
/AJ I£_ far?. - . -•-» ^ ' 1 

J O R G E M A N C I N I F I L H O 

EFEITOS DAS RADIAÇÕES GAMA SOBRE 
• ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICO-QUÍMICAS E NUTRICIONAIS DE 
FEIJÕES (Pheseolus vulgaris L) ARMAZENADOS 

Tesa apresentada à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 
para o Concurso de Livre-Oocência, junto ao 
Departamento de Alimentes e Nutrição Experimental. 

0 0 2 6 . 6 - ^ - U S P / C Q - B T 

PLLiDO H2-

' O 

M^-^lff 

USP/SBD Cjnjjnto Químicas i 

R^ido e/n ; 1 5 fMR S\ 

Enviado em: J -1 Mfc 91' 

Responsável , <2, 
SÂO PAULO 

19 9 0 



JORGE MANCINI FILHO 

EFEITOS DAS RADIAÇÕES GAMA SOBRE ALGUMAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E NUTRICIONAIS DE 

FEIJÕES (PHASEOLUS VULGARIS L.) ARMAZENADOS 

TESE APRESENTADA . À 

FACULDADE DE CIINCIAS FARMACÊUTICAS 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PARA O 

CONCURSO DE LJVRE-DOCÊNCIA, JUNTO AO 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO 

EXPERIMENTAL. 

SAO PAULO 
1990 

i.:ic L 



S U N A l I O 

/'.*"•• , /•••>, Pà9-

1 - INTRODUÇÃO ; . . . . . / . . 1 

2 - REVISÃO DA LITERATURA V^ 2 

2 .1 - Pr incipais Componentes dos Fei jões 2 

2 .1 .1 - Proteínas 2 

a) Proteínas com atividade biológica 4 

* b) Significado nutricional das pro

teínas com atividade biológica .. 7 

2.1.2 - Carboldratos 14 

2.1.3 - Polifenóis 18 

2.1.4 - Fitatos 19 

2.1.5 - Lípides 20 

2.2 - Características Estruturais Relacionadas com 

o Endurecimento dos Feijões 22 
s 

2.3 - Emprego das Radiações Ionizantes no Processa_ 
mento de Alimentos , 27 

3 - OBJETIVOS , 31 

4 - MATERIAIS 32 

4.1 - Feijões 32 

4.2 - Enzimas e Substratos 32 

4.3 - Drogas e Reagentes 32 

4.4 - Animais 33 

4.5 - Rações 33 



pág. 

5 - MÉTODOS 35 

5.1 - Irradiação 35 

5.2 - Tempo de Hidrataçâo 35 

5.3 - Tempo de Cocção 37 

5.4 - Cocção 37 

5.5 - Composição Centesimal 37 

5.6 - Valor Biológico 39 

5.7 - Proteínas 40 

5.8 - Eletroforese em Políacrilamida 40 

5.9 - Açúcares Redutores e Substâncias Correlatas.. 40 

5.10 - Atividade da Amiloglicosidase 41 

5.11 - Oligossacarídeos 41 

5.12 - Fitohemaglutininas 42 

5.13 - Antitripsina 42 

5.14 - Antiamilase 42 

5.15 - Ácidos Graxos 43 

5.16 - Análise Estatística 43 

6 - «SUSTADOS 45 

7 - DISCUSSÃO 62 

8 - CORCLUSdES 78 

9 - REFERÊRC1AS BIBLIOGRÁFICAS 80 

- RESUMO 99 

- ABSTRACT 100 



1 - INTRODUÇÃO 

As leguminosas são importantes fontes nutricíonais p£ 

ra diversos contingentes humanos. Entre elas destacam-se os 

feijões (Phaseolas vulgaris, L. ) que sâo muito difundidos entre 

os pafses do continente americano. No Brasil, os feijões são 

normalmente consumidos após o processo de cocção doméstico, is

to é, não sâo industrializados, fazendo parte do cardápio diá

rio da população e são considerados elementos da cultura naci£ 

nal. 

Do ponto de vista nutricional, os feijões do gênero 

Phaseolus são importantes pelo elevado teor protéico, ao redor 

de 20*, e por apresentarem lisina, o que permite utilizá-los SJJ 

(15) 
plementados com cereais . 0 consumo de feijões associados a 

determinados vegetais permite que o aporte protéico das popula-
l 

ções de menor poder aquisitivo seja alcançado, independente das 

proteínas de origem animal. 

Alguns problemas são inerentes a produção, armazena

mento, comercialização e consumo dos feijões. Destes, o armaz£ 

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

causadas pelo ataque de insetos e roedores podem ocorrer, tam

bém, alterações das características físlco-químicas, por tran£ 

formações estruturais de seus componentes, resultando feijões 

que apresentam elevada resistência â cocção, com modificações 

das propriedades organoléticas e nutricíonais. 
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IETISAO M LITEtATBtA 

2.1 - Principals Componentes dos Feijões 

2.1.1 - Proteínas 

Nos feijões, 80% das proteínas são consideradas de 

reserva . No desenvolvimento dos cotilédones, há duas 

fases que podem ser caracterizadas, uma inicial onde ocorre 

intensa divisão celular, seguida por um período de crescimento 

das células, durante o qual 95X das proteínas de reserva são 

sintetizadas(87). 

A identificação e quantificação das proteínas dos 

feijões teve início com OSBORNE, em 1894(99), a partir daí 

muitos trabalhos foram realizados e com o avanço das condições 

metodológicas, diversas particularidades das frações protéicas 
M i y 99 1 

foram exploradas* ' ' . As proteínas de reserva dos fei

jões são agrupadas nas frações Gl e G2 das globulinas e na 

fração albumínica, alem das glutelinas e prolaminas em menor 

quantidade*66'1301. 

As frações protéicas dos feijões, apresentam difereri 

ças quanto ao aproveitamento biológico e quanto a d1gestib1lj_ 

dade quando consumidas pelo organismo animal. LANFER-ftARQUEZ , 
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verificou que as frações albuaínicas e glutelínicas, apresen

tas Maior valor biológico e digestibilidade (ao redor de 75X), 

valores estes diferentes dos da fração globulina 61 que apre

senta* valor biológico aenor contra uma digestibilidade de 921. 

Pela deficiência de «etionina, o valor biológico das 

proteínas dos feijões é menor do que o das proteínas de origea 

aniaal. JAFFÉ , relata que a adição de 0,31 de «etioni

na auaenta o PER (Razão da Eficácia Protéici). Este auaento 

no PER pode ser alcançado, taabêa, pela supleaentação dos fei

jões coa cereais ou outras proteínas vegetais ricas ea «etio

nina. ANTUNES e MARKAKIS , demonstraram sensível aumento no 

PER de feijões, quando estes foraa associados a castanha do 

Brasil (Bertaolletia excel «a}, $\is contém grande quantidade 

de aetionina. • Verificaraa que dietas preparadas coa 10% de 

proteínas de feijões, autoclavadas por 10' a 120°C, apresenta

ram ua PER de 1,53, quando comparadas coa a casefna 2,5. Quan

do estes feijões foraa misturados à castanha do Brasil na pro

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

ra 2,42, valor auito próximo da casefna. 

'SGARBIERI e WHITAKER(123), relataram que a digestitH 

lidade das proteínas dos feijões é também responsável pe

lo baixo valor nutritivo. Esta parece diminuir em função da 

quantidade de pigmentos presentes na casca dos feijões. Es

tes pigmentos em geral são fenólicos e podem interagir com as 

proteínas formando complexos, acarretando diminuição da diges

tibilidade do grão. SEIDL et ai. , isolaram uma fração do 

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

fração era resistente à hidrólise pela pepslna, trlpslna, qui-

motripsina e outras enzimas proteolítlcas. 0 nome de globuli-
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na inibidora de proteases, foi proposto para esta fração. Os 

autores concluirá» que esta fração era a responsável pela bai

xa digestibilidade e pelo baixo valor nutritivo das proteínas 

dos feijões. Oiversos trabalhos tea sido realizados visando 

caracterizar a baixa digestibilidade coa a presença de fenóli-

cos. coa os inibidores de proteases eaailases e coa as lecti -

nas, substâncias presentes nos feijões, coao as responsáveis 

pelo baixo valor nutritivo desta leguainosa í l 7« Z 3- 2 5. 6 3>. 

a) Proteínas coa Atividade Biológica 

Algua/as proteínas dos feijões apresenta» particular^ 

dades que tea .sido auito exploradas ea diversos caapos da cie£ 

cia, na bioqufaica, na faraacologia, na genética, entre ou

tros. Entre elas,destacaa-se as proteínas coa atividade biol<> 

gica. 

Os inibidores da tripsina, são proteínas presentes 

nos feijões coa diversas particularidades. PUSZTAI , tra 

balhando %oa "Kidney beans", isolou ua inibidor coa peso mole

cular entre 10,000 e 15.000, rico ea cistina, que inibia tanto 

a tripsina coao a qulaotripsina. SGARBIERI e WHITAKER(122' , 

isolaram três inibidores, da tripsina da variedade Rosinha 62 

de Phaseolus vulgaris, com pesos moleculares de 18.000 a 18.500 

e que apresentaram a propriedade de inibir duas moléculas de 

tripsina e uma de quimotrlpsina. As estruturas desses inibido 

res apresentavam, um residue de metionina, baixos teores de 

glicina, albumina, leucina, tirosina e níveis elevados de serj. 

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

As lectinas ou fito-heaaglutininas são glicoprotef-

nas -ssociadas à fração 62 dos feijões, apresentas peso aole-

cular variado na faixa de 115.000 a 150.C00 e ponto isoelêtr^ 

co entre 5.0 e 6,0. São fornadas por quatro subunidades e 

apresenta* na sua constituição de 4,51 a 8.9X de carboidratos, 

representados por aanose, glicosaainas, fucose e ea aenores 

proporções xilose e arabinose(7Z). JUNQUEIRA c SGARBIERI(54), 

obtiveraa lectinas purificadas por croaatografia de afinidade, 

da variedade Rosinha 62, separando três bandas protéicas. 

As lectinas de feijões, eu função da estrutura que 

apresentaa, são sensíveis as radiações íonizantes e ao calor. 

HANCINI-FILH0 et al.(81), verificara» que baixas doses (10 

Krads e 70 Krads), eraa necessárias para destruir 50? das 

atividades aglutinante e nitogênica, respectivaaente, das lec

tinas quando ea solução. Os resultados obtidos coa a irradiji 

ção indicaa que os efeitos aglutinante e aitogênico eraa devi

dos a diferentes estruturas. 

YACHNIN e SVENS0N(l45í, trabalhando con preparações 

comerciais de lectinas, identificaram cinco proteínas heterogê 

neas, cada uma formada por quatro subunidades; a fração 

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

dade por leucócitos ou eritrócitos, respectivamente. A partir 

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

proteínas eram leuco ou hemaglutinantes. 

(321 

Recentemente, FIGUER0A et ai. , estudando o efei

to das modificações químicas da estrutura das lectinas sobre 

sua atividade, observaram que a acetilação e a succinilação dos 



-6- ' 

grupamentos amino, levava» â diainuição da capacidade aglutinan-

te. obedecendo relação inversa coa os grupaaentos Modificados. 

Ho entanto, não observara*, n* aesaa proporção, alteração na 

capacidade oibidora das dissacaridases, sugerindo que os sí

tios de ação envolvidos no processo não eraa os aesaos. No eri 

tanto, puderaa verificar expressiva perda da capacidade das 

lectinas ea diainuir as dissacaridases intestinais, quando sul> 

aetidas ã aodificação qufaica do triptofano. 

Ainda, nos feijões, foraa encontradas outras glicopr<> 

tefnas que apresentaa a capacidade de inibir as aailases. Eŝ  

tas substâncias foraa objeto de diversas revisões científj^ 

cas * ' , abordando estrutura, propriedades físico-quf^ 

aicas e aecanisaos de ação. 

