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RESUMO

ARIATI,  Ana Claudia. Avaliação do escurecimento do tegumento de genótipos de
feijão  carioca  durante  o  armazenamento.  71  f.  Dissertação  (Mestrado  em
Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração:
Produção vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018.

O feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris  L.)  é uma espécie de grande importância
nutricional  e  econômica.  Os  genótipos  do  grupo  carioca  variam  em  relação  à
velocidade de escurecimento do tegumento, sendo um fator determinante para a
aceitabilidade dos grãos pelo  mercado consumidor.  O objetivo deste trabalho foi
caracterizar genótipos de feijão carioca durante 120 dias de armazenamento, sob
condições  de  envelhecimento  acelerado.  O  experimento  foi  conduzido  na  área
experimental da UTFPR – Pato Branco, em delineamento de blocos ao acaso, com
quatro repetições e dez genótipos: IPR Curió, BRS Estilo, IAC Imperador, BRSMG
Madrepérola, IAC Milênio, BRS Requinte, ANFc 9, TAA Dama, Pérola e IPR Tangará.
Após maturidade fisiológica as parcelas foram arrancadas, trilhadas, secas e limpas,
sendo armazenadas em condição de envelhecimento acelerado, com temperatura
de 40ºC ±3 e umidade de 75% ±3. Logo após a colheita e aos 15, 30, 60, 90 e 120
dias de armazenamento, os grãos foram avaliados quanto à coloração do tegumento
em sistema CIELab, com os valores de luminosidade L*, cromaticidades a* e b*,
diferença total de cor (∆E*) e índice de escurecimento (IE), capacidade de absorção
de  água  durante  doze  horas  de  embebição,  massa  de  mil  grãos  (MMG)  e
quantificação  de  proteínas  solúveis  totais  presente  no  tegumento  dos  grãos.
Adicionalmente, foi realizada a construção de um modelo de predição proteica do
tegumento para o feijão carioca, utilizando duas granulometrias distintas: farelo e
farinha, utilizando o NIRS (Near Infrared Spectroscopy). A preparação das amostras
para o NIRS constituiu da trituração do grão inteiro em farinha e farelo. Para as
amostras foram utilizados dois métodos de predição, o Cross Validation e o Test Set
para comparação dos dois modelos e avaliação da melhor predição dos teores de
proteína.  Todos  os  genótipos  avaliados  são  suscetíveis  ao  escurecimento  do
tegumento,  porém  com  diferentes  intensidades.  Os  valores  de  luminosidade
apresentaram decréscimos durante o armazenamento, enquanto a cromaticidade a*
e  índice  de  escurecimento  aumentaram  e  a  cromaticidade  b*  diminuiu  para  os
genótipos com valores inferiores de luminosidade. A percentagem de absorção de
água pelos grãos durante o armazenamento apresentou decréscimos para a maior
parte dos genótipos avaliados. Os caracteres cromaticidade a* e b* e a capacidade
de absorção de água foram os que mais contribuíram para a divergência entre os
genótipos  após  o  armazenamento,  porém  nem  sempre  os  genótipos  que
apresentaram maior intensidade de escurecimento foram os com menor capacidade
de  absorção  de  água.  Após  120  dias  de  armazenamento,  BRSMG Madrepérola
apresentou o menor teor de ABS, e valor inferior de cromaticidade a* e superior de
b*, TAA Dama apresentou valores elevados da cromaticidade b*. BRS Estilo e IAC
Milênio apresentaram maior teor de ABS. Para a construção do modelo de predição,
a granulometria denominada como farinha foi mais eficiente para a construção de
algoritmos de predição, por gerar espectros mais homogêneos, sendo que o modelo
de predição que apresentou melhores índices foi o Test Set. 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.. Absorção de água. Cor. Predição.



ABSTRACT

ARIATI,  Ana  Claudia.  Evaluation  of  the  seed  coat  darkening  of  carioca  bean
genotypes  during  storage.  71  f.  Dissertation  (Master’s  degree  in  Agronomy)–
Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronomia  (Área  de  Concentração:  Produção
vegetal), Federal University of Technology - Paraná. Pato Branco, 2018.

The  Common bean  (Phaseolus  vulgaris  L.)  is  a  species  of  great  nutritional  and
economic  importance.  The  genotypes  of  the  carioca  group  vary  in  relation  to
integument darkening speed, which is a determinant factor in their acceptability  by
the consumer market. The objective of this work was to characterize carioca-bean
genotypes during q 120 day storage period under accelerated aging conditions. The
experiment was conducted in the experimental area of UTFPR - Pato Branco, in a
randomized block design, with four replicates and ten genotypes: IPR Curió, BRS
Estilo, IAC Emperor, BRSMG Madrepérola, IAC Milênio, BRS Requinte, ANFc 9, TAA
Dama, Pearl and IPR Tangará. After physiological maturity the plots were plucked,
trodden,  dried and cleaned,  then stored under  accelerated aging conditions,  at  a
temperature of 40ºC ± 3 and a relative humidity of 75% ± 3. Soon after the harvest
and at 15, 30, 60, 90 and 120 days of storage, grain integument color was evaluated
using the CIELab system, while the values for luminosity L *, chromaticity a * and b *,
total  color  difference  (ΔE *)  and  darkening  index  (IE),  water  absorption  capacity
during twelve hours of imbibition, mass of a thousand grains (MMG) and the total
soluble  proteins  present  in  the  integument  of  the  grains  were  also  evaluated.
Additionally, a protein prediction model of carioca bean integument was constructed,
using  two  different  granulometries:  bran  and  flour,  using  NIRS  (Near  Infrared
Spectroscopy). The preparation of the samples for NIRS consisted of the crushing of
the whole grain in flour and bran. For the samples, two methods of prediction, Cross
Validation and Test Set, were used to compare the two models and to evaluate the
best  prediction  of  protein  contents.  All  evaluated  genotypes  were  susceptible  to
integument darkening, but to different intensities. The values of luminosity presented
decreases  during  storage,  whereas  the  chromaticity  a  *  and  darkening  index
increased and the chromaticity b * decreased for the genotypes with lower luminosity
values. The percentage of water uptake by the grains during the storage presented
decreases for most of the evaluated genotypes. The chromaticity a * and b *, and
water  absorption  capacity  were  the  main  contributors  to  the  divergence between
genotypes after storage. However, the genotypes with the highest darkening intensity
were not always the ones with the lowest water absorption capacity. After 120 days of
storage, BRSMG Madrepérola had the lowest ABS content, a lower chromaticity a *
value and higher chromaticity b * value, while TAA Dama presented high values of b *
chromaticity.  BRS  Estilo  and  IAC  Milênio  had  a  higher  ABS  content.  For  the
construction of  the  prediction  model,  the granulometry  denominated as  flour  was
more efficient for the construction of the prediction algorithms, by generating more
homogeneous spectra, and the prediction model that presented the best indexes was
the Test Set.

Keywords: Phaseolus vulgaris L.. Absorption. Colour. Prediction.
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1 INTRODUÇÃO

O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.), é cultivado e consumido em

diferentes  regiões  do  mundo,  apresentando  elevada  importância  nutricional  e

econômica (BURLE et al., 2010). O Brasil destaca-se pela expressiva participação

no  consumo  e  produção,  estando  entre  os  maiores  produtores,  com

aproximadamente 2,6 milhões de toneladas de feijão produzidas no ano de 2016,

perdendo apenas para Índia e Myanmar (FAOSTAT, 2016).

Dentre os grupos comerciais de feijão, destaque-se o carioca, sendo o

mais  consumido  no  país,  ocupando  70%  do  mercado  consumidor  brasileiro

(CONAB,  2014).  Contudo,  alguns  fatores  relacionados  à  qualidade  dos  grãos

exercem forte influência no momento da comercialização, sendo que, os mesmos

devem apresentar fundo creme claro e rajas marrons, onde qualquer alteração neste

padrão, provoca a rejeição dos grãos pelos consumidores (JUNK-KNIEVEL et al.,

2008).

O  feijão  é  um  alimento  tradicional  na  mesa  dos  brasileiros,  tendo

grande  importância  na  segurança  alimentar,  nutricional  e  cultural  (BARBOSA;

GONZAGA,  2012).  As  variações  no  teor  de  proteína  bruta  em  grãos  de  feijão

encontradas  na  literatura  situam-se  na  faixa  de  16%  a  36,28%  (BARAMPAMA;

SIMARD, 1993;  BORDIN et  al.,  2003;  BURATTO et  al.,  2009;  MESQUITA et  al.,

2007; PINHEIRO et al., 2010).

As  proteínas  desempenham  funções  importantes  na  maioria  dos

processos  biológicos,  atuando  como  enzimas,  hormônios,  neurotransmissores,

transportadores através das membranas celulares, dentre outros. O teor de proteína

no grão de feijão varia de acordo com a cultivar e o ambiente em que é cultivado,

sendo resultado da interação entre genótipo e ambiente (BURATTO et al., 2009).

Entre  os  fatores  que  afetam a  aceitação  dos  grãos  de  feijão  pelos

consumidores  está  o  escurecimento  do  tegumento,  devido  à  associação  da  cor

escura com grãos envelhecidos e de difícil cozimento. O escurecimento dos grãos

de feijão está relacionado com a presença de compostos fenólicos, principalmente

os  taninos,  que  sofrem  a  oxidação  por  enzimas,  como  as  peroxidases  e

polifenoloxidases, tornando os grãos mais escuros (MARLES et al., 2008).
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Neste contexto, a análise de espectroscopia no infravermelho próximo

(NIR), tem-se destacado como uma ferramenta analítica confiável e promissora para

avaliação de atributos de maneira rápida, sem a utilização de produtos químicos e

não  destrutivas.  Porém,  inicialmente  é  necessária  desenvolver  um  modelo  de

calibração para a molécula em estudo (MANLEY, 2014).

Para obter um modelo de predição dos teores de proteínas solúveis

totais  presentes  no  tegumento  do  feijão-carioca,  pode-se  utilizar  o  método  de

Bradford que consiste na ligação da proteína com o corante Coomassie Brilliant Blue

G-250 (BRADFORD, 1976).

Fatores ambientais, tais como temperatura e umidade relativa que os

grãos são submetidos durante a produção e armazenamento, como também o efeito

genético,  aceleram  ou  retardam  o  processo  de  escurecimento  (ELSADR  et  al.,

2011). O período de estocagem do feijão geralmente é baixo, obrigando o produtor a

comercializar  seu  produto  logo  após  a  colheita,  independentemente  dos  preços

pagos.  Condições de alta  umidade no período de colheita,  além de prejudicar  a

rentabilidade das lavouras afetam a qualidade dos grãos. O melhoramento genético

assume  grande  importância  na  obtenção  de  genótipos  que  apresentem

escurecimento lento dos grãos, permitindo aumentar o tempo de armazenamento e

colheita  de  grãos  com  excelente  qualidade,  proporcionando  aos  produtores

qualidade  do  seu  produto  bem  como  flexibilidade  no  momento  de  venda  e,

consequentemente, maior rentabilidade.

Considerando estas informações, o objetivo deste trabalho foi avaliar

genótipos  de  feijão  carioca  durante  armazenamento  sob  condições  de

envelhecimento acelerado, analisando as mudanças de coloração do tegumento e

qualidade dos grãos durante os 120 dias de armazenamento, assim como avaliar a

composição proteica presentes no tegumento e construir um modelo de predição

proteica  por  meio  do  Near  Infrared  Spectroscopy (NIRS)  a  partir  de  duas

granulometrias (farelo e farinha).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Aspectos gerais do feijoeiro

O  feijoeiro  comum  é  uma  planta  herbácea,  pertencente  à  família

Fabaceae, sub-família  Faboideae, gênero Phaseolus e espécie  Phaseolus vulgaris

L.,  sendo o  representante  mais  cultivado entre  as  espécies  pertencentes  a  este

genêro. Sua origem é americana, tendo dois centros primários de domesticação, o

Andino e o Mesoamericano (BURLE et al., 2010).

P. vulgaris é uma espécie diploide que apresenta seu número básico 22

cromossomos  (n=x=11).  Seu  genoma  totaliza  521.1  Mb  incluindo  27.197  locos

contendo 31.638 transcritos  codificadores de proteínas (SCHMUTZ et  al.,  2014).

Classifica-se  como  uma  planta  autógama,  sendo  assim,  a  autofecundação  é  o

processo predominante para a obtenção de novas cultivares.

