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TEMPO DE COZIMENTO DE CULTIVARES DE FEIJÃO PELO MÉTODO DE 
ABSORÇÃO DE AGUA

Juracy Mendes Moreira1 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de cultivares 
de feijão quanto a absorção da água pelos grãos e o tempo de cozimento, e 
avaliar a correlação entre essas características, a fi m de identifi car cultivares de 
rápido cozimento. Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casua-
lizados com quatro repetições. Considerou-se seis cultivares e um tempo de em-
bebição, com quatro repetições, sendo que cada repetição foi constituída de 100 
grãos separados aleatoriamente. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
no software R Development Core Team (2014). Verifi cou-se que os resíduos da 
análise de covariância são independentes pelo teste de Durbin-Watson (valor-p 
= 0,85), normais pelo teste de Shapiro-Wilk (valor-p = 0,98) e de variâncias ho-
mogêneas pelo teste de Bartlett (valor-p = 0,57), satisfazendo todas as pressu-
posições. O coefi ciente de variação obtido para a absorção de água pelos grãos 
foi de 2,52%, indicando boa precisão das estimativas deste experimento.
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COOKING TIME BEAN CULTIVARS BY WATER ABSORPTION METHOD

Abstract: The objective of this study was to analyze the bean cultivars behavior 
as the absorption of water by the beans and the cooking time, and evaluate the 
correlation between these characteristics in order to identify quick-cooking varie-
ties. The experimental design completely randomized with four replications was 
adopted. We considered six cultivars and time of soaking, with four replications, 
each replication consisted of 100 grains randomly assigned. All statistical analy-
zes were performed in software R Development Core Team (2013). It was found 
that the analysis of covariance residuals are independent of the Durbin-Watson 
test (p-value = 0.85), normal by the Shapiro-Wilk test (p-value = 0.98) and the ho-
mogeneity of variances test Bartlett (p-value = 0.57), satisfying all assumptions. 
The coeffi  cient of variation obtained for the absorption of water by the grains was 
2.52%, indicating good accuracy of the estimates of the experiment
Keywords: consumers, hardness, storage, drying
 
INTRODUÇÃO

 Devido a uma grande quantidade de nutrientes, o feijão é uma das cul-
turas mais praticadas no Brasil. Como é um alimento rico em proteína é am-
plamente utilizado como alimento alternativo na substituição de alimentos de 
origem animal. O feijão é origem incerta, alguns autores acreditam que de seja 
originário da África Tropical, de onde teria se espalhado para outras regiões 
com clima semelhante. Pertencente a família Fabaceae, O feijão é um alimento 
rico em nutrientes proteícos, como ferro, cálcio, vitaminas (principalmente do 
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complexo B), carboidratos e fi bras.  Devido seu alto teor nutritivo e à sua fácil 
adaptação a solos de baixa fertilidade e com grandes períodos de seca o feijão 
constitui a base alimentar de grande parte da população brasileira.
 Um fator muito importante na hora de aceitação por parte dos consumido-
res de determinada cultivar de feijão tem sido o tempo de cozimento (COSTA et. 
al., 2001). Um cozimento prolongado além de gerar custos maiores na economia 
doméstica pode acarretar perda de nutrientes importantes. 
 Novas metodologias surgiram com o objetivo de identifi car linhagens de 
menor tempo de cozimento, que são indispensáveis na aceitação de determina-
da variedade de feijão. Uma dessas metodologias refere-se a capacidade de ab-
sorção da água pelos grãos antes do cozimento, e tem sido largamente utilizada, 
visto que o tempo de cozimento está relacionado com a absorção de água pelo 
grão. A avaliação desse teste é de fácil manuseio, rápido e permite o descarte 
de variedades indesejáveis. A estocagem de maneiras inadequadas pode acar-
retar na dureza fi nal dos grãos e consequentemente um aumento do tempo de 
cozimento dos grãos de feijão (Yousif et. al., 2002). Carbomel et. al. (2003), em 
trabalho para avaliar a qualidade tecnológica de dezenove genótipos de feijoeiro, 
observaram diferenças no tempo de cozimento dos genótipos avaliados
 De acordo com a metodologia ofi cial o tempo de embebição dos grãos de 
feijão para uma boa avaliação do tempo cozimento é de 18 horas, (GARCIA-VE-
LA & STANLEY, 1989). Porém, segundo Costa et al. (2001), o tempo de perma-
nência dos grãos submersos em água possa ser reduzido para 4 horas. Embora 
alguns trabalhos mais recentes utilizaram 16 horas. Esses resultados apontam 
para a necessidade de novos trabalhos visando uma padronização do tempo de 
embebição dos grãos (DALLA CORTE et. al., 2003).
 O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de cultivares de 
feijão quanto a absorção da água pelos grãos e o tempo de cozimento, e avaliar 
a correlação entre essas características, a fi m de identifi car cultivares de rápido 
cozimento. Segundo Dalla Corte et al. (2003), a alta temperatura no período de 
enchimento da vargem; práticas de cultivo; benefi ciamento pós-colheita, e pra-
ticas de armazenamento inadequado são as principais características que tem 
afetado a dureza dos grãos na hora do cozimento. 

