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RESUMO

O feijão-caupi (Vigna unguiculata) é uma leguminosa de grande importância socioe-
conômica na região Nordeste do Brasil, gerando emprego e renda e contribuindo para 
a segurança alimentar de milhares de pessoas. Seus grãos são fontes de proteínas, 
carboidratos, vitaminas, fibras e minerais e podem ser comercializados como grãos se-
cos (mercado principal), vagens, grãos imaturos (feijão-verde) e farinha. Amplamente 
apreciado por seu sabor e fácil preparo, o grão imaturo é utilizado em diversos pratos 
típicos do Nordeste, sendo o chamado baião-de-dois o mais popular, onde o feijão-caupi 
e o arroz são cozidos juntos. Objetivo: analisar a composição química e valor energé-
tico total (VET) de grãos imaturos de quatro genótipos de feijão-caupi. Metodologia: 
Estes grãos foram representados por duas linhagens elite da classe comercial cores, 
subclasse verde (MNC00-595F-27 e MNC05-847B-123), selecionadas por seus bons 
atributos agronômicos, e duas cultivares comerciais da classe branca, subclasse branco 
liso (BRS Tumucumaque e Vagem Roxa-THE). A cultivar Vagem Roxa-THE foi utilizada 
como padrão comercial para feijão-verde. As análises foram realizadas no Laboratório de 
Bromatologia da Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI. Os dados foram analisados estatisti-
camente, sendo realizadas análises de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (p < 0,05). Resultados: Para a maioria dos atributos desejáveis nos grãos imaturos, 
as linhagens MNC00-595F-27 e MNC05-847B-123 foram superiores ao padrão comercial 
para feijão-verde, com destaque para o teor de proteínas, as quais apresentaram 29,94 
e 29,43 g 100g–1, respectivamente. Conclusão: Essas linhagens apresentam potencial 
para futuros lançamentos como cultivares para o mercado de feijão-verde.
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INTRODUÇÃO

De origem africana, o feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) foi introduzido no 
Brasil na segunda metade do século XVI por colonizadores portugueses, no Estado da 
Bahia. Os estados do Ceará, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia e Paraíba são os 
maiores produtores nacionais, sendo considerado um importante componente na dieta de 
países em desenvolvimento da África, América Latina e Ásia, e é uma valiosa fonte de 
proteína de baixo custo. No Norte e Nordeste do Brasil, o grão é um dos alimentos mais 
consumidos pela população de baixa renda que sofre de deficiências como a desnutrição 
(CAVALCANTE et al., 2017).

O feijão-caupi é usado para vários fins e em diferentes sistemas de produção, e pode 
ser comercializado como grão seco (mercado principal), grão imaturo (feijão verde), se-
mentes e farinha para uso em pratos locais. O mercado de feijão-caupi gira principalmente 
em torno da produção de grãos secos ou imaturos. Amplamente apreciado por seu sabor 
e fácil preparo, o grão imaturo é utilizado em diversos pratos típicos do Nordeste, sendo o 
chamado baião-de-dois o mais popular, onde o feijão-caupi e o arroz são cozidos juntos 
(ANDRADE et al., 2011).

Os grãos verdes, assim chamados por estarem próximos do estágio de maturação fi-
siológica, possuem alto percentual de água e, por consequência, são altamente perecíveis, 
exigindo o uso de métodos de conservação onerosos quando comparados aos grãos secos 
(LIMA et al., 2000; LIMA et al., 2003).

A produção e o consumo de grãos de feijão-verde representam um mercado alta-
mente promissor, tornando-se uma boa opção de renda para os agricultores familiares e 
empresariais. Por esta razão, é considerado uma importante fonte regional de emprego e 
renda. A produção de grãos verdes apresenta grande potencial de aumento de consumo, 
bem como de processamento industrial, principalmente quando produzidos no período de 
entressafra, época em que o produto atinge preços altos no mercado (MELO et al., 2017).