Com ciclo em torno de 95 dias, a cultura do feijão apresenta extrema

dependência  de  condições  meteorológicas  favoráveis  para  seu  desenvolvimento,

sendo o stresse hídrico, um dos fatores mais limitantes à produtividade e qualidade

dos grãos.  As principais cultivares com potencial  produtivo apresentam hábito de

crescimento indeterminado, no qual as plantas continuam crescendo após a floração

(KAPPES et al., 2008).

As cultivares de ciclo determinado e indeterminado são classificadas

em 3 Tipos, sendo eles, Tipo 1 – plantas de crescimento determinado: possuem

pequeno porte, ciclo normalmente precoce, maturação das vagens uniformes, mas

pouco produtivo. Tipo 2 – plantas de crescimento indeterminado arbustivo: crescem

mesmo durante a floração, produção satisfatória. Tipo 3 – plantas de crescimento

indeterminado prostrado: o estádio de floração é amplo de 15 a 20 dias, favorecendo

a redução dos riscos de perda totais ocasionadas pelos fatores climáticos, plantas

rústicas e de alta produção (FANCELLI; NETO, 2007).

O feijão comum por ser originário da América Central e da América do

Sul, apresenta ampla variedade morfológica que vai desde o hábito de crescimento

até ao tamanho das folhas,  das flores,  das vagens e tamanho,  forma e cor das
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sementes, sendo tais características visuais a base para a classificação das atuais

classes  comerciais  de  feijão  (KAPPES  et  al.  2008).  No  mercado  brasileiro,  as

principais classes cultivadas incluem grãos dos tipos carioca, preto, roxo, mulatinho,

rosinha, vermelho e manteigão, sendo os grãos do tipo carioca mais cultivados no

Brasil, representando 70% do consumo nacional (SIQUEIRA, 2016). O feijão carioca

surgiu em 1969, tendo como característica marcante o tegumento com coloração

bege e estrias marrons (ALMEIDA et al., 1971).

2.2 Importância econômica e nutricional

O Brasil destaca-se pela expressiva participação mundial no consumo

e produção de feijão, estando entre os maiores produtores, com aproximadamente

2,6 milhões de toneladas produzidas no ano de 2016, perdendo apenas para Índia e

Myanmar (FAOSTAT, 2016).

O  feijão  apresenta  uma  ampla  adaptação  edafoclimática,  sendo  o

cultivo dessa leguminosa, distribuído em três safras distintas, águas, seca e inverno,

o que permite seu cultivo em praticamente todas as regiões do país, porém grande

parte da produção está concentrada em apenas 10 estados, PR, MG, BA, SP, GO,

SC, RS, CE, PE e PA, responsáveis por praticamente 85% da produção nacional

(FEIJÃO DO BRASIL, 2017). O Paraná é o principal estado produtor, respondendo

por aproximadamente 326 mil toneladas ou 10% do total produzido (SEAB, 2015).

Principalmente no sudoeste do Paraná, o feijão é importante alternativa

para a “safrinha”, sendo cultivado em parte por pequenos agricultores em todo o

território nacional, tendo grande importância na subsistência, porém há também a

produção em grande escala com emprego de tecnologias, que vão desde o uso de

agroquímicos a maquinários para a produção e colheita (BARBOSA, et al., 2012).

Devido à grande importância de leguminosas secas como o feijão na

alimentação  humana  do  mundo  inteiro,  a  68ª  Assembleia  Geral  da  ONU

(Organização  das  Nações  Unidas)  declarou  “2016  o  Ano  Internacional  das

Leguminosas” (International Year of Pulses) com o tema: "Sementes Nutritivas para

um Futuro Sustentável".

O  feijão  é  um  dos  principais  alimentos  da  dieta  do  brasileiro  e
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representa a principal fonte de proteína na alimentação, principalmente das classes

mais  carentes  da população,  sendo considerado fator  de  segurança  alimentar  e

nutricional  (PEREIRA,  et  al.,  2016).  Segundo  a  FAO  (Organização  das  Nações

Unidas para a Alimentação e a Agricultura), as leguminosas secas (feijão, ervilha,

grão de bico, lentilhas) representam uma fonte alternativa de proteínas mais barata

do que as encontradas nas carnes. Elas também têm o dobro das proteínas do trigo

e  o  triplo  do  arroz,  são  ricas  em  micronutrientes,  aminoácidos  e  vitamina  B,

substâncias que as tornam componentes essenciais de uma dieta saudável (FAO,

2015).

A  composição  centesimal  do  feijão-carioca  cru,  em  base  seca,

apresenta  os  seguintes  valores  médios,  de  acordo  com  a  Tabela  Brasileira  de

Composição de Alimentos (UNICAMP, 2011), em g 100 g-1:  61,2 de carboidratos;

20,0 de proteínas; 14,0 de umidade; 3,5 de cinzas e 1,3 de lipídios; e o teor de

minerais, em mg 100 g-1, é de 123 de cálcio; 210 de magnésio; 1,02 de manganês;

8,00 de ferro;  385,00 de fósforo;  1.352,00 de potássio;  0,79 de cobre e 2,00 de

zinco. Já para as vitaminas, são 0,17 mg 100 g-1 de tiamina; 4,02 mg 100 g-1 de

niacina e 0,65 mg 100 g-1 de piridoxina.

Considerando o aspecto nutricional, o feijão apresenta compostos que

tornam seu consumo de relevante importância, sendo que, contém de 20-25% de

proteína bruta, com expressivo teor de aminoácidos essenciais, como a lisina, que

exerce efeito complementar às proteínas dos cereais. Além de elevada importância

proteíca e energética, estes grãos são fonte de fibras, minerais (ferro, cálcio, cobre,

zinco,  fósforo,  potássio  e  magnésio),  e  presença  de  vitaminas  do  complexo  B.

Porém  apresenta  moderada  deficiência  em  aminoácidos  sulfurados  como  a

metionina e o triptofano, presença de fatores antinutricionais e baixa disponibilidade

de minerais (FARINELLI, et al., 2010).

A elevada quantidade de compostos fenólicos com expressiva atividade

antioxidante,  encontradas  no  tegumento  dos  grãos  de  feijão,  fez  com  que  seu

consumo esteja relacionado à redução do risco de desenvolvimento de câncer, além

de apresentar atividade antiinflamatória (OOMAH, et al., 2010). O consumo regular

do feijão traz muitos benefícios à saúde, podendo até suprir a deficiência de ferro

que  causa  anemia  e  a  de  proteínas.  Programas  governamentais  estimulam  o

  



19
consumo e a produção do feijoeiro, além de pesquisas voltadas ao melhoramento

genético, visando além das características agronômicas, questões relacionadas ao

teor e disponibilidade de nutrientes presentes nos grãos e o estímulo de produção

nas  pequenas,  médias  e  grandes  propriedades  rurais,  devido  a  importância

socioeconômica da cultura.

2.3 Escurecimento pós colheita

O consumo  entre  os  diferentes  tipos  de  feijão  variam amplamente,

dependendo da região do país, sendo o tipo carioca, caracterizado como grão creme

com estrias marrons, o preferido, em grande parte do Brasil. Vários genótipos de

feijão estão disponíveis no mercado, os quais diferem em relação à tonalidade da

cor creme e a velocidade do desenvolvimento do escurecimento dos grãos durante o

armazenamento (SILVA, 2007).

O desenvolvimento  do escurecimento  pós-colheita  no  tegumento  de

feijão  está  relacionado  a  mudanças  bioquímicas  que  ocorrem com o  passar  do

tempo. Os compostos presentes no tegumento são passíveis de sofrer oxidação e

outras reações químicas tendo como produtos novos compostos, que podem alterar

a  cor  dos  mesmos.  Segundo  Siqueira  et  al.  (2016),  o  desenvolvimento  do

escurecimento de diferentes genótipos de feijão envolve a combinação de processos

enzimáticos  e  não  enzimáticos,  sendo  essas  mudanças  influenciadas  por  vários

fatores,  como  elevada  temperatura,  umidade  relativa  do  ar,  presença  de  luz  e

oxigênio. Mas segundo Burle et al. (2010), além destes fatores o escurecimento está

relacionado com a suscetibilidade do genótipo.

Estudos têm demonstrado que os compostos fenólicos presentes no

tegumento  dos  grãos  de  feijão  estão  relacionados  ao  escurecimento,  fato

ocasionado  pela  ação  de  enzimas  oxido  –  redutases,  principalmente  a

polifenoloxidase  (PPO)  e  a  peroxidase  (POD)  (MARLES et  al.,  2008).  Segundo

Siqueira et al. (2016) o perfil de escurecimento do tegumento dos grãos de feijão

carioca varia de acordo com o genótipo, porém todos escurecem ao longo do tempo.

Os compostos fenólicos mais importantes presentes em leguminosas,

são  os  taninos,  estando  seus  níveis  associados  à  cor  dos  tecidos.  Em  estudo
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realizado por Silva (2008) foram constatados que o teor médio de tanino presente

em cinco progênies com rápido escurecimento foi 3,42 vezes superior ao obtido em

progênies que apresentaram lento desenvolvimento do escurecimento. Os valores

encontrados foram de 0,117 mg/TC e 0,034 mg/TC respectivamente.

As  condições  de  ambiente  que  favorecem  o  desenvolvimento  do

escurecimento são também favoráveis ao desenvolvimento do endurecimento hard

to cook. Dessa forma, entre as características associadas com a qualidade culinárias

do feijão carioca, a manutenção do fundo creme no tegumento é uma característica

desejável (ARAÚJO et al., 2012).

A  preferência  dos  produtores  por  cultivares  de  feijão  carioca  que

apresentem desenvolvimento tardio do escurecimento dos grãos, deve-se ao fato de

que, os consumidores associam o escurecimento do tegumento com grãos velhos e

de difícil  cozimento, resultando em um produto de baixa qualidade, apresentando

menor valor de mercado e menor tempo de prateleira nos pontos de comercialização

(PERINA, et al., 2014).

Carneiro et al. (2012), identificaram uma linhagem de feijão (VC-3), que

após alguns meses de armazenamento apresentou grãos com escurecimento tardio

do tegumento. Procurando estudar o controle genético do escurecimento de grãos

de feijão pinto também houve constatação de que está envolvido um gene com

dominância do alelo que condiciona escurecimento precoce (JUNK-KNIEVEL, et al.,

2007).

Estudos  com  marcadores  moleculares  de  DNA  associados  ao

escurecimento precoce dos grãos tem identificado três marcadores microssatélites

que se mostraram estreitamente ligados ao QTL responsável pelo escurecimento

precoce dos grãos. O marcador PVM02TC116 cossegregou com o QTL em questão,

e  os  marcadores PVESTBR-98  (2,00  cM)  e  PV176 (12,24  cM)  flanqueiam essa

região, o que sugere elevada eficiência para possível uso na seleção assistida por

marcadores moleculares (COUTO et al., 2010).

Couto  et  al.  (2010),  identificaram,  três  marcadores  microssatélites

estreitamente ligados ao QTL responsável pelo escurecimento precoce dos grãos. O

marcador  PVM02TC116 cossegregou com o QTL em questão,  e  os  marcadores

PVESTBR-98 (2,00 cM) e PV176 (12,24 cM) flanqueiam essa região, o que sugere
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elevada  eficiência  para  possível  uso  na  seleção  assistida  por  marcadores

moleculares, com a finalidade de selecionar linhagens com escurecimento tardio dos

grãos.

2.4 Determinação da cor

Quando a cor é um parâmetro utilizado na avaliação de determinada

característica, faz-se necessário o emprego de técnicas que minimizem as variações

de um julgamento visual subjetivo, sendo necessário o uso de uma determinação

numérica, de acordo com padrões estabelecidos internacionalmente, tornando sua

interpretação mais precisa e uniforme, possibilitando a comparação de diferentes

amostras entre os valores de cor (WENDT, 2006).

As células da retina dos olhos determinam a quantidade de verde ou

vermelho, azul ou amarelo e claro ou escuro. De acordo com a maneira com que

estas células informam a cor dos objetos, a Comissão Internacional de Iluminação

(Commission Internationale de I'Eclairage, CIE) estabeleceu em 1976 o sistema L*

a* b*, um diagrama de cores que possui um espaço com distribuição uniforme de

luminosidade (L*) e cromaticidades (a* e b*) (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama de Cores CIE L* a* b*. Fonte: HunterLab, 1996.