BOWMAN'1*^ ea 194S, foi o priaeiro a constatar a pre 

sença dos inibidores das aailases nos feijões através da obse£ 

vação de que seus extratos aquosos dininuiaa a atividade da 

aailase pancreática sobre o aaido. JAFFÉ e LETTE , estudaii 

do diferentes variedades de feijões, detectaraa a presença e a 

resistência destes inibidores ao processo digestivo, pela ob-

servaçao da presença de grãos de aaido nas fezes de ratos ali

mentados coa os feijões. 

A presença da atividade antiaailásica, foi detectada 

ea quinze variedades brasileiras de feijões, dentre as quais 

a variedade Carioca, por MANCINI-FILHO e LAJ010{79). Estes 

mesmos autores* , procurara* identificar a participação das 

fitohemaglutininas, obtidas comercialmente, no processo de fnĵ  

blçio da alfa-amUase salivar e concluíram que as preparações 

comerciais das fito-hemaglutininas pesquisadas, estavam conta

minadas pelo inibidor da ami 1 ase. 
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Diversos estudos cinêticos tea sido realizados coa o 

o propósito de caracterizar as ccnriições de reação da enziaa 

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

ai. , que observaraa a formação de ua coaplexo estequioaê-

tricô entre o inibidor e a alfa-aailase pancreâtica de porco 

ea pH 5,4. TANIZAKI e LAJOLO(132), estudara» a cinética de 

interação do inibidor coa a alfa-aailase pancreâtica, caracte

rizando ea pH 5,5, uaa reação de primeira ordea e ea pH 6,9 , 

uaa reação de segunda ordea. 

b) Significado nutricional das proteínas coa atividade 

biológica 

Os fatores antinutricionais coa estruturas protéicas 

existentes nos feijões apresentaa suas particularidades. Os 

inibidores das proteases, coao o próprio nome indica, apresen

taa • propriedade de inibir as proteases (tripsina e quiaotri£ 

sina) do organisao aniaal. 0 significado biológico de peque

nas quantidades de inibidores foi estudado por RACKIS e 

McGHEE ,, que verificaraa que a redução de 79 a 87% dos inî  

bidores, deveria ser obtida para se conseguir o crescimento 

máxiao e, cerca de 55 a 69X , para se evitar a hipertrofia pari 

creática. Os autores taabéa se referem a destruição total dos 

inibidores trípticos, que por estarem parcialmente sob a for

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

gico, coa resultados indesejáveis no valor nutricional e na 

solubilidade. 

Em termos de efeitos fisiológicos, além de depende -

rtm da espécie animal utilizada nos estudos, parece que os 
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mecanismos que envolvem a toxicidade não podem ser enquadrados 

em uma só teoria, tendo sido sugerida uma ação múltipla e se

gundo LIENER , a proporção do inibidor tríptico presente no 

Intestino é que definiria o efeito final. Haveria, de um lado 

proteína não digerida nas fezes, por impedimento da ação da 

tripsina, e por outro, solicitação maior do pancreas para o aii 

mento da produção de enzimas, com conseqüente hipertrofia. E£ 

sa maior produção enzimática associada ã conhecida deficiência 

de sulfurados das leguminosas explicaria o efeito positivo da 

metionina, na diminuição da toxicidade. LYMAN et ai. , e£ 

tudaram a produção de tripsina e quimotripsina em ratos alimeji 

tados com e sem o inibidor tríptico e lançaram a possIbiUdai 

de de que este Hgar-se-ía fortemente â triosina, impedindo-a 

de transformar o quimotrlpslnogênio em quimotripsina. Como o 

quimotrlpslnogênio não consegue parar a secreção pancreática, 

haveria aumento de secreção enzimádca ao nível de luz intest^ 

nal. 

As lectlnas, da mesma forma que Inibidores tríptl -

cos dos feijões, tem sido também multo estudadas do ponto de 

vista fisiológico e são freqüentemente abordadas em extensi-

, " (35,50,103) vas revisões1 ' ' '. 

JAFFÉ ', um dos pioneiros no estudo das lectlnas, 

observou que dietas contendo feijões crus, quando fornecidas a 

ratos, provocavam Intoxicações, mesmo quando as proteínas eram 

previamente digeridas, eliminando-se, assim, a possibilidade 

dos inibidores das proteases estarem envolvidos no efeito tóxj_ 

co. JAFFÉ e G0MES ( 5 1 ) e JAFFÉ e LETTE(52>, trabalhando 

com diferentes variedades de feijões, determinaram a DL50 das 

lectlnas. Estabeleceram, também, que a atividade aglutlnante 
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das variedades dos feijões estudadas apresentavam relação in

versa com a capacidade de induzir o crescimento de ratos. 

Analisando quinze variedades brasileiras de feijões; 

MANCINI-FILHO e LAJ0L0 ( 7 9 ), observaram variações das aglutini-

nas quer do ponto de vista toxicológico como hemaglutinante. A 

partir destas observações puderam classificar experimentalmej» 

te os feijões estudados em quatro categorias, em função de re£ 

postas das aglutinlnas frente aos glóbulos vermelhos de bovi

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

Verificaram, também, que o índice de aglutinação com hemácias 

tripsinizadas de bovino apresentava relação direta com a toxicî  

dade avaliada por via intraperitoneal em camundongos. 

PÜSZTAI et ai. , estudando treze variedades de 

feijões puderam avaliar, comparativamente, a utilização da pr£ 

tefna, digestibllidade e teores de lectinas, observaram que ape_ 

nas duas variedades não eram tóxicas para ratos, e apresenta

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

í 31 ) 

FIGUEROA et ai. , verificaram, que o baixo conteúdo de lec-

tina em uma variedade de feijão, não excluía a possibilidade 

dela ser tóxica. 

A Interação específica das lectinas dos feijões com 

resíduos de carboldratos existentes na membrana celular das 
hemádas, dos H n f ó d t o s , dos carcinomas e dos enteródtos foi 

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

surgiram hipóteses sobre o possível mecanismo antinutricional. 

As lectinas poderiam Interagir com carboldratos ou gHcoprotef 

nas da superfície dos enteródtos, desorganizando o sistema e 

formando uma barreira, alterando assim, a absorção de nutrien-



TABELA 1 - Classificação dos feijões segundo o título de aglutinação e a toxicidade. 

Espécies e variedades Hemadas 
de coelho* 

Henadas T«»^I<I»II« 

tr1ps1n1zadas loxicioaae classificação 
de bovino** " * 

Phaseolas vulgaris 
Manteigão Fosco 
Rico Balo 
Jalo 
Pintado 
Parana 

Phaseolas vulgaris 
CostaRica 
Pirata 1 

Paaseolus vulgaris 
Venezuela 350 
Lavras 
Rosinha G« 
Bico de Ouro 
Roxinho 

68,8 
41,4 
317,2 
106,9 
22,7 

2,8 
4,7 

11,2 
10,8 
2.3 
11,6 
2,5 

17,2 
20,7 
9,9 
13,4 
5,7 

5,5 
18,8 

2,8 
2.7 
4,6 
1.4 
2.5 

6/5 
6/2 
6/3 
6/5 
6/5 

6/2 
5/1 

6/0 
6/0 
6/1 
6/0 
6/0 

I 
I 
I 
I 
I 

II 
II 

III 
III 
III 
III 
III 

figaa uagaiculata 0,0 0,0 6/0 III 

Phaseolus vulgaris 
Rico 23 
Carioca 

39,6 
21,0 

1.1 
0.7 

6/0 
6/0 

IV 
IV 

Nulatinho Paulista 11.1 5/2 

* Porcentagem do padrão maior que 12, considerada positiva. 

** Porcentagem do padrão maior que 5, considerada positiva. 
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tes. Na avaliação desta hipótese, MANCINI-FILH0(78), utili

zando lectinas purificadas até homogeneidade, por cromatogra-

fia de atividade e trabalhando cora intestinos invertidos de rja 

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

demonstrar diminuição do transporte de glicose, possivelmente 

pelo bloqueio, ao nível das microvilosidades intestinais. 

PUSZTAI et ai. , observaram que a ingestão de 

lectinas de feijões por ratos, provocava rompimento dos enterõ 

citos do duodeno e do jejuno, e que estas alterações dariam Iju 

gar a absorção anormal de íons, nutrientes e substâncias tóxi

cas como as próprias lectinas e suas subfrações. 

(35) 
GRANT et ai. , observaram que grandes quantidades 

de lectinas de feijões, permaneciam intactas e reativas fre.ite 

ao processo digestivo, e pela passagem pelo intestino delgado 

reagiam com os enterócitos. Este processo causava desestrutu-

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

ROSSI et ai. , acarretando alterações das funções digesti

vas, secretoras, absortivas e protetoras dos enterócitos. Atra 

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

losidades dos enterócitos, nos animais que receberam lectinas, 

apresentavam-se curtas, irregulares e mais espaçadas, algumas 

bi ou trifurcadas em uma mesma base de implantação, Figura 1. 

Além destes efeitos, as lectinas podem passar para a corrente 

sangüínea, provocando alterações no metabolismo de proteínas, 

lipídeos e carboldratos. 

A possibilidade das lectinas de feijões se ligarem 

a receptores de carboldratos dos enterócitos e Impedirem a Indu 

çâo de enzimas de hldrólise, surgiu da observação feita por 
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ffi.í|"p«<fv' 

M1crov1losidades normais de células epiteliais do terço médio 
da vllosidadé jejunal de animal controle (9.600x). 

•gs 

M1crov11os1dades curtas e acentuadamente diminuídas em número 
de células epiteliais do terço médio da vllosidadé jejunal de 
animal que recebeu lectlnas (9.600x). 

FIGURA 1 - Efeito das lectlnas de feijão (P. vulgaris) sobre 

os enterócitos de ratos. 
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(31) 

FIGUEROA et ai. , analisando a expressiva diminuição na atj^ 

vidade das dissacaridases e hipoglicemia acentuada nos animais 

que recebiam lectinas na raçío. A partir destes resultados os 

autores sugeriram uma possível interação das lectinas com C O M 

plexos rfa membrana contendo maltase/invertase que, desorgani

zados perderiam sua função. Outra possibilidade esteria ass<> 

ciada â ligação inespecífica das aglutininas com a membrana, 

seguida da ruptura dos enterócitos e consequentemente o apare

cimento de enterócitos jovens com menor conteúdo de dissacari

dases. 0 efeito raitogênico das lectinas poderia, também, pela 

propriedade de indução de novas células, estar vinculado as cai 

racterísticas antinutricionais dos feijões . 

0 inibidor de amllase existente nos feijões tem a pr£ 

priedade de inibfr a ação das ami 1 ases sobre o amido tanto "in 

vitro" como "in vivo". Verificou-se que o inibidor isolado com 

prometia a digestão do amido e diminuía a glicemia pós-pran -

dial em ratos, que o recebia juntamente com amido, por sonda 

gástrica . LAJOLO , em ensaios semlcrônicos, observou dj^ 

mlnuição da taxa de crescimento dos animais pela administração 

do 1n1bidV>r na ração. MENEZES e LAJOLO* , verificaram pela 

administração do inibidor de amllase em animais diabéticos, dj^ 

mlnuição da utilização do amido resultando baixo nível de gli

cose sérica. 

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

ção, o período de plantio e colheita, as características gené

ticas das sementes, são alguns dos fatores que Influenciam os 

teores das substâncias antinutricionais r-* feijões . Der» 

tro deste prisma, MANCINI-FILHO e LAJOLO*79', procuraram rela

cionar a presença quantitativa das antltripslnas, lectinas, an 
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ti anil ases coa a toxicidade, estudando quinze variedades de 

feijões cultivados em solo brasileiro, Tabela 2. 

Devido as diferentes propriedades dos "fatores anti-

nutricionais" presentes nos feijões, estes ten sido objeto de 

estudos de fisiologistas, bioquímicos, nutricionistas e tecnõlo 

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

de ação, aplicação em novas metodologias e,ainda,estimar o al

cance da ação destes compostos na alimentação humana e animal. 

