometem a qualidade nutricional 
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dos grãos. Além disso, o tratamento térmico também pode alterar a 

funcionalidade do grão, interferindo nas propriedades de solubilidade, formação 

de espuma, capacidade emulsificante, gelatinização e gelificação [125].  

Dentre os processamentos térmicos, a autoclavagem é uma alternativa 

interessante por permitir a reinclusão do grão inteiro como alimento ou para 

obtenção de uma farinha com propriedades tecnológicas e nutricionais diferentes 

daquelas apresentadas pelo grão não autoclavado ou extrusado. A 

autoclavagem é um processamento que associa pressão, temperatura e 

umidade e pode causar desnaturação e reorganização de proteínas, abertura de 

grânulos de amido e rompimento de ligações fracas e, consequentemente, 

alterar as características físico-químicas dos produtos autoclavados [20]. 

Como o efeito da autoclavagem é dependente de múltiplos fatores tais 

como tempo de processo, temperatura, pressão e contato direto ou indireto com 

a água, para estudar o seu efeito em um alimento todos estes fatores devem ser 

levados em consideração. Desse modo, no intuito de reduzir a quantidade de 

experimentos e maximizar a confiabilidade e representatividade dos resultados, 

o planejamento experimental ideal baseia-se no uso de análise multivariada, 

onde vários fatores são alterados ao mesmo tempo. 

Dentre as ferramentas matemáticas disponíveis para a análise 

multivariada, o planejamento fatorial é uma técnica bastante utilizada, pois 

permite uma combinação de todas as variáveis e de todos os níveis, obtendo-

se, assim, a análise de uma variável, sujeita a todas as combinações das demais 

[84].  
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Para a elaboração de um planejamento fatorial, a primeira coisa a se fazer 

é determinar quais são os fatores e as respostas de interesse para o sistema 

que se deseja estudar. Os fatores são as variáveis controladas pelo 

experimentador, podendo ser qualitativas ou quantitativas. Em seguida, deve-se 

definir o objetivo que se deseja alcançar com os experimentos, pois são os 

objetivos que determinam o tipo de planejamento fatorial a ser realizado. 

Normalmente, os planejamentos fatoriais são realizados com dois ou três níveis, 

uma vez que o uso de mais níveis aumentaria exageradamente o número de 

pontos experimentais, fato este que se quer evitar quando se propõe um 

planejamento. Além disso, quando se aumenta o número de níveis de um 

planejamento fatorial, reduz-se a correlação entre dois parâmetros [83, 84]. 

Desse modo, é possível representar um planejamento fatorial em dois 

níveis por “2k”, onde 2 significa o número de níveis e k o número de fatores. Este 

tipo de planejamento é particularmente útil nos estágios iniciais de um trabalho 

experimental, quando se tem muitas variáveis a se investigar e se deseja realizar 

uma varredura de fatores. Nesses casos, a interação quadrática dos fatores 

normalmente não é avaliada. 

Quando se deseja modelar uma resposta quadrática, a melhor opção 

matemática é a utilização de planejamento do tipo “2k” com pontos centrais ou 

planejamento de superfície de resposta.  

As superfícies de resposta são utilizadas quando as variáveis de resposta 

são influenciadas por muitos fatores e o objetivo é otimizar essas respostas [83]. 

Dentre os planejamentos de superfície de resposta, o planejamento composto 

central é utilizado quando se deseja verificar a curvatura de um plano, e consiste 
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de um planejamento fatorial 2k, associado a pontos axiais ou estrela e pontos 

centrais (Figura 23).  

 

Figura 23. Pontos experimentais utilizados em um planejamento do tipo composto 
central 22. 

 

Esse tipo de planejamento é constituído de duas etapas distintas: 

modelagem e deslocamento. Essas etapas são repetidas tantas vezes quanto 

forem necessárias, com o objetivo de atingir uma região ótima da superfície 

investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se modelos lineares 

ou quadráticos a resultados experimentais obtidos a partir de planejamentos 

fatoriais. O deslocamento se dá sempre ao longo do caminho de máxima 

inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia 

de forma mais pronunciada. Quatro tipos de modelos podem ser testados no 
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planejamento composto central: (1) linear dos efeitos principais; (2) linear e 

quadrático dos efeitos principais; (3) linear dos efeitos principais e interações de 

segunda ordem; e, (4) linear e quadrático dos efeitos principais e interações de 

segunda ordem [83, 84]. 

 Desse modo, o efeito das condições de autoclavagem nas propriedades 

nutricionais e texturais de feijão comum e feijão caupi endurecidos foi estudado 

utilizando planejamento composto central do tipo 22, com pontos estrelas 

rotacionados ao redor do ponto central. Como variáveis independentes do 

processo foram estudados o tempo de autoclavagem e o binômio 

temperatura/pressão durante o processo.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito das condições de autoclavagem no conteúdo de 

antinutricionais, propriedades tecnológicas e digestibilidade de feijão caupi 

(Vigna unguiculata) e feijão comum (Phaseolus vulgaris) endurecidos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o efeito dos parâmetros de autoclavagem no conteúdo de 

antinutricionais de feijões endurecidos; 

 Determinar as alterações ocasionadas pela autoclavagem na morfologia do 

grânulo de amido dos feijões; 

 Estudar o efeito das condições de autoclavagem nas propriedades 

tecnológicas dos feijões endurecidos; 

 Comparar os perfis de digestibilidade de amido e proteínas antes e após 

processamento por autoclavagem; 

 Avaliar as alterações de dureza dos grãos de feijão endurecidos ocasionadas 

pela autoclavagem. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

Os grãos de feijão comum (Phaseolus vulgaris, grupo comercial Carioca, 

cv. BRS Pontal) foram fornecidas pela EMBRAPA Arroz e Feijão (CNPAF, Santo 

Antônio de Goiás-GO). As sementes de feijão caupi (Vigna unguiculata) foram 

obtidas na Fazenda Rússia (Iguatu, Ceará), no ano de 2010 e já estavam 

endurecidos no momento de realização dos experimentos. Para endurecimento 

do feijão comum, os grãos foram acondicionados a 40ºC e 75% de umidade por 

4 meses. Após incubação, os grãos foram colocados em sacos de polipropileno 

e armazenados em freezer. 

 

3.2 PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL  

O efeito dos parâmetros de autoclavagem foi avaliado utilizando-se 

planejamento composto central 22, com pontos estrela rotacionados ao redor do 

ponto central. Os fatores avaliados foram o binômio temperatura/pressão (X1) e 

o tempo de autoclavagem (X2), e os níveis utilizados são mostrados na Tabela 

12.  

Para a realização dos experimentos de autoclavagem amostras contendo 

100 g de feijão foram colocadas em béqueres de 250 mL, sem adição de água, 

sendo cobertos com papel alumínio e autoclavados. Após o processo de 

autoclavagem, os grãos foram colocados em bandejas e secos à temperatura 

ambiente por 18 h, embalados em sacos de polipropileno e armazenados em 

freezer. 
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Tabela 12. Valores codificados e experimentais para os diferentes níveis estabelecidos 
pelo planejamento composto central. 

Tratamento  

Pressão (Kgf cm-2)/Temperatura (ºC) 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

exp 1 (-1) 0,5/111 (-1) 15 

exp 2 (-1) 0,5/111 (+1) 45 

exp 3 (+1) 1,5/127 (-1) 15 

exp 4 (+1) 1,5/127 (+1) 45 

exp 5 (-1) 0,5/111 (0) 30 

exp 6 (+1) 1,5/127 (0) 30 

exp 7 (0) 1,0/120 (-1) 15 

exp 8 (0) 1,0/120 (+1) 45 

exp 9 (0) 1,0/120 (0) 30 

exp 10 (0) 1,0/120 (0) 30 

 

 

3.3 ANÁLISES DE TEXTURA 

A dureza dos grãos foi avaliada de acordo com metodologia descrita por 

Siqueira et al. [132], com modificações para o de teste de compressão em 
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texturômetro Lloyd (Lloyd Instruments Ltd, Hants, UK), modelo TA1, com célula 

de carga de 500 N. As amostras de feijão autoclavados e não-autoclavados 

foram imersos em água destilada por 18h e em seguida cozidas em autoclave a 

110 ºC por 15 min, segundo metodologia descrita por Siqueira et al. [132], com 

modificações. Após a cocção, os feijões foram escorridos em peneiras e 

analisados quanto à textura. A dureza dos grãos foi definida como a força 

máxima de compressão. Os grãos cozidos foram colocados sobre a plataforma 

do aparelho e comprimidos utilizando-se um probe de 50 mm de diâmetro até 

90% da sua altura original. Os grãos foram individualmente testadas e analisadas 

por método de “return-to-start”. Para garantir a reprodutibilidade da análise, no 

mínimo 50 sementes foram testadas para cada condição do planejamento 

composto central.  

 

3.4 FATORES ANTINUTRICIONAIS 

Os grãos de feijão endurecido autoclavados e não-autoclavados foram 

moídos em moinho de facas e peneirados em tamiz com abertura de 500 μm. As 

farinhas foram utilizadas para a avaliação da presença de inibidores enzimáticos. 

 

3.4.1 Inibidores de tripsina 

Para os testes de inibição de tripsina, extratos a 1% (p/v) das farinhas 

foram preparados em tampão fosfato de sódio 0,1 mol L-1 pH 7,6, sob agitação 

a 4ºC por 30 min, seguido de centrifugação por 10 min a 4000 g. O ensaio de 

inibição foi realizado de acordo com metodologia descrita por Kunitz e modificada 
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por Arnon [134]. 500 μL de extrato, 400 μL de tampão fosfato de sódio 0,1 mol 

L-1 pH 7,6 e 100 μL de solução de tripsina 0,5 mg mL-1 em tampão fosfato de 

sódio 0,1 mol L-1 pH 7,6 foram adicionados a um tubo de ensaio e incubados por 

10 min a 37ºC. Após o tempo de incubação, adicionou-se 1 mL de solução de 

caseína 1% (p/v) em hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 pH 7,6 e incubou-se 

novamente a mistura a 37ºC por 10 min. A reação foi paralisada com a adição 

de 3 mL de TCA 10% (v/v) e os tubos foram deixados em repouso por 30 min a 

temperatura ambiente. Alíquotas foram transferidas para tubos de plástico de 1,5 

mL e centrifugados por 10 min a 4000 g. Após centrifugação a leitura da 

absorbância do sobrenadante foi realizada em comprimento de onda de 280 nm 

utilizando cubeta de quartzo.  

Uma unidade de enzima (UE) foi definida como sendo a alteração de 0,1 

na absorbância a 280 nm. A unidade de inibição foi determinada pela diferença 

entre a atividade observada sem a presença de inibidores e aquela observada 

após a adição de extrato contendo inibidores. 