O eixo vertical representa as escalas de valores acromáticos, que vão

desde o branco na parte superior (L* = 100) que representa uma reflexão difusão
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perfeita, até o negro na inferior (L* = 0). A coordenada a* (+60/-60), positiva tende a

vermelha e negativa ao verde. A coordenada b* (+60/-60), positiva tende a amarela e

negativa ao azul (NASSAU, 1997).

Considerando os valores de luminosidade (L*) e cromaticidades (a* e

b*),  o  L*  é  a  informação mais  relevante  para  avaliar  a  cor  dos grãos de feijão,

estando associado a claridade dos mesmos. Segundo Ribeiro et al. (2003), em feijão

do tipo carioca, a maior claridade do tegumento é associada a grãos recém colhidos

e  de  rápido  cozimento.  Cultivares  do  grupo  carioca  que  apresentam grãos  com

valores de L* superior a 55 tem valor de mercado maior, sendo essas conclusões

muitas vezes feitas de forma empírica.

Ribeiro et al. (2008), avaliaram em dezenove ensaios a eficiência dos

valores de luminosidade (L*), na classificação de genótipos de feijão, observando

que os valores de luminosidade (L*) representam a claridade dos grãos e pode ser

utilizada para classificar lotes de feijão de um mesmo grupo comercial, com 90% de

exatidão no prognóstico do valor real, com alta precisão experimental.

2.5 Absorção de água pelos grãos

Além da coloração do tegumento ser associada ao envelhecimento dos

grãos, a rápida absorção de água é outro parâmetro que caracteriza a facilidade de

cozimento  dos  grãos,  sendo  determinante  para  a  aceitação  de  uma  cultivar.

Segundo Ribeiro et al. (2007), tais características são influenciadas pelo genótipo,

condições de ambiente do cultivo e armazenamento.

A capacidade de absorção de água pelos grãos aumenta com o tempo

em que permanecem embebidos, até atingir o ponto de máxima absorção. O tempo

de embebição sugerido pela metodologia oficial é de 18 horas, utilizando a relação

de uma parte de grão para quatro partes de água, sendo a análise conduzida em

temperatura ambiente (GARCIA-VELA, 1989). Entretanto este tempo de embebição

está sendo reduzido,  com base em estudos posteriores,  sendo de 11 horas e 6

minutos, para as cultivares TPS Nobre e Pérola (RIBEIRO, et al., 2003) e 8 horas e

10 minutos para IAC Carioca Aruã à 12 horas e 1 minuto para IAC Carioca Pyatã
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(RAMOS JÚNIOR; LEMOS, 2002).

Durante  o  envelhecimento  dos  grãos,  ocorrem  alterações  devido  a

ação de enzimas como peroxidase e polifenoloxidase, ocorre a formação de lignina

devido a polimerização de fenóis, estando associado a polimerização do tegumento

e a lignificação dos cotilédones, os quais, influenciam a capacidade de absorção

pelos grãos, determinada pela dificuldade de penetração da água e a limitação na

capacidade de hidratação dos grãos (LOPES, 2011).

A capacidade de cocção dos grãos de feijão está relacionada a maior

capacidade de absorção dos grãos, sendo um fator determinante para o cozimento.

Nas estimativas dos coeficientes de correlação entra as variáveis absorção e água e

tempo  de  cozimento,  Rodrigues  et  al.  (2005),  obtiveram  correlação  negativa

significativa  (p  ≤ 0,05),  demonstrando aumento da porcentagem de absorção de

água com a redução do tempo de cozimento.

Comparando o feijão caupi e o carioca, Ávila et al. (2014) observaram

que o feijão caupi apresenta maior absorção de água e pouca variação do tempo de

cozimento,  mesmo  após  doze  meses  de  armazenamento.  O  feijão  carioca

apresentou comportamento oposto, com baixa absorção de água após 12 meses de

armazenamento, com expressivo aumento do tempo de cocção. Com isso pode-se

observar que a redução na capacidade de absorção de água, acarretou aumento

significativo no tempo de cocção.

2.6 Métodos para quantificação de proteínas

Considerando a importância das proteínas na maioria dos processos

biológicos,  o  desenvolvimento  de  metodologias  para  sua  determinação  e

quantificação assume fundamental relevância em várias áreas do conhecimento. O

método de quantificação de proteínas totais pelo método de Bradford, consiste na

ligação da proteína com o corante  Coomassie Brilliant Blue G-250, com mudança

máxima de  absorção  do  corante  a  partir  de  465  a  595  nm.  A concentração  de

proteínas na amostra é proporcional à intensidade da coloração azul obtida como

resultado da ligação proteína-corante (BRADFORD, 1976).

O  Near Infrared Spectroscopy (NIRS), ou seja, infravermelho próximo
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foi descoberto por Frederick William Herschel, um músico e astrônomo profissional.

Destaca-se por ser uma metodologia rápida, sem a utilização de produtos químicos,

e  não  destrutiva.  O  método  é  considerado  secundário,  pois,  exige  valores  de

referência para desenvolver um modelo de calibração para a molécula estudada. A

precisão  dos  resultados  do  NIRS  depende  em grande  medida  da  precisão  das

análises de bancada, mas é uma metodologia considerada reprodutível (MANLEY,

2014). O equipamento é constituído de uma câmara de leitura ótica e um software

para  tratamentos  matemáticos  que,  permite  a  identificação,  qualificação  e

quantificação de compostos orgânicos nos alimentos (CAMPESTRINI, 2005).

A região compreende de 800 a 2500 nm, entre o visível de 380 a 780

nm e  316  a  12  nm.  Os  espectros  gerados  tem informações  sobre  as  ligações

orgânicas, sendo C-H, O-H e N-H. Devido à combinação de um grande número de

espectros  gerados  e  muitos  picos  sobrepostos,  a  obtenção  de  resultados  é

complexa, desta forma, o NIRS gera uma regressão linear múltipla (MLR), assim

removendo informações indesejadas como o ruído espectral ou efeito de tamanho

de partícula sem perder informações importantes, o pré – tratamento das amostras

tem a mesma finalidade. Para a calibração do NIRS é recomendado mais de cem

amostras (MANLEY, 2014).

Ribeiro et al. (2011) utilizaram o método para avaliar a bebida de café

em relação à acidez, amargor, sabor, limpeza, corpo e qualidade global. Krähmer et

al. (2015) determinaram os parâmetros de qualidade bioquímica em cacau. Bazoni

et al., (2017) utilizaram a metodologia para avaliar as alterações físico-químicas de

soja armazenada como um método rápido. Hacisalihoglu, Larbi,  e Settles (2009)

utilizaram o NIRS para avaliar o peso da semente, quantidade de proteína e amido

presente no grão do feijão.

Atualmente o NIRS traz inúmeros benefícios para diversas indústrias e

laboratórios,  no  entanto  requer  elevado  investimento  inicial  para  a  aquisição  do

aparelho, e grande quantidade de material, analisados pelas técnicas clássicas, com

a finalidade de proceder a calibração do equipamento (SANTOS et al., 2012).

Para obter a curva de calibração, a etapa de pré-processamento dos

dados individuais é de grande importância tendo o objetivo de descartar informações

que  não  são  importantes  do  ponto  de  vista  químico  e  melhorar  a  condição  do
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conjunto de dados para a posterior análise (MANLEY, 2014).

O NIRS emprega alguns métodos multivariados, o mais comum é a

regressão por  mínimos quadrados parciais  (PLS),  onde é feito  o  processamento

diretamente dos dados, extraindo as variáveis latentes (variáveis não observáveis).

Esta  regressão  tem  por  objetivo  determinar  uma  linearidade  que  sumarize  a

correlação entre as variáveis Y e X (KUHN; JOHNSON, 2013).

Para o desenvolvimento do modelo existem duas metodologias que se

diferem e podem ser utilizadas para a identificação do modelo que melhor prediz a

quantidade da molécula orgânica estudada, sendo  Cross Validation e  Test Set, na

qual,  as  duas  precisam da  etapa  de  calibração  e  validação.  A calibração  (b)  é

definida como um processo para criar um modelo que relaciona amostras preditas,

ou  seja,  lidas  pelo  espectrofotômetro  em  absorbância  (Y)  com  amostras  de

referência feito com testes de bancada (X), (ZEAITER; ROGER, 2005), conforme

equação abaixo.

b=( XT * X)−1
* XT * Y

O coeficiente de correlação varia de -1 a +1, sendo uma medida de

relação linear entre as variáveis, informando o quanto uma variável é alterada pela

mudança na outra variável. Explicando o fato de variáveis de valores baixos estarem

relacionados  com  outras  variáveis  de  valores  baixos  e  assim  se  agrupando  e

alterando o comportamento dos dados, o contrário também é verdadeiro (BRUKER,

2006).

O R² indica o coeficiente de determinação, ou seja, a porcentagem de

variância presente nos valores verdadeiros (Y) com os valores preditos (X). Quanto

mais os valores preditos se aproximam dos valores verdadeiros, maior é o R² que se

aproxima  de  100%,  sendo  um  indicador  de  ajuste  do  modelo  (BRUKER,  2006;

XIAOBO, et al., 2010).

Outro  indicador  é  o  Erro  quadrático  médio  da  estimativa  (RMSEE),

sendo a soma dos quadrados dos erros (SEE), o número de amostras (M) e o Rank

(R).  Para  a  soma  dos  quadrados  dos  erros  é  utilizado  a  fórmula  da  somatória

quadrática do residual (Res). Este indicador é utilizado no Test Set (BRUKER, 2006;

XIAOBO et al., 2010).

Para o Cross Validation (calibração e validação) é utilizado o indicador
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de erro quadrático médio da validação cruzada (RMSECV),  sendo o erro  médio

calculado  para  cada  variável  latente  analisada  individualmente  e  calculada,  o

PRESS (Soma de tempo residual preditiva dos quadrados) é a soma de todas as

diferenças quadráticas entre a concentração verdadeira e prevista. A diferença entre

a concentração verdadeira da amostra i e a concentração predita chama-se  Differ

(BRUKER, 2006).

Para  Test  Set  (validação)  é  utilizado  o  erro  quadrático  médio  da

previsão (RMSEP) que determina a medida de concordância entre o valor predito e

o valor verdadeiro (BRUKER, 2006).

O Desvio residual de predição (RPD) determina a razão entre o desvio

padrão e o erro padrão predito. O Desvio padrão (SD) é o grau em que os valores

dos componentes de um conjunto de amostras estão dispersos em torno do valor

médio da componente, sendo a raiz quadrada da variância. Para M o número de

espectros e  ym o valor médio da componente. O erro padrão de predição (SEP)

indica o desvio padrão de todos os valores de medição corrigidos de polarização a

partir do valor verdadeiro (BRUKER, 2006).3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 – Obtenção do Material Vegetal

Para  padronização  das  condições  do  ambiente  de  cultivo  entre  os

diferentes genótipos estudados, um experimento a campo foi implantado entre os

meses de outubro de 2016 a janeiro de 2017, na área experimental da Universidade

Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Câmpus  Pato  Branco,  localizada  a  26º11’S  e

52º40’W,  com  altitude  próxima  de  700  m  e  clima  classificado  como  Cfa  (clima

subtropical  úmido),  sendo  o  solo  é  caracterizado  como  Latossolo  Vermelho

Distrófico.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com

dez genótipos de feijão-carioca, apresentando características contrastantes quanto

ao desenvolvimento do escurecimento (Figura 2), e quatro repetições, sendo cada

parcela constituída de seis metros de comprimento com quatro linhas espaçadas a

0,40 m.
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Figura  2  –  Genótipos  de  feijão  e  sua  caraterização  quanto  a  velocidade  de  escurecimento  do
tegumento dos grãos (conforme descritores).

Anteriormente  a  implantação  do  experimento  foi  realizada  coleta  e

análise do solo (Tabela 1). A densidade de semeadura foi conforme recomendações

de cada genótipo e o manejo  da cultura e correção do solo foi  de  acordo com

recomendações da Comissão Técnica Sul-Brasileira de Feijão (CTSBF).

Tabela 1 – Resultado da análise de Solo.