Pesquisas referentes aos grãos verdes pós processamento térmico são importantes, 
uma vez que esse alimento é geralmente consumido cozido. Os métodos de preparo do feijão 
influenciam a qualidade sensorial e o valor nutricional do alimento. Como a forma cozida des-
sas leguminosas é a mais consumida, o aquecimento permite a utilização dos grãos, melho-
rando a digestão, a absorção de nutrientes e as características sensoriais (aparência, aroma, 
sabor e textura). Em geral, o processamento térmico afeta a qualidade nutricional dos grãos, 
com alterações observadas nos teores de macronutrientes, vitaminas, minerais e fitoquími-
cos (FERNANDES; CALVO; PROENÇA, 2012; TOLEDO; CANNIATTI-BRAZACA, 2008).

A composição química e as propriedades nutricionais do feijão-caupi variam consi-
deravelmente de acordo com a cultivar. Vasconcelos et al. (2010) relataram a importância 
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do monitoramento químico e nutricional de novas cultivares de feijão-caupi. Pesquisas têm 
sido realizadas com o objetivo de caracterizar quimicamente os grãos secos de linhagens e 
cultivares de feijão-caupi, principalmente em relação aos teores de proteínas, carboidratos, 
fibras, vitaminas e minerais e, mais recentemente, compostos bioativos (BARROS, 2014; 
CARVALHO et al., 2012; ELHARDALLOU et al., 2015; FAMATA et al., 2013; KALPANADEVI; 
MOHAN, 2013; NDERITU et al., 2013; PINHEIRO, 2013; SALGADO et al., 2005). Porém, 
em relação à composição química do grão-verde, os estudos são ainda escassos (LIMA 
et al., 2000; LIMA NUNES et al., 2006; ANDRADE et al., 2011).

A perecibilidade do feijão-caupi é um problema para armazenagem dos grãos e comer-
cialização no período de entressafra, uma vez que depois de dois meses os grãos ganham cor 
escura e demoram mais para cozinhar (Embrapa Agroindústria Tropical, 2008). A secagem é 
um método simples e de baixo custo utilizado para a conservação desses grãos (PONTES, 
2002). Sendo assim, a produção de farinha por meio da secagem é uma alternativa para 
o processamento do feijão-caupi, na busca de um produto com maior valor agregado e de 
maior estabilidade durante o armazenamento. Além disso, a farinha pode ser empregada 
na elaboração de produtos (GOMES et al, 2012).

Portanto, no presente estudo foi analisada a composição físico-química de grãos ima-
turos de quatro genótipos de feijão-caupi. Esses foram representados por duas linhagens 
elite da classe comercial cores, subclasse verde (MNC00-595F-27 e MNC05-847B-123), 
selecionadas por seus bons atributos agronômicos, e duas cultivares comerciais da classe 
branca, subclasse branco liso (BRS Tumucumaque e Vagem Roxa-THE), verificando-se a 
viabilidade da utilização dos grãos in natura e na elaboração de produtos alimentícios.

METODOLOGIA

Local e período do estudo

As análises da composição centesimal foram executadas no Laboratório de Bromatologia 
da Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI.

Foram analisados 4 genótipos de grãos imaturos de feijão caupi. Esses foram represen-
tados por duas linhagens elite da classe comercial cores, subclasse verde (MNC00-595F - 27 
– Amostra B e MNC05-847B-123 – Amostra A) e duas cultivares comerciais da classe branca, 
subclasse branco liso (BRS Tumucumaque – Amostra C e Vagem Roxa-THE – Amostra T).