 

3.4.2 Inibidores de α-amilase 

Para a realização dos testes de inibição de α-amilase, extratos a 1% (p/v) 

das farinhas foram preparados em tampão acetato de sódio 0,1 mol L-1 pH 5,0, 

sob agitação a 4 ºC por 30 min, centrifugados a 4000 g por 10 min e o 

sobrenadante utilizado nos experimentos. O ensaio de inibição foi realizado de 

acordo com metodologia descrita por Deshpande et al. [135]. Em um tubo de 

plástico de 1,5 mL foram adicionados 20 μL do extrato, 60 μL de tampão acetato 

de sódio 0,1 mol L-1 pH 5,0 e 20 μL de solução de α-amilase (Novozymes). Em 
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seguida, foram adicionados 100 μL de solução de amido (Sigma Aldrich) 0,5% 

(p/v) em tampão acetato de sódio 0,1 mol L-1 pH 5,0 e a solução foi incubada por 

15 min a 40 ºC. Após a reação, 100 μL da mistura foram transferidos do meio de 

reação para um tubo de plástico de 1,5 mL contendo 900 μL de reativo de ADNS 

(ácido 3,5-dinitrossalicilico), preparado segundo metodologia de Miller [89]. O 

sistema foi incubado por 5 minutos em banho fervente. Após a fervura, as 

amostras foram resfriadas e a leitura da absorbância foi realizada em 

comprimento de onda de 550 nm. O teor de açúcar redutor foi determinado por 

curva padrão, a qual apresentou uma faixa de linearidade de 0,2 a 1,4 mg de 

glicose (r2=0,99). A conversão dos valores de absorbância em concentração de 

açúcar redutor obedeceu à equação y=0,8864 + 0,1599, onde x corresponde à 

concentração de açúcares redutores (mg mL-1) e y corresponde aos valores de 

absorbância.  

Uma unidade de enzima foi determinada como a quantidade (em 

micromols) de açúcar redutor produzido por mililitro de amostra em um minuto 

de reação. A atividade inibitória foi determinada pela diferença entre a atividade 

da enzima sem a presença de inibidores. 

 

3.5 PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

3.5.1 Solubilidade e absorção de água  

Os testes de solubilidade e absorção de água foram realizados de acordo 

com metodologia descrita por Okezie e Bello [136]. Para os testes de absorção, 

a 100 mg de farinha pesados em tubos de plástico com tampa foram adicionados 

5 mL de água destilada. Os tubos foram agitados em agitador tipo vortex por 1 
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minuto e centrifugados a 4000 g por 20 minutos. Após centrifugação, o 

sobrenadante foi retirado para determinação da solubilidade em água e o tubo 

contendo o precipitado foi novamente pesado. A absorção de água foi 

determinada pela diferença de peso da amostra antes e após a absorção de 

água e o índice de absorção de água (IAA) foi calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

(g) amostra da peso

(g) vazio tubo do peso - (g) çãocentrifuga após tubo do peso
g (g água de Absorção 1- )  

Para a determinação da solubilidade em água, o sobrenadante das 

amostras foi transferido cuidadosamente para placas de Petri taradas 

(primeiramente incubada por 2 h em estufa a 105 ºC, 30 min em dessecador e 

pesagem) e, em seguida, colocadas em estufa a 105 ºC para secagem até 

obtenção de peso constante. Em seguida, as placas de Petri foram transferidas 

para dessecadores, e após atingirem a temperatura ambiente, foram pesadas 

em balança analítica. A solubilidade em água (SA) foi determinada pela diferença 

de peso do resíduo seco do sobrenadante (resíduo de evaporação) e o peso 

inicial da amostra, de acordo com a seguinte fórmula: 

100x
(g) amostra da peso

(g) evaporação de resíduo
água(%) em ade Solubilid   

 

3.5.2 Capacidade de absorção de óleo 

Os testes de absorção de óleo foram realizados de acordo com 

metodologia descrita por Okezie e Bello [136]. Em tubos de plástico com tampa 

foram adicionados 100 mg de farinha de feijão e 5 mL de óleo de soja. Os tubos 



 

132 
 

foram agitados em agitador tipo em vortex por 1 minuto e centrifugados a 5000 

rpm por 20 minutos. Após centrifugação, o sobrenadante foi retirado e o tubo 

contendo o precipitado foi novamente pesado. A absorção de óleo foi 

determinada pela diferença de peso da amostra antes e após a absorção de óleo 

e a capacidade de absorção (CAO) foi calculada de acordo com a seguinte 

fórmula: 

(g) amostra da peso

(g) vazio tubo do peso - (g) çãocentrifuga após tubo do peso
)g óleo(g de Absorção 1-   

 

3.5.3 Atividade emulsificante e estabilidade da emulsão 

Os testes de atividade emulsificante foram realizados de acordo com 

metodologia descrita por Yasumatsu et al. [137]. Em tubos de plástico com tampa 

foram adicionados 500 mg de amostra, 5 mL de óleo de soja e 5 mL de água 

destilada. Os tubos foram agitados em agitador tipo vortex por 2 min em 

velocidade máxima. Após a emulsificação, os tubos foram centrifugados a 3000 

g por 5 min e o cálculo da atividade emulsificante foi realizado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

100
(mL) tubo no amostra da total volume

(mL) daemulsifica camada da volume
(%) nteemulsifica Atividade  

Para a análise da estabilidade da emulsão os tubos contendo o material 

emulsionado foram aquecidos a 80 ºC por 30 min, em banho-maria. Após o 

aquecimento, os tubos foram resfriados em água corrente por 20 min e 

centrifugados a 3000 g por 5 min. A estabilidade da emulsão foi calculada pela 
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razão entre a camada emulsificada remanescente e a camada total da emulsão 

antes do aquecimento, representada pela seguinte fórmula: 

100
(mL) tubo no emulsão de inical volume

(mL) teremanescen daemulsifica camada da volume
(%) emulsão da deEstabilida  

 

3.6 DETERMINAÇÃO DE AMIDO TOTAL, AMIDO RESISTENTE E 

DIGESTIBILIDADE IN VITRO 

O teor de amido total foi determinado de acordo com metodologia descrita 

por Goni et al. [138], com modificações. 50 mg de farinha foram suspensos em 

5 mL de solução de hidróxido de potássio 2 mol L-1 e incubados à temperatura 

ambiente por 30 min sob agitação. Em seguida, o pH foi ajustado para 5,5 

utilizando-se solução de ácido clorídrico 2 mol L-1. O volume da mistura foi 

medido e adicionou-se igual volume de tampão acetato de sódio 0,1 mol L-1 pH 

5,5 e 50 μL de amiloglicosidade (Novozymes). A mistura foi incubada for 60 min 

a 50 ºC e o conteúdo de glicose quantificado utilizando-se o kit comercial de 

determinação de glicose por glucose-oxidase (Gold Analisa Diagnóstica). O 

conteúdo de amido total foi calculado multiplicando-se a quantidade de glicose 

por 0,9.  

A digestibilidade in vitro do amido foi determinada utilizando metodologia 

modificada de Batista et al. [17] . 200 mg de farinha foram suspensos em 5 mL 

de solução de α-amilase (Novozymes) 1% em tampão acetato 0,1 mol L-1 pH 5,5. 

O sistema foi incubado a 55 ºC por 15 min. Os tubos foram, então, resfriados a 

temperatura ambiente e o pH ajustado para 5,0, utilizando-se solução de HCl 1 

mol L-1. Em seguida, foram adicionados 50 μL de amiloglicosidade (Novozymes) 
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e o sistema foi incubado a 50 ºC por 2 h. A quantidade de glicose liberada foi 

determinada utilizando kit comercial de determinação de glicose por glucose-

oxidase (Gold Analisa Diagnóstica) e a porcentagem de amido digerível foi 

calculada utilizando-se a seguinte equação: 

100
9.0

) 



total amido de conteúdo

liberada) glicose de (conteúdo
(% amido de idadeDigestibil  

 Por fim, o conteúdo de amido resistente foi calculado pela diferença entre 

o amido total e o amido digerível. 

 

3.7 ANÁLISE MORFOLÓGICA DO GRÂNULO DE AMIDO 

 A morfologia dos grânulos de amido foi analisada por microscopia 

eletrônica de varredura, utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura 

marca Jeol, modelo 6610. Para a análise morfológica foram utilizadas as farinhas 

dos feijões não-autoclavados, feijões autoclavados a 1,5 Kgf cm -2 e 127 ºC por 

45 min e feijões extrusados [17, 18] (controle de gelatinização máxima). 

 

3.8 DIGESTIBILIDADE PROTEICA IN VITRO 

A digestibilidade proteica in vitro foi determinada usando a técnica 

multienzimática descrita por Hsu et al. [139]. Um grama de amostra foi disperso 

em 20 mL de tampão fosfato de sódio 0,1 mol L-1 pH 8,0 e incubado a 37 ºC por 

10 min. Em seguida, adicionou-se 0,5 mL de solução de tripsina (8 mg mL-1) e 

0,5 mL de solução de pancreatina (20 mg mL-1), ambas preparadas em tampão 

fosfato 0,1 mol L-1 pH 8,0. O pH do sistema foi ajustado para 8,0 e volume 
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completado para 25 mL. A mistura foi então incubada a 37 ºC por 10 min, sob 

agitação. Após a hidrólise, as amostras foram resfriadas à temperatura ambiente 

e o pH foi medido com auxílio de um pHmetro. A redução observada no pH 

corresponde à presença de grupos carboxílicos de aminoácidos liberados pela 

hidrólise enzimática e a digestibilidade foi determinada utilizando-se a seguinte 

equação: 

)(64,47-68,425(%) pH protéica adegestibilidDi   

 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os experimentos foram realizados ao menos em triplicata, com 

repetições. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. A 

análise de variância (ANOVA) e o teste Tukey foram usados para determinar as 

diferenças entre as médias. Os dados obtidos no planejamento composto central 

foram analisados utilizando-se o programa Statistica 7.0 (Statsoft, Inc., Tulsa, 

USA) e os resultados experimentais ajustados através de análise de regressão 

de modelo quadrático, de acordo com a seguinte equação polinomial de segunda 

ordem:  

  
i ii ij

jiijiiiii XXXXY  2

0

 

onde, Y representa a resposta obtida, α0 corresponde ao intercepto; αi 

representa o coeficiente linear (efeito) de cada fator; αii representa o coeficiente 

quadrático de cada fator; αij representa a interação entre dois fatores, Xi e Xj 

representam os fatores avaliados. O modelo foi simplificado por ANOVA e os 
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termos que não foram estatisticamente significativos foram automaticamente 

excluídos da equação de regressão (p>0,05). 

 Por fim, a análise de componentes principais foi realizada utilizando o 

programa Statistica 7.0 (Statsoft, Inc., Tulsa, USA), com o intuito de reduzir as 

variáveis através de critérios objetivos, sendo possível a construção de gráficos 

bidimensionais para a interpretação global dos dados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 FATORES ANTINUTRICIONAIS 

Os fatores antinutricionais podem ser definidos como toda e qualquer 

substância que interfira com o processo de absorção e/ou metabolização dos 

nutrientes. No vegetal, esses compostos estão relacionados com os processos 

de controle metabólico endógeno, reserva de nutrientes ou com os mecanismos 

de defesa, agindo como biopesticidas [140, 141]. Por outro lado, no organismo 

humano, os antinutricionais interferem com a digestibilidade de proteínas e 

carboidratos, reduzem a absorção de aminoácidos, açúcares, vitaminas e 

minerais [72, 73, 77, 127, 142].  

No que se refere aos feijões comum e caupi, apesar de constituírem uma 

importante fonte de nutrientes para a dieta humana, a presença de 

antinutricionais interfere na aceitação e utilização desses grãos. Dentre os 

antinutricionais, os inibidores enzimáticos figuram como os principais 

interferentes na qualidade nutricional dos feijões, uma vez que limitam a hidrólise 

de carboidratos e proteínas, reduzindo a biodisponibilidade desses nutrientes. 

Além disso, o organismo acaba gastando aminoácidos para a re-síntese de 

enzimas digestivas que, por estarem inibidas, não produziram aminoácidos para 

serem absorvidos [17, 70, 73, 143].  