MO

g dm-3

P

mg dm-3

K

cmolc dm-3

Ca

cmolc dm-3

Mg

cmolc dm-3

pH

CaCl2
V(%)

Índice

SMP

SB

cmolc dm-3

H+Al

cmolc dm-

3

49,59 5,03 0,33 6,62 1,93 4,3 53,00 5,74 5,77 5,47

Após a maturação, as parcelas foram arrancadas, trilhadas e limpas

separadamente. A secagem dos grãos foi feita sob ventilação constante até umidade

de  14  %.  Após  os  grãos  de  cada  cultivar  foram  colocados  em  bandejas  e

armazenados  em  câmara  com  temperatura  de  40±3  °C  e  umidade  relativa  de

75±3%, sengundo Siqueira (2013), com modificações. As análises foram realizadas

aos 0, 15, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento, caracterizando o experimento
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como um bifatorial,  com dez genótipos e seis tempos de coleta após o início do

armazenamento.

3.2 – Avaliação da cor do tegumento dos grãos

A coloração do tegumento foi avaliada em colorímetro ColorQuest XE

(Hunter Lab) com iluminação difusa (iluminante D65, ângulo de visão 10°), modo de

refletância,  utilizando-se  a  escala  de  cor  CIE  L*  a*  b*.  As  amostras  foram

homogeneizadas,  colocadas  em  cubeta  de  quartzo  de  50  mm  e  submetidas  à

análise de coloração. Os resultados foram expressos em termos de luminosidade L*,

cromaticidade  a*  e  b*,  diferença  total  de  cor  ΔE*  (Equação  1)  e  índice  de

escurecimento IE (Equação 2) (BAL et al., 2011).

Equação 1 – ∆ E⁕ =√ (∆ L⁕ )2+(∆ a⁕ )2+( ∆ b⁕ )2 onde:

∆E*= Diferença Total de cor.

∆L*= L*5(L* grãos após cinco meses de armazenamento)–L*0(L* grãos

recém-colhidos).

∆a*= a*5(a* grãos após cinco meses de armazenamento)–a*0(a* grãos

recém-colhidos).

∆b*= b*5(b* grãos após cinco meses de armazenamento)–b*0(b* grãos

recém-colhidos).

Equação 2 – I E=
100 * ( X−0,31)

0,17
onde, X=

at
⁕ +1,75 Lt

⁕

5,645 Lt
⁕+at

⁕−3,012 bt
⁕

3.3 – Absorção de água

Para estimar a absorção de água, as amostras foram imersas em água

destilada por um período de 12 horas. Em um becker foram adicionados 80 mL de
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água destilada e 20 g de feijão, em uma relação de massa de 4/1. A cada 1 hora as

amostras foram retiradas da água, colocadas em papel filtro por 2 minutos e após

pesadas,  retornando  à  imersão  em  água.  A  absorção  de  água  representa  a

quantidade de água absorvida pelo produto em função da sua matéria seca, sendo

determinada pela equação 3.

Equação 3 – A b= M e−M s
M e

* 100  onde:

Ab (%)= Absorção de água

Me = Massa depois da embebição (g).

Ms = Massa da matéria seca do produto (g).

3.4 – Massa de mil grãos

A massa de mil grãos foi determinada segundo as recomendações das

Regras  para  Análise  de  Sementes  (RAS)  (BRASIL,  2009),  utilizando-se  oito

repetições de 100 grãos, que foram pesados em balança de precisão (0,001 g), com

resultados expressos em gramas. Foram calculados também a variância e o desvio

padrão para obter o coeficiente de variação, o qual não pode ser superior a 4%.

3.5 – Proteínas Solúveis

A  quantificação  de  proteínas  solúveis  foi  realizada  segundo

metodologia descrita por Bradford (1976). Foram pesados 1 g de tegumento e em

seguida macerados em almofariz com 10 mL de tampão fosfato 0,2 M pH 7,5. Os

extratos foram centrifugados a 12.000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante

foi utilizado para a análise e as leituras foram feitas a 630 nm, em espectrofotômetro.

A concentração  de  proteínas  foi  expressa  em  função  da  curva-padrão  de  BSA
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(soroalbumina bovina), em mg de proteínas por grama de tegumento-1.

3.6 – Análise de predição NIRS

Para  análise  no  NIRS  as  amostras  foram  trituradas  em  duas

granulosidades,  farinha e farelo,  com um número de  mach de 2  mm. Para isso

utilizou o moinho triturador da Finex. No equipamento espectrômetro modelo FT-NIR

modelo MPA (Multi Purpose Analyzer) da Bruker, as amostras foram acomodadas

em uma cubeta de quartzo giratória na quantidade de 20 g e as condições de leitura

do equipamento foram de 16 cm-¹ de resolução e 34 acumulações espectrais.

3.7- Análises estatísticas

Para as variáveis luminosidade (L*), cromaticidades a* e b*, índice de

escurecimento, absorção de água, proteínas e peso de mil sementes foi realizada

análise  de  variância  e  teste  de  comparação  de  médias  por  Scott-Knott  pelo

programa Genes (Cruz, 2008).

Adicionalmente, no programa Genes (Cruz, 2008), foi realizada análise

multivariada  com  intuito  de  verificar  a  contribuição  relativa  dos  caracteres  para

estudo da divergência genética dos grãos recém-colhidos e após armazenamento

em condições de envelhecimento acelerado. Considerando a análise baseada na

distância  (D²)  de  Mahalanobis,  em que  a  importância  relativa  dos  caracteres  foi

estimada por meio da participação dos componentes relativos a cada caractere no

total da dissimilaridade observada utilizando o critério de Singh (1981).

Visando  identificar  os  genótipos  com desempenho  similar  de  forma

separada, foi realizada a análise de agrupamento. Foi considerado no processo de

agrupamento,  as estimativas dos valores genotípicos de cada genótipo de grãos

recém-colhidos e após armazenamento. A análise de agrupamento foi realizada com

o grupo original de caracteres considerando-se a técnica de otimização proposta por

Tocher,  utilizando  a  matriz  obtida  pela  análise  da  distância  generalizada  de

Mahalanobis.
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Com os espectros gerados no NIRS, primeiramente verificou-se qual a

melhor  região  de  dados  para  utilizar  na  modelagem.  Desta  forma,  gerou-se  um

boxplot e um histograma de todos os dados. Devido à existência de regiões com

poucas  amostras  gerou-se  novamente  um  boxplot  e  histograma,  mas  sem  os

outliers definindo-se a região ideal.

A  construção  de  modelos  PLS  foi  executado  no  programa

computacional  Opus  versão  7.2.  Para  as  amostras  de  farinha  e  farelo  foram

utilizados  dois  métodos  de  predição  o  Cross  Validation e  o  Test  Set para

comparação  dos  dois  modelos  e  avaliação  da  melhor  predição  dos  teores  de

proteína, devido a baixa variabilidade proteica entre as amostras. O Cross Validation

consiste em um único grupo de espectros para a calibração e para a validação,

utilizando 2 amostras para leading out. Desta forma, foram utilizadas 426 amostras

com suas repetições sem outliers. Pelo método do Test Set há a separação manual

dos  espectros  em  dois  grupos  espectrais,  sendo  30%  dos  espectros  para  a

validação e 70% para a calibração do modelo. Para a farinha foram utilizadas 297

amostras sendo 227 para o grupo de calibração e 70 para o grupo de validação.

Para o farelo foram utilizadas 370 amostras, sendo 284 para calibração e 86 para

validação. O pré-tratamento espectral individual utilizado foi centrado na média para

os  dois  modelos.  Para  gerar  o  modelo  de  predição  utilizou-se  a  ferramenta

matemática da segunda derivada.

Os  modelos  foram  ajustados  por  PLS,  analisando  os  seguintes

parâmetros  estatísticos  para  Cross  Validation:  RMSEE  e  R²  para  calibração

RMSECV e R² na validação. Para o  Test Set os parâmetros estatísticos avaliados

foram:  RMSEE  e  R²  na  calibração,  RMSEP  e  R²  na  validação.  O  modelo  foi

escolhido por maior R² menor RMSEE e RMSEP, sendo resultado das otimizações

obtidas pelo software.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos  os  genótipos  avaliados  apresentaram  mudanças  da  cor  do

tegumento,  sendo  que,  visualmente  o  escurecimento  ocorreu  em  intensidades

diferentes após os 120 dias de armazenamento. Este comportamento era esperado,

pois  os  grãos  de  feijão-carioca  escurecem  ao  longo  do  tempo,  sendo  que  a

velocidade e a intensidade do escurecimento são determinantes na caracterização

de cada genótipo (Figura 3).

Para  o  parâmetro  luminosidade  (L*),  compreendido  entre  o  branco

(L*=100),  até  o  preto  (L*=0),  todos os  genótipos apresentaram decréscimos dos

valores  de  L*  durante  os  quatro  meses  de  armazenamento,  indicando  o

escurecimento dos grãos (Tabela 2).

Logo  após  a  colheita,  não  houve  diferenças  significativa  entre  os

genótipos.  Após  quinze  dias  de  armazenamento,  os  genótipos  BRS  Estilo,  IAC

Imperador, Pérola e IPR Tangará, já apresentaram decréscimos significativos, sendo

que, para IPR Curió foram necessários 30 dias de armazenamento e 60 dias para

BRSMG  Madrepérola,  IAC  Milênio,  BRS  Requinte,  ANFc  9  e  TAA  Dama,

apresentarem decréscimos significativos da luminosidade.

Levando  em  consideração  a  característica  do  desenvolvimento  do

escurecimento dos grãos, informação base para escolha dos genótipos utilizadas no

experimento,  aqueles  que  tinham  como  característica  o  escurecimento  lento

(BRSMG  Madrepérola,  IAC  Milênio,  BRS  Requinte,  ANFc  9  e  TAA  Dama,

necessitaram  de  maior  tempo  (60  dias)  de  armazenamento  para  apresentar

decréscimos significativo da luminosidade.

Aos 120 dias de armazenamento cinco genótipos apresentaram valores

superiores de luminosidade, ou seja, mais claros, não diferindo significativamente,

sendo IPR Curió (34,89), BRSMG Madrepérola (35,71), BRS Requinte (34,49), ANFc

9 (36,43) e TAA Dama (35,18), enquanto BRS Estilo (32,84), IAC Imperador (32,14),

IAC Milênio (33,14),  Pérola (33,29) e IPR Tangará (34,04),  apresentaram valores

inferiores de L*, ou seja mais escuros. O comportamento do genótipo IAC Milênio,

foi interessante pois até 90 dias de armazenamento estava entre os genótipos com

maior  valor  de  L*,  apresentando  decréscimo  expressivo  no  último  período  de
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avaliação.

O  armazenamento  prolongado  do  feijão  em  condições  de  alta

temperatura  e  umidade  relativa  tem  sido  associado  ao  desenvolvimento  do

escurecimento e do defeito textural conhecido como hard-to-cook (HTC), dificultando

o cozimento dos grãos (RIBEIRO et al., 2009).

Comportamento semelhante foi obtido por João (2016), que durante o

armazenamento dos grãos em condições de umidade e temperatura ambiente, a

cultivar BRSMG Madrepérola, destacou-se pelo maior valor de luminosidade (55,47)

após 210 dias de armazenamento, em comparação com BRS 9435 Cometa, BRS

Estilo, BRSMG Majestoso e BRS Notável, com valores inferiores.

Segundo Ribeiro  et  al.  (2008) os grãos de feijão-carioca com maior

valor de mercado são aqueles com valores de luminosidade L* de aproximadamente

55.  No  entanto,  para  os  grãos  recém-colhidos  foram  inferiores,  podendo  ser

explicado pelas condições do ambiente de cultivo, que foi úmido durante o final do

ciclo. Ribeiro et al. (2004), avaliaram 16 cultivares de feijão em três safras e épocas

distintas de semeadura, confirmando que a coloração do tegumento dos grãos é

influenciada pelo ambiente. Este comportamento foi identificado também por Lopes

(2011), que avaliou a luminosidade dos grãos de feijão-carioca em diferentes épocas

de cultivo, sendo que na época das águas os valores de luminosidade L* foram

inferiores.
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IPR Curió BRS Estilo
IAC

Imperador
BRSMG

Madrepérola
IAC Milênio

BRS
Requinte

ANFc 9 TAA Dama Pérola IPR Tangará

Figura 3   – Genótipos de feijão-carioca recém-colhidos (linha superior) e após quatro meses de armazenamento (linha inferior) sob condições de envelhecimento
acelerado.
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Tabela 2 – Luminosidade L* do tegumento de dez genótipos de feijão-carioca, durante 120 dias de armazenamento sob condições de envelhecimento acelerado.