Para a realização das análises de composição centesimal as 4 amostras de feijão fo-
ram debuladas e secas em estufa de secagem com circulação de ar forçada à 60ºC por 48 
horas, em seguida foram colocadas em dessecadores por aproximadamente 1 hora. Depois 
foram trituradas em moinho de bolas de zircônia para obtenção de farinha de cada amostra.
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ANÁLISES QUÍMICAS

Composição Centesimal

Umidade

A umidade foi determinada por gravimetria em estufa a 105ºC, de acordo com AOAC 
(2008). Foram pesadas, aproximadamente, 2,5g da amostra homogeneizada, em cadinhos 
de porcelana previamente tarados. Depois as amostras foram colocadas em estufa a 105ºC, 
por 15h, e por fim em dessecador por 30 minutos. O teor de umidade (%) foi obtido pela 
fórmula: Umidade = 100 x N/ P onde: N = n° de gramas de umidade (perda de massa em 
g); P = n° de gramas de amostra.

Cinzas

Foram determinadas por incineração em mufla a 550°C, segundo a metodologia da 
AOAC (2008). Após a análise de umidade as amostras foram colocadas na mufla a 550º por 
4h, e por fim, as amostras foram colocadas em dessecador por 30 minutos. O teor de cinzas 
(%) foi obtido pela fórmula: Cinzas = 100 x N/ P onde: N = n° de gramas de cinzas; P = n° 
de gramas de amostra.

Lipídios

A fração lipídica foi determinada por extração com solvente, em extrator intermitente 
de Soxhlet, utilizando-se Éter de Petróleo P. A. como solvente (AOAC, 2008). Pesou-se, 
aproximadamente, 2g de cada amostra em papel filme e foram levados para estufa a 105ºC 
por 2h. Em seguida foram transferidas para o extrator de lipídeos. O extrator foi acoplado 
a um balão previamente tarado a 105°C, e pesado. A extração contínua foi de seis horas, 
com temperatura aproximada de 60°C. Após o término da extração, o balão com o resíduo 
extraído foi transferido para a estufa a 105°C, durante 24h, e depois foi resfriado em desse-
cador por 30minutos. O teor de lipídeos (%) foi obtido pela fórmula: Lipídeos = 100 x N/ P 
onde: N = n° de gramas de lipídeos; P = n° de gramas de amostra.

Proteínas

A determinação de proteínas foi baseada na determinação de nitrogênio, pelo método 
de Kjeldahl, segundo AOAC (2008), usando-se o fator de conversão de 6,25. Pesou-se 0,2 
g da amostra em papel manteiga e em seguida a amostra foi transferida para o balão de 
Kjeldahl (papel+amostra). Adicionou-se 5 mL de ácido sulfúrico e 2 g da mistura catalítica 
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(sendo 96% de sulfato de potássio e 4% de sulfato de cobre) e levou-se ao aquecimento 
em bloco digestor a temperatura máxima de 400ºC, até tornar-se azul esverdeada, livre de 
material não digerido (pontos pretos). Após esfriar, transferiu-se a amostra digerida para 
o tubo do destilador de nitrogênio e adicionou-se 10 mL de água destilada. Pelo funil do 
próprio destilador, adicionou-se 15 mL de NaOH 25%. Após a ebulição obteve-se 100mL 
do destilado. A extremidade afilada do condensador ficou submersa na solução contida 
em erlenmeyer composta por 10 mL de ácido bórico mais indicador vermelho de metila. 
Por fim a solução foi titulada com ácido clorídrico 0,02 N. O teor de proteínas (%) foi obtido 
pela fórmula: % de P = V x 0,14 x f / P onde: V (volume real) = V’- V” V’= volume de ácido 
sulfúrico 0,1N V”= volume de NaOH utilizado na titulação da amostra f= fator de conversão 
de nitrogênio= 6,25 P= massa da amostra(g).

Carboidratos

O teor de carboidratos foi determinado por diferença dos demais constituintes da com-
posição centesimal (umidade, cinzas, proteínas e lipídios), segundo AOAC (2008).

Valor energético total (VET)

O valor energético foi calculado segundo Watt; Merril (1963), utilizando os fatores de 
conversão de Atwater (carboidratos = 4,0; lipídios = 9,0; proteínas = 4,0).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Composição Centesimal (g/100g) de amostras de feijão-caupi verde e da amostra T (testemunha). Teresina-PI, 
2020.