2.1.2 - Carboidratos 

Os feijões (Phaseolus vaigaris, L.) apresentam na 

sua composição cenca de 65X de carboidratos. Esta fração é r£ 

presentada por mono, olio' e polissacarfdeos. Somente pequena 

porção de monossacarfdeos se encontra sob a forma livre, a 

maior parte se apresenta como componente de glicosídeos ou co

mo unidades de oligo e polissacarfdeos. Entre os ollgossacaH 

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

a verbascçse e a rafinose, os quais são considerados como res

ponsáveis pela flatulência Induzida pelo consumo de feijões . 

Entre os polissacarfdeos, o amido é o elemento presente em maj_ 

or quantidade, além da celulose, da hemicelulose e da lignj^ 

na • 

0 amido presente nos feijões é representado por dois 

tipos de polímeros de glicose, a amllose, uma estrutura linear 

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

anllopectina, que apresenta cadeia ramificada com ligações al

fa 1,6 a cada 30 ligações de glicose alfa 1,4' . 



TABELA 2 - Atividade aglutinante, tóxica, antitríptica e antiamilásica de feijões. 

Espécies e variedades 

Phaseolws v u l g a r i s 

Venezuela 350 

R ico 23 

Mante igão Fosco 

Rico Ba io 

J a l o 

Lavras 

C a r i o c a 

P i n t a d o 

Parana 

Rosinha G2 

Costa R ica 

B i co de Ouro 

Pirata 1 
Roxinho 

M u l a t i n h o P a u l i s t a 

Vigaa uagmiculata 

A t i v i d a d e 

Coelho 
t r i ps j n l za 
da 

11,2 

4 ,3 

68 ,8 

20,7 

19 ,8 

43 ,2 

10,5 

26,7 

362,8 

36 ,6 

44 ,2 

372,6 

18,8 

9 ,9 
356,2 

0 ,0 

a g l u t i n a n t e segundo 

Coelho Eqüino 

11.2 

39 ,6 

68 ,8 

41 ,4 

317,2 

10,8 

21 ,0 

106,9 

22,7 

2 ,3 

2 ,8 

11,6 

4 ,7 

2,5 

11.1 

0 ,0 

2 .8 

4 .3 

17,2 

82,7 

39 ,6 

21,6 

10,5 

26,7 

22,7 

9,1 
11,0 

2 ,9 

18,8 

0,3 

44,5 

0 ,0 

a hemicIa* 

Bovino 
t r i ps i n l za 
da 

2 ,8 

1.1 
17,2 

20 ,7 

9 .9 

2.7 

0.7 

13,4 

5,7 

4 ,6 

5,5 

1,4 

18,8 

2.5 

— 

0 ,0 

Toxldez 
* * 

1/+ 

6 /0 

6 /0 

6 /5 

6 /2 

6 /3 

6 /0 

6 /0 

6 /5 

6 /5 

6 /1 

6 /2 

6 /0 

5/1 

6 /0 

5/2 

6 /0 

Ant1tr1p-
sina * * * 

86,72 

57,44 

33,63 

95,72 

79,37 

88,30 

64,23 

101,85 

77,85 

49,52 

89,69 

87,78 

81,84 

47,79 

77,48 

— 

Ant1am1-
lase**** 

5,84 

4 ,28 

4 ,01 

5,21 

4 ,85 

5,00 

4 ,84 

6,73 

5,73 

4,93 

5,84 

6,46 

4,85 

4 ,62 

5,18 

— 

* % da atividade hemaglutinante especifica relativa ao padrão. 
** medida em camundongos intraperitonealmente; I » inoculado; + » mortos 
*** unidades detripsina inibidas (U.T.I.) sobre a quantidade de proteína em mg. 

X de inibição da ami 1 ase sobre a quantidade de proteína em mg. 



-16--

A arai lose ê considerada una das responsáveis pelas 

•udanças ffsico-químicas dos feijões no processo de entumeci-

raento . Há grande variação do conteúdo de ami lose da fração 

amido das leguminosas, existindo grande dificuldade metodológ^ 

ca na quantificação da ami lose quando na presença da arai 1o-

pectina 

Diversas mudanças ocorrem cora o amido em sistemas aquo 

sos, desde o entumecimento até aumento da solubilidade e perda 

anisotrópica ou birrefrigência. Estas mudanças são caracteriza 

das como gelatinizaçao. ELBERT e WITT1 , estudaram o curso 

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

água, observando que o baixo teor de umidade inicial estava 

associado â baixa tendência do amido em gelatinizar "in situ". 

SHATE et ai. • *, verificaram que a viscosidade do amido foi 

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

cloreto de sódio, diminuiu a viscosidade do amido durante o 

aquecimento, sendo que esta modificação estava relacionada com 

a capacidade do "sal" em diminuir a capacidade de hidratação do 

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

do, afetaya irreverslvelmente a viscosidade do amido. O pH al

calino apresentou efeito mais pronunciado sobre a viscosida

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

tlzação do amido em pH alcalino. A redução da viscosidade ob

servada nos dois pHs: ácido |4,5| ou alcalino |10,5|, foi pro

vavelmente devida a liberação de açúcares através de hidróll-

ses pardals. 

Uma das características do amido dos feijões é a 

elevada temperatura |60°C - 70°C| para se iniciara gelatiniza

çao. Esta é Influenciada pelo tamanho e pela conformação dos 
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grãos, pela carga iônica, pela presença de lfpides e ou prote^ 

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

fração í 1 2 5 ). VARRIANO-MARSTON • de 0RNANA(136), observara» 

que muitos grãnulos de amido do feijão apresentam alguma bir-

refrigência, mesmo apôs longo período de cocçâo, indicando ge-

latinização incompleta. A resistência do amido dos grãos de 

feijões ã gelatinização, pode ser atribuída a barreiras de es

trutura celular, como as paredes das células, as estruturas pro 

têicas e fatores inerentes ao próprio grão de amido. 

Além do amido, entre os carboidratos dos feijões, 

é dada grande ênfase ao estudo dos oligossacarfdeos da família 

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

na sua constituição resíduos de alfa-galactosidoglicose e al-

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

tosidase) seriam necessárias para hidrólise completa destes 

açúcares, quando estes oligossacarldeos são ingeridos pelo 

organismo humano. Oesde que o trato gastrointestinal não con

tém alfa-galactosidase, o processo metabólico destes açúcares 

é Incompleto. Estudos tem demonstrado que estes oligossaca

rldeos e%tão envolvidos no processo de formação de gases no 

organismo, produzindo grandes quantidades de hidrogênio, dió-

xldo de carbono e pequena quantidade de gás metano . 

Quanto a d1gest1b111dade dos carboidratos de fei

jões, poucos trabalhos foram realizados. GANESHKUMAR e VENKA-

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

a germinação do grão. 0 aumento da dlgestlbilidade em função 

do grau de germinação é atribuído a digestão "In situ" do ami

do por enzimas amilolítlcas durante o processo de germinação. 
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RAO e RAO > verificara* a influência do amido purificado 

de leguminosas, sobre a utilização das proteínas no crescimeii 

to de ratos. Observara» que o amido do feijão, reduziu a uti

lização da proteína resultando em menor ganho de peso quando 

comparado com o amido proveniente do trigo. 

2.1.3 - Polifenóis 

Os principais representantes dos polifenóis nos fei

jões são os taninos e os flavonóides. 0 termo tanino é utili

zado para caracterizar um grupo de substâncias com proprieda

des comuns mas com estruturas diferentes. Os taninos são ca

racterizados como compostos fenólicos, solúveis em água com pe 

so molecular na faixa de 500 a 3000 daltons, apresentam a pro

priedade de precipitar alcalóides e proteínas 1 2 . 

Os taninos reagem com as proteínas através de liga

ções de hidrogênio, força lônica ou ligações covalentes, for* 

mando um complexo tánico-protéico. Os taninos com peso molecjj 

lar men oil que 2000 formam complexos mais estáveis com as pro

teínas através de ligações covalentes . 

Os taninos em função da estrutura podem ser classify 

cados em dois grupos distintos: hldrolisáveis e condensados . 

0 ácido tãnlco é um exemplo de tanino hldrolisável, pois libe

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

exemplo de tanino não hldroHsável é o elagitanlno o qual apre 

senta diversas moléculas de ácido gálico e seus derivados 

A resistência dos taninos â hidrólise é o resultado 

da condensação de duas ou mais moléculas de flavonóides, atra-
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vês de ua processo desencadeado pela autoxidação ou por 

(41) 
una via enzinatica, por ação da polifenoloxidase 

Os taninos dos feijões são foraados a partir da polî  

•erização de polifenôis e são caracterizados coao não hidroli-

sáveis, pois não são encontradas Moléculas de glicose, apôs 

hidrõlise. Os taninos dos feijões estão localizados principal^ 

«ente na casca do grão. BRESSANI e ELIAS*16*, verificara» 

que ea função da cor o feijão pode ter aaior ou aenor quantida^ 

de de polifenôis. Observaraa tambéa que no feijão branco ha

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

sentava cerca de l,04X de polifenôis expressos cono ácido tân£ 

co. Estes autores, observaraa ainda, que o feijão branco apr£ 

sentava aaior digestibilidade e aenor quantidade de ácido tãn£ 

co do que os fèijSes coloridos. A presença de polifenôis nos 

feijões pode diminuir a digestibilidade pela inibição de enzi

mas digestivas ou através de reações coa proteínas diminuindo 

a disponibilidade de ami no-ácidos. 

•2.1.4 - Fitatos 

0 mioinositol hexafosfato é encontrado nos feijões 

e é considerado a principal fonte de fósforo da semente. 0 áci, 

do fítico é encontrado na faixa de 0,54 a 1,585 do peso seco 
(73) 

do grão. LuLAS e MARKAKIS , também, observaram que 99,6S 

do ácido fítico se apresentava solúvel em água. Estes autores 

Isolaram um complexo f1tato-proteína dos feijões. 

As principais Implicações fisiológicas do ácido fftj. 

co estão relacionadas com a propriede.de de complexar minerais 

http://propriede.de
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coao: cálcio, aagnésio, ferro, zinco e aolibdênio, diainuindo 

(97) 
• disponibilidade destes no trato digestivo . 

Os fitatos taabéa podea reagir coa proteínas. BOUR-

DILLON , extraiu de feijões (Paasealas) ua coaplexo de ác± 

do fltico coa proteínas, contendo 0,481 de fósforo. 

A estrutura dos fitatos, fornece elevado potencial 

que peraite quelar cations aono e divalentes, através de li

gações iõnicas aediadas por proteínas, STANLEY e AGUILERA(129). 

Alguaas evidências reforçaa esta observação; a localização ce

lular dos fitatos ê próxiaa das estruturas protéicas de reser

va e os corpos protéicos, taabéa, podea ser ua depósito para 

reservas ainerais. 

Os fitatos podea ser reaovidos das seaentes através 

de ua processo de difusão, pois apresentaa elevada solubilida-

de ea água, ou através de hidrólise enziaátíca. CHANG et ai. , 

observaraa que feijões eabebidos por 10 horas a 60°C, perdiaa 

quase que totalaente o conteúdo de fitato, através de hidrólj[ 

se (75X) e por difusão (25X) para água de eabebiaento. 

A enziaa responsável pela catalise hidrolftica do 

fitato é a fitase (fosfohidrolase) que produz o inositol e ác± 

do fosfórico na razão de 1:6. ESKIN e WIEBE* , demonstraram 

a presença de fitase principalaente ea sementes ea germinação. 

2.1.5 - LÍpIdes 

Os feijões apresentam ao redor de 1,55 de 1Ipides na 

sua constituição. 0 conteúdo da fração Hpídica pode variar 
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taabêa, ea função da variedade, origea, local, cliaa,condições 

aabientais e tipo de solo no qual eles foraa cultivados. Os 

lfpides neutros são a classe predominante dos lfpides nos feî  

jões e são representados pelos triglicerídeos, acoapanhados de 

pequenas porções d« ácidos graxos livres, esteróis e estêres 

de esteróis. Fosfolípides e glicolfpides, substâncias presen

tes nas aeabranas das seaentes, taabéa são encontradas na fra

ção lipidica(125). 