  

4.1.1 Inibidores de tripsina 

Normalmente, os inibidores de proteases são encontrados nos órgãos de 

armazenamento das plantas, tais como tubérculos e sementes, e compreendem 
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de 1% a 10% do total de proteínas presentes nestes tecidos. Dentre estes 

compostos, os inibidores de tripsina além de inibir fortemente a atividade 

hidrolítica dessa enzima e reduzir a digestão e a absorção das proteínas 

ingeridas, causam indução de hipersecreção pancreática de enzimas 

(especialmente a tripsina), o que ocasiona hipertrofia pancreática [131].  

Por causarem alterações negativas das funções digestivas, diversos 

processamentos têm sido investigados com o objetivo de reduzir ou eliminar os 

inibidores de tripsina presentes no feijão. Entretanto, a maioria dos métodos de 

tratamento disponíveis não é adequada quando se tem em mente a utilização do 

grão inteiro, uma vez que os produtos normalmente são farinhas ou pastas [9, 

10, 144, 145].  

No intuito de reduzir a atividade dos inibidores de tripsina preservando a 

estrutura do grão, um processo de autoclavagem do grão inteiro sem imersão 

em água durante o experimento foi testado e os resultados são mostrados na 

Tabela 13. 

 Como pode ser observado, a autoclavagem ocasionou uma redução da 

atividade dos inibidores de tripsina em feijão comum variando de 46,5% (exp 1) 

a 59,9% (exp 3). No que se refere ao feijão caupi, independentemente da 

condição de autoclavagem utilizada, a redução observada nos inibidores de 

tripsina foi de aproximadamente 50%. Essa diferença de efeito do tratamento no 

conteúdo de inibidores das duas espécies de feijão pode ser explicada em 

função do tipo de inibidores presentes em cada grão. Os principais inibidores de 

tripsina presentes em leguminosas são os Kunitz e Bowman-Birk, sendo que os 

inibidores do tipo Kunitz inibem especificamente a tripsina e são mais sensíveis 
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a tratamentos térmicos, enquanto que os inibidores do tipo Bowman-Birk inibem 

tanto tripsina quando quimiotripsina e apresentam termoestabilidade [131, 146, 

147].  

Tabela 13. Atividade de inibidores de tripsina (UI g-1 amostra) presentes nos grãos de 
feijão comum e caupi após tratamento por autoclavagem. 

Experimento 

Pressão/Temperatura 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

Inibidores de tripsina 

Feijão comum  Feijão caupi 

exp 1 0,5/111 15 1025 ± 1,15b 662 ± 30,78b 

exp 2 0,5/111 45 977 ± 2,26c,d 656 ± 6,24b 

exp 3 1,5/127 15 770 ± 12,02f 644 ± 3,94b 

exp 4 1,5/127 45 790 ± 21,64f 628 ± 16,77b 

exp 5 0,5/111 30 996 ± 3,89b,c 631 ± 22,31b 

exp 6 1,5/127 30 965 ± 7,97d 626 ± 4,08b 

exp 7 1,0/120 15 976 ± 1,95c,d 634 ± 14,39b 

exp 8 1,0/120 45 870 ± 5,68e 624 ± 6,88b 

exp 9 1,0/120 30 899 ± 10,54e 634 ± 3,97b 

exp 10 1,0/120 30 894 ± 10,40e 634 ± 3,89b 

Feijão não autoclavado 1918 ± 18,6a 1338 ± 16,36a 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 

 

 Os resultados da análise multivariada para os dados de inibidores de 

tripsina presentes no feijão caupi evidenciaram que as alterações das condições 

de tratamento não interferiram na resposta, sendo que os efeitos ocasionados 
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pela alteração dos níveis das variáveis independentes não foram 

estatisticamente significativos.  

Por outro lado, no que se refere ao feijão comum, os resultados da análise 

multivariada evidenciaram que tanto o binômio pressão/temperatura (X1) quanto 

o tempo de autoclavagem (X2) afetaram significativamente (p<0.05) a atividade 

anti-tríptica. Além disso, como pode ser observado na Figura 24, o efeito linear 

do binômio pressão/temperatura e os efeitos linear e quadrático referentes ao 

tempo de autoclavagem afetaram negativamente a atividade dos inibidores. 

Analisando os resultados, os tratamentos mais eficientes em reduzir a atividade 

antitrítptica foram aqueles baseados em autoclavagem a 1,5 Kgf cm-2 e 127ºC 

por 15 min (exp 3) ou 45 min (exp 4). 

 

Figura 24. Diagrama de Pareto representando os efeitos do binômio 
pressão/temperatura (X1) e do tempo de autoclavagem (X2) na atividade dos inibidores 
de tripsina de feijão comum. 
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 A representação gráfica dos efeitos de interação e inte-relação dos fatores 

que afetaram significativamente a atividade dos inibidores de tripsina presentes 

no feijão comum está apresentada na Figura 24. O perfil da superfície de 

resposta apresentou uma configuração curvilínea suave, com os maiores valores 

de atividade inibitória situados na faixa de pressão inferior a 0,8 Kgf cm-2. Além 

disso, a curvatura côncava evidencia que o efeito de interação entre o binômio 

pressão/temperatura e o tempo de autoclavagem ocasionaram um efeito positivo 

na resposta (Figura 24), isto é, apesar de reduzir a atividade anti-tríptica, nas 

condições centrais, essa redução foi mais suave.  

 Por outro lado, de modo geral, o aumento dos valores do binômio 

pressão/temperatura ocasionou redução da atividade dos inibidores de tripsina, 

independentemente do tempo de autoclavagem utilizado. Analisando os dados 

referentes aos efeitos de cada variável, percebemos que de todos os parâmetros 

avaliados, a combinação de alta pressão e temperatura durante o processo de 

autoclavagem foi o efeito que mais contribuiu para a redução dos inibidores de 

tripsina do feijão comum, com valores de efeito absoluto 3 vezes maior do que 

os apresentados para o tempo de autoclavagem (Figura 25).  
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Figura 25. Superfície de resposta para atividade de inibidores de tripsina presentes em 
feijão comum em função das condições de autoclavagem. 

 

 Os resultados de análise multivariada também indicaram que os dados 

experimentais apresentaram enquadramento em modelo quadrático e a análise 

de regressão demonstrou que a atividade dos inibidores de tripsina relaciona-se 

com as condições de autoclavagem por uma função de segunda ordem, levando-

se em consideração os fatores estatisticamente significativos. Desse modo, o 
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modelo matemático para a predição dos valores de inibidores de tripsina em 

função das variáveis testadas pode ser representado pela seguinte equação: 

21

2

22

2

11

24,217,059,6

28,7329,37125,1116)(

XXXX

XXfarinhag UI Inibidores -1



  

 Por fim, é importante ressaltar que os inibidores de tripsina são compostos 

protéicos que podem ser afetados em níveis moleculares por alterações de 

pressão. A introdução de pressão no sistema pode causar a quebra de ligações 

covalentes e não covalentes presentes na estrutura dos inibidores, o que altera 

sua configuração espacial e, consequentemente inativa a sua atividade anti-

tríptica. Além disso, a natureza protéica desses inibidores torna-os susceptíveis 

à desnaturação térmica [146]. Diversos autores relataram que a desnaturação 

térmica dos inibidores de tripsina depende da temperatura e do tempo de 

processamento utilizados, tamanho das partículas e conteúdo de umidade das 

amostras [17, 18, 26, 148].  

Neste sentido, apesar dos inibidores de tripsina presentes nos feijões 

caupi e comum apresentarem alta estabilidade térmica, a combinação de 

pressão, temperatura e tempo de autoclavagem foram eficazes em reduzir a 

atividade anti-tríptica dos grãos, o que tem impacto direto na qualidade 

nutricional deste alimento.  

  

4.1.2 Inibidores de α-amilase 

A α-amilase humana é um dos principais produtos secretórios do 

pâncreas e glândulas salivares, possuindo um importante papel na digestão do 

amido e do glicogênio. A hidrólise do amido presente nos alimentos ingeridos é 
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a principal fonte de glicose absorvível, e acredita-se que a inibição da α-amilase 

pode diminuir significativamente o nível de glicose sanguínea pós-prandial [149].  

Nas últimas décadas, os inibidores de α-amilase têm sido estudados 

quanto ao seu potencial de uso no tratamento de diabetes e obesidade, uma vez 

que ocasionam resistência à digestão de carboidratos, perda de peso e retardo 

do esvaziamento gástrico [142].  

Dentre as fontes vegetais que apresentam tais inibidores, os presentes 

nos feijões são potenciais candidatos a produtos anti-diabéticos e anti-

obesidade, uma vez que não possuem capacidade de desencadear asma e 

dermatite, efeitos observados em alguns inibidores de α-amilase presentes em 

cereais [142, 149]. Entretanto, apesar do potencial benéfico dos feijões, a 

presença de fitohemaglutininas limita o uso desses grãos como fonte de 

inibidores de α-amilase, pois tais fitohemaglutininas podem causar fortes 

perturbações intestinais, por fazerem ligação cruzada com receptores das 

células do intestino e causarem micro-ulcerações [142].  

Apesar dos inibidores de α-amilase possuírem potencial para uso no 

tratamento de doenças relacionadas ao metabolismo de carboidratos, sua 

presença reduz a qualidade nutricional dos feijões, e, portanto, processamentos 

que reduzam ou eliminem sua atividade inibitória contribuiriam para o melhor 

aproveitamento energético desse alimento [142, 150]. 

Os valores de atividade inibitória de α-amilase presente nos feijões 

endurecidos e nas diferentes condições de autoclavagem estão apresentados 

na Tabela 14. Apesar de constituírem espécies diferentes, os conteúdos de 

inibidores de α-amilase presentes nos feijões caupi e comum foram similares. 
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 No que se refere ao efeito do processamento, os resultados evidenciaram 

que, de modo geral, a autoclavagem ocasionou uma redução de 10,8% (exp 1) 

a 42,2% (exp 6) na atividade dos inibidores de α-amilase do feijão comum, sendo 

observada maior redução quando os feijões foram autoclavados a 1,5 Kgf cm-2 

e 127ºC por 30 min (exp 6) ou 45 min (38,6%, exp 4). Para o feijão caupi, a 

autoclavagem também ocasionou redução de 10,6% (exp 6) a 41,9% (exp 4) na 

atividade inibitória de α-amilase, embora em condições diferentes do feijão 

comum. Analisando os dados apresentados na Tabela 14, é possível observar 

que apenas três condições (exp 4, 6, 7) propiciaram redução significativa no 

conteúdo de inibidores do feijão comum enquanto que para o feijão caupi, 

apenas duas condições (exp 9/10 e 5) não causaram alteração do conteúdo de 

inibidores de α-amilase.  

 

Tabela 14. Delineamento experimental e atividade de inibidores de α-amilase (UI g-1 
farinha) nos feijões endurecidos. 

Experimento Pressão/Temperatura 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

Inibidores de α-amilase 

Feijão comum Feijão caupi 

exp 1 0,5/111 15 5809 ± 1059a 3508 ± 825b,c 

exp 2 0,5/111 45 5534 ± 268a 3950 ± 701b,c 

exp 3 1,5/127 15 4337 ± 191b,c,d 3701 ± 787b,c 

exp 4 1,5/127 45 4002 ± 584d 2947 ± 469c 

exp 5 0,5/111 30 5295 ± 346a,b,c 7678 ± 452a 
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exp 6 1,5/127 30 3766 ± 140d 4535 ± 284b 

exp 7 1,0/120 15 4211 ± 309c,d 4245 ± 171b,c 

exp 8 1,0/120 45 5280 ± 444a,b,c 3039 ± 654c 

exp 9 1,0/120 30 5484 ± 402a 7631 ± 210a 

exp 10 1,0/120 30 5481 ± 401a 7632 ± 210a 

Feijão não autoclavado 6512 ± 72a,b 5072 ± 105a 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são significativamente diferentes (p>0,05). 