Genótipos
Tempo de Armazenamento (dias)

0 15 30 60 90 120
Luminosidade L*

IPR Curió 42,56±1,15 Aa 40,58±2 Aa 38,85±1,01 Ba 38,04±0,83 Ba 35,96±2,51 Ca 34,89±2,63 Ca
BRS Estilo 42,76±1,14 Aa 39,38±1,73 Ba 38,40±1,87 Ba 34,80±2,17 Ca 33,49±1,57 Ca 32,84±0,82 Cb

IAC Imperador 44,21±0,79 Aa 40,38±1,62 Ba 39,54±1,63 Ba 35,93±2,65 Ca 33,33±2,35 Da 32,14±0,57 Db
BRSMG Madre. 43,54±1,25 Aa 41,26±1,15 Aa 40,75±1,13 Aa 37,26±3,14 Ba 36,30±2,38 Ba 35,71±2,19 Ba

IAC Milênio 41,68±1,10 Aa 39,87±0,80 Aa 39,27±0,83 Aa 35,68±2,20 Ba 34,14±1,73 Ba 33,14±1,87 Bb
BRS Requinte 40,34±1,12 Aa 39,67±0,96 Aa 38,40±0,59 Aa 39,91±1,34 Ba 34,87±2,15 Ba 34,49±2,15 Ba

ANFc 9 41,64±0,95 Aa 40,81±0,69 Aa 40,60±0,47 Aa 36,72±2,34 Ba 35,86±1,81 Ba 36,43±1,58 Ba
TAA Dama 41,91±0,35 Aa 41,22±0,86 Aa 40,74±1.43 Aa 36,03±2,75 Ba 35,45±2,45 Ba 35,18±2,17 Ba

Pérola 43,03±1,73 Aa 40,09±1,21 Ba 39,60±0,80 Ba 34,45±2,10 Ca 35,24±2,21 Ca 33,29±1,40 Cb
IPR Tangará 43,82±1,26 Aa 40,47±1,21 Ba 38,46±1,76 Ca 37,99±1,17 Ca 34,24±1,21 Ca 34,04±1,78 Db

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na HORIZONTAL e minúscula na VERTICAL, não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott ( p 0,05). Médias
seguidas do desvio padrão.
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A cromaticidade a* (Tabela 3), parâmetro de cor compreendido entre o

verde  e  vermelho,  apresentou  aumento  significativo  para  todos  os  genótipos

avaliados  durante  os  cinco  meses  de  armazenamento,  sendo  que,  aos  quinze

primeiros dias houve diferenças significativas para a maioria dos genótipos.

Após os 120 dias de armazenamento os genótipos IPR Curió (5,43),

BRSMG Madrepérola (4,74), BRS Requinte (5,71), ANFc 9 (5,35), TAA Dama (5,18),

apresentaram valores inferiores de cromaticidade a*, quando comparados com BRS

Estilo (6,34), IAC Imperador (6,50), IAC Milênio (6,34), Pérola (6,36) e IPR Tangará

(6,04), que apresentaram valores superiores de cromaticidade a*.

Observando  os  valores  de  luminosidade  L*  e  cromaticidade  a*,

percebe-se que os valores de a* observados aos 120 dias de armazenamento foram

menores nos genótipos com maiores valores de L*, indicando a contribuição dos

dois  parâmetros  para  a  característica  do  escurecimento  dos  grãos.  Resultado

semelhante foi encontrado por Siqueira (2013) e NasarAbbas et al. (2009), os quais

relataram que durante o processo de escurecimento dos grãos de feijão, ocorre o

avermelhamento seguido de perda de luminosidade.

Os  valores  da  cromaticidade  b*  (Tabela  3),  parâmetro  de  cor

compreendido entre o azul e amarelo, apresentaram variações menos expressivas

que  cromaticidade  a*  e  luminosidade  L*.  Os  genótipos  IPR  Curió,  BRSMG

Madrepérola, BRS Requinte, ANFc 9 e IPR Tangará não apresentaram diferenças

significativas  com  o  armazenamento.  BRS  Estilo,  IAC  Imperador,  IAC  Milênio,

apresentaram redução e TAA Dama e Pérola apresentaram acréscimos no valor da

cromaticidade b*.

Os  dez  genótipos  avaliados  diferenciaram-se  em  relação  à

cromaticidade b*, apenas aos 120 dias de armazenamento (Tabela 3). IPR Curió

(7,33),  BRSMG Madrepérola  (7,58),  BRS Requinte  (7,64),  ANFc 9  (8,45)  e  TAA

Dama (8,24) apresentaram valores superiores de cromaticidade b* aos 120 dias de

armazenamento, relacionando-se com BRS Estilo (6,24), IAC Imperador (5,94), IAC

Milênio  (5,34),  Pérola  (6,43),  IPR  Tangará  (6,49),  que  apresentaram  valores

significativamente inferiores de cromaticidade b* aos 120 dias de armazenamento.

Levando em consideração as variáveis luminosidade L*, cromaticidade

a* e b*, os genótipos que apresentaram menor valor de L*, ou seja, mais escuros,

apresentando valores  superiores  de  a*  e  inferiores  de b*,  indicando  que  com o

tempo  de  armazenamento,  os  genótipos  mais  suscetíveis  ao  escurecimento,
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apresentaram a tendência de avermelhamento e coloração amarela menos intensa,

explicando o escurecimento dos grãos.

Em diversos trabalhos avaliando o escurecimento em frutas, o índice

de  escurecimento  é  obtido  por  meio  de  avaliação  visual  da  extensão  da  área

escurecida  com  escala  pré  definida,  ou  por  meio  da  absorbância  por

espectrofotômetro  (ZHU  et  al.,  2009).  Para  grãos  a  Equação  2  é  amplamente

utilizada  em  avaliações  do  escurecimento  em  alimentos  (BAL  et  al.,  2011;

SARICOBAN e YILMAZ, 2010).

O  índice  de  escurecimento  (IE)  apresentou  valores  crescentes

conforme prolongamento do armazenamento para todos os genótipos (Tabela 4). No

início  do  armazenamento  não houve diferenças entre  os  genótipos,  porém após

quinze, 30 e 60 dias os genótipos diferenciaram-se. BRS Estilo (43,03), IAC Milênio

(42,11)  e  Pérola  (41,64)  apresentaram  os  maiores  valores  e  ANFc  9  (31,94)

apresentou o menor IE aos 60 dias de armazenamento.

A diferença total  de  cor  (ΔE)  é  um parâmetro  que avalia  de  forma

conjunta a luminosidade L* e cromaticidade a* e b*, levando em consideração, neste

caso,  valores  referentes  a  grãos  recém-colhidos  e  após  120  dias  de

armazenamento. Conforme tabela 4, houve alterações significativas de cor, sendo

que, IPR Curió (8,74), BRSMG Madrepérola (8,48), BRS Requinte (6,77), ANFc 9

(6,40),  e TAA Dama (8,03)  apresentaram menor valor e BRS Estilo  (10,74),  IAC

Imperador  (12,77),  IAC  Milênio  (9,66),  Pérola  (10,54)  e  IPR  Tangará  (10,62),

apresentaram  maior  variação  de  cor  entre  o  início  e  aos  120  dias  de

armazenamento.

Pode-se  agrupar  os  genótipos  de  acordo  com  a  suscetibilidade  ao

escurecimento, sendo que o genótipo com menor valor de ΔE foi o ANFc 9 (6,40),

não diferindo estatisticamente de IPR Curió, BRSMG Madrepérola, BRS Requinte e

TAA Dama.  O  genótipo  com maior  valor  de  ΔE  foi  IAC Imperador  (12,77),  não

diferindo de BRS Estilo, IAC Milênio, Pérola e IPR Tangará. Este comportamento já

foi identificado pela avaliação individual de L*, a* e b*, sendo que a diferença total de

cor comprovou este comportamento pela avaliação generalizada das variáveis. Os

genótipos  BRSMG  Madrepérola  e  BRS  Requinte  já  foram  caracterizados  pelo

escurecimento lento dos grãos, conforme Carneiro et al. (2012) e Faria et al. (2004).
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Tabela 3 – Cromaticidades a* e b* do tegumento de dez genótipos de feijão-carioca, durante 120 dias de armazenamento sob condições de envelhecimento
acelerado.

Genótipos
Tempo de Armazenamento (dias)

0 15 30 60 90 120
Cromaticidade a*

IPR Curió 2,38±0,20 Cb 3,36±0,71 Bb 3,87±0,51 Bb 4,51±0,83 Ab 5,04±0,68 Ab 5,43±0,68 Ab
BRS Estilo 2,83±0,18 Ca 4,44±0,43 Ba 4,88±0,11 Ba 5,91±0,66 Aa 6,31±0,48 Aa 6,34±0,47 Aa

IAC Imperador 2,56±0,28 Ca 4,95±0,37 Ba 5,29±0,27 Ba 6,02±0,24 Aa 6,32±0,25 Aa 6,50±0,36 Aa
BRSMG Madre. 2,02±0,18 Db 2,83±0,52 Cc 3,34±0,51 Bb 3,61±0,41 Bc 4,09±0,30 Ab 4,74±0,48 Ab

IAC Milênio 2,98±0,75 Ca 4,60±0,45 Ba 5,07±0,49 Ba 5,81±0,50 Aa 6,15±0,41 Aa 6,34±0,40 Aa
BRS Requinte 3,03±0,55 Ca 4,46±0,32 Ba 4,69±0,18 Ba 5,24±0,13 Aa 5,59±0,33 Aa 5,71±0,32 Ab

ANFc 9 2,25±0,43 Db 2,64±0,44 Dc 3,34±0,94 Cb 3,90±0,67 Bb 4,56±0,70 Bb 5,35±0,58 Ab
TAA Dama 1,74±0,16 Db 2,50±0,40 Cc 2,68±0,29 Cc 3,66±0,19 Bb 4,70±0,91 Ab 5,18±0,49 Ab

Pérola 2,57±0,30 Ca 4,19±0,35 Ba 4,45±0,28 Ba 5,85±0,30 Aa 6,14±0,40 Aa 6,36±0,26 Aa
IPR Tangará 2,21±0,28 Db 3,60±0,17 Cb 4,32±0,54 Ba 5,05±0,49 Ba 5,84±0,36 Aa 6,04±0,21 Aa

Cromaticidade b*

IPR Curió 7,50±0,48 Aa 7,62±0,35 Aa 7,58±0,76 Aa 8,25±0,65 Aa 7,95±1,03 Aa 7,33±2,14 Aa
BRS Estilo 7,94±0,69 Aa 7,78±0,70 Aa 7,59±0,57 Aa 9,00±1,84 Aa 7,69±1,25 Aa 6,24±0,42 Bb

IAC Imperador 7,53±0,59 Aa 8,56±0,49 Aa 8,27±0,06 Aa 7,94±1,06 Aa 6,52±0,61 Ba 5.94±0,62 Bb
BRSMG Madre. 7,35±0,56 Aa 7,34±0,92 Aa 8,12±0,54 Aa 8,70±0,44 Aa 8,89±0,56 Aa 7,58±0,65 Aa

IAC Milênio 8,13±1,23 Aa 8,43±0,56 Aa 8,82±0,88 Aa 9,22±1,16 Aa 7,48±0,72 Aa 5,34±1,11 Bb
BRS Requinte 7,40±1,12 Aa 7,82±0,61 Aa 7,77±0,61 Aa 8,27±1,03 Aa 6,95±0,86 Aa 7,64±1,03 Aa

ANFc 9 6,80±0,58 Aa 6,95±1,00 Aa 7,22±1.05 Aa 8,00±0,89 Aa 7,91±1,37 Aa 8,50±1,37 Aa
TAA Dama 6,12±0,47 Ba 6,77±0,32 Ba 6,51±0,94 Ba 8,50±0,25 Aa 8,04±1,52 Aa 8,24±1,29 Aa

Pérola 7,61±0,74 Ba 7,36±0,23 Ba 7,59±0,86 Ba 8,66±1,16 Aa 8,78±1,15 Aa 6,43±0,96 Bb
IPR Tangará 7,32±0,55 Aa 6,81±0,68 Aa 7,44±0,63 Aa 7,60±0,94 Aa 8,08±0,97 Aa 6,49±1,22 Ab

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na HORIZONTAL e minúscula na VERTICAL, não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott ( p 0,05). Médias
seguidas do desvio padrão.
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Tabela 4 – Índice de escurecimento (IE) do tegumento de dez genótipos de feijão-carioca durante 120 dias de armazenamento sob condições de envelhecimento
acelerado.