A porcentagea de ácidos graxos saturados na fração 

lipfdica dos feijões está ao redor de 12X, sendo o ácido pai mi 

tico o principal representante, enquanto os insaturados ocu-

paa 65S dos ácidos graxos, apresentando cerca de 27X de ácido 

linolêico e 45X de ácido linolênico, coao principais represen

tantes dos ácidos-graxos insaturados 

Os lfpides presentes nos feijões podea se decoapor , 

devido ao elevado potencial de oxidação podendo ocorrer, por 

ação da lipoxidase, oxidação pela via enziaática ou através 

de fatores aabientais, coao luz, calor, radiações ionizantes 

- (94) 
a autoxidaçao . Aabas produzem hidroperoxidos que se de-

coapõea enf compostos de cadeia menor. Os radicais peroxila e 

carbonila que se forma» pelo processo oxidativo, podea reagir 

coa proteínas formando radicais livres de protefnas, que por 

sua vez podea reagir entre si levando a formação de polímeros 

protéicos. ROUBAI e TAPPEL ', observara» que o dano causa

do pela oxidação é similar aquele produzido pela irradiação, mas 

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

dina, a lisina eram as estruturas mais labels ao processo oxid± 

tivo. 
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2.2 - Características Estruturais Relacionadas com o Endu

recimento dos Feijões 

Oo ponto de vista tecnológico, o endurecimento é c£ 

racterizado pelo aumento do tempo de cozimento necessário para 

que os grãos atinjam as condições de maciez aceitáveis pelo 

consumidor. No entanto, existem diversos fatores que podem 

influenciar na velocidade de endurecimento dos feijões. Den

tre estes, destacam-se a umidade do grão, a temperatura, a umj^ 

dade relativa do melo e o tempo de armazenamento. Normal men -

te, feijões armazenados sob condições de elevada umidade rela

tiva (70X-80Í) e temperatura entre 25°C e 3b°C, característi

cas ambientais dos países da zona tropical, estão sujeitos a 

um processo acelerado de endurecimento. Estes fatores, podem 

Induzir â diversas alterações estruturais que tem despertado a 

atenção de vários pesquisadores. Devido a isto, diversos tra
ía 

balhos tem sido realizados e varias revisões foram publicadas* * 

7,82,123,129) 

Os feijões no estado maduro, logo após a colheita, 

apresentai^ cerca de 20* de umidade, são normalmente secos no 

campo até 10% de umidade e armazenados sob condições ambien

tais. 0 preparo dos feijões para atingir as condições de con

sumo, inclui embeblmento em água e cozimento a pressão atmosfé 

rica ou alt1 pressão. Estas formas de processamento, levam a 

1nat1vação quase total dos fatores ant1nutr1dona1s,aumento da 

digestlbl11dade, desenvolvimento de características de palata-

blUdade desejáveis com o amoledmento da casca e dos cotnédo 

nes . 0 não amoledmento do grão, dentro dos padrões org£ 

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

Io consumidor. 0 alcance de uma textura desejável durante o 

processamento, pode estar relacionado com as características do 

grão, que algumas vezes não apresentam as condições necessá -

rias para se atingir o embebimento adequado. A absorção de 

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

tem participação nas reações que ocorrem durante o processo de 

cocção. Alguns fatores interferem na absorção de água, pelo 

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

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

realizados por SEFA-OEDEH e STANLEY* 1 1 S \ a grossura da casca 

e o tamanho do M i o são os responsáveis pela maior parte da 

água absorvida pela semente nas primeiras doze horas do perío

do de embeb1men.to.. 

(129) 
STANLEY e AGUILERA' , demonstraram que o aumento 

da resistência da casca á absorção de água, parece estar relji 

cionado com o processo oxidative via enzimática, de monofenóis, 

os quais produzem complexos de poUfenóis que podem interagir 

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

possibilidade é aquela em que a semente embebe água mas não 

amolece durante o processo de cocção. Este mecanismo difere 

do endurecimento da casca pela pollmerização dos compostos fe-

nóHcos, e se caracteriza como resultante de "feijões difíceis 

para cozinhar". 

A fase inicial do processamento dos feijões é a capa_ 

cidade de hldrataçáo. Esta fase depende principalmente das 

características fIslco-qulmicas e morfológlcas do grão, que são 

as responsáveis pelas mudanças desencadeadas durante o proces

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

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

do endurecimento do grão, as condições normais de processamen

to são alteradas, havendo necessidade de maior dispêndio de 

energia com a obtenção de um produto fora das características 
(27) 

de aceitabilidade do consumidor . 

A composição diversificada dos feijões, torna mais 

difícil a integração dos diversos componentes com o processo 

de endurecimento. No entanto, existem trabalhos que procuram 

caracterizar a participação de determinadas substâncias no pro 

cesso de endurecimento de feijões. 

A presença de polifenõis na casca dos feijões tem 

sido objeto de estudos que procuram avaliar a influência des-

(82) 
tes compostos sobce a dureza do grão. '• MEJIA , obsejr 

vou diminuição significativa do conteúdo de polifenõis du

rante o armazenamento, sendo que esta diminuição foi acompa -

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

necessário para cocção do grão. As condições de armazenamen

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

elevadas,jacarretou maior diminuição da catequlna, que está re 

ladonada com a atividade da polifenoloxidase a qual promove 

a polimerlzaçáo dos compostos fenóHcos. 

Inicialmente,fenóls se oxidariam a quinonas, as quais 

se polimer1zar1am. Outra possibilidade da Influência dos fe

nóls com o endurecimento, seria a formação de complexos des

tes com as proteínas . ELIAS , verificou que a fração 

da proteína llgniflcada dos cotilédones de feijões armazena • 

dos a 25°C era maior do que dos feijões armazenados a 4°C.Ex1s_ 

tem diversos trabalhos que procuram caracterizar a participa-
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çâo dos polifenóis no processo de endurecimento * . Pe

los resultados obtidos atê o momento, é possível que os poli

fenóis possam estar relacionados com a resistência do grio ao 

processo de cocção, através de dois mecanismos, por sua poli me 

rização na casca ou pela lignificação do cotílédone, ambos af£ 

tando a capacidade de hidrataçio da semente; o primeiro difi

cultando a penetração da água e o segundo limitando a capaci

dade de embebimento. 

RIVERA et ai. , estudaram os efeitos do pré-tra-

tamento e das condições de estocagem sobre a inativação da pe

roxidase. A peroxidase, também, tem sido caracterizada como 

participante do processo de lignificação dos feijões, catali -

zando a polimerização de unidades fenólicas. Feijões armazen^ 

dos sob condições*tropicais, demonstraram expressiva diminui

ção na atividade da peroxidase, que estaria associada ã liga

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

nina. 

A parede celular é formada principalmente de celulo

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

siste em1 grande parte de sais de caldo de polímeros do áci

do galacturõnlco parcialmente esterifiçado. Estudos realiza-

(36) 

dos por HAHN et ai. , do processo de gelatinizaçao Intra

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

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

redes celulares permaneceram Intactas na temperatura de gelatJ[ 

nlzação. Não foram observadas dilatação e nem projeção dos 

grãos de amido, não se observaram mudanças da microestrutura da 

semente durante todo processo de cocção. 

ROCKLAND e JONES , demonstraram que o processo 
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de C O G Ç Í O envolve no mínimo quatro mudanças químicas e ou físj_ 

cas: 

a)- Liberação pardal de cálcio e magnésio, na água de co£ 

çio; 

b) Rápida gelatinização intracelular do amido; 

c) Solubilizaçâo pardal dos componentes da 1 amei a média 

com separação e ruptura das células do grão; 

e) Oenaturação lenta e progressiva das proteínas. 

(91) 
MULLER , sugeriu que a maciez da semente era devj[ 

da a reação de fitatos com pectatos de cálcio e magnésio, pre

sentes na parede celular, transformando-os em pectatos solú

veis de sódio e potássio, ocorrendo reações semelhantes com o 

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

na textura do grão. Outra possibilidade seria a formação de 

(53) 
um complexo dos fitatos com as proteinas. JONES e BOULTER , 

observaram que feijões armazenados a elevadas temperaturas e 

umidade,continham 351 menos fitato do que a amostra controle. 

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

fitatos promovia aumento no tempo de cocção. Estes resultados 

sugerem que a diminuição dos teores de fitatos é um bom Indi

cador no aumento da durera do grão. 0 embebimento de feijões 

endurecidos em soluções, contendo fitatos ou agentes quelantes 

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

SEFA-DEDEH e STANLEY*119', através de estudos da ml-

croestrutura de grãos demonstraram a participação da 1 ameia mi 

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

incompleto nos grãos com problemas de endurecimento. 

0 amido, durante a cocção sofre um processo de solu-
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bilização e difusão, promovendo um aumento da adesão celular. 

Esta seria resultante da liberação da ami lose através das par£ 

des celulares, promovendo a união das células por ligações de 

hidrogênio com polissacarideos da parede celular. Assim, este 

mecanismo dependeria de algumas propriedades físico-qufmicas do 

amido, tais como solubilidade e poder de hidratação . HEL-

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

com o processo de retrogradação do amido, estabelecendo parâ

metros com as alterações do amido do arroz durante o armazena

mento. 

2.3 - Emprego das Radiações Ionizantes no Processamento de 

Alimentos 

Os termos energia ionizante e radiação ionizante tem 

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

a aceleração de elétrons. Estas formas de energia podem ser 

empregadas no processamento de alimentos, apresentando a pro

priedade de penetrar nos alimentos,promovendo o aparecimento de 

íons em algumas moléculas. Os íons formados são muito reati -

vos e prontamente reagem com elementos da própria molécula le

vando ã sua decomposição ou reagem com outras moléculas para 

formarem estruturas mais estáveis. As estruturas formadas a 

partir das radiações ionizantes são denominadas de produtos 

radloHtlcos. Diversas pesquisas tem sido desenvolvidas , 

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

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

to, a forma de energia absorvida e o efeito das condições de 

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

no processamento de alimentos, algumas organizações como: FAO, 

Agência Internacional de Energia Atônica e a OMS, também estão 

diretamente envolvidas financiando diversos projetos , 2 , 1 * . 

No processamento de alinentos, doses de até 1000 "Krads" 

ou 10 "Kilograys" sio consideradas baixas ou médias. Diversas pu

blicações tem sido apresentadas, visando o estudo da formação de 
roo 041 

compostos nos alimentos a part i r destas doses °'v*'. Alguns priri 

cipios importantes tem sido caracterizados, destacando-se: 

- De modo amplo, considera-se que uma molécula é transformada quart 
do 100 elétrons volt de energia são transferidos para o alimento. 

- A energia ionizante, absorvida pelo alimento, é distr ibuí 
da entre os vários compoientes na proporção em que cada 
um está presente no alimento. 

- Os produtos radiol i t icos dos principais componentes dos 
alimentos, tais como proteínas, carboidratos e gorduras, não são 
afetados pela presença de outros componentes dos alimentos. 

- Todos produtos radiol i t icos conhecidos,derivados dos prir» 
cipais componentes dos alimentos,são encontrados em a l i 
mentos nlo processados ou em alimentos submetidos a t i 
pos aceitáveis de processamento, como a cocção. 

I 

Uma das grandes preocupações do emprego das radiações 

ionizantes na tecnologia de alimentos, reside nas implicações 

toxicológlcas dos compostos formados pela radiólise. Diversos 

traralhos foram realizados visando a caracterização dos compos-

tos formados em alimentos a partir das radiações Ionizantes, 
(92) 

destacando-se os trabalhos dos seguintes grupos: NAWAR ', 

MERRIT í 8 5 ,
f TAUB ( 1 3 4 ,

> entre outros. 