 

Os resultados da análise multivariada (ANOVA) mostraram que apenas o 

efeito linear do binômio tempo/temperatura (X1) afetou significativamente a 

atividade dos inibidores de α-amilase presentes no feijão comum, apresentando 

um efeito negativo sobre essa resposta. Os dados da ANOVA ainda indicaram 

que não existe encaixe dos dados experimentais no modelo quadrático proposto 

para a superfície de resposta. Isto significa que, as variações dentro de cada 

fator (+1, 0, -1) estabelecidas pelo planejamento não foram suficientemente 

distantes para permitir alterações estatisticamente diferentes da resposta, 

impedindo que projeções de ótimo ou estabelecimento de melhores condições 

sejam realizados nestas condições experimentais. Nesse caso, a melhor opção, 

do ponto de vista matemático, seria propor outro planejamento composto central 

deslocando-se os valores das condições de autoclavagem.  

Por outro lado, a análise multivariada dos dados referentes ao conteúdo 

de inibidores de α-amilase do feijão caupi evidenciou que tanto o binômio 
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pressão/temperatura, quanto o tempo de autoclavagem afetaram 

significativamente (p<0,05) a atividade dos inibidores de amilase. Como pode 

ser observado na Figura 26, o efeito quadrático do tempo de autoclavagem e os 

efeitos linear e quadrático referentes ao binômio pressão/temperatura afetaram 

negativamente a atividade dos inibidores presentes no feijão caupi. Analisando 

os resultados, o tratamento mais eficiente na redução da atividade inibitória de 

α-amilase foi a autoclavagem a 1,5 Kgf cm-2 e 127ºC por 45 min (exp 4). 

 

 

Figura 26. Diagrama de Pareto representando os efeitos do binômio 
pressão/temperatura (X1) e do tempo de autoclavagem (X2) na atividade dos inibidores 
de α-amilase de feijão caupi. 

 

 A representação gráfica dos efeitos de interação e inter-relação dos 

fatores que afetaram significativamente a atividade dos inibidores de α-amilase 

presentes no feijão caupi está apresentada na Figura 27. Como pode ser 
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observado, o perfil da superfície de resposta apresentou uma configuração 

curvilínea caracteristicamente quadrática, com um platô de atividade inibitória 

máxima na faixa correspondente a 30 min de autoclavagem. Além disso, a 

curvatura da superfície evidencia que, apesar de ambos as variáveis interferirem 

na resposta, não há interação entre elas.  

 

 

Figura 27. Superfície de resposta para atividade de inibidores de α-amilase presentes 
em feijão caupi em função das condições de autoclavagem. 
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 Os resultados da análise multivariada também indicaram que os dados 

experimentais apresentaram enquadramento em modelo quadrático e a análise 

de regressão demonstrou que a atividade dos inibidores de α-amilase relaciona-

se com as condições de autoclavagem por uma função de segunda ordem, 

excluindo-se os fatores que não foram significativos. Desse modo, o modelo 

matemático para a predição dos valores de atividade inibitória de amilase em 

função das variáveis testadas pode ser representado pela seguinte equação: 

84,775705,287915,1404,872)( 2

1

2

22  XXXfarinhag UI Inibidores -1
 

onde X1 representa o binômio tempo/temperatura e X2 representa o tempo de 

autoclavagem e, de acordo com os valores de r2, 84% da variabilidade da 

resposta podem ser determinadas pelo modelo experimental. Apesar da 

varialibilidade ser menor do que os 90% recomendados para se afirmar com 

segurança que o modelo é matematicamente representativo, do ponto de vista 

bioquímico, os resultados são significativos, uma vez que a redução de 42% no 

conteúdo de inibidores de α-amilase pode contribuir para a melhora da qualidade 

nutricional dos feijões endurecidos.  

 

4.2 PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

As propriedades tecnológicas estão intimamente relacionadas com as 

interações entre as moléculas que compõem o alimento, e são afetadas pela 

composição (qualidade e quantidade), estrutura e propriedades físico-químicas 

dessas biomoléculas [17, 128]. O tratamento térmico pode alterar a 

funcionalidade de um produto, interferindo nas propriedades de solubilidade e 
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absorção de água e óleo, além da formação de espuma, emulsão e gel. De modo 

geral, essas propriedades são influenciadas pela qualidade e quantidade de 

proteínas e são afetadas pela composição, estrutura, conformação, 

microambiente e interação das proteínas com as outras biomoléculas presentes 

no alimento. Assim sendo, o tipo de proteína e o seu grau de desnaturação 

durante o tratamento térmico são importantes fatores que influenciam a 

funcionalidade dos feijões [128]. 

Além das proteínas, os carboidratos complexos, pectinas e mucilagens, 

também contribuem para o efeito geral observado. Neste cenário, as frações 

amiláceas dos legumes, em especial o feijão, têm ganhado destaque na indústria 

alimentícia por serem funcionalmente versáteis [125].  

No que se refere à fração amilácea, o tratamento térmico também altera, 

em grau variável, a estrutura e as propriedades físico-químicas do amido. 

Dependendo do tipo e grau de modificação do amido, o tratamento térmico pode 

resultar em gelatinização ou retrogradação, o que interfere com a funcionalidade 

do amido [125]. Durante o tratamento térmico, ocorrem, em maior ou menor 

extensão, mudanças estruturais dentro das regiões amorfas e cristalinas do 

amido, ocasionando alterações no poder de inchamento do grânulo, 

propriedades de pasta, lixiviação de amilose e parâmetros de gelatinização, além 

de mudanças na estrutura molecular do amido, cristalinidade de grânulo e 

susceptibilidade a enzimas e ácidos [151, 152].  

  

4.2.1 Determinação da solubilidade, absorção de água e capacidade de 

absorção de óleo 
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Dentre as propriedades tecnológicas, o conhecimento das propriedades 

de solubilidade e absorção de água e capacidade de absorção de óleo são 

fundamentais quando se deseja propor a introdução de determinado composto 

em formulações alimentares uma vez que estes parâmetros afetam 

profundamente as características tecnológicas do produto final [128].  

A solubilidade é uma característica essencial para a utilização de um 

composto como ingrediente funcional em formulações alimentícias. Por exemplo, 

compostos protéicos com boas propriedades de solubilidade permitem a adição 

de proteínas a bebidas e garantem uma distribuição uniforme do líquido. Além 

disso, a solubilidade tem um papel crítico na textura, cor e características 

sensoriais, interferindo não só com o valor nutricional, mas também com as 

características de aceitação do produto [153, 154].  

Essa propriedade está intrinsicamente relacionada com as características 

de solubilidade das proteínas presentes no alimento, dependendo da natureza 

química e física destas proteínas, bem como das condições do microambiente, 

relacionadas com pH, temperatura, força iônica, tipo de sal e lipídeo utilizado 

para o preparo de determinado produto [153]. 

A capacidade de absorção de água e/ou óleo pode ser definida como a 

quantidade de água e/ou óleo que pode ser absorvida por grama de material, 

sendo uma propriedade intrinsicamente relacionada com a qualidade e 

quantidade de proteínas e amido [128]. Estas propriedades de absorção 

dependem do peso molecular, composição, carga líquida e características de 

hidrofobicidade de proteínas e carboidratos [127, 154]. 
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Desse modo, o efeito das condições de autoclavagem nas propriedades 

de solubilidade e absorção de água e óleo dos feijões endurecidos foram 

estudados e os resultados estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Resultados de solubilidade em água, capacidade de absorção de água e 
óleo dos feijões comuns endurecidos submetidos a diferentes condições de 
autoclavagem. 

 

Absorção de  

água (g g-1) 

Absorção de  

óleo (g g-1) 

Solubilidade em 

 água (%) 

comum caupi comum caupi comum caupi 

exp 1 4,44a 4,04a 5,37a 6,82a 24,03a 24,21a 

exp 2 4,31a 3,97a 5,44a 6,06a 16,35a 20,30b 

exp 3 4,19a 3,92a 5,46a 5,53a 22,66a 19,98b 

exp 4 5,59a 3,49a 5,37a 6,34a 24,07a 13,93d 

exp 5 4,42a 3,62a 5,12a 5,69a 24,02a 19,74b 

exp 6 4,29a 4,01a 5,28a 5,15a 21,81a 21,41b 

exp 7 4,32a 3,55a 4,80a 6,25a 25,97a 16,56c 

exp 8 4,27a 3,98a 5,40a 6,54a 19,29a 15,34c,d 

exp 9 4,82a 4,05a 5,32a 6,34a 22,70a 21,13b 

exp 10 4,80a 4,26a 5,30a 6,33a 22,75a 21,12b 

Controle 4,22a 3,56a 5,63a 5,72a 22,31a 26,21a 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 
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Apesar das condições relativamente drásticas de temperatura e pressão 

utilizadas durante a autoclavagem dos grãos, os resultados mostram que as 

propriedades de absorção de óleo e água não foram alteradas, o que sugere que 

as interações entre os componentes do feijão não foram comprometidas.  

A capacidade de absorção de óleo e água da amostra está intrinsicamente 

relacionada com as propriedades físico-químicas de proteínas e carboidratos, e 

de acordo com Ma et al. [125] a manutenção das características de absorção de 

água e óleo podem estar relacionadas com a forma de tratamento. Como o 

tratamento por autoclavagem foi realizado no grão inteiro e na ausência de 

imersão em água, o efeito causado pela pressão e temperatura durante o 

processamento pode ter sido minimizado, uma vez que a estrutura do grão 

permanece intacta. 

A capacidade de absorção de óleo depende das interações hidrofóbicas 

entre os componentes do alimento e o óleo. Alterações nesta propriedade 

refletem variações no comportamento de proteínas como resultado de um 

tratamento térmico. Similarmente, a capacidade de amido e fibras alimentares 

absorverem óleo pode ser afetada pelo tratamento térmico, uma vez que o calor 

causa mudanças na estrutura dos polímeros, quebrando interações fracas tais 

como as interações de hidrogênio presentes nas cadeias polissacarídicas [47]. 

A manutenção dos valores de capacidade de absorção de óleo nos feijões 

autoclavados permite sugerir a aplicação da farinha desses feijões para 

produção de empanados para fritura, dando ao produto final uma característica 

sensorial não gordurosa, uma vez que apresentam baixa capacidade de 

absorção de óleo (Tabela 15). 



 

154 
 

A absorção de água é uma propriedade que deve ser considerada no 

momento do processamento do alimento pois pode interferir com a textura de 

produtos cárneos, molhos, cremes e massas. Desse modo, os valores de 

absorção de água apresentados pelos feijões endurecidos autoclavados (Tabela 

15) permitem a utilização de suas farinhas na elaboração destes produtos. Estes 

produtos requerem a utilização de ingredientes que absorvam água, mas não se 

solubilizem, para que o aspecto cremoso e/ou viscoso dos cremes e molhos seja 

mantido e as características de textura de produtos cárneos e massas não sejam 

alteradas [47, 144].  

