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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL E POLIFENÓIS EM FEIJÕES (Phaseolus 
vulgaris, L.) DAS CULTIVARES BRS SUPREMO E BRS PONTAL 

 
Adriana Dutra Sousa1,2, Edy Sousa de Brito², Priscila Zaczuck Bassinello3 

 
1Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761, 

60511-110, Fortaleza, CE, Brasil; 3Embrapa Arroz e Feijão, CP 179, 75375-000 
Santo Antonio de Goias, GO, Brasil. Email: drikkasousa@yahoo.com.br  

 
O feijão é um alimento em destaque na cultura e na culinária nacional e 
representa um dos alimentos básicos da nossa alimentação. Estudos 
epidemiológicos e demográficos indicam que populações com grande consumo de 
feijão têm risco reduzido de câncer de mama, próstata e cólon. Esta relação é 
atribuída à presença de microconstituintes bioativos como os compostos fenólicos. 
As cultivares BRS Supremo (cultivar de grão preto de feijoeiro comum) e BRS 
Pontal (cultivar de grão carioca de feijoeiro comum) são resultado de um programa 
de melhoramento genético da Embrapa e possuem alto potencial produtivo e 
maior resistência a doenças. O objetivo do presente trabalho foi avaliar 
quantitativamente os polifenóis e o potencial antioxidante das cultivares BRS 
Supremo e BRS Pontal nos grãos integrais, nos cotilédones, nas cascas e nos 
grãos cozidos. Os polifenóis extraíveis totais foram determinados pelo método 
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, e a atividade antioxidante total pelo 
método de captura do radical livre ABTS. As quantidades de compostos fenólicos 
(mg/100g) encontrados na cultivar BRS Supremo foram de 330,77±1,46 (integral); 
229,96±1,20 (cozido); 122,21±0,98 (cotilédone) e 2898,92±23,28 (casca). Já a 
BRS Pontal apresentou 331,01±1,99 (integral); 216,43±1,37 (cozido); 125,41±1,04 
(cotilédone) e 2624,42±22,29 (casca). Em relação à atividade antioxidante (µM 
Trolox/g), a cultivar BRS Supremo apresentou 38,08±0,80 (integral); 29,96±1,14 
(cozido); 15,39±0,43 (cotilédone) e 304,70±12,73 (casca). Enquanto a BRS Pontal 
os seguintes valores: 38,64±0,89 (integral); 29,02±0,90 (cozido); 14,35±0,79 
(cotilédone) e 287,92±10,21 (casca). Conclui-se, que a maior parte dos polifenóis 
está presente na casca e que o cozimento causa um decréscimo, apresentando 
diferença significativa em relação aos feijões integrais. As cultivares BRS 
Supremo e BRS Pontal apresentaram bons resultados para os polifenóis 
acompanhados também por uma considerável atividade antioxidante.  

  
 

Palavras-chave: ABTS, Folin-Ciocalteau, Phaseolus. 
 
Agradecimentos: Embrapa Agroindústria Tropical.