BARNA* , fez extensa revisão dos resultados de 
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1.221 trabalhos feitos até 1979, con 278 tipos de alimentos tra 

tados com radiações ionizantes. Estudos visando avaliar os 

efeitos agudos de toxicidade, foram conduzidos pelo Oepartamein 

to Medico do Exército dos Estados Unidos, analisando 48 tipos 

de alimentos, tratados com doses de 0; 27,9 e 55,8 kilograys e 

fornecidos para ratos recém-desmamados, durante oito semanas, 

não sendo observada qualquer alteração do ponto de vista toxicol£ 

gico nos animais . Outro ensaio, mais pormenorizado, foi 

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

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

de sólidos da dieta, durante dois anos para quatro gerações 

de ratos, camundongos, cachorros e macacos. A partir dos resuj^ 

tados desta pesquisa se concluiu que alimentos tratados com enejr 

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

60 ou aceleradores de elétrons com energia até 10 milhões de 

elétron volt se mostraram seguros e adequados nutricionalmente 

Trabalhos mais recentes, relatam o emprego de 58 ki

lograys, provenientes de fontes de cobalto 60 ou aceleradores 

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

vo de selestudar a qualidade nutrldonal, mutagenese, teratoge-

nese, toxicidade e toxicidade genética do produto . As die 

tas contendo carne de frango irradiada apresentaram melhor coe

ficiente de eficácia protéica; quanto aos aspectos mutagénico, 

teratogénico e tox1cológ1co, nlo foram observadas alterações 

significativas. De acordo com THAYER e WIERBICK* , os pou

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

Department of Agriculture. 

Do ponto de vista estrutural, cada componente do ali

mento responde de forma especifica às radiações Ionizantes. Os 
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monossacarldeos podem formar: ácidos glucorônico, glucõnio e 

sacárico; glioxal; arabinose; eritrose e dihidroxicetona. Olj^ 

gassacarldeos podem formar monossacarfdeos; polissacarldeos co 

mo amido, celulose ou glicogênio, podem formar unidades meno 

res como glicose, maltose e dextrinas . As proteínas podem 

sofrer radiólise, ocorrendo aumento de amino ácidos livres. Os 

amino-ácidos sulfurados e aromâticos, sio mais sensíveis a ir

radiação do que os demais. As reações químicas provenientes 

da irradiação de proteínas, da mesma forma que as que ocorrem 

com os carboidratos, dependem de diversos parâmetros, como; 

estrutura e estado da proteína (fibrosa ou globular, nativa ou 

denaturada, composição, presença de outras substâncias, umida

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

da irradiação como: dose, temperatura, presença de oxigênio 

Modificações permanentes das proteínas irradiadas, incluem:de-

samlnação, descarboxilação, redução das ligações dissulfeto , 

oxidação dos grupos sulfidrila, modificações das moléculas dos 

amino addos, quebra ou agregação das ligações peptídicas . 

As reações químicas resultantes da Irradiação dos llplães, são 

também, dependentes de diversos fatores, como composição dos 

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

substâncias como antioxidantes, e se a fração lipldica está 

no estado sólido ou liquido. Especificamente, com os llpides 

as condições de armazenamento (temperatura e umidade) também 

(93) 
sao de grande importância' . 



-31- * 

3 - OBJCTIfOS 

Dentro da perspectiva das modificações físico-quími-

cas que ocorrem com os feijões durante o armazenamento sob 

condições de temperatura e umidade mais elevadas, e somando-

-se o potencial radiolítico das radiações ionizantes, nos 

propusemos a "verificar os efeitos das radiações ionizantes 

sobre aspectos químicos, físicos e nutricionais de fei

jões (Phaseolus vulgaris L.) armazenados, que perderam a 

possibilidade de comercialização". 

t 
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4 - MATERIAIS 

4.1 - Feijões 

Foram utilizados feijões (Phasedos vulgaris L.) das 

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

nados por 12 meses, provenientes do Instituto de Tecnologia de 

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

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

60 meses. 

4.2 - Enzimas e Substratos 

Tripsina de pancreas bovino, duas vezes cristaliza» 

da, tipo II da Sigma; tripsina 1:250 da Oifco. Amilog1icosj[ 

dase (Rhizopus sp), pancreatina grau VI e pepslna da Sigma. 

Termamyl T20L (alfa-amilase do Bacillus llchenlforals) da Novo 

Industrl do Brasil. Amido solúvel da Baker e benzoií DL argl-

nina p-nitroanilida (BAPNA) da Sigma. 

4.3 - Drogas e Reagentes 

Reativo de Folln-Ciocattasu da Qeel, albumina bovina 

cristalizada da Merck, glicose p.a. da Malllnckrodt, trls da 
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Reedel-Kanover, acrilaaina da BOH, bis da Signa; riboflavina 

da Merck, Coonassie Blue da Sigma; os demais reagentes fora» 

todos p.a., provenientes de laboratórios conceituados. 

4.4 - Animais 

Fora» utilizados ratos (Rattus norvegicus) albinos 

recém-desmamados, machos, provenientes do Biotério da Faculda

de de Ciências Farmacêuticas da USP. 

4.5 - Rações 

• * 

As rações foram preparadas para conter 10X de protej^ 

nas provenientes dos feijões controle e irradiados e utiliza

das no ensaio biológico. Além das proteínas dos feijões ou 

da caseína (controle), as rações continham, também, 5% de óleo 

de soja; 3,51 de mistura salina; 1% de mistura vitamlnica ; 

IX de ceTjulose na ração das misturas salina e vitamfnica e a 

(78) 
técnica do preparo das rações foi descrita anteriormente . 

As rações preparadas com as amostras de feijões da variedade Ca_ 

rioca foram suplementadas com 0,16? de metlonina. Nas Tabelas 

3 e 4 estão as determinações das composições centesimals das 

rações preparadas com os feijões das variedades Rajado e Ca

rioca, respectivamente 
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TABELA 3 - Composição centesimal das rações preparadas COB fe± 

jão Rajado. 

^""""--^^Dose 

Fração 

Umidade 

Proteínas 

Lipides 

Cinzas 

Nifext* 

Mrads 
0 

8.2 

13,2 

5,9 

3,5 

69,2 

0,1 

8,1 

13,5 

5,9 

3,6 

68,9 

0,2 

10,2 

11,0 

5,8 

3,2 

68,9 

0,5 

9,1 

12,3 

5,6 

3,5 

69,5 

1.0 

8,2 

13,2 

5,9 

3,5 

69,2 

* Extrato Livre de Nitrogênio, calculado por diferença. 

TABELA 4 - Composição centesimal das rações preparadas COM fe^ 

jão Carioca. 

*̂*~*-««̂ _Dose 

Fração 

Umidade) 

Proteínas 

Lfpides 

Cinzas 

Nifext* 

Mrads Controle 

Casefna 

7,8 

10,0 

5,6 

2,4 

74,2 

. 0 

10,6 

10,3 

5,7 

3,5 

69,9 

2.5 

10,2 

11,6 

6,0 

3,2 

69,0 

5,0 

9,9 

10,2 

5,9 

3,9 

70,1 

10,0 

7,1 

11,8 

5,9 

3,9 

71,3 

* Extrato Livre de Nitrogênio, calculado por diferença. 
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5 - RÉTODOS 

5.1 - Irradiação 

As amostras de feijões fora» irradiadas com raios ga 

•a de uma fonte de cobalto 60 da Empresa Brasileira de Radia

ção (EHBRARAD), Cotia, São Paulo, recebendo os seguintes trata 

mentos: 

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

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

Acrílico vermelho, "red acrylic system", calibrado 

contra solução de sulfato cérico foi utilizado como dosfmetro 

das irradiações. A temperatura de irradiação ficou entre 40° 

e 45°C. 

I 

5.2 - Tempo de hidratação 

A velocidade de hidratação foi determinada segundo 

a técnica descrita por MORRIS et ai. . Aproximadamente 20 

gramas das amostras de feijões, foram pesadas e transferidas 

para um erlenmeyer de 125ml, acoplado a uma proveta com 50ml 

de água destilada, tendo uma tela ie aço inox separando os 

dois recipientes, Figura 2. Medidas da absorção de árua pelos 
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FIGURA 2 - Sistema utilizado na determinação do tempo da hídr\a 

tação. 
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feljôes, fora» efetuadas a cada 15 minutos, atê se alcançar UM 

volume constante. 

5.3 - Tempo de Cocção 

0 tempo de cocção foi medido no aparelho descrito por 

JACKSON e VARRIAN0-MARST0N(47), Figura 3. As amostras de fei

jões fora* previamente embebldas, com água destilada, por 17 

horas à temperatura ambiente. Um grão de feijão foi colocado 

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

em um becker de dois litros com água destilada em ebulição. 0 

tempo de cocção foi determinado, em duplicata, pela queda ou 

penetração de treze hastes nos respectivos grãos. 

5.4 - Cocção 

Para o preparo das rações, os feijões foram cozidos 

pelos tempos obtidos no aparelho apropriado, conforme Item 5.3, 

acrescidos de mais 30 minutos, tempo aproximado para cocção to 

tal. Após a cocção os feijões foram secos a uma 'temperatura de 

60°C em estufa ventilada e após, foram determinados os teores 

protélcos pelo método de M1crokje1dah1 . 

5.5 - Composição Centesimal 

As determinações da composição centesimal dos fei

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

ção dos feijões (P. vulgaris), segundo JACKSON e 

VARRIANO-MARSTON*47'. 
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co-quimicos padronizados pela AOAC , com exceção da determi^ 

naçio da fração fibra. Foram feitas em duplicata as seguir» -

tes determinações: umidade, cinzas, extrato etéreo e nitrogê

nio total. 

Na determinação da fração fibra, utilizou-se o raéto-

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

terraarayl, sendo em seguida tratada com pepsina e apôs com pajj 

creatina. 0 material não digerido foi filtrado e seco até pe

so constante. Esta metodologia permite identificar tanto a f± 

bra insolúvel como a solúvel. 

5.6 - Valor Biológico 

* * * 

Na determinação do coeficiente de eficácia protéica 

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

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

o feijão Rajado irradiado nas doses de 0; 0,1; 0,2; 0,5 e 

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

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

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

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

para determinação do conteúdo protéico e estimar a digest 1bilĵ  

(29) 
dade aparente . 
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5.7 - Proteínas 

As proteínas dos feijões, foram determinadas pelo me 
(75) 

todo LOWRY' ', quando em solução ou pelo método de Microkje^ 

dahl , quando sob a forma "seca" ou em solução, determina^ 

do-se o conteúdo de nitrogênio. 

5.8 - Eletroforese em poliacrilamida 

A análise eletroforética dos extratos protéicos dos 

feijões, foi feita segundo o método de ORNSTEIN e DAVIS í 9 8 ) . 

Amostras de 100 ug de proteína foram adicionadas em cada tubo, 

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

nol. Com uma corrente de 3mA por tubo foi realizada a separa-

ção eletroforética das proteínas dos extratos em tampão tris/ 

/glicina pH 8,3. Após a corrida os géis foram retirados dos 

tubos e corados com "coomassie blue". 

t 

5.9 - Açúcares redutores e substâncias correlatas 

Os açúcares redutores e substâncias relacionadas, fo 

(241 
ram determinados pelo método de DUBOIS , empreg ido-se solii 

çâo de fenol a 5% e ácido sulfúrico concentrado. Após desen

volvimento da cor, leu-se a absorbáncia em 490nm em espectrofo 

tómetro Bauch & Lamb, Spectronic 20. Estas determinações fo

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

A determinação da atividade da arailoglicosidade so

bre os feijões irradiados, foi feita através de uma adaptação 

dos métodos descritos por ARÊAS e LAJ0L0 ( 8 ) e GARCIA et al.(34). 

Amostras de 2 gramas dos feijões triturados e tamisados foram 

tratadas com solução de NaOH 0.5N e centrifugadas a 2.200 rpm 

por 15 minutos. 0 resíduo foi lavado com etanol e tratado com 

1 ml da solução de amiloglicosidase (14U/m1), durante 2 horas 

a 40°C sob agitação. Após inibição da reação com ácido percl£ 

rico, dosou-se a glicose com ácido 3,5-dinitrosalicflico e lej. 

tura da absorbãnda em 540nm. 