Entretanto, apesar das propriedades de absorção permanecerem 

inalteradas para ambos os feijões, a solubilidade da farinha do feijão caupi após 

autoclavagem foi reduzida. A solubilidade é um parâmetro que reflete o equilíbrio 

entre as interações de proteínas e carboidratos entre si e com os demais 

componentes do alimento. Adicionalmente, essa propriedade também é 

determinada pelo número de grupos hidrofílicos presentes nas moléculas 

constituintes do alimento pois, quanto maior o número de grupos polares, mais 

solúvel em água será o composto. No caso do feijão caupi, essa diminuição de 

solubilidade observada após o processamento pode ser explicada tanto pela 

formação de complexos insolúveis entre as biomoléculas, especialmente entre 

proteínas e carboidratos, quanto pela alteração do equilíbrio 

hidrofílico/hidrofóbico na superfície das moléculas com consequente alteração 

de conformação e interferência com a solubilidade.  

Apesar da alteração da solubilidade do feijão caupi autoclavado, a 

manutenção das propriedades de absorção de água e óleo dos feijões 

endurecidos após o processo de autoclavagem é um resultado interessante, uma 
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vez que as possibilidades de aplicação da maioria das farinhas como 

ingredientes alimentares são dependentes de suas propriedades tecnológicas. 

As propriedades de hidratação, dispersão e absorção de água estão diretamente 

relacionadas com as propriedades tecnológicas de cada gênero alimentício. 

Além disso, as propriedades tecnológicas governam o comportamento dos 

nutrientes durante o processamento, estocagem e preparação, interferindo 

também na qualidade e aceitabilidade do produto final [32, 145]. 

 

4.2.2 Determinação das propriedades emulsificantes  

As propriedades emulsificantes de um alimento são determinadas pela 

capacidade de formação de emulsão e pela sua estabilidade. Do ponto de vista 

molecular, essa propriedade reflete a habilidade e/ou capacidade das proteínas 

presentes no alimento auxiliarem na formação de uma emulsão e está 

relacionada com a natureza das proteínas constituintes do alimento, sendo que 

as características de hidrofobicidade e hidrofilicidade irão determinar o grau de 

adsorção da proteína na área interfacial de óleo e água na emulsão [125]. Desse 

modo, é de se esperar que alterações na composição, conformação e estrutura 

das proteínas constituintes do alimento interfiram nessa propriedade.  

De modo geral, o tratamento por autoclavagem não alterou a capacidade 

de formação de emulsão das farinhas de ambos os feijões, exceto para os grãos 

de feijão caupi autoclavados a 1,5 kgf cm-2 e 127 ºC por 45 min, onde foi 

observado uma redução de 21% na capacidade emulsificante (Tabela 16). Esse 

efeito negativo nestas condições de processamento mostra que as proteínas do 
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caupi foram mais sensíveis às condições de tratamento, perdendo parte do 

equilíbrio hidrofílico/hidrofóbico necessário para a sua ação emulsificante. 

 

Tabela 16. Propriedades funcionais dos grãos de feijão caupi submetidos a tratamento 
por autoclavagem. 

 

Capacidade emulsificante (%) Estabilidade da emulsão (%) 

comum caupi comum Caupi 

exp 1 49,16a 47,79a 39,64b 89,81a 

exp 2 46,26a 40,00a,b 29,30b,c 59,32b 

exp 3 48,46a 42,02a,b 19,09c 51,76b,c 

exp 4 45,83a 37,95b 15,15c 12,93f 

exp 5 49,33a 44,30a,b 31,53b,c 33,49d,e 

exp 6 47,64a 42,47a,b 37,43b 34,51c,d,e 

exp 7 48,66a 41,41a,b 62,34a 19,15e,f 

exp 8 49,35a 42,22a,b 40,09b 17,08e,f 

exp 9 51,65a 42,30a,b 27,50b,c 28,14e,f 

exp 10 51,65a 42,29a,b 27,51b,c 28,04e,f 

Controle  47,73a 47,53a 23,85b,c 46,19b,c,d 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não apresentam diferença estatística (p>0,05). 
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Embora, em geral, o tratamento térmico praticamente não tenha 

interferido no poder de emulsificação das farinhas de feijão comum e caupi, a 

emulsão formada apresentou características de estabilidade diferentes. 

Inicialmente podemos perceber que a estabilidade natural da farinha de feijão 

comum é 48% menor do que a apresentada pelo feijão caupi, característica 

determinada pela diferente composição de biomoléculas lipídicas e protéicas, 

tanto no que se refere à quantidade como qualidade destes componentes.  

Observando-se os valores de estabilidade apresentados na Tabela 16, percebe-

se que tratamentos distintos ocasionaram aumento da estabilidade da emulsão 

formada por cada um dos feijões estudados. No caso do feijão comum, a única 

condição que ocasionou alteração da estabilidade da emulsão foi a 

autoclavagem dos grãos por 15 min a 1,0 kgf cm-2 e 120 ºC que resultou em um 

aumento de mais de 2,5 vezes nos valores de estabilidade. Por outro lado, a 

estabilidade da emulsão do feijão caupi aumentou 2 vezes quando os grãos 

foram processados a  0,5 kgf cm-2 e 111 ºC por 15 min. Esses resultados podem 

ser explicados por um aumento dos sítios anfipáticos nas estruturas das 

proteínas após desnaturação, o que otimizou o efeito emulsificante dessas 

moléculas e melhorou a estabilidade mecânica da emulsão. Produtos que 

apresentem boas propriedades emulsificantes são ingredientes interessantes 

para serem utilizados na panificação, uma vez que a capacidade de interagir e 

estabilizar a interface água/óleo é uma característica importante para a 

estabilização das bolhas de gás durante a fermentação e manutenção do volume 

do pão [57]. 

 Além disso, os tratamentos 4, 7, 8, 9 e 10 ocasionaram redução de 40% 

a 72% nos valores de estabilidade da emulsão do feijão caupi. Nesse caso a 
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temperatura e pressão durante o processo provavelmente interferiram com a 

estabilidade e flexibilidade da cadeia polipeptídica, além de alterar a distribuição 

dos grupos polares e apolares na superfície da molécula, que apesar de manter 

a capacidade emulsificante inalterada, não foi eficiente para manutenção da 

estabilidade da emulsão formada. 

 

4.3 MORFOLOGIA DOS GRÂNULOS DE AMIDO 

O amido é um polissacarídeo de reserva presente em todos os tipos de 

vegetais, apresentando os mais variados formatos e tamanhos. Normalmente os 

grânulos de amido dos legumes apresentam dimensões variando de 10 a 45 μm 

[155]. Considerando o nível supramolecular, a maioria dos grânulos de amido é 

composta por camadas denominadas anéis de crescimento apresentando de 

100 a 400 nm, formados por “conchas” amorfas e semi-cristalinas dispostas 

alternadamente. Imersos na camada semi-cristalina encontram-se estruturas 

elípticas ou ovaladas denominadas blocos (“blocklets”), com dimensões entre 20 

a 500 nm e lamelas cristalinas e amorfas com diâmetro de 9 a 10 nm, formadas 

por cadeias de amilose e amilopectina, de dimensões variando de 0,1 a 10 nm 

[156, 157]. 

O tratamento térmico pode ocasionar alterações estruturais dentro das 

regiões amorfas e cristalinas do grânulo de amido, causando mudanças no perfil 

de intumescimento do grão, lixiviação de amilose, e consequentemente 

alterações nas propriedades de pasta, nos parâmetros de gelatinização, grau de 

cristalinidade e susceptibilidade desse amido à ação de enzimas digestivas [152, 

158]. Vale ressaltar que a extensão das alterações na fração amilácea irá 
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depender das condições de tratamento (temperatura, pressão e disponibilidade 

de água).  

Neste trabalho, o amido de feijões endurecidos não autoclavados, 

autoclavados (1,5 kgf cm-2 e 127ºC) e extrusados foram avaliados quanto à 

morfologia do grânulo. Os feijões extrusados foram utilizados como controle de 

processo, uma vez que as condições de pressão, temperatura e força de 

cisalhamento durante o processo ocasionam total abertura dos grânulos e 

gelatinização, sendo considerado um controle positivo para as alterações 

relacionadas a tratamentos térmicos em amido.  

 As microestruturas dos grânulos de amido do feijão comum nativo e 

termicamente tratado (autoclavagem ou extrusão) foram examinadas por 

microscopia eletrônica de varredura (Figura 28). 

Como pode ser observado nas Figuras 28a e 28b, os grânulos de amido 

do feijão nativo (não tratado) apresentaram formas diversas com tamanho 

variando de 11 μm a 26 μm para o feijão comum e de 10 μm a 18 μm para o 

feijão caupi. De modo geral, os grânulos menores apresentaram formato esférico 

(setas vermelhas), enquanto os grânulos maiores apresentaram forma de rim 

(setas azuis), ou ovalada (setas verdes). Além disso, é importante ressaltar que 

os grânulos de amido do feijão caupi apresentaram-se mais dismórficos do que 

os apresentados pelo feijão comum. 
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Figura 28. Micrografias eletrônicas de varredura de farinha de (a) feijão comum nativo, 

(b) feijão caupi nativo, (c) feijão comum autoclavado (1,5 kgf cm-2, 127 ºC, 45 min), (d) 

feijão caupi autoclavado (1,5 kgf cm-2, 127 ºC, 45 min), (e) feijão comum extrusado e (f) 

feijão caupi extrusado. 

 

O tamanho do grânulo de amido determina suas propriedades de 

solubilidade, pasta, gelatinização e susceptibilidade à digestão [126]. 

Comparados com amidos de outras espécies de feijão, os grânulos de amido do 
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feijões apresentaram formas similares com tamanho médio dos grânulos 

menores do que os 30,8 μm apresentados para P. vulgaris v. navy [157] e 

similares aos de outras variedades de P.vulgaris (25-27 μm [124]), P.acutifolius 

(21,9 μm [157]), P.coccineus (23,8-25,7 μm [126]) e Vigna unguiculata [159, 160].  

As partículas globulares ou irregulares associadas aos grânulos de amido 

ou localizadas entre os grânulos constituem proteínas ou fragmentos de matriz 

protéica quebrados durante a moagem dos grãos, podendo conter ainda 

minerais ou componentes fibrosos [125].  

De modo geral, quando comparados aos amidos nativos, o perfil dos 

grânulos de amido dos feijões autoclavados foi alterado (Figuras 28c e 28d). 

Após a autoclavagem os grânulos apresentaram dimensões maiores do que as 

observadas para os grânulos nativos. Os grânulos de amido do feijão caupi 

apresentaram tamanho médio entre 16 μm e 22 μm após a autoclavagem a 1,5 

kgf e 127 ºC por 45 min, enquanto que as dimensões médias dos grânulos de 

feijão comum autoclavados nas mesmas condições variaram entre 22 μm a 53 

μm. Além disso, diversos grânulos apresentaram uma morfologia semelhante a 

uma massa amorfa de estrutura coesa (setas pontilhadas), com perda da 

aparência granular.  

Embora a autoclavagem tenha sido realizada com quantidade limitada de 

água, o contato do vapor de água com os grãos de feijão endurecido foi suficiente 

para aumentar o tamanho dos grânulos de amido, ocasionando a perda de sua 

morfologia original em função do inchamento e posterior gelatinização. 

Provavelmente a pressão, umidade e temperatura do sistema durante a 

autoclavagem tenham alterado a organização estrutural supramolecular do 



 

162 
 

grânulo, aumentando o espaçamento entre as cadeias de amilose e amilopectina 

por causar rompimento das interações fracas inter e intracadeia entre amilose e 

amilopectina, permitindo pontos de interação com as moléculas de água 

disponíveis [158].  

Entretanto, o tratamento não foi drástico o suficiente para ocasionar o 

rompimento do grânulo e a liberação das moléculas de amilose e amilopectina. 