Genótipos

Tempo de Armazenamento (dias)
0 15 30 60 90 120 0-120

Índice de Escurecimento IE ΔE
IPR Curió 23,18±2,14 Ba 26,63±3,16 Bb 28,65±2,15 Ba 32,77±11,65 Ab 34,91±5,30 Aa 34,34±5,21 Aa 8,74±2,14 b
BRS Estilo 25,05±1,89 Ca 29,98±3,03 Ba 31,02±2,22 Ba 43,03±5,09 Aa 39,59±3,48 Aa 34,80±3,20 Ba 10,74±1,69 a

IAC Imperador 22,54±1,63 Ba 32,48±2,79 Aa 32,93±1,83 Aa 37,05±4,19 Ab 35,32±4,14 Aa 34,76±3,40 Aa 12,77±1,20 a
BRSMG Madre. 21,59±2,23 Ba 24,30±3,74 Bb 27,96±3,29 Ba 33,63±8,82 Ab 36,15±3,96 Aa 33,37±3,63 Aa 8,48±1,68 b

IAC Milênio 26,68±3,51 Ba 31,81±1,55 Ba 34,46±2,82 Ba 42,11±4,83 Aa 37,59±3,00 Aa 31,00±2,68 Ba 9,66±2,03 a
BRS Requinte 25,51±4,62 Ba 29,85±2,60 Ba 31,21±2,31 Ba 35,61±3,57 Ab 33,58±3,47 Aa 36,71±1,69 Aa 6,77±2,56 b

ANFc 9 21,50±2,83 Ba 23,13±3,44 Bb 25,29±4,72 Bb 31,94±3,96 Ac 33,73±9,21 Aa 36,79±4,47 Aa 6,40±1,88 b
TAA Dama 18,50±1,19 Ba 22,02±1,30 Bb 21,92±2,73 Bb 34,24±8,06 Ab 35,70±7,91 Aa 37,23±4,47 Aa 8,03±1,76 b

Pérola 23,43±1,68 Ca 27,61±1,58 Ca 29,16±2,85 Ca 41,64±2,67 Aa 42,88±2,32 Aa 34,97±2,74 Ba 10,54±0,83 a
IPR Tangará 21,66±1,48 Ba 24,60±2,02 Bb 29,45±3,33 Aa 32,61±3,87 Ab 36,07±5,21 Aa 33,59±2.90 Aa 10,62±1,65 a

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na HORIZONTAL e minúscula na VERTICAL, não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott ( p 0,05). Médias
seguidas do desvio padrão.
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A capacidade de absorção de água dos grãos diminuiu com o tempo de

armazenamento para a maioria dos genótipos estudados, sendo que, apenas IAC

Milênio, BRS Estilo e Pérola não apresentaram diferenças significativas após os 120

dias de armazenamento (Tabela 5). Delfino et al. (2010), avaliaram a capacidade de

absorção de água dos grãos da cultivar Pérola durante 60 dias de armazenamento

em condições ambiente, observando decréscimos de 130 para 110 % após 60 dias

de  armazenamento.  Os  principais  fatores  que  afetam a  taxa  de  embebição  dos

grãos de feijão são a cultivar, nível de umidade e tempo de armazenamento (RIOS

et al., 2003).

Logo após a colheita os genótipos com maior capacidade de absorção

de  água  foram  BRS  Estilo,  TAA  Dama  e  Pérola.  Após  os  120  dias  de

armazenamento BRS Estilo, IAC Milênio, TAA Dama e Pérola apresentaram maior

capacidade  e  BRSMG  Madrepérola  apresentou  a  menor,  diferindo  dos  demais

genótipos avaliados.

Os  genótipos  que  apresentaram maior  capacidade  de  absorção  de

água logo após a colheita mantiveram-se após 120 dias de armazenamento, sendo

que, somente IAC Milênio que no início do armazenamento apresentava absorção

inferior, manteve-se entre os genótipos com maior capacidade de absorção de água

após os 120 dias de armazenamento.

Os maiores  decréscimos foram observados entre  90  e  120 dias  de

armazenamento para a maioria dos genótipos, podendo estar associada ao nível

elevado  de  envelhecimento  dos  grãos,  o  qual  foi  acelerado  pelas  condições  de

umidade  e  temperatura,  fatores  que  segundo  Ávila  et  al.  (2014),  aceleram  o

aparecimento  do  defeito  conhecido  como  “hard-to-cook”  (HTC)  nos  feijões

armazenados  apresentando  correlação  positiva  com a  queda  da  capacidade  de

absorção de água. 

Pode-se observar que a absorção de água pelos grãos aumenta com o

tempo de embebição (Figura 4) para todos os genótipos, tanto para grãos recém-

colhidos como após 120 dias de armazenamento. Os grãos do genótipo BRS Estilo

apresentaram o maior teor de absorção e BRSMG Madrepérola apresentou a menor

absorção, podendo concluir que os padrões de absorção de água dos grãos são

influenciados pelas características de cada genótipo.

Resultados semelhantes foram encontrados por João (2016), ao avaliar

as curvas de absorção de água das cultivares BRS Estilo, BRSMG Madrepérola,
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BRS  9435  Cometa,  BRSMG  Majestoso  e  BRS  Notável  aos  60  e  90  dias  de

armazenamento,  sendo  que,  a  absorção  de  água  aumentou  com  o  tempo  de

embebição e BRS Estilo foi o genótipo com maior absorção e BRSMG Madrepérola

foi o genótipo com menor absorção.

O padrão de absorção modificou-se após o armazenamento dos grãos

por 120 dias em condição de envelhecimento acelerado, com IAC Imperador, IPR

Tangará, BRS Requinte, BRSMG Madrepérola e IPR Curió apresentaram menor teor

de absorção de água, no decorrer das 12 horas de avaliação.

Em estudo das curvas de absorção de água das cultivares de feijão

BRS Radiante, Ouro Vermelho, BRS MG Talismã, BRS Supremo e Bolinha, também

verificou-se aumento da absorção de água pelos grãos, à medida que aumentava o

tempo de embebição, porém o padrão de absorção foi o mesmo, após 12 meses de

armazenamento, em relação aos grãos recém-colhidos (Oliveira, 2010).

Durante  o  armazenamento  o  peso  de  mil  sementes  apresentou

diferenças, porém se considerar apenas os valores referentes ao início e após 120

dias de armazenamento, não foram significativas para todos os genótipos avaliados.

IPR Curió, BRS Estilo, IAC Imperador, TAA Dama e Pérola apresentaram aumento

dos  valores  de  peso  de  mil  sementes,  principalmente  após  30  dias  de

armazenamento,  porém após  120  dias  essa  diferença  já  não  foi  significativa.  O

elevado teor de umidade (75%) da condição em que os grãos foram armazenados

pode explicar o aumento do peso de mil sementes já no primeiro mês de avaliação,

pois o teor de água da semente é função direta da umidade relativa do ambiente e

da pressão de vapor de água da semente e outros fatores intrínseco a semente

(MARCOS FILHO, 2005), BRS Estilo, TAA Dama e Pérola apresentaram os maiores

percentuais de absorção de água após 120 dias de armazenamento (Tabela 5).

Resultados semelhantes foram encontrados por Haeberlin (2017), que

ao avaliar o comportamento de sementes de canola, com diferentes percentuais de

umidade durante 180 dias de armazenamento observaram oscilações de peso de mil

sementes  durante  os  120  dias  de  armazenamento,  porém  os  resultados  finais

obtidos  não  apresentaram  diferenças  significativas.  Cassol  et  al.  (2012),  ao

analisarem  o  comportamento  de  cinco  lotes  de  feijão  carioca  da  cultivar  IPR

Tangará,  durante  90  dias  de  armazenamento  não  encontraram  diferenças

significativas para o peso de mil sementes.
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Tabela 5 – Absorção de água dos grãos de dez genótipos de feijão-carioca, durante 120 dias de armazenamento sob condições de envelhecimento acelerado.

Genótipos

Tempo de Armazenamento (dias)
0 15 30 60 90 120 0-120

Absorção de água (%) % ΔAbs.
IPR Curió 1,32±0,05 Ab 1,34±0,03 Ab 1,34±0,03 Ab 1,33±0,04 Ab 1,34±0,10 Ac 1,23±0,12 Bb -6,97

BRS Estilo 1,50±0,03 Aa 1,54±0,01 Aa 1,43±0,03 Ba 1,43±0,04 Ba 1,55±0,08 Aa 1,54±0,02 Aa 2,74

IAC Imperador 1,39±0,02 Ab 1,47±0,01 Aa 1,31±0,04 Bb 1,40±0,04 Aa 1,46±0,08 Ab 1,27±0,10 Bb -8,43

BRSMG Madre. 1,26±0,07 Ab 1,38±0,05 Ab 1,32±0,08 Ab 1,31±0,11 Ab 1,37±0,08 Ac 1,06±0,07 Bc -16,01

IAC Milênio 1,36±0,01 Ab 1,42±0,05 Ab 1,36±0,03 Ab 1,40±0,07 Aa 1,45±0,10 Ab 1,49±0,08 Aa 9,15

BRS Requinte 1,37±0,02 Ab 1,38±0,03 Ab 1,38±0,02 Aa 1,32±0,03 Ab 1,38±0,02 Ac 1,16±0,15 Bb -15,79

ANFc 9 1,35±0,03 Ab 1,31±0,01 Ab 1,35±0,01 Ab 1,32±0,05 Ab 1,35±0,08 Ac 1,17±0,13 Bb -12,97

TAA Dama 1,50±0,03 Aa 1,44±0,03 Ab 1,46±0,03 Aa 1,48±0,06 Aa 1,50±0,06 Aa 1,43±0,06 Ba -4,76

Pérola 1,47±0,04 Aa 1,40±0,01 Ab 1,43±0,05 Aa 1,45±0,03 Aa 1,53±0,08 Aa 1,44±0,08 Aa -2,21

IPR Tangará 1,36±0,03 Ab 1,41±0,02 Ab 1,45±0,02 Aa 1,46±0,03 Aa 1,49±0,05 Aa 1,20±0,10 Bb -11,29

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na HORIZONTAL e minúscula na VERTICAL, não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott ( p 0,05). Médias
seguidas do desvio padrão.
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Figura 4 –  Curva de absorção de água (%) dos grãos de dez genótipos de feijão-carioca, grãos
recém-colhidos  (A)  e  após  120  dias  de  armazenamento  (B)  sob  condições  de
envelhecimento acelerado.

   



                                                                                                                                                                                                            44

Tabela 6 – Massa de mil  grãos (g) de dez genótipos de feijão carioca, durante 120 dias de armazenamento sob condições de
envelhecimento acelerado.

Genótipos

Tempo de Armazenamento (dias)  

0 15 30 60 90 120

Massa de mil grãos (g)

IPR Curió 275,3±6,31 Bb 279,8±8,76 Bb 284,9±10,02 Ab 289,7±8,29 Aa 290,9±10,33 Ab 272,2±10,05 Bb
BRS Estilo 267,7±3,30 Bb 274,0±4,44 Ab 277,6±5,15 Ab 277,6±7,89 Ab 279,6±4,37 Ab 260,3±3,51 Bc

IAC Imperador 262,3±6,66 Bb 265,5±1,94 Bb 272,1±8,50 Ab 272,1±2,50 Ab 278,6±7,79 Ab 255,7±10,24 Bc
BRSMG Madre. 273,5±19,6 Ab 276,3±3,75 Ab 276,8±9,44 Ab 276,8±8,20 Ab 287,3±11,5 Ab 267,5±10,24 Ab

IAC Milênio 267,7±3,09 Ab 275,0±3,72 Ab 273,2±10,11 Ab 273,2±5,53 Ab 283,6±5,52 Ab 261,7±4,84 Ac
BRS Requinte 228,8±6,23 Ac 234,8±9,20 Ac 238,2±7,11 Ac 238,2±9,24 Ac 236,0±7,50 Ac 225,61±7,93 Ad

ANFc 9 289,8±4,24 Aa 305,5±10,93 Aa 299,4±9,53 Aa 299,4±3,06 Aa 306,5±10,91 Aa 294,2±10,52 Aa
TAA Dama 290,1±4,85 Ba 280,6±3,99 Bb 289,4±2,71 Aa 289,4±2,64 Aa 295,2±1,68 Aa 273,9±5,28 Bb

Pérola 284,3±8,29 Ba 300,8±3,52 Aa 304,4±1,66 Aa 304,4±2,81 Aa 308,4±8,63 Aa 283,9±4,97 Ba
IPR Tangará 276,2±5,90 Ab 279,9±6,82 Ab 284,4±8,26 Ab 284,4±3,89 Ab 284,9±5,80 Ab 272,6±4,31 Ab

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na HORIZONTAL e minúscula na VERTICAL, não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott ( p 0,05). Médias
seguidas do desvio padrão.                                                                                                                                         
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Considerando  os  valores  de  L*,  cromaticidade  a*  e  b*,  índice  de

escurecimento e capacidade de absorção de água dos grãos durante os 120 dias de

armazenamento   foi  calculada  a  dissimilaridade  genética  entre  os  genótipos,

baseada na distância generalizada de Mahalanobis.