• * 

5.11 - OUgossacarideos 

A determinação dos oligossacarfdeos foi feita em cro 

matógrafo líquido de alta resolução marca KNAVER, com detector 

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

5 mm (diimetro interno), contendo spherisorb-5 amino como fase 

estacionaria. Como fase móvel foi utilizada a mistura de ace-

tonltrila: água (80:20), com um fluxo de 1,5 ml/ minuto. 

Foram determinados os conteúdos de glicose, sacarose, rafino -

se, estaqulose e alfa-galactosídeos . 
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5.12 - Fitohemaglutininas 

As fitohemaglutininas foram determinadas utilizando-se 

• medida da aglutinação dos glóbulos vermelhos tripsinizados de 

coelho, ea placas de aicrotitulação. 0 sangue total de coelho, 

foi obtido por punção cardíaca e mantido em solução de Alse-

ver. As hemácias foram separadas e tratadas con tripsina e 

utilizadas na medida da aglutinação* '. 

5.13 - Antitripsina 

A determinação dos inibidores da tripsina seguiu a 

(55) 
técnica descrita por KAKADE et ai. , utilizando-se como subs 

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

tratos de feijão, apôs conveniente diluição, foram incubados 

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

reação foi interrompida com ácido acético. As leituras das re£ 

ções foram feitas em espectrofotômetro em 410 nm. 

Uma unidade de tripsina é definida, arbitrariamente, 

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

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

o núwero de unidades de tripsina Inibidas. 

5.14 - Antiamilase 

A medida da atividade antíamilásica dos feijões se-

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

-amilase salivar. A alfa-amilase salivar foi diluída para 
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* 

conter aproximadamente 900 U.I. e os extratos de feijão foram 

diluídos até 400 (jg/ml. Apôs incubaçâo dos extratos com a en

zima por 45 minutos a 37 C, foi adicionada solução de amido 

e submetida a nova incubaçâo por 5 minutos a 37°C. Apôs rea

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

sorbância em 540 nm. Uma curva padrão de maltose acompanhou 

cada determinação. 

5.15 - Ácidos Graxos 

A fração lipídica das amostras foi obtida em extra-

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

como solvente,. Os ésteres metílicos de ácidos graxos das fra

ções 11pfdicas» foram preparados segundo o método de HARTMAN 

(38) -
e LAGO . Após metllaçao, 2 pi, foram injetados em cromato-

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

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

polietilenoglicol (Carbowax 20M). Foi utilizada temperatura 

programada na faixa de 130-190°C. Util1zou-se nitrogênio como 

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

foram Integradas em um integrador processador CG-300. 

5.16 - Análise Estatística 

Foi utilizado o teste'Y'de Student na análise do coe 

fldente de eficácia protélca na determinação dos açúcares 

redutores e substâncias correlatas dos feijões da variedade 

U.I, « Unidade Internacional 



Carioca irradiados nas doses de 0; 2,5; 5,0 e 10,0 Nrads e 

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

tiamilásica dos mesmos feijões irradiados com as mesmas doses. 

I 
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6 - RESULTADOS 

Nas próximas páginas estão apresentados os resultados 

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

do e Carioca. A seqüência em que aparecem, obedece, inicialmejj 

te as determinações da composição centesimal, sendo seguida de 

análises físicas, químicas e biológicas. É apresentado mai

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

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

deram a possibilidade de consumo, se enquadrando, perfeitamen

te, dentro da nossa proposta inicial. 

I 



TABELA 5 - Composição centesimal dos feijões das variedades Catu, Rajado e Carioca em diferentes 
tenpos de armazenamento. 

" ̂  v 
Feijões 

Variedade 
- -^ 

Determinações "^ . 
*̂~ 

tatu 

9 m 

Catu 

12 m 

• 

Rajado 

12 m 

Carioca 

60 m 

Carioca 

novo 

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

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

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

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

"Nifexf 63,05 63,76 62,32 63,31 62,14 

* Determinação feita por diferença, 

m = meses 

•I» 
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* 
TABELA 6 - Tempo de cocçao dos feijões da variedade Catu arma 

zenados por 9 e 12 meses e irradiados. 

Feijões 

Variedade 

Catu 

1 

Armazenamento 

Meses 

9 

* » 

12 

Ooses 

Mrads 

0,0 

0,1 

0,5 

1,0 

0,0 

0,1 

0,5 

1,0 

Tempo de 

Cocção (min.) 

50 

40 

34 

26 

79 

60 

44 

38 

Mace.ados por 17 h a temperatura ambiente. 
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* 
TABELA 7 - Tempo de cocçao dos feijões das variedades Rajado 

e Carioca armazenados por 12 e 60 meses, respectiva 

mente, e irradiados. 

Feijões 

Variedade 

Rajado 

Carioca 

I 

Armazenamento 

meses 

12 

• 

60 

Doses 

Hrads 

0,0 

0,1 

0,2 

0,5 

1,0 

0,0 

0,5 

2,0 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

Tempo de 

Cocção (min.) 

105 

93 

75 

63 

41 

521 

532 

494 

462 

90 

0 

0 

* 
Macerados por 17 h a temperatura ambiente. 



I kJ m 

' , 1 

Catu 9 »eses - Controle; 0,1; 0,2; 0,5 e 1,0 Hrads 

J 

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

FIGURA 4 - Perfil eletroforético das proteínas dos feijõe 

vulgaris) da variedade Catu armazenados por 9 

meses e irradiados. 



i 
t_j 11 

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

Ê » 

r*s 

iv̂  

Carioca 60 meses - Controle; 2,5; 5,0; 10,0 e 20,0 Mrads 

FIGURA 5 - Perfil eletroforétlco das proteínas dos feijões (P. 

vulgaris) das variedades Rajado e Carioca armazen^ 

dos por 12 e 60 meses, respectivamente, e irradl£ 

dos. 



TABELA 8 - Tempo de hidratação dos feijões da variedade Cari£ 

ca armazenados e irradiados 

Intervalos Doses Mrads 

Tempo 

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

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

240 ' 

0 

20,4 

35,7 

' " 61,3 

76,6 

91,9 

102,1 

117,5 

122,6 

0 

20,4 

30,6 

61,2 

81,6 

96,9 

107,1 

112,2 

122,4 

0 

15,1 

35,3 

55,5 

75,6 

85,9 

100,8 

105,9 

116,0 

0 

20,0 

40,8 

55,2 

75,0 

80,1 

85,2 

95,3 

100,0 

* -
Expresso em porcentagem de água absorvida em função do tempo. 



TABELA 9 - Coeficiente de eficácia proteica e digestlbi1 idade aparente dos feijões da variedade 

Rajado armazenados •* irradiados. 

Doses 
Mrads 

Proteina 
Consumida 

(9) 

5,50 

5,77 

5,15 

5,59 

5,41 

de 
Ganho 

peso* 
(9) 

5,5 

5,2 

5,2 

6,7 

5,0 

CEP Oigestibilidade 
Aparente 

0 

0,1 

0,2 

0,5 

1,0 

1.00 ± 0,23 

0,90 1 0,14 

1.01 í 0,24 

1,20 - 0,29 

0,92 - 0,24 

79,05 

82,09 

78,23 

82,77 

82,33 

CEP = Coeficiente de eficácia proteica 

Ensaio de curta duração (7 dias) 

Desvio Padrão 

ir 



TABELA 10 - Coeficiente de eficácia proteica dos feijões da vja 

riedade Carioca armazenados e irradiados. 

Doses 

Mrads 

0 

2,5 

5,0 

10,0 

Casefna 

Proteína 

consumida 

(g) 

17,0 

18,1 

15,0 

19,2 

16,3 

Ganho de 

peso 

(g) 

39,9 

41,0 

36,9 

35,9 

53,4 

a 

b 

c 

d 

e 

* 
CEP 

2,35 

2,27 

2,46 

1,87 

3,28 

- 0,01 

* 0,16 

- 0,31 

- 0,47 

- 0,23 

CEP = Coeficiente de Eficácia Proteica - Desvio Padrão 

a i b> a i c, b 4 c, P = 0,2 

a t d, c / d, 0,01 < P < 0,05 

b / d , 0,1 < P < 0,2 



TABELA 11 - Atividade da amiloglicosidase sobre os extratos de 

amido dos feijões das variedades Catu e Carioca ajr 

mazenados e irradiados. 

Catu Catu Carioca 

9 m 12 m 60 m 

Glicose (jg/ml 

0 . . 480 240 350 

0,1 920 670 900 

0,5 2.590 1.740 1.200 

1,0 4.750 4.410 2.740 

2,5 — — 6.170 

5|0 — — 6.007 

10,0 — — 7.030 

Tempo de hidrólise, 2 hs a 40°C 

m * meses 

Doses 

Mrads 



TABELA 12 - Açúcares redutores e substâncias correlatas e proteínas, nos extratos dos feijões 

da variedade Carioca armazenados e irradiados. 

Doses 

Nrad 

0 (controle) 

2,5 

5,0 

10,0 

Microkjeldi 

mg/ml 

7,1 

5,8 

5,3 

4,6 

ahl 

Proteina 

, Lowry 

mg/ml 

6,9 

5,7 

5,0 

4,4 

Açúcares redutores e 
substâncias correlatas 

ug/ml 

a 19,74 - 0,01 

b 26,84 - 0,02 

c 30,00 - 0,01 

d 37,24 - 0,01 

a / b, a i c , a i d , b / d, c i d , P < 0,001 

b t c , 0,01 < P < 0,05 



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

ses de irradiação. 

Açúcares 

Glicose 

Sacarose 

Rafinose 

Estaquiose 

0,0 

0,36 

4,26 

0,95 

7,02 

0,1 

0,41 

4,28 

1,01 

7,25 

0,5 
f 

0,36 

3,88 

0,82 

6,46 

Doses 1 

1.0 

0,32 

4,00 

0,88 

6,69 

9* 

Mrads 

2.5 

0,30 

3,90 

0,89 

6,48 

5,0 

0,27 

4,06 

0,94 

6,95 

10,0 

0,19 

3,20 

0,76 

5,23 

20,0 

0,13 

3,19 

0,83 

4.71 

*T0TAL 12,59 12,95 11,52 11,89 11,57 12,22 9,38 8,86 

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

* Calculados somando-se os componentes individuais. 



TABELA 14 - Porcentagens da fibra dletetlca nos feijões da variedade Carioca armazenados e irra 

diados. 

Ooses 

Mrads 
Insoluvel 

Fibra X 

Solúvel Total Total corrigida* 

0,0 

0,1 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

18,60 

18,26 

17,05 

13,12 

11,05 

10,36 

4,49 

5,14 

7,52 

11,08 

11,62 

10,67 

23,09 

23,40 

24,57 

24,20 

22,63 

21,03 

26,11 

26,60 

27,79 

27,15 

25,25 

23,77 

* Corrigida pelo teor de umidade 



TABELA IS - Atividades aglutinante e inibidora da tripsina dos extratos de feijões da variedade 

Carioca armazenados e irradiados. 

Ooses 

Mrads 

Proteína 

(mg/ml) 

Atividade aglutinante 

* específica** 

Unidade Inibidora 

da tripsina*** 

Lectina P OIFCO 

Novo* 

Controle 

0,06 

2,50 

3,44 

2,992 

2,119 

1.689 

3,200 

3,779 

2,!> 

5,0 

2,88 

2,50 

1,000 

888 

3.124 

2.400 

10,0 2,19 701 913 

* Feijões variedade Carioca novo • 

** Titulo aglutinante por mg de proteína 

*** Unidade inibidora da tripsina por grama de proteína 



TABELA 16 - Atividade anti-amilãsica dos extratos dos feijões da variedade Carioca armazenados 

e irradiados. 