Nesse caso, pode-se inferir que o processo causou uma pré-gelatinização do 

amido, o que torna o processo de gelatinização facilitado e promissor para o uso 

dessa farinha como ingrediente funcional de alimentos pré-preparados ou 

instantâneos, uma vez que o tempo e a temperatura necessários para a completa 

abertura do grânulo e a completa gelatinização do amido do feijão foram 

reduzidos para condições mais brandas de processamento.  

Por outro lado, ambos os feijões submetidos ao processo de extrusão 

apresentaram microestruturas muito diferentes daquelas observadas para os 

grânulos de amido nativo ou autoclavados (Figuras 28e e 28f). Como esperado, 

os grânulos de amido não foram observados e em seu lugar, grandes corpos 

amorfos estavam presentes. Esse fenômeno pode ser explicado em função da 

interação entre proteínas e amido no processo de gelatinização que ocorre 

durante a extrusão, resultando em uma rede homogênea e compacta gerada 

pela ligação cruzada entre proteínas, amilose e amilopectina [125].  

Além disso, o efeito do processamento térmico na microestrutura dos 

grânulos pode ser uma consequência do tipo de material tratado. Na 

autoclavagem, o processo é realizado no grão inteiro, o que acaba por proteger 

o grânulo de amido e tornar o processo menos drástico. No caso da extrusão, 
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utiliza-se a farinha dos feijões, o que expõe os grânulos e aumenta a drasticidade 

do processo.  

De todo modo, a pré-gelatinização e a gelatinização geradas nestes 

processos aumentam os sítios possíveis de acessibilidade por parte de enzimas 

amilolíticas, o que pode contribuir para uma melhor e mais rápida digestão 

desses amidos. 

 

4.4 AMIDO TOTAL, AMIDO DIGERÍVEL E AMIDO RESISTENTE 

O conteúdo de amido presente em feijões varia de acordo com a espécie, 

variedade ou cultivar, bem como com as condições climáticas e características 

do solo. Normalmente, o teor de amido total em feijões da espécie Phaseolus 

vulgaris varia de 20% a 52%, enquanto que feijões da espécie Vigna unguiculata 

apresentam teores de amido entre 16,4% e 46,3%, dependendo do cultivar e do 

método de extração utilizado [20, 71, 157, 159, 161-165]. Os resultados 

encontrados neste trabalho evidenciaram que o feijão comum (Phaseolus 

vulgaris) apresentou 42,6% de amido, enquanto que o conteúdo de amido 

presente no feijão caupi (Vigna unguiculata) foi de 38,9%. 

Apesar de ser um alimento rico em amido, normalmente a digestibilidade 

desse carboidrato é limitada. Diversos estudos têm indicado que a baixa 

digestibilidade do amido de feijão resulta em um baixo índice glicêmico e pode 

ser explicada pela presença de estruturas teciduais intactas circundantes aos 

grânulos que impedem seu inchamento e posterior abertura, presença de um 

alto teor de amilose (25-65%), tipo de cristalinidade, ocorrência de interações 
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fortes entre amilose e amilopectina, presença de inibidores enzimáticos  e alto 

conteúdo de materiais fibrosos solúveis viscosos [126, 161].  

Normalmente a fração amilácea dos alimentos apresenta duas porções: 

(1) uma porção digerível, que é susceptível à hidrólise pelas enzimas amilolíticas, 

e (2) uma porção denominada resistente (AR). Em geral, o conteúdo de AR em 

feijões pode variar de 5% a 78%, dependendo da espécie e das condições de 

clima e composição de solo [151, 161, 166]. Embora essa fração do amido não 

possa ser utilizada como fonte calórica na nutrição humana, a presença desse 

tipo de amido na dieta tem efeitos positivos por estimular o crescimento de 

bactérias intestinais benéficas, aumentar o conteúdo de ácidos graxos de cadeia 

curta, reduzir o pH do cólon, reduzir os níveis de glicose pós-prandial e o nível 

de colesterol do sangue [126, 165].  

Os resultados de determinação de amido resistente nos feijões comum e 

caupi antes e após autoclavagem estão apresentados na Tabela 17.  

De modo geral, o processo de autoclavagem ocasionou redução do 

conteúdo de AR presente no feijão comum, embora o tratamento realizado a 0,5 

Kgf cm-2 e 127ºC por 15 min não tenha ocasionado mudanças na quantidade de 

AR deste tipo de feijão. Por outro lado, o conteúdo de amido resistente do feijão 

caupi foi reduzido apenas nos experimentos 6, 8, 9 e 10, sendo observado 

valores de 20 a 33% menores do que o observado para o feijão não autoclavado.  
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Tabela 17. Delineamento experimental de autoclavagem e conteúdo de amido 
resistente presente nos feijões comum e caupi (g g-1 amido). 

 

Pressão/Temperatura 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

Amido resistente 

Comum caupi 

exp 1 0,5/111 15 0,35a 0,29a,b 

exp 2 0,5/111 45 0,26b 0,28a,b 

exp 3 1,5/127 15 0,23c,d
 0,29a,b 

exp 4 1,5/127 45 0,22d,e 0,28a,b 

exp 5 0,5/111 30 0,25b,c 0,31a 

exp 6 1,5/127 30 0,25b,c 0,22c,d 

exp 7 1,0/120 15 0,20e 0,28b 

exp 8 1,0/120 45 0,23c,d 0,20d 

exp 9 1,0/120 30 0,24b,c 0,23c 

exp 10 1,0/120 30 0,25b,c 0,24c 

Feijão não autoclavados 0,37a 0,30a,b 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são significativamente diferentes (p>0,05). 

 

A redução do conteúdo de amido resistente pode ser explicada em função 

da pré-gelatinização durante o processo de autoclavagem, levando a exposição 

de regiões anteriormente inacessíveis para as enzimas digestivas. 
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Consequentemente, com a redução da quantidade de AR, a digestibilidade das 

amostras submetidas à autoclavagem foi melhorada, com aumentos de 5,4% 

(exp 1) a 46% (exp 7), para o feijão comum e de 23% (exp 9) a 33% (exp 8) para 

o feijão caupi (Tabela 18). 

Tabela 18. Delineamento experimental de autoclavagem e digestibilidade de amido in 
vitro dos feijões. 

Experimento 

Pressão/Temperatura 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

Digestibilidade de amido (%) 

Comum Caupi 

exp 1 0,5/111 15 20,34f 26,99c,d 

exp 2 0,5/111 45 40,91e 29,18c,d 

exp 3 1,5/127 15 48,42b,c 27,09c,d 

exp 4 1,5/127 45 51,16a,b 30,05c,d 

exp 5 0,5/111 30 42,92d,e 23,21d 

exp 6 1,5/127 30 44,25c,d,e 46,25a,b 

exp 7 1,0/120 15 54,50a 31,40c 

exp 8 1,0/120 45 47,31b,c,d 50,94a 

exp 9 1,0/120 30 44,84c,d,e 40,70b 

exp 10 1,0/120 30 44,80 c,d,e 40,82b 

Feijão não autoclavado 15,84f 25,81c,d 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são significativamente diferentes (p>0,05). 
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 A digestibilidade do amido é determinada não só pela quantidade de 

moléculas susceptíveis à hidrólise mas também pelas características do grânulo 

de amido. A presença de estruturas cristalinas nos grânulos de amido protege 

as ligações glicosídicas da ação hidrolítica das enzimas amilolíticas. Durante a 

autoclavagem, o efeito da pressão, temperatura e umidade ocasionaram 

modificações morfológicas e estruturais do grânulo que melhoram a eficiência da 

hidrólise desse carboidrato.  

De acordo com Tinus et al. [160] a digestão de amido é um processo 

controlado pela capacidade de difusão das moléculas que o compõem, bem 

como do tamanho das partículas presentes. Desse modo, os resultados 

observados para a digestibilidade de amido dos feijões podem ser explicados em 

função de dois eventos distintos. Primeiro, o aumento da pressão e temperatura 

do sistema tornou o tratamento mais drástico, o que pode ter ocasionado 

inchamento do grânulo e aumento da difusão das moléculas, o que causa a 

exposição de sítios de clivagem anteriormente protegidos da ação enzimática.  

Segundo, o tempo foi um fator determinante para que alterações 

estruturais e bioquímicas ocorressem no grânulo de amido. De modo geral, os 

resultados evidenciaram que o processamento por 15 min não ocasionou 

alterações no perfil de digestibilidade dos feijões, provavelmente em função da 

ausência de mudanças estruturais no amido de modo a melhorar a difusão e/ou 

exposição de sítios passíveis de hidrólise. Por outro lado, a utilização de tempos 

superiores a 30 min também não ocasionou alterações significativas na 

digestibilidade do amido do feijão caupi. Nesse caso, a associação de alta 

pressão (1,5 kgf cm-2) e tempo elevado pode ter propiciado a formação de 

complexos entre as cadeias de amilose e amilopectina com outras biomoléculas 
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componentes do alimento, especialmente proteínas, e, portanto, mesmo que o 

grânulo tenha sido pré-gelatinizado, o aumento do tamanho das partículas 

impediu a melhora da digestibilidade do amido do feijão caupi.  

Além disso, o efeito combinado da pressão, temperatura e tempo de 

autoclavagem causaram a inativação parcial da atividade dos inibidores de α-

amilase, contribuindo para a melhora da digestibilidade. 

 

4.5 DIGESTIBILIDADE DE PROTEÍNAS IN VITRO 

A digestibilidade das proteínas e a biodisponibilidade de seus 

aminoácidos constituintes influenciam a qualidade nutricional do alimento. No 

que se refere ao feijão, a qualidade nutricional de suas proteínas é inferior a de 

proteínas animais pela ausência de aminoácidos sulfurados e também por 

apresentarem inibidores de tripsina e outros fatores antinutricionais que limitam 

a quebra completa das proteínas [73, 167]. 

Nesse sentido, o efeito da autoclavagem sobre a digestibilidade dos 

feijões comum e caupi endurecidos foi estudado e os resultados são 

apresentados na Tabela 19. 

Em geral, feijões comuns (Phaseolus vulgaris) apresentam digestibilidade 

protéica variando de 69% a 80% enquanto feijões caupi apresentam valores 

entre 71% e 91%, quando não estão endurecidos [70, 73, 130, 148, 168, 169]. 

Os resultados encontrados neste trabalho evidenciaram que o endurecimento 

ocasionou uma redução de 53-60% na digestibilidade proteica do feijão comum 

e de 59-68% na digestibilidade do feijão caupi, o que compromete a qualidade 
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nutricional do grão (Tabela 19). A redução da digestibilidade protéica associada 

ao fenômeno de endurecimento pode estar relacionada com a formação de 

complexos entre as proteínas e as demais biomoléculas presentes nos feijões, 

impedindo o acesso das enzimas proteolíticas aos sítios de clivagem [9, 13, 14].   

Tabela 19. Delineamento experimental e valores de digestibilidade protéica in vitro para 
os feijões autoclavados. 