Ingredientes        Nutrientes     (Média ± DP)

 Umidade

AMOSTRA A  7,7233±0,0743 b

AMOSTRA B  8,3067± 0,0743a

AMOSTRA C  6,7667±0,0743c

AMOSTRA T  6,8867 ±0,0743c

Cinzas

AMOSTRA A  3,7600±0,1272a

AMOSTRA B  3,6067±0,1272ab

AMOSTRA C  3,0967±0,1272b

AMOSTRA T  3,4500 ±0,1272ab

Proteínas

AMOSTRA A  29,4300 ± 0,4134 a

AMOSTRA B  29,9433 ±0,4134a

AMOSTRA C  26,0633±0,4134b

AMOSTRA T  26,3200±0,4134b
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Ingredientes        Nutrientes     (Média ± DP)

 Umidade

Lipídeos

AMOSTRA A  2,9733±0,0321a

AMOSTRA B  2,5633 ±0,0321c

AMOSTRA C  2,8100±0,0321b

AMOSTRA T  2,6600± 0,0321c

Carboidratos

AMOSTRA A  56.1100±0.4632b

AMOSTRA B  55.5867 ±0.4632b

AMOSTRA C  61.2633±0.4632a

AMOSTRA T  60.6800 ±0.4632a

Valor Energético (VET)

AMOSTRA A  368.9167±0.6267b

AMOSTRA B  365.1633±0.6267c

AMOSTRA C  374.5800±0.6267a

AMOSTRA T  371.9267±0.6267a

Médias com letras minúsculas diferentes nas colunas diferem significativamente pelo teste 
Tukey (p ≤0,05). Fonte: Dados da pesquisa, Teresina-PI, 2020.

Na Tabela 1 estão os valores relativos a composição centesimal das 4 amostras ana-
lisadas no presente estudo.

Em relação a umidade as amostras A e B apresentam diferença estatisticamente signi-
ficativa, sendo que a amostra B apresenta maior umidade. As amostras A e C são diferentes 
estatisticamente, em relação ao teor de cinzas, sendo que a C apresenta teores maiores.

Os teores de proteínas das amostras A e B apresentam diferença estatisticamen-
te significativa quando comparadas com as amostras C e T. E os maiores teores são 
das amostras A e B.

Em relação aos teores de lipídeos a amostra A difere significativamente das amos-
tras B, C e T. A amostra B difere significativamente da A e C. E a amostra C difere signifi-
cativamente da A, B e T. A amostra A apresentou o maior teor de lipídeo.

As amostras A e B são estatisticamente diferentes das amostras C e T em relação aos 
teores de carboidratos, sendo que as amostras C e T apresentam maiores teores.

Em relação ao Valor Energético Total (VET) a amostra A difere da B, C e T. Já a amos-
tra B também difere da C e T. E a amostra T difere da A e B. As amostras C e T apresentaram 
maiores teores relacionados ao VET.

Em relação aos teores de umidade, as amostras A, C e T apresentaram valores infe-
riores às cultivares Costela de vaca (11,71g/100g), Potiguar (12,86 g/100g) e Riso do ano 
(11,52 g/100g) e a amostra B apresentou valor semelhante à cultivar Canapu (8,4g/100g) 
analisadas no estudo de Oliveira et al. (2015). Os teores de umidade observados no presente 
estudo mostram maior estabilidade e qualidade, ou seja, menor sensibilidade a deterioração, 
quando comparado aos estudos citados.
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As amostras C e T apresentaram valores de umidade semelhantes ao obtido no es-
tudo de Frota et al. (2008) que avaliaram a composição química da cultivar BRS-Milênio e 
observaram valores de 6,0 g/100g de umidade.

