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RESUMO 

 

O feijão caupi (Vigna Unguiculata L. Walp) é uma das principais culturas 

alimentares do nordeste brasileiro. No Rio Grande do Norte, o feijão caupi, feijão vigna ou 

feijão macassar, como é conhecido, tem grande importância socioeconômica como fonte 

de nutrientes na alimentação humana, com grande destaque entre os produtos agrícolas. 

Para melhorar a produtividade e resistência contra pragas, duas cultivares foram 

desenvolvidas, exclusivamente pela EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte), por melhoramento genético. As amostras foram fornecidas pela 

EMPARN, sendo duas melhoradas (Potiguar e Riso do ano) e duas crioulas (Costela de 

vaca e Canapu). As sementes foram trituradas e transformadas em farinhas e com as 

amostras foram realizadas as determinações de umidade e cinzas por métodos 

graviméticos, lipídeos por extração com Soxhlet, fibras com determinador de fibras, 

carboidratos por diferença e minerais por ICP-OES, exceto o fósforo analisado por UVvis. 

Os resultados mostraram um alto conteúdo de