Experimento 

Pressão/Temperatura 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

Digestibilidade protéica (%) 

Comum Caupi 

exp 1 0,5/111 15 46,41a 47,20a 

exp 2 0,5/111 45 45,77a 47,36a 

exp 3 1,5/127 15 45,93a 49,26a 

exp 4 1,5/127 45 45,14a 48,31a 

exp 5 0,5/111 30 46,33a 47,52a 

exp 6 1,5/127 30 46,72a 49,42a 

exp 7 1,0/120 15 45,93a 48,63a 

exp 8 1,0/120 45 46,25a 47,84a 

exp 9 1,0/120 30 47,52a 47,36a 

exp 10 1,0/120 30 47,51a 48,47a 

Feijão não autoclavado 31,96b 28,78b 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são significativamente diferentes (p>0,05). 
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Após o processamento térmico foi observada uma melhora de 41-49% 

nos valores de digestibilidade do feijão comum e de 65-72% no caso do feijão 

caupi. Apesar dos valores de digestibilidade após autoclavagem ainda serem 

menores do que os relatados para feijões não endurecidos, a melhora 

ocasionada pelo tratamento é expressiva e contribui substancialmente para a 

melhora da qualidade nutricional dos grãos.  

A desnaturação protéica causada pelas condições de autoclavagem 

provavelmente tornaram as proteínas mais acessíveis à ação das enzimas 

proteolíticas. Além disso, a pressão e a temperatura utilizadas no processo 

ocasionaram a redução do conteúdo de inibidores de tripsina, o que também 

contribui para a melhora da digestibilidade. 

 

4.6 DUREZA DOS GRÃOS  

O endurecimento do feijão resulta em perda da consistência e textura ideal 

durante o processo de cocção do grão, que apresenta uma menor capacidade 

de hidratação (embebição) e inchamento, o que reduz sua aceitação por parte 

do consumidor [170, 171]. Essa redução na absorção de água e capacidade de 

amolecimento do cotilédone reduz a qualidade de textura e palatabilidade dos 

feijões.   

Como pode ser observado na Tabela 20, a autoclavagem exerceu efeitos 

opostos nos dois feijões estudados. Enquanto o processamento hidrotérmico 

reduziu os valores de dureza dos feijões comuns, houve um aumento geral dos 

valores de dureza dos feijões caupi autoclavados. 
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Tabela 20. Delineamento experimental e valores de dureza dos feijões nas diferentes 

condições de autoclavagem. 

Tratamento 

Pressão/Temperatura 

(X1) 

Tempo 

(X2) 

Dureza dos grãos 

comum Caupi 

exp 1 0,5/111 15 230,99b 188,28b 

exp 2 0,5/111 45 184,14a,d 214,89a 

exp 3 1,5/127 15 210,56b,c 120,34e 

exp 4 1,5/127 45 135,84e 135,46d 

exp 5 0,5/111 30 230,19b 194,58b 

exp 6 1,5/127 30 199,16c,d 165,18c 

exp 7 1,0/120 15 251,72a 112,98e,f 

exp 8 1,0/120 45 195,43c,d 138,16d 

exp 9 1,0/120 30 257,78a 144,01d 

exp 10 1,0/120 30 257,47a 143,19d 

Feijão não autoclavado 268,07b 99,21f 

Os resultados são apresentados como média de três determinações. Médias com letras 
iguais não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 

 

Com relação ao feijão comum, o processo de autoclavagem ocasionou 

reduções de 3,9% (exp 9) a 49,3% (exp 4) nos valores de dureza evidenciando 



 

172 
 

que as mudanças supramoleculares nas biomoléculas componentes do feijão 

alteraram suas características de hidratação e inchamento. Esse efeito pode 

estar relacionado com a desnaturação protéica, pré-gelatinização dos grânulos 

de amido, bem como alterações dos componentes da casca. 

Os dados de ANOVA mostraram que tanto o binômio 

pressão/temperatura, quando o tempo de autoclavagem afetaram 

significativamente os valores de dureza do feijão comum. Além disso, a análise 

do diagrama de Pareto permite inferir que apesar de todos os fatores 

apresentarem efeito negativo na resposta, o efeito linear do tempo de 

autoclavagem (X1) foi o fator que apresentou maior efeito na dureza (Figura 29).  

 

Figura 29. Diagrama de Pareto representando os efeitos do binômio 
pressão/temperatura (X1) e do tempo de autoclavagem (X2) nos valores de dureza dos 
grãos de feijão comum. 
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A superfície de resposta dos dados de dureza apresenta um perfil de 

guarda-chuva, sendo que as melhores condições de tratamento estão na 

extremidade do planejamento (Figura 30), em especial na condição de 

autoclavagem utilizando 1,5 kgf cm-2 e 127ºC por 45 min, onde foi observado 

uma dureza de 135.84 N (Tabela 20).  

 

Figura 30. Superfície de resposta para os valores de dureza dos feijões em função das 
condições de autoclavagem. 
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A análise de regressão dos dados evidenciou encaixe de 91% dos dados 

experimentais ao modelo polinomial de segunda-ordem, em função dos fatores 

estatisticamente significativos. Sendo assim, o modelo matemático para a 

determinação dos valores de dureza pode ser representado pela equação: 

21

2

22

2

11

93,1395,5620,59

74,7425,3384,254

XXXX

XX(N) grãos dos Dureza




 

 Apesar da autoclavagem ocasionar redução da dureza dos grãos, os 

valores obtidos são maiores do que os recomendados para se obter 

características de textura palatáveis para utilização dos grãos inteiros, uma vez 

que as características de textura e produção de caldo estão comprometidas pelo 

endurecimento.  

 No que se refere ao feijão caupi, a autoclavagem ocasionou aumentos de 

13,9% (exp 7) a 116,6% (exp 2) nos valores de dureza dos grãos (Tabela 20). 

Esse aumento na dureza provavelmente foi resultado de alterações ocasionadas 

na estrutura do tegumento do grão, com aumento da adesão entre as células e 

consequente redução da permeação de água, responsável pela cocção e 

amaciamento do grão. 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) evidenciaram um bom 

encaixe do planejamento experimental a um modelo quadrático (r2=0,93). Como 

pode ser observado no diagrama de Pareto (Figura 31), tanto o tempo de 

autoclavagem, quanto a pressão e temperatura utilizados no processo 

influenciaram significativamente os valores de dureza dos grãos, sendo que o 

efeito linear da pressão/temperatura (X1) e quadrático do tempo (X2
2) afetaram 

significativamente a resposta. Por outro lado, o efeito quadrático da 
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pressão/temperatura (X1
2) e linear do tempo (X2) apresentaram efeito positivo 

nos valores de dureza. 

 

Figura 31. Diagrama de Pareto representando os efeitos do binômio 
pressão/temperatura (X1) e do tempo de autoclavagem (X2) nos valores de dureza dos 
grãos de feijão caupi. 

 

A projeção de superfície de resposta mostra que condições de menor 

pressão acarretam maiores valores de dureza, independentemente do tempo 

utilizado (Figura 32). À medida que se aumenta a pressão, os valores de dureza 

tendem a ser reduzidos, com os menores valores de dureza sendo observados 

quando os feijões caupi foram autoclavados a 1,0 kgf cm-2 e 120 ºC por 15 min. 

Nessas condições, a dureza dos grãos foi de 2 a 9 vezes menor do que os 

valores observados nas demais condições de autoclavagem. 
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Figura 32. Superfície de resposta para os valores de dureza apresentados pelo feijão 
caupi em função das condições de autoclavagem. 

 

 A análise de regressão mostrou um ajuste adequado dos dados a um 

modelo poninomial de segunda ordem, que pode ser descrito pela seguinte 

equação: 

2

22

2

11 07,054,507,15162,34904,253 XXXX(N) grãos dos Dureza   

Apesar de apresentarem elevados valores de dureza, o que inabilita a 

aceitação sensorial destes grãos, as melhorias nas propriedades nutricionais 
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obtidas após processamento tornam os grãos endurecidos bons candidatos para 

utilização na suplementação de alimentos, o que além de agregar valor a este 

subproduto contribui para o desenvolvimento de alimentos funcionais, uma vez 

que tanto feijão caupi, quanto feijão comum são excelentes fontes de proteínas, 

fibras e carboidratos complexos. 

 

4.7 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

A análise de componentes principais (ACP) é uma das mais antigas e 

mais conhecida das técnicas de análise multivariada, sendo recomendada como 

uma ferramenta exploratória para encontrar tendências em dados 

desconhecidos. É um método simples, não paramétrico, de extração de 

informações relevantes a partir de conjuntos de dados multivariados, que pode 

ser usado para analisar as inter-relações entre um grande número de variáveis 

de maneira a condensar a informação contida nelas em um conjunto menor de 

variáveis estatísticas, observando uma perda mínima de informação [70, 172, 

173]. 

Desse modo, aplicou-se a análise de componentes principais aos dados 

referentes às análises realizadas nos feijões autoclavados. Os dados foram 

padronizados porque as variáveis possuem diferentes unidades de medida. Essa 

abordagem teve como objetivo avaliar se o mesmo tratamento teria relação com 

os mesmos efeitos observados para os dois feijões estudados. 

O primeiro passo para a realização de uma ACP é a determinação da 

correlação existente entre as variáveis, valores estes apresentados na Tabela 

21. Analisando os dados de correlação verificamos que apenas os dados 
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referentes aos inibidores de α-amilase (X5) não apresentam correlação com os 

demais e, portanto foram consideradas variáveis suplementares no momento da 

realização da ACP. 

Tabela 21. Matriz de correlação entre os fatores antinutricionais, propriedades 
funcionais e digestibilidade dos feijões submetidos à autoclavagem. 

 DP DA AR IT IA AA SA AO CE EE D 

DP 1,00 -0,33 0,74 -0,83 0,12 -0,45 -0,47 0,48 -0,76 -0,13 -0,79 

DA  1,00 -0,71 0,28 -0,27 0,50 0,19 -0,39 0,33 -0,31 0,16 

AR   1,00 -0,84 0,14 -0,74 -0,42 0,71 -0,77 0,23 -0,57 

IT    1,00 -0,11 0,57 0,46 -0,72 0,79 0,05 0,71 

IA     1,00 -0,01 -0,04 0,14 0,04 -0,29 -0,04 

AA      1,00 0,59 -0,51 0,64 -0,11 0,39 

SA       1,00 -0,49 0,65 0,45 0,59 

AO        1,00 -0,59 0,06 -0,57 

CE         1,00 0,17 0,78 

EE          1,00 0,30 

Valores sombreados representam correlação estatisticamente significativa (p>0,05). 
DP: digestibilidade protéica; DA: digestibilidade de amido; AR: amido resistente; IT: 
inibidores de tripsina; IA: inibidores de amilase; AA: absorção de água; SA: solubilidade 
em água; AO: absorção de óleo; CE: capacidade emulsificante; EE: estabilidade da 
emulsão e D: dureza dos grãos. 
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 Uma vez determinadas quais as variáveis a serem utilizadas, a análise de 

componentes principais pode ser realizada e o primeiro resultado a ser avaliado 

corresponde aos autovalores, que nada mais são do que a porcentagem de 

explicação de cada eixo da componente principal, ou seja a porcentagem de 

variação nos dados que o eixo explica. Após a aplicação da ACP aos dez 

atributos que apresentaram correlação, foram gerados nove componentes 

principais (CP), cada um concentrando um percentual decrescente da 

variabilidade dos dados iniciais (Tabela 22). 

Tabela 22. Autovalores, variância explicada e variância acumulada para as nove 
componentes principais. 