A amostra A obteve resultado semelhante as cult ivares BRS Itaim 
(7,97g/100g), BR 17-Gurguéia (7,12g/100g) e Setentão (7,32g/100g) em relação ao teor de 
umidade em estudo de Bezerra et al. (2019).

Os teores de cinzas observados no presente estudo foram semelhantes aos ob-
servados no estudo de Bezerra et al. (2019) em relação às cultivares BRS Novaera 
(3,20g/100g) e Paulistinha (3,98g/100g) e menores em relação às cultivares BRS Marataoã 
(4,74g/100g), BRS Itaim (4,07g/100g), BR 17-Gurguéia (4,51g/100g), Setentão (5,31g/100g) 
e Patativa (4,33g/100g).

O estudo de Frota et al. (2008) apresentou valor de cinzas menor ( 2,6g/100g) que 
o presente estudo. Já o estudo de Oliveira et al. (2015) apresentou teores de cinzas seme-
lhantes as amostras do presente estudo em relação as cultivares Canapu (3,565g/100g) e 
Riso do Ano (3,647g/100g).

Os teores de proteínas observados no presente estudo foram maiores que os estu-
dos de Gomes et al. (2012) e de Frota et al. (2008) que obtiveram valores de 24,6g/100g e 
24,5g/100g, respectivamente em diferentes cultivares de feijão caupi. As amostras C e T obti-
veram resultados semelhantes aos observados por Bezerra et al. (2019) na cultivar Setentão, 
com valor de 26,06g/100g. No estudo de Andrade et al. (2011) os valores de proteínas de 
diferentes linhagens de farinha de feijão caupi verde variaram de 14,77 g/100g a 18,41g/100g, 
menores que os teores de proteínas das amostras analisadas no presente estudo.

Em relação ao conteúdo de lipídeos, as amostras do presente estudo apresentaram 
valores maiores que o apresentado por Frota et al. (2008), que obteve teor de lipídios de 
2,2g/100g para a cultivas BRS-Milênio.

As amostras A e B apresentaram teores de carboidratos menores que os observados 
pelas cultivares analisadas no estudo de Bezerra et al. (2019). Já as amostras C e T apre-
sentaram valores semelhantes às cultivares BRS Marataoã (61,43g/100g), Paulistinha 
(60,33g/100g) e Setentão (61,28g/100g) analisadas no mesmo estudo. O teor de carboi-
dratos (51,4g/100g) observado no estudo de Frota et al. (2008) foi menor que os teores de 
carboidratos das 4 amostras analisadas no presente estudo.

O valor energético (VET) obtido pela cultivar BRS Milênio (323,4 Kcal/100g) analisada 
no estudo de Frota et al. (2008) foi menor que as amostras analisadas no presente estudo.

As amostras de feijão-caupi verde analisadas nesse estudo apresentaram teores de 
valores energéticos maiores que as cultivares analisadas no estudo de Bezerra et al. (2019) 
que variaram de 340,28 (Kcal/100g) a 357,56 (Kcal/100g).

As diferenças observadas na composição centesimal das linhagens (amostras A e 
B), da Cultivar (amostra C) e da Testemunha (amostra T) do presente estudo em relação 
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a outras pesquisas com o feijão-caupi demonstram que alguns fatores podem interferir na 
qualidade nutricional e tecnológica do feijão como o genótipo e as condições do ambiente 
(tipo de solo) durante o desenvolvimento da planta, além dos tratos culturais (BEZERRA, 
et al., 2019; GOMES, et al., 2012).

CONCLUSÃO

Concluiu-se com o presente trabalho que as três amostras de feijão-caupi verde pos-
suem atributos desejáveis de nutrientes, apresentando, inclusive, maior teor proteico quando 
comparado ao feijão comercial.

As linhagens (amostras A e B) apresentaram uma composição centesimal semelhante 
a cultivar (amostra C) e a amostra T (vagem roxa THE), apresentando um potencial comer-
cial na forma in natura ou na forma de farinha, para o desenvolvimento de outros produtos.
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