Logo  após  a  colheita,  os  caracteres  que  mais  contribuíram  para  a

divergência foram absorção de água e cromaticidade b* (Tabela 7), sendo que juntos

foram responsáveis por 80,2% da divergência entre os genótipos. Aos 15, 30 e 60

dias de armazenamento a cromaticidade a* e absorção de água foram as variáveis

que mais contribuíram para a diversidade dos genótipos com valores de 89,82%,

70,49%  e  80,21%  respectivamente.  Aos  90  dias  o  IE  foi  a  variável  que  mais

contribuiu para a diversidade genética com 36,64%, seguido da cromaticidade a*

(29,95%)  e  ABS (20,46%).  Aos  120  dias  de  armazenamento  a  contribuição  das

variáveis cromaticidade a* e b*, IE e ABS foram semelhantes, sendo de 28,11; 26,04;

18,92  e  23,97% respectivamente  e  L*  contribuiu  com 2,96% para  a  divergência

genética entre os genótipos.

Tabela  7  – Contribuição  relativa  dos  caracteres  para a  divergência  entre  os  genótipos de feijão
(Phaseolus Vulgaris L.) baseados na distância generalizada de Mahalanobis em análise
de dez genótipos de feijão carioca, submetidos ao envelhecimento acelerado dos grãos.

Início 15 dias

Variáveis Frequência (%) Variáveis Frequência (%)

L* 3,2199 L* 1,8623
a* 11,2846  a* 40,0729
b* 27,7364  b* 2,4034
IE 5,336  IE 5,9116

ABS 52,4231  ABS 49,7499
30 dias 60 dias

Variáveis Frequência (%) Variáveis Frequência (%)
L* 10,6816 L* 3,2772
a* 42,1779  a* 58,9116
b* 4,8212  b* 5,5706
IE 14,0049  IE 10,9353

ABS 28,3144  ABS 21,3054
90 dias 120 dias

Variáveis Frequência (%) Variáveis Frequência (%)
L* 11,9918 L* 2,9569
a* 29,9517  a* 28,1079
b* 1,9497  b* 26,0417
IE 35,6437  IE 18,9211

ABS 20,4631  ABS 23,9724

L* (Luminosidade);  a* (cromaticidade a);  b* (cromaticidade b);  IE (Índice de escurecimento);  ABS
(Absorção de água).
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Com  base  na  matriz  de  distâncias,  foi  realizado  agrupamento  pelo

método  de  otimização  de  Tocher  (Tabela  8),  com  o  objetivo  de  identificar  os

genótipos mais dissimilares durante os 120 dias de armazenamento.

Tabela  8  –  Agrupamento  segundo  o  método  de  otimização  de  Tocher  com  base  na  distância
generalizada de Mahalanobis incluindo os 10 genótipos de feijão  (Phaseolus vulgaris  L.)
durante 120 dias de armazenamento em condições de envelhecimento acelerado.

Início 15 dias

Grupo Genótipos Grupo Genótipos

I
BRS Estilo; Pérola; IAC
Imperador; IPR Tangará.

I
BRS Requinte; Pérola; IPR

Tangará; IAC Milênio.

II
IPR Curió; ANFc 9; IAC Milênio;

BRS Requinte.
 

II
IPR Curió; ANFc 9; BRSMG

Madrepérola;
III BRSMG Madrepérola  III BRS Estilo; IAC Imperador;
IV TAA Dama  IV TAA Dama;

30 dias 60 dias
Grupo Genótipos Grupo Genótipos

I
BRS Estilo; BRS Requinte;
Pérola; IPR Tangará; IAC

Milênio
I

BRS Estilo; Pérola; IAC
Milênio; IAC Imperador; IPR

Tangará; BRS Requinte

II
BRSMG Madrepérola; ANFc 9;

IPR Curió
 

II
BRSMG Madrepérola; ANFc

9; IPR Curió
III IAC Imperador  

III TAA Dama
IV TAA Dama  

90 dias 120 dias
Grupo Genótipos Grupo Genótipos

I
IAC Imperador; IAC Milênio;
BRS Requinte; IPR Tangará;
BRS Estilo; IPR Curió; Pérola

I
BRS Requinte; ANFc9; IPR

Curió; IPR Tangará; IAC
Imperador; Pérola

II BRSMG Madrepérola; ANFc 9  II BRS Estilo; IAC Milênio

III TAA Dama
 III TAA Dama

 IV BRSMG Madrepérola

    

Logo  após  a  colheita  os  genótipos  foram  discriminados  em  quatro

grupos,  sendo o grupo I  formado por:  BRS Estilo,  Pérola,  IAC Imperador  e IPR

Tangará;  Grupo  II:  IPR Curió,  ANFc  9,  IAC Milênio  e  BRS Requinte;  Grupo  III:

BRSMG Madrepérola; Grupo IV: TAA Dama. OS caracteres que mais contribuíram

para a divergência entre os genótipos foram ABS e cromaticidade b*, sendo que,

TAA Dama apresentou o menor valor de cromaticidade b* e maior teor de ABS e

BRSMG Madrepérola apresentou o menor teor de ABS (Tabelas 3 e 5), podendo

explicar a discriminação destes, em relação aos demais genótipos.

O  armazenamento  dos  grãos  em  condição  de  envelhecimento

acelerado modificou o comportamento dos genótipos nos primeiros quinze dias de

armazenamento, com formação de quatro grupos, sendo o grupo I formado por: BRS
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Requinte, Pérola, IPR Tangará e IAC Milênio; Grupo II: IPR Curió, ANFc 9 e BRSMG

Madrepérola; Grupo III: BRS Estilo e IAC Imperador; Grupo IV: TAA Dama. Neste

período de avaliação os caracteres com maior importância para divergência entre os

genótipos foram a cromaticidade a* e ABS (Tabela 5). BRS Estilo e IAC Imperador

apresentaram maiores  valores  de  ABS aos  quinze  de  armazenamento.  BRSMG

Madrepérola, ANFc 9 e TAA Dama apresentaram menores valores de cromaticidade

a*, podendo explicar a formação de um grupo com BRSMG Madrepérola que ao

início  do  armazenamento  estava  isolado.  Os  demais  genótipos  apresentaram

valores superiores de cromaticidade a*, indicando a tendência de avermelhamento

dos grãos após alguns dias de armazenamento.

Aos 30 dias de armazenamento  IAC Imperador  apresentou o  maior

valor de cromaticidade a* e menor teor de ABS dos grãos (Tabela 3 e 5), podendo

explicar a formação de um grupo isolado por IAC Imperador (Tabela 8). Após 60 dias

de armazenamento houve a formação de três grupos, sendo um deles constituído

por 60% dos genótipos avaliados. O grupo I foi formado por: BRS Estilo, Pérola, IAC

Milênio,  IAC  Imperador,  IPR  Tangará  e  BRS  Requinte;  Grupo  II:  BRSMG

Madrepérola,  ANFc  9  e  IPR  Curió;  Grupo  III:  TAA  Dama.  As  variáveis  que

apresentaram maior importância para a discrepância entre os genótipos neste tempo

de  armazenamento  foram  a  cromaticidade  a*  e  ABS.  Todos  os  genótipos

pertencentes  ao  grupo  I  apresentaram  valores  superiores  de  cromaticidade  a*,

diferindo dos demais genótipos (Tabela 3).

Após  120  dias  de  armazenamento  dos  grãos,  foram  observados  a

formação de quatro grupos. BRSMG Madrepérola constituiu um grupo isoladamente

(Grupo IV), sendo o genótipo que apresentou o menor teor de ABS, valor inferior de

cromaticidade  a*  e  superior  de  cromaticidade  b*,  onde  o  aumento  de  b*

(amarelamento)  pode mascarar  o  aumento  a*  (avermelhamento),  proporcionando

escurecimento  menos  intenso  dos  grãos.  TAA Dama  também  formou  um  grupo

isolado (Grupo III),  apresentando também valores  elevados da cromaticidade b*.

BRS Estilo e IAC Milênio apresentaram valores superiores de ABS, após os 120 dias

de armazenamento, constituindo o grupo II.

Os  resultados  da  análise  multivariada  indicaram  que  não  deve-se

considerar apenas os valores de luminosidade L* para avaliar o escurecimento dos

grãos,  sendo  que,  os  valores  de  cromaticidade  a*  e  b*  contribuem

consideravelmente para diferenciar a características entre os genótipos. Aos 120 de
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armazenamento  fica  evidente  que  aumentos  da  cromaticidade  b*,  referente  ao

amarelamento dos grãos, podem mascarar os aumentos de a* (avermelhamento).

Os  valores  de  ABS  foram  importantes  para  diferenciar  o  comportamento  dos

genótipos,  sendo  que,  nem sempre  ele  estará  associado  ao  escurecimento  dos

grãos.

Os genótipos avaliados apresentaram diferenças significativas do teor

de proteínas solúveis totais presentes no tegumento logo após a colheita, com IPR

Curió(16,27) e BRS Estilo (17,18) apresentando teores inferiores em relação aos

demais genótipos (Tabela 9).

Com  o  decorrer  dos  120  dias  de  armazenamento,  IPR  Curió

apresentou aumento do teor de proteínas solúveis, passando de 16,27 para 17,65

mg de proteína g-1 de tegumento. IAC Imperador (18,06 - 17,35), TAA Dama (18,24 -

17,27) e Pérola (18,57 – 17,64) apresentaram decréscimos e os demais genótipos

não apresentaram diferenças significativas durante o armazenamento. Em contraste

Ribeiro et al. (2005), avaliaram o comportamento do feijão Iapar 44, submetido ao

envelhecimento  acelerado  durante  60  dias,  não  obtendo  diferenças  no  teor  de

proteínas presentes nos grãos.
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Tabela 9 – Teor de proteínas solúveis (mg g-1) presentes no tegumento de dez genótipos de feijão-carioca, durante 120 dias de armazenamento sob condições de
envelhecimento acelerado.

Genótipos

Tempo de Armazenamento (dias)  

0 15 30 60 90 120

Proteínas Solúveis (mg g-1 de tegumento)

IPR Curió 16,27±0,18 Bb 17,05±0,18 Ba 16,86±0,37 Ba 17,94±1,14 Aa 18,03±0,49 Aa 17,65±0,79 Aa
BRS Estilo 17,18±0,47 Ab 17,03±0,39 Aa 17,62±0,06 Aa 17,51±0,35 Aa 18,16±0,20 Aa 17,56±0,44 Aa

IAC Imperador 18,06±0,37 Aa 16,81±0,77 Ba 17,50±0,10 Ba 18,80±0,30 Aa 18,40±0,27 Aa 17,35±0,41 Ba
BRSMG Madre. 17,78±0,62 Aa 16,44±0,23 Ba 16,32±0,10 Ba 18,84±0,09 Aa 18,66±0,19 Aa 17,82±0,38 Aa

IAC Milênio 17,64±0,10 Aa 16,40±0,26 Ba 17,02±0,42 Ba 18,04±0,54 Aa 18,03±0,26 Aa 17,49±0,35 Aa
BRS Requinte 18,13±0,20 Aa 16,36±0,63 Ba 16,95±0,37 Ba 18,02±0,36 Aa 18,97±0,35 Aa 18,42±2,04 Aa

ANFc 9 17,69±0,24 Aa 17,72±0,31 Aa 17,39±0,27 Aa 18,60±0,25 Aa 18,30±0,11 Aa 17,31±0,31 Aa
TAA Dama 18,24±0,55 Aa 15,78±0,42 Ba 16,55±0,33 Ba 18,56±0,52 Aa 18,31±0,17 Aa 17,27±0,15 Ba

Pérola 18,57±0,42 Aa 16,76±0,54 Ba 17,43±0,78 Ba 18,42±0,58 Aa 18,43±0,33 Aa 17,64±0,24 Ba
IPR Tangará 17,46±0,26 Ba 16,48±0,35 Aa 17,42±0,54 Ba 18,77±0,14 Aa 18,50±0,07 Aa 17,51±0,14 Ba

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na HORIZONTAL e minúscula na VERTICAL, não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott ( p 0,05). Médias
seguidas do desvio padrão.
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A partir  do  conjunto  de  dados  obtidos  pela  metodologia  referência

(Bradford) foi possível identificar o comportamento dos dados, utilizando o boxplot

(Figura 4), incluindo todo o conjunto de dados da análise representando outliers na

faixa de 20,45 a 27,63 mg g-¹ de proteína na amostra, sendo o primeiro quartil com

17,00  mg  g-¹  e  o  terceiro  com  18,31  mg  g-¹  demonstrando  a  faixa  ideal  para

trabalhar com o conjunto total de dados no NIRS. No entanto, quando comparado o

mesmo  conjunto  de  dados  no  histograma  (Figura  5),  aparecem  regiões  sem  a

presença  de  amostras  referência,  tornando  o  modelo  pouco  representativo.