Componentes 

Principais 

Autovalor 

Variância explicada 

(%) 

Variância acumulada 

(%) 

1 5,68 56,76 56,76 

2 1,74 17,42 74,18 

3 0,85 8,52 82,70 

4 0,56 5,63 88,33 

5 0,47 4,71 93,04 

6 0,29 2,94 95,98 

7 0,18 1,80 97,78 

8 0,15 1,53 99,31 

9 0,05 0,54 99,85 

10 0,01 0,15 100,00 
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Considerando-se que a análise de componentes principais foi realizada a 

partir dos dados padronizados (média igual a zero e variância igual a um), 

apenas serão consideradas significativas as componentes principais que 

apresentarem autovalores maiores que 1,00. Como pode ser observado na 

Tabela 22, os valores das duas primeiras CPs (valores sombreados) são maiores 

que 1,00 e juntas explicam 74% da variação dos dados. Ao se analisar o gráfico 

de scree-plot (Figura 33) percebe-se que a partir da terceira componente 

principal, os autovalores decaem mais lentamente, ou seja, não são significativos 

para a composição da variância dos dados. Além disso, a linha tracejada que 

intercepta as componentes principais 4 a 7 indica que a análise de componentes 

principais apresenta alta efetividade, pois, quanto mais próxima e paralela ao 

eixo horizontal, mais efetivo é o resultado da análise. 

 

Figura 33. Scree-plot dos autovalores e o percentual decrescente de variância 
explicada. 
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Quanto ao percentual de variância explicada pelas dez variáveis, verifica-

se que a primeira componente é responsável por mais da metade da variância 

original dos dados, enquanto a segunda componente têm um poder de 

explicação de 17%. Isso significa que a simplificação dos dados é possível sem 

que ocorra uma perda acentuada do padrão de variabilidade dos dados. Desse 

modo, as duas componentes principais são dadas na Tabela 23.  

 
Tabela 23. Componentes principais para as variáveis estudadas (principais e 
suplementares). 

Variável CP 1 CP 2 

Digestibilidade protéica (%) 0,84 -0,13 

Digestibilidade de amido (%) -0,51 -0,62 

Amido resistente (%) 0,91 0,37 

Inibidor de tripsina (U/g) -0,89 0,03 

Absorção de água (%) -0,75 -0,24 

Solubilidade em água (%) -0,68 0,42 

Absorção de óleo (%) 0,77 0,12 

Capacidade emulsificante (%) -0,90 0,15 

Estabilidade da emulsão (%) -0,08 0,88 

Dureza (N) -0,80 0,38 

*Inibidor de amilase (U/g) 0,11 -0,03 

 

 Quanto mais próximo de 1,00 é o valor apresentado, maior é a 

representatividade da variável dentro de cada componente principal. Com base 
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nessa informação pode-se inferir que a componente principal 1 (CP1) é 

composta pela maioria das variáveis, exceto digestibilidade de amido e 

estabilidade da emulsão, relacionadas com a CP 2. Vale ressaltar que, como 

demonstrado pela análise de correlação (Tabela 21), a contribuição da variável 

inibidor de amilase é estatisticamente não significativa.  

 Além de determinarmos o encaixe das propriedades analisadas dentro de 

cada uma das componentes principais, esta análise também nos dá a 

diferenciação em relação aos tratamentos realizados nos grãos de feijão comum 

e caupi. Uma vez determinados os integrantes de cada componente principal, a 

representação gráfica dos resultados dessa análise pode ser realizada para uma 

melhor interpretação dos resultados (Figura 34).  

 

Figura 34. Gráfico dos scores da CP1 x CP2 para os grãos de feijão caupi (V) e comum 
(P) submetidos a diferentes condições de autoclavagem. 
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 Como pode ser observado na Figura 34, a análise de componentes 

principais confirma o comportamento distinto dos feijões durante a 

autoclavagem, uma vez que os escores obtidos para os tratamentos de feijão 

caupi apresentaram valores de CP 1 positivos, enquanto os escores referentes 

ao feijão comum apresentaram valores de CP 1 negativos.  

 A análise dos dados de componentes principais mostra uma tendência de 

discriminação de 4 grupos (Figura 34). Analisando as variáveis de maior peso na 

discriminação desses grupos observou-se que as amostras V4, V6, V7, V9 e V10 

apresentam valores de CP 1 altos e positivos e CP 2 negativos. O fato deste 

grupo conter a variável digestibilidade protéica (DP) permite inferir que estes 

tratamentos apresentaram valores médios superiores aos observados para o 

feijão comum (Tabela 23). 

As amostras V2 e V5, apresentando valores de CP 2 altos e positivos 

correspondem a tratamentos onde os valores médios de estabilidade de emulsão 

(EE) foram maiores no feijão caupi e os valores de digestibilidade de amido (DA) 

foram menores do que no feijão comum (Tabela 23). 

Por outro lado, os tratamentos P3, P6 e P8, com valores e CP 1 altos e 

negativos e valores de CP 2 negativos, apresentam valores superiores aos do 

feijão caupi para a absorção de água. As amostras P5, P7, P9 e P10 formam 

outro grupo com valores de CP 1 alto e negativo e CP 2 positivo, sendo 

caracterizadas valores de inibidores de tripsina, solubilidade em água, 

capacidade emulsificante e dureza maiores do que no feijão caupi.  

Por fim, os vetores apresentados nos gráficos permitem analisar a 

interação entre as variáveis estudadas. De modo geral, pode ser observado que 
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o aumento da solubilidade da amostra (SA) ocasiona uma melhora na 

capacidade de formação de emulsão (CE), uma vez que ambas as variáveis 

estão no mesmo quadrante do gráfico. É de se esperar que o aumento da 

quantidade de moléculas (especialmente amido e proteínas) que conseguem se 

dispersar e atuar como agentes emulsificantes na interface água-óleo irá 

melhorar a capacidade emulsificante do material.  

Por outro lado, o aumento da solubilidade (SA) da amostra normalmente 

interfere negativamente na absorção (AA), uma vez que a capacidade de 

formação de rede tridimensional e aprisionamento de moléculas de água fica 

comprometida à medida que as moléculas se dispersam e solubilizam em meio 

aquoso, o que explica a presença dessas variáveis em quadrantes opostos da 

CP2. É notável também a relação entre absorção de água (AA) e dureza (D), 

que ocupam quadrantes opostos significando que a baixa absorção de água 

compromete a cocção e portanto se reflete na dureza do grão. 

O mesmo é válido para as variáveis estabilidade da emulsão (EE) e 

absorção de água (AA). O aumento da absorção de água (AA) terá um efeito 

negativo na estabilidade da emulsão (EE), pois o aumento da quantidade de 

sítios de interação hidrofílicos, principalmente nas moléculas de proteína e 

amido, faz com que o equilíbrio hidrofílico/hidrofóbico se altere e a emulsão fique 

mais propensa a separação de fases. Neste caso a emulsão até pode se formar, 

mas sua estabilidade ficará comprometida. Além disso, a provável inativação dos 

inibidores de tripsina (IT) por desnaturação de sua estrutura protéica 

provavelmente causa alterações na quantidade de sítios hidrofílicos e 

hidrofóbicos disponíveis, fazendo com que estes compostos não só percam sua 
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atividade antinutricional, como também adquiram papel adjuvante na formação 

(CE) e estabilização de emulsões (EE) (Figura 34).  

 Os valores de dureza, por sua vez, afetam as propriedades de 

digestibilidade, tanto de amido (DA) quanto de proteínas (DP), afetando os 

processos digestivos e a absorção de nutrientes. Outro fator que interfere com a 

digestibilidade é o conteúdo de inibidores de tripsina (IT). A presença de vetores 

em quadrantes diferentes (Figura 34) confirma os achados experimentais que 

evidenciam que quanto menor a quantidade de inibidores, maior é a digestão de 

proteínas, não apenas pela otimização da atividade proteolítica, mas também 

pelo aumento das proteínas passíveis de serem digeridas, uma vez que estes 

inibidores apresentam carácter protéico.  

No que se refere à digestibilidade de amido, a posição contrária dos 

vetores AR (amido resistente) e DA (digestibilidade e amido) comprova, mais 

uma vez, que a digestibilidade só pode ser aumentada se a quantidade de 

moléculas de amido passíveis de digestão for aumentada, o que 

consequentemente reduz o conteúdo de amido considerado resistente.  

Apesar da absorção de água (AA) apresentar caráter antagônico no que 

se refere às propriedades emulsificantes e de solubilidade (SA), esta 

propriedade apresenta sinergismo com a digestibilidade de amido (DA). 

Levando-se em consideração que a digestão do amido é determinada pela taxa 

de difusão dessas moléculas no microambiente aquoso, quanto maior a 

quantidade de água retida maior será a distância e mobilidade das cadeias de 

amilose e amilopectina, o que reduz o impedimento estérico e facilita a ação das 

amilases digestivas.  
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Por fim, os resultados encontrados na ACP mostraram que os tratamentos 

aos quais os grãos foram submetidos alteraram diferentemente as variáveis 

estudadas para os feijões comum e caupi. A ACP demonstrou que os 

tratamentos aplicados não foram suficientes para gerar respostas similares ou 

superar as diferenças genéticas inerentes a cada espécie. Tendo isso em mente, 

fica claro que cada feijão deve ser submetido a um tratamento específico para a 

alteração de um conjunto de variáveis que atendam à necessidade específica de 

cada aplicação. 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados neste trabalho evidenciaram que o processo 

de autoclavagem melhora as características nutricionais de feijões endurecidos, 

enquanto preserva suas propriedades tecnológicas.  A redução no conteúdo de 

inibidores enzimáticos e amido resistente após autoclavagem ocasionou uma 

melhora da biodisponibilidade dos nutrientes presentes no grão. Apesar disso, 

os valores de dureza obtidos após o tratamento não permitem a indicação da 

utilização dos grãos inteiros, uma vez que demandariam alto tempo de cocção.  

Por outro lado, a melhora da digestibilidade de amido e proteínas, torna 

esse produto promissor como ingrediente de formulações alimentícias, 

especialmente no que se refere à suplementação protéica e de fibras, agregando 

valor a um subproduto da agroindústria atualmente negligenciado. 
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6 PRODUÇÕES 

Para a produção dos artigos científicos os resultados foram divididos de 

acordo com cada espécie de feijão. Os dados referentes ao feijão comum  

originaram o artigo intitulado “Effect of different autoclaving conditions on the 

nutritional and textural quality of hard-to-cook common beans (Phaseolus 

vulgaris)” que será submetido ao periódico LWT-Food Science and Technology 

(Anexo 6). O artigo referente aos dados do feijão caupi está em fase final de 

redação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados encontrados neste trabalho evidenciaram que o 

processamento de grãos endurecidos por extrusão ou autoclavagem gera 

materiais com características nutricionalmente semelhantes, mas com 

propriedades tecnológicas distintas. Adicionalmente, o efeito das condições de 

processamento ocasionou respostas distintas para cada espécie de feijão 

estudado. De modo geral, a eliminação dos fatores antinutricionais e o aumento 

na digestibilidade de proteínas e amido permitem a inclusão das farinhas 

processadas não apenas nos produtos de panificação, mas, também no preparo 

de alimentos instantâneos, formulações lácteas e alimentos infantis.  

No caso dos extrusados, as modificações nas propriedades tecnológicas, 

como por exemplo, o aumento na capacidade de gelificante e eliminação das 

propriedades espumantes do material, ainda permitem propor aplicações não 

apenas na formulação de meios líquidos, mas, também inclusão como 

componente de meio de cultura sólido.  

Para os feijões autoclavados, apesar do processamento não possibilitar a 

utilização do grão inteiro em função dos altos valores de dureza, a farinha 

apresentou características tecnológicas interessantes que possibilitam sua 

utilização como ingrediente em formulações alimentícias. 

Por fim, ficou claro que o tipo e as condições de processamento a serem 

escolhidos dependerão da espécie de feijão utilizada e das características 

necessárias para as aplicações desejadas. 
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