Ooses 

Mrad 

0 (controle) 

2,5 

U.I.A 

65,95 

67,49 

Proteína 

Mg/ml 

Atividade Específica 

(U.I.A/mg proteína ) 

** 

410 

378 

a 0,115 - 0,048 

b 0,128 í 0,048 

5,0 63,34 413 C 0,148 - 0,032 

10,0 74,91 402 d 0,112 - 0,043 

20,0 63,77 413 e 0,112 i 0,048 

Unidade de inibição da a-amilase = inibição de 10 U.I de a-amilase 

** + 
Media - desvio padrão; a = b; a = c; a = d e a = e, P < 0,05 

i 
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C18:2 C18:3 

;; i, C20 

FIGURA 6 - Cromatograma capi la r dos ácidos graxos da fração l i 

pi dl ca dos fe i jões da variedade Car ioca. 



TABELA 17 - Ácidos graxos* dos feijões da variedade Carioca armazenados e irradiados. 

ÁcidosGraxos 

Ooses Mrad 

16 18 '18:1 18:2 18:3 

0 (controle) 

2,5 

5,0 

10,0 

17,05 

17,08 

16,40 

17,58 

1,73 

1,79 

2,10 

2,23 

7,46 

7,04 

7,42 

7,76 

35,23 

35,02 

34,16 

37,16 

37,37 

36,85 

36,38 

33,56 

Calculados em porcentagem de área. 
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7 - DISCUSSÃO 

Como pode ser observado, na apresentação dos resulta_ 

dos, em função da quantidade disponível de cada amostra, não 

foi possível a realização de todas as determinações com as 

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

mentado, pudemos realizar maior número e diversidade de en

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

mos maior interesse. 

Na Tabela 5,estão os resultados das determinações da 

composição centesimal das variedades, Catu, Rajado e Carioca, 

onde pode-se verificar que não existe grande variação do teor 

de umidade das quatro amostras submetidas a irradiação (Catu, 

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

rioca novo, se observou um teor mais elevado (12,60*) de umida^ 

de. Estes valores estão próximos dos descritos na literatu 
í 1 ?9 1 

ra " . Da mesma forma.os teores de proteínas, lípides, cin
zas e carboidratos, também, estão dentro das porcentagens des-

< * > * (57,118,125) 
critas por outros autores ' * 

É importante, caracterizar que as variedades de fei

jões, Catu, Rajado e Carioca são normalmente comercializadas no 

mercado brasileiro, principalmente a variedade Carioca, que no 

Estado de São Paulo, ocupa uma das primeiras colocações a ní

vel de consumo. 
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As determinações do tempo de cocção das quatro amos

tras irradiadas, estão apresentadas nas Tabelas 6 e 7. Pode-

-se observar que em função do tempo de araazenaaento ocorreu 

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

feijões da variedade Catu, armazenados por 9 e 12 meses, apre 

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

Neste caso, especificamente, ocorreu aumento de 29 minutos no 

tempo de cocção por um adicional de três meses de armazenamen

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

jões da variedade Carioca, armazenados por 60 meses, apresen

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

características são impróprios ao consumo devido principalmen

te, ao elevado dispêndio de energia necessária para o processa^ 

mento. Estes, fe.ijões são caracterizados como "difíceis para 

cozinhar" e diversas hipóteses ten sido apresentadas tentando 

dar o suporte cientifico das mudanças bioquímicas dos feijões 

armazenados sob condições de umidade e temperatura elevadas. 

Destacando-se as observações de STANLEY e AGUILERA(129), da 

esterificação da pectina pela pectina metilesterase, que prorao 

veria o aparecimento de mais sítios carboxila livres para a 

formação de pontes de cálcio e magnésio na 1 amei a média. Mais 

recentemente AQUILERA e BALLIVIAN , procuraram dar a inter

pretação cinética das mudanças na textura em função do armaze

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

clusivo das reações responsáveis pelo endurecimento do grão. 

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

to das radiações gama sobre o tempo de cocção. Reduções de apro 

ximadamente 50f5, no tempo de cocção foram verificadas nas amos_ 

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

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

cocçio. Na variedade Carioca, armazenada por 60 meses, com d£ 

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

vas no tempo de cocção, já com 5,0Mrads, o tempo de cocção foi 

de 17% do tempo de cocção do feijão Carioca controle, não irrji 

diado. 0 tempo de l,30h é aproximadamente o tempo necessário 

para se cozinhar os feijões normalmente comercializados. Se 

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

um expressi" amolecimento no grão, pois estes passavam a ter cara£ 

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

tura ambiente. 

RAO e VAK1L , estudando quatro tipos de legum1n£ 

sas, feijão verda (Phaseolus areus); fava (Vicia faba); len

tilha (Lens esculenta) e grão de bico (Clcer arletlnun), veri

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

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

expressiva diminuição no tempo de cocção das quatro legumino -

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

é diminuirão em 50% no tempo de cocção com a dose de 1 Mrad 

(10 KGrays), foram semelhantes aos descritos pelos dois auto

res. Radiól1 se das proteínas e do amido dos feijões, podem 

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

NENE et ai., verificaram o efeito dos raios gama 

sobre as proteínas e sobre as características físico-quími-

(96) cas do amido do Cajanus cajan, leguminosa muito utilizada 

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

tempo de cocção, nos grãos que receberam dose de 1 Mrad, junt£ 

mente com outras alterações fís1co-quím1cas dos grãos que se-
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rao discutidas mais adiante. 

0 monitoramento feito recentemente, por PLHAK et 

ai. , de feijões submetidos a diferentes tratamentos pré

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

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

significantemente a velocidade de endurecimento. Os efeitos 

da irradiação podem estar relacionados com mudanças do amido, 

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

(96) 

çao. A esta observação soma-se a de NENE et ai. , que veri

ficaram aumento nos teores de amino ácidos livres no Cajanus 

cajan irradiado com 1 Mrads. 

A relação do tempo de cocção, da velocidade de hidra^ 

tação e do endurecimento de feijões armazenados é complexa, 

pois em função'da's características dos componentes presentes , 

ocorrem diversas reações de ordem molecular. A formação de li_ 

gações dos tipos: pontes de hidrogênio, iônica e hidrofóbica 

entre proteínas e taninos, diminuem a solubilidade das proteí

nas . Oa mesma forma, a polimerização dos fenóis, também 

promove aumento na rigidez e na hldrofoblcidade da parede ce 

lular1 '*. Outra possibilidade seria a ação da fitase, sobre 

os fitatos Impedindo a atuação destes como sequestrantes dos 

íons Ca e Mg dos pectatos além de outras reações 

com carboldratos, lípides e proteínas' ' . 

VARRIANO-MARSTON e JACKSON*137), observaram desinte

gração das organelas citoplasmátlcas e inclusões, nas célu

las de feijões armazenados sob condições adversas. Eles atri

buíram a uma série complexa de mudanças bioquímicas como as 

responsáveis pelas alterações estruturais. Apesar destas modi 
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ficações.não verificaram alterações no modo de penetração da 

água no grão. Era outro trabalho, JACKSON e VARRIAN0-MARST0Ní47\ 

verificaram que feijões armazenados de 7 a 14 dias a 41 C, com 

1002 de umidade relativa, apresentaram tempo de cocção seme

lhante ao dos feijões armazenados por mcis de doze meses à tem 

peratura ambiente. Estes autores sugeriram o emprego do pro

cesso acelerado de envelhecimento, no estudo da estabilidade 

de variedades de feijões frente ao armazenamento. 

0 perfil eletroforético das proteínas dos feijões 

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

verificar que os feijões das variedades Catu e Rajado irradia

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

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

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

começaram a ocorrer alterações das proteínas. Nas dcses de 

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

possível identificar, as frações normalmente encontradas nos 

extratos protéicos de feijões (Phaseolus vulgaris). Estas 

observações, também, reforçam o processo radiolítico que ocor-

(21) 
re com as proteinas quando irradiadas . 

Na Tabela 8, estão os resultados do tempo de hidrata^ 

ção dos feijões Carioca irradiados nas doses de 2,5; 5,0 e 

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

velocidade de hidrataçio foi menor para os feijões que recebe

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

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

apresentaram aproximadamente o mesmo conteúdo de água absorvi

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

nós encontradas, não coincidem com os resultados de outros au-
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tores. NENE et ai. , e RAO e VAKIL1 \ observaram aumen

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

Estes autores atribuem as quebras das moléculas protêicas e de 

amido, como as principais responsáveis pelo aumento da hidra-

tação nas amostras irradiadas. As doses utilizadas por nós 

foram superiores as destes autores, sugerindo a possibilidade 

de índices de fragmentação das proteínas e do amido superiores 

aos encontrados por eles. 

PLHAK et a l . ( 1 0 0 ) , tratando feijões com 1 Mrad de 

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

nados por 360 dias sob diferentes condições, não observaram 

diferenças significativas nos teores de água absorvida pelos 

grãos. 

A utilização de um processo tecnológico do ponto de 

vista alimentar, deve ter a preocupação da adequação nutrici£ 

nal. Muitas vezes pode-se chegar a melhorias tecnológicas mas 

com comprometimento das características nutricionais. LIE-

(68) NER , descreve a inativaçao de substancias antinutricionais, 

pelo processamento térmico, que quando excessivo leva a dimi-

nuiçao do valor biológico das leguminosas. Oa mesma forma , 

as nossas observações iniciais de que a irradiação dos fei

jões promovia diminuição do tempo de cocção, também, poderiam 

estar associadas a um comprometimento do valor biológico do 

grão. Dentro das restrições da quantidade de amostras, deter

minamos o coeficiente de eficácia protélca (CEP) dos feijões 

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

tados do CEP e dlgestlbllidade aparente dos feijões Rajado, p£ 

dendo-se observar, um valor mais elevado do CEP |1,20| para 

amostra que recebeu 0,5 Mrads de irradiação. Quanto a di-
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CEP. No entanto, METTA e JOHNSON 1 0 0 1, não observaram diferen

ças no valor biológico de trigo e milho irradiados com doses 

(89) de 2,8 ou 9,3 Mrads de raios gama, enquanto, MORAN et ai. , 

observaram, também, aumento do CEP do trigo irradiados cem 

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

Os mecanismos pelos quais ocorre aumento do valor 

biológico de grãos irradiados, podem estar relacionados com a 

quebra da estrutura protéica e liberação de peptídeos , ou 

com a desestruturação molecular das proteínas, expondo sítios 

de atuação das enzimas proteolíticas responsáveis pela diges

tão . REDDY et ai. , observaram que a irradiação au

mentou a proteólise dos feijões tanto pela pepsina como pelo 

tratamento com multienzimas (tripsina, quimotripsina e peptide 

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

lizado ensaios específicos, a possibilidade do aumento da ina-

tivação ou destruição dos fatores antinutricionais pela irra

diação. Estes ensaios nós pudemos efetuar e serão discutidos 

mais adiante. 

Além das mudanças que ocorrem com as proteínas, pude 

mos observar modificações dos carboidratos. Na Tabela 11, po

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

feijões irradiados. Os feijões da variedade Catu armazenados 

por 9 meses apresentaram aumento de 480 ug/ml de glicose do 

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

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

12 meses, apresentaram menor sensibilidade à ação da ami 1og11 -

cosldase, quando comparados com os feijões armazenados por 9 meses, fies 

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

1ogl1cos1dase. Com os feijões da variedade Carioca, também, pode-se 
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observar aumento da atividade da amiloglicosidase, proporcio

nal a dose de irradiação. Estes resultados associados ao au

mento dos açúcares redutores em função da dose de irradiação 

(Tabela 12), indicam a ocorrência de uma mudança conformado -

nal e um processo radiolttico do amido dos feijões, que por um 

lado facilita a atividade enzimática (amiloglicosidase), pela 

desestruturação molecular do amido, permitindo, possivelmente, 

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

despol imerização do amido as suas unidades originais. ANANTHAS-

(5) 
WAHY et ai. , estudando o efeito das radiações gama sobre o 

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

mento de 40X na atividade da 6-ami 1 ase sobre o amido. Oa mes

ma forma, observaram também, aumento expressivo nos açúcares 

redutores do trigo irradiado. 

Estudando o efeito da irradiação de amidos, KUME e 

(59) 
TAMURA , observaram diminuição da digestibilidade do amido 

da mandioca, trabalhando com doses de até 5 Mrads. Estes aut£ 

res atribuíram a diminuição da digestibilidade a um processo 

de coagulação do amido em função da irradiação. No entanto, eŝ  

te efeito! não foi observado em amidos provenientes de outras 

fontes como trigo, milho e batata. 