Sumarizando o gráfico de densidade, há estimativa de frequência de observações

na região da linha, ou seja, os dados mais frequentes se concentram na região dos

16,00 a 18,00 mg g-¹.

Figura 5 – Representação gráfica do conjunto total de dados da análise de Bradford utilizada
para  desenvolver  modelos  de  Cross  Validation e  Test  Set.  (a)  Boxplot  e  (b)
Histograma

Em seguida, foi  gerado um novo  boxplot (Figura 5) sem os  outliers,

apresentando uma faixa ideal entre primeiro quartil à 16,78 mg g-¹ e terceiro quartil

com 17,63 mg g-¹. Com a análise do histograma (Figura 6), onde pode-se observar a

curva  normal,  demonstrando  maior  frequência  na  mesma  faixa  de  amostras  do

boxplot, definindo os limites utilizados para gerar modelos de PLS.
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Figura 6 – Representação gráfica após a remoção dos outliers do conjunto de dados selecionada 
para desenvolver modelos de Cross Validation e Test Set. (a) Boxplot e (b) Histograma.

          

Após  a  seleção,  o  conjunto  de  dados  foi  plotado  no  programa

Opus.Lab, onde foram cruzadas as leituras do NIRS e do Bradford,  gerando os

espectros.  Primeiramente  verificou-se  a  necessidade  de  tratamento  dos  dados

iniciais, para evitar a ocorrência de picos sobrepostos, deixando a visualização do

resultado  complexa  (MANLEY,  2014).  Observando  os  espectros  individuais  sem

outliers (Figura  7)  totalizando  426  amostras  com  suas  triplicatas,  os  mesmos

apresentaram-se similares. Com isso, o único pré-tratamento utilizado foi o centrado

na média.

Figura 7 – Espectros individuais do conjunto de dados da farinha e farelo de dez genótipos de feijão
carioca com suas triplicatas.
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Conforme  Ranzan  et  al.  (2014)  os  parâmetros  estatísticos  são

necessários  para  identificar  a  qualidade  preditiva  dos  modelos,  considerando  os

mais  determinantes  RMSECV para  Cross  Validation  nas  etapas  de  validação  e

calibração, pois, essa metodologia utiliza o mesmo grupo de amostras para calibrar

e validar o modelo gerado. Para o  Test Set, o RMSEP na etapa de validação é o

mais importante, pois, os grupos de amostras são distintas nesta metodologia e o

erro  na  validação  define  o  modelo  gerado.  O  R²  identifica  a  porcentagem  de

variância presente nos valores verdadeiros (Y) com os valores preditos (X), sendo

utilizado para as duas metodologias.

Ao comparar o modelo de predição  Cross Validation da farinha e do

farelo  (Tabela 10),  observa-se que a farinha obteve R² maior  na validação e na

calibração,  com  52,41  e  63,4  respectivamente,  para  o  farelo  os  valores  foram

menores, sendo R² com 33.59 na validação e 52,9 para a calibração. No modelo do

Test  Set  na  validação  a  farinha  apresentou  valor  de  R²  maior  (59,62)  quando

comparado com o farelo com 44,95. Conforme Xiaobo et al. (2010) quanto mais os

valores preditos se aproximam dos valores verdadeiros, maior será o valor de R².

Santos  (2017)  avaliou  o teor  proteico da soja,  obtendo o valor  de  78,84 para  o

coeficiente  de  determinação.  Neste  trabalho  a  farinha  aproximou-se  deste  valor,

chegando  à  63,65  no  modelo  do  Test  Set,  podendo  ser  considerado  um  valor

aceitável, levando em consideração a pouca variabilidade proteica encontrada.

Tabela 10 – Parâmetros estatísticos que representam a qualidade preditiva do modelo desenvolvido
com as metodologias  Cross Validation e  Test  Set com as granulometrias de farelo e
farinha de dez genótipos de feijão carioca e suas triplicatas (Paludo, 2018).

Cross Validation

Validação Calibração

R² RMSECV R² RMSEE

Farelo 33,59 0,388 52,9 0,333

Farinha 52,41 0,392 63,4 0,351

Test Set

Validação Calibração

R² RMSEP R² RMSEE

Farelo 44,95 0,274 42,6 0,409

Farinha 59,62 0,231 63,65 0,353

Para  o  Test  Set  (validação)  é  utilizado  o  erro  quadrático  médio  da

previsão – RMSEP que determina a medida de concordância entre o valor predito e

o valor verdadeiro e para Cross Validation é utilizado o indicador de erro quadrático
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médio da validação cruzada – RMSECV (BRUKER, 2006). Conforme Manley (2014)

e  Ranzan (2014),  a  figura  de mérito  RMSEP para  o  Test  Set na  validação e  o

RMSECV  no  Cross  Validation são  importantes  para  determinar  a  precisão  da

análise. Para Santos (2017) os mesmos indicativos absorvem os erros globais da

análise de referência. Almeida (2009), afirma que quanto menor o valor melhor o

modelo predito. Sendo assim, os valores encontrados para o modelo de predição

Cross Validation para o RMSECV foi menor no farelo com 0,388 e maior na farinha

com 0,392. Para o  Test Set  o indicativo RMSEP do farelo foi maior com 0,274 e

menor para a farinha com 0,231 (Tabela 10).

Outro  fator  considerado  foi  o  Rank  que  determina  o  número  de

variáveis latentes, quanto mais baixa a classificação do  Rank melhor, pois quanto

maior, mais ruído a amostra apresenta. A classificação é feita de 1 à 10, aonde o

próprio software determina (ALMEIDA, 2009). O Rank designado neste trabalho foi 9

para todas as avaliações.  As variáveis  R²  e  RMSEP ou RMSECV apresentaram

valores muito similares sugerindo que a validação cruzada leave-one-out se encaixa

no PLS obtendo regressão com precisão.

Analisando,  o  Test  Set apresentou-se  como  o  melhor  modelo  de

predição devido a resultados de R² maior e o erro na validação (RMSEP) menor

tanto  para  farinha  quanto  para  farelo  neste  modelo.  Para  determinar  qual

granulometria se ajustaria melhor para este modelo, foi utilizado a figura de mérito

RPD – desvio residual de predição que estipula a proporção de erro padrão por

desvio  padrão,  ele  designa  se  o  modelo  predito  está  adequado  para  ser  usado

(MANLEY,  2014).  Na  literatura  existem  valores  de  referência  que  indicam  se  o

modelo é adequado ou não, segundo Saeys et al. (2005) os valores abaixo de 1,5

não  são  predições  aconselháveis,  entre  1,5  e  2,0  existe  a  possibilidade  de

reconhecer valores altos e baixos, representando um modelo mais adequado. Para

Manley (2014), valores maiores que 3,0 são úteis para selecionar amostras, sendo

uma boa classificação, acima de 5,0 pode ser utilizado para o controle de qualidade

de produtos na indústria e acima de 8 é excelente, tendo qualquer aplicação.

Com isso, foi avaliado o RPD da farinha e do farelo para o Test Set. A

farinha apresentou 1,82 para a validação e 1,66 para a calibração, sendo valores

aceitáveis para predição. O farelo apresentou valores abaixo de 1,5 com 1,42 para a

validação e 1,32 para a calibração, não desenvolvendo uma boa predição.

No  trabalho  de  Shenk  et  al.  (2001)  evidenciou-se  que  quando  os
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espectros são feitos com amostras inteiras a precisão do equipamento fica reduzida

devido à heterogeneidade da amostra, desta forma, quando moído a amostra se

torna homogênea e melhora a precisão da análise pelo equipamento. Corroborando

com estes resultados a farinha apresentou melhores índices, demonstrando ser a

melhor granulometria para o desenvolvimento do modelo de predição.
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5 CONCLUSÕES

Os genótipos avaliados apresentaram escurecimento do tegumento ao

longo  do  armazenamento  sob  condições  adversas,  porém  em  intensidades

diferentes. Após 120 dias de armazenamento IPR Curió, BRSMG Madrepérola, BRS

Requinte, ANFc 9 e TAA Dama apresentaram valores superiores de luminosidade

(L*), inferiores de cromaticidade a* e menor variação da coloração durante o período

avaliado.

A avaliação  da  cor  dos  grãos  pela  escala  CIELAB é  eficiente  para

identificação do perfil  de escurecimento dos grãos de feijão carioca. O parâmetro

luminosidade L* não deve ser considerado isoladamente, sendo que, os valores da

cromaticidade  a*  e  b*  contribuem  para  diferenciar  os  genótipos  e  mensurar  o

desenvolvimento do escurecimento dos grãos.

A  capacidade  de  absorção  de  água  diminui  com  o  tempo  de

armazenamento para a maioria dos genótipos avaliados, porém nem sempre está

associada ao escurecimento dos grãos.

Após 120 dias de armazenamento, BRSMG Madrepérola apresentou o

menor teor de ABS, e valor inferior de cromaticidade a* e superior de cromaticidade

b*, TAA Dama apresentou valores elevados da cromaticidade b*. BRS Estilo e IAC

Milênio apresentaram maior teor de ABS.

Os genótipos avaliados apresentaram diferenças significativas do teor

de proteínas solúveis totais presentes no tegumento logo após a colheita, com IPR

Curió(16,27) e BRS Estilo (17,18) apresentando teores inferiores em relação aos

demais genótipos .

A granulometria  da  farinha  foi  mais  eficiente  para  a  construção  de

algoritmos de predição de proteínas no tegumento dos grãos do feijão carioca, por

gerar espectros mais homogêneos. Dentre o grupo da farinha o modelo de predição

que apresentou melhores índices foi o Test Set.
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APÊNDICE  A  –  Resumo  da  Análise  da  variância  para  luminosidade  (L*),
Cromaticidades (a*  e  b*),  índice de escurecimento  (IE),  proteínas
solúveis totais (Prot.) e Absorção de água (ABS), de 10 genótipos de
feijão carioca (Phaseolus vulgaris L.) submetidos ao envelhecimento
acelerado dos grãos durante 120 dias de armazenamento. UTFPR,
Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas de
Variação

GL
QM

L* a* b* IE Prot. ABS MMS

Blocos 3 9,67 0,44 1,61 66,09 1,41 0,02 638,62
Tempo 5 433,86* 61,12* 1,22* 1243,48* 22,11* 0,091*  1931,93*

Genótipo 9 12,98* 12,81* 9,27* 115,75* 1,25* 0,144* 8132,71*
Tempo X
Genótipo

45 3,39 0,38 2,12* 27,52* 1,04* 0,136* 36,65

Erro 177 3,66 0,28 1,11 21,53 0,72 0,004 97,78
CV (%)  5,04 11,84 13,82 14,88 4,79 4,81 5,7

*significativo a 1% de probabilidade de erro; GL: Graus de Liberdade; QM: quadrado médio; CV(%):

Coeficiente de Variação.

APÊNDICE  B –  Regiões  espectrais  utilizadas  pelo  NIRS  (Near  Infrared
Spectroscopy) para construir modelos de predição para a farinha e
farelo de grãos de feijão carioca (Paludo, 2018)

Farinha/Farelo

Cross Validation Test Set

Calibração
9411.7 – 7498.5 9411.7 – 6094.5

6109.9 – 5446.4 5461.9 – 4243

Validação
9411.7 – 7498.5 9411.7 – 6094.5

6109.9 – 5446.4 4613.3 – 4243

   