MATERIAIS E MÉTODOS

 O experimento foi conduzido no departamento de biologia da Universi-
dade Federal de Lavras (UFLA). O solo foi preparado de forma plantio direto e 
a adubação realizada no sulco de semeadura, de acordo com o resultado da 
análise química do solo. A densidade da semeadura foi ajustada conforme re-
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comendação da CEPEF (2001).  A adubação com nitrogênio foi feita em duas 
aplicações de 40kg ha-1. Sendo que o controle de insetos e de plantas daninhas 
foi realizado sempre que necessário, de forma a assegurar que a cultura não 
sofresse competição. A colheita manual foi realizada em janeiro de 2012. Após 
a colheita os grãos foram separados das impurezas e secados em terreiro de 
cimento. 
 Após a secagem completa os grãos foram levados para um laboratório de 
biologia da mesma Universidade, lá foram contados e pesados em balança de 
precisão e submersos em potes de plásticos com 200 ml de agua destilada por 
um período de 24 horas. Após esse período os grãos foram levemente secados 
em papel toalha e pesados novamente sendo que a segunda pesagem ocorreu 
de forma inversa a primeira a diferença na pesagem pós-submersão deve-se a 
quantidade de água absolvida pelos grãos e foi usada como variável resposta, 
sendo submetido a uma analise de covariância. 
 A capacidade de absorção de água de cada cultivar de feijão foi avaliada 
pela análise de covariância, sendo a variável resposta peso fi nal dos feijões em 
função dos cultivares e da covariável peso inicial. Na comparação múltipla consi-
derou-se o teste de Tukey. O estudo foi realizado em delineamento experimental 
inteiramente casualizados, com quatro repetições, sendo que cada repetição foi 
constituída de 100 grãos separados aleatoriamente.
 Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R Develop-
ment Core Team (2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Pela análise de covariância, o efeito de cultivares (valor-p < 0,01) e peso 
inicial (valor-p < 0,01) foram signifi cativos, indicando que há diferença entre os 
pesos iniciais dos feijões e que a quantidade de água absorvida pelos grãos 
de feijões depende da cultivar. Na comparação múltipla das cultivares de fei-
jões, tem-se que a Carioca MG, apresentou maior absorção média de água. As 
demais cultivares mostraram-se estatisticamente iguais pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de signifi cância (Tabela 1).

Tabela 1. Análise de covariância do peso fi nal de grãos de feijão em função do 
peso inicial e de cultivares
Cultivar Media ajustada
Carioca MG 94,98 a
Radiante 77,95   b
Ouro negro 77,12   b
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Perola 76,84   b
Ouro vermelho 76,72   b
BRS Campeiro 76,38   b

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%.

 Em relação aos resíduos da análise de covariância, verifi cou-se que são 
independentes pelo teste de Durbin-Watson (valor-p = 0,85), normais pelo tes-
te de Shapiro-Wilk (valor-p = 0,98) e de variâncias homogêneas pelo teste de 
Bartlett (valor-p = 0,57), satisfazendo todas as pressuposições. O resultado da 
analise de variância é apresentado na tabela 2.
 O coefi ciente de variação obtido para a absorção de água pelos grãos foi 
de 2,52%, indicando boa precisão das estimativas deste experimento.

Tabela 2. Análise de Variância
Fontes de 
Variação GL SQ QM FC Valor-p

Peso Inicial 1 3857,0879 3857,0879 952,18 <0,01
Linhagens 5 176,0484 35,2097 8,69 <0,01
Resíduo 17 68,8636 4,0508

CV = 2,52%

 Considerando que o tempo de embebição dos grãos de feijão para uma 
boa avaliação do tempo cozimento seja de 4 horas, o período de 24 horas de 
embebição utilizadas pode ter sido demasiadamente longo. Este método pode 
ser útil para a identifi cação de cultivares com facilidades para cozimento desde 
que a metodologia seja padronizada, devido a baixa correlação existente entre 
o tempo cozimento e embebição. Alguns trabalhos têm questionado a utilização 
desse método como indicativo de tempo de cozimento em feijão (CARBONELL 
et. al., 2002). Por outro lado, Plhak et. al., (1989) afi rmam que a capacidade de 
cozimento parece estar associada à absorção rápida de água pelos grãos de 
feijão. Sendo assim, a cultivar Carioca MG pode ser considerada de cozimento 
mais rápido em relação às demais.

CONCLUSÃO

 A cultivar de feijão Carioca MG apresentou maior absorção de água em 
relação às demais, que tiveram a mesma média pelo teste Tukey ao nível de 5% 
de signifi cância.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

183

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARBONELL, S.A.M.; CARVALHO, C.R.L.; PEREIRA, V.R. Qualidade tecnoló-
gica de grãos de genótipos de feijoeiro cultivados em diferentes ambientes. In: 
CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 7., 2002, Viçosa. Anais... 
Viçosa: UFV, 2002. p. 425-428.

CEPEF. Feijão: recomendações técnicas para cultivo de feijão no Rio Grande do 
Sul. Erechim: São Cristóvão, 2001. 112p.

COSTA, G.R. et. al. Variabilidade para absorção de água nos grãos de feijão do 
germoplasma da UFLA. Ciência e Agro tecnologia, Lavras, v.25, n.4, p.1017-
1021, 2001.

DALLA CORTE, A. Et. al. Enviroment eff ect on grain quality in early common 
bean cultivars and lines. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Londrina, 
v.3, n.3, p.193-202, 2003.

GARCIA-VELA, L.A.; STANLEY, D.W. Water-holding capacity in hard-to-cook 
bean (P. vulgaris L.): eff ect of pH and ionic strength. Journal of Food Science, 
Chicago, v.54, n.4, p.1080-1081, 1989.

PLHAK, L.C.; CALDWELL, K.B.; STANLEY, D.W. Comparison of methods used 
to characterize water imbibition in hard-to-cook beans. Journal of Food Science, 
Chicago, v.54, n.2, p.326-336, 1989.

R DEVELOPMENT CORE TEAM.R: a language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical Computing, versão 2.13.1. Vienna, Aus-
tria, 2014 Disponível em: <http://www.R-project.org. 

YOUSIF, A.M.; DEETH, H.C.; CAFFIN, N.A. Eff ect of storage time and conditions 
on the hardness and cooking quality of adzuki (Vigna angularis). Lebensmittel 
Wissenschaft und Technologie, Zurich, v.35, p.338-343, 2002.