Na Tabela 12, também, estão os resultados das deter

minações das proteínas, nos extratos dos feijões da variedade 

Carioca, pelos métodos do Microkjeldahl e LOWRY , podendo-

-se observar diminuição da solubilidade protéica em função da 

irradiação. REOOY et ai. , também, obtiveram diminuição 

expressiva na solubilidade das proteínas de feijões irradiados, 

que foi atribuída a denaturação protéica provocada por mudan

ças conformacionals e queora de ligações moleculares. 
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Outra preocupação que surgiu durante o desenvol vimeji 

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

sacarídeos dos feijões irradiados, principalmente pelos efei

tos biológicos adversos que podem ser causados pela estaquiose 

(39) 
e pela rafinose. HASEGAWA e MOY ', observaram redução dos 

oligossacarfdeos em soja submetida a germinação e irradiada can 

doses de até 1 Mrad. RAO e VAKIL , trabalhando com uma 

leguminosa (Phaseolus vulgaris), observaram que sua irradiação 

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

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

obtidos na determinação dos oligossacarfdeos. Nela pode-se 

observar que não houve redução da rafinose em todas as doses 

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

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

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

redução de aproximadamente 302 na dose de 20,0 Mrads. A saca-

rose apresentou comportamento semelhante a estaquiose, ocor

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

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

Este fato não era esperado por nós, pois observamos aumento 

dos açúcares redutores e substâncias correlatas, com o aumento 

da dose de irradiação. Este resultado possivelmente está asso 

ciado â maltose, que seria um dos produtos da radiólise do amî  

do. 

As determinações dos oligossacarídeos pela cromato -

grafia líquida de alta resolução permite, em função da eleva

da sensibilidade detectar pequenas variações. KU0 et ai. , 

também utilizando o mesmo sistema de análise e trabalhando com 

diferentes sementes, observaram que as espécies leguminosas , 
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incluindo-se ai os feijões, contêm mais estaquiose do que 

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

nose para estaquiose é de aproximadamente 1:7. 

Na Tabela 14, estão apresentados os resultados da d£ 

terminação da fração fibra dietética dos feijões da variedade 

Carioca irradiados. A fibra dietética consiste no resíduo ce

lular vegetal resistente a hidrólise pelas enzimas do trato 

alimentar humano . A fibra dietética inclui principalmen

te, hemiceluloses, celuloses, lignina, oligossacarídeos não 

digeríveis, pectinas, gomas e cêras. 0 método de ASPet ai. * ' 

utilizado, envolve todo um sistema multienzimático e pode, di

ferentemente da maioria dos outros métodos,caracterizar a fra

ção solúvel da fração insolúvel. Polissacarídeos solúveis co

mo pectinas,- goflias e algumas hemiceluloses, são de importância 

fisiológica e constituem fração apreciável da fibra dietética 

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

de radiação ocorreu aumento da fibra solúvel ate a dose de 

5,0 Mrads. Paralelamente, ocorreu diminuição correspondente da 

fração Insolúvel pois a porcentagem de fibra total permaneceu 

praticamente a mesma em todas as amostras analisadas. A u t i H 

zação desta metodologia permitiu visualizar as diferenças nas 

porcentagens da fração fibra solúvel e insolúvel nos feijões 

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

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

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

de aproximadamente 55%. A diminuição da porcentagem de fibra 

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

mais elevado de fragmentação que pode ocorrer com estas doses. 

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

so de desestruturação molecular induzida pelas radiações ion^ 

zantes. 

Na Tabela 15, estão os resultados das atividades agiu 

tinantes e inibidora da tripsina dos extratos dos feijões da 

variedade Carioca irradiados. Pode-se observar diminuição ex

pressiva da atividade aglutinante em função da dose de irra

diação. A atividade especifica do controle do feijão Carioca 

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

10,0 Mrads, correspondendo a uma inativação de aproximadame^ 

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

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

(1 7 \ 

trons da estrutura molecular1 '. Estes elétrons, excitados , 

apresentam a característica de migração de átomo para atómo. 

Nas proteínas ionizadas, uma ligação covalente pode se romper 

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

tfdica. A quebra das ligações químicas das proteínas, pode 

provocar perda da atividade biológica. BEAUREGARD e SAL-

VAYRE , também, apresentam a fórmula Mr = 6,4 x 10 , onde, 

- ^37 

Mr = Meg|rads e 0 3 ? - dose em Mrads necessárias para man

ter 371 da atividade biológica inicial. MAWCINI-FILHO et al.(81), 

estudando os efeitos das radiações sobre a atividade agluti

nante de lectinas de feijões, verificaram que a perda de ativj^ 

dade obedecia uma função exponencial da concentração, segundo 

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

ção de lectina e x - porcentagem da atividade residual das 1e£ 

tinas irradiadas. 

KIHURA' , trabalhando com fítohemaglutininas puri

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

ninas dos feijões da variedade Carioca irradiados com doses 

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

sivelmente pela estrutura complexa do grão que oferece prote

ção parcial às proteínas que apresentam atividade biológica. 

A atividade inibidora da tripsina, nos extratos dos 

feijões Carioca, também, teve diminuição proporcional a dose 

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

superior a das fitohemaglutininas, pois o controle apresentou 

atividade de 3.779 U.I.T. (Unidades Inibidoras de Tripsina) eri 

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

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

do a uma diminuição de aproximadamente 75%. 

• • i A gr \ 

IYER et ai. , trabalhando com três variedades de 

feijões, analisaram o efeito das radiações gama sobre os ini

bidores de tripsina e quimotripsinaepuderam observar nas do

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

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

obtidos com o feijão Carioca, possivelmente pela metodologia 

utilizada, pois os feijões por eles estudados foram hidrata -

dos, desidratados e em seguida irradiados. É importante real 

çar aqui a proporção da inativação do inibidor trípfco em fun 

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

tripsina do mesmo feijão, apresentou-se mais resi;t*nte a irra 

diação, observando-se na dose de 0,5 Mrads ativic=d% residual 

aproximadamente 90%. 

(95) 
NENE et ai. , trabalhando com "Cajanus cajan", ve 

rificaram que o Inibidor tríptico desta leguminos; é resisten 

te a irradiação, pois não ooservaram qualquer per;» :e ativida 
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de en doses de até 3,0 Mrads. 

Na Tabela 16, estio as determinações da atividade an 

tiamilásica dos extratos dos feijões da variedade Carioca ir

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

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

especifica,estatisticamente, não houve modificação na ativida

de do inibidor da alfa arai 1 ase salivar, nas quatro doses estu 

dadas. Ê interessante realçar que a resistência deste fator 

antinutricional dos feijões ãs radiações ionizantes diferen -

cia-se das fitohemaglutininas e do fator antitríptico que na 

dose de 10,0 Mrads jã demonstraram perda superior a 50% da at2 

vidade inicial. 

A resistência do inibidor da alfa-amilase ãs radia -

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

químico e tecnológico, principalmente, quando se visa estudar 

as características estruturais e as possibilidades de empre

gá-lo no trata-ento de alguns estados patológicos. 

A resistência do inibidor da alfa-amilase salivar ãs 

radiações ionizantes pode estar restrita a variedade estudada. 

IGUTI* ', relítou a existência de isoinibidores em algumas v£ 

riedades de fe-jões, com diferentes sensibilidades ao aqueci

mento. Observ-.j que a atividade residual, após aquecimento a 

70°C por 80 mi-jtos variava de 48% para a variedade Regente e 

0X para a var-;daae Manteiga 74. A resistência térmica obse£ 

vada por IGUTI , pode estar correlacionada com a resistên

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

ção, portanto :rria interessante verificar o comportamento dos 

inibidores da :'f a - a m1lase de outras variedades, frente as ra

diações ion1z2-:?s. 
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As análises dos ácidos graxos da fração lipidica dos 

feijões da variedade Carioca irradiados estão na Figura 6 e na 

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

alteração do perfil dos ácidos graxos, mesmo na dose de 

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

ácidos linoléico e linolênico que nos feijões apresentam-se em 

maiores concentrações, são os mais sucetfveis às radiações io-

(94) 

nizantes , no entanto, nao pudemos observar qualquer alte

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

Na presença do oxigênio, a irradiação acelera todo o 

processo de autoxidação, pela formação de radicais livres, que 

podem reagir com oxigênio e formar hidroperõxidos instáveis 

que por outro lado se decompõe, principalmente, em compostos 

(941 • 
carbonilicos1 '. 

A resistência da fração lipidica dos feijões ao pro

cesso radiolitico indica a existência de algum mecanismo de 

proteção, sendo que ê importante caracterizar que esta fração 

representa somente 2,55 da composição total do grão. Portanto, 

aliada a baixa concentração lipidica devem existir antioxidar^ 

tes naturais que impedem o desencadeamento do processo oxidatj^ 

vo. 0ELINCEE , relata a observação da resistência do áci

do linoléico ao processo radiolítico, com redução drástica dos 

antioxidantes naturais tocoferols. Possivelmente, alguns dos 

compostos presentes nos feijões, como fenólicos por exemplo , 

possam estar participando do mecanismo de proteção da fração 

lipidica á irradiação. 

Como pode ser visto, a irradiação dos feijões pode 

provocar diversas modificações do pcnto de vista estrutural com 



-77-

implicações tecnológicas e biológicas. A consistência da di-

•inuição do tempo de cocção das três variedades estudadas, foi 

o ponto inicial do nosso estudo e nos permitiu analisar alguns 

parâmetros ffsico-qufaicos e nutricionais, importantes para 

se avaliar a aplicação das radiações ionizantes em feijões di

fíceis para cozinhar. No entanto, outros ensaios deverão ser 

realizados com feijões armazenados por períodos prolongados, vî  

sando, principalmente, diminuir a dose necessária para se al

cançar o tempo de cocção adequado, associados às determinações 

químicas e biológicas. 

I 



-78-

COnCLUSÕES 

Em função dos resultados obtidos, podemos concluir 

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

cocção de feijões, sem comprometer, até determinadas 

doses, o seu valor biológico. 

8.2 - Os' efeitos das radiações gama sobre as proteínas e 

sobre os carboidratos dos feijões observados no 

aumento da radiólise protéica e na maior sucetibilj^ 

dade dos carboidratos à ação enzimática, parecem ser 

os responsáveis pela diminuição do tempo de cocção. 

8.3* • Os ácidos graxos saturados e Insaturados da fração 

Hpfdica dos feijões Irradiados, apresentaram-se re

sistentes â radiólise, apesar das doses elevadas em

pregadas. 

8.4 - A raflnose mostrou-se resistente ao processo radioH 

tico, enquanto que a estaqulose, nas doses mais al

tas, apresento-j alguma sensibilidade. 



-79-' 

8.5 - As lectinas e antitripsinas dos feijões apresent£ 

ram-se sensíveis às radiações gama, enquanto que os 

inibidores de amilase mostraram-se resistentes. 

8.6 - 0 emprego das radiações gama em feijões que perderam 

a possibilidade de comercialização, por se tornarem 

difíceis para cozinhar, parece, do ponto de vista f_í 

sico-químico e nutricional, um processo tecnológico 

viável, desde que seja realizado o monitoramento da 

dose a ser utilizada. 

1 
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ABSTRACT 

The radiation effects on physico-chemical and 

nutritional characteristics of three Brazilian varieties of 

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

were studied. The analytical parameters were obtained by 

the determination of soaking and cooking times, biological 

value in rats, protein electrophoretic profile, reductors sugars, 

oligosaccharides,, fiber and fatty acids content. Also , 

amyloglucosidase, phytohemagglutinins, o-aa»ylase and tryptic 

inhibitors activities were analysed. 

It was observed the gamma radiation until determined 

doses promotes changes on those parameters subsequently 

reducing substantially the cooking time without modification 

of the biological value of the proteins. This alteration was 

particularly noticed in the hard-to-cook beans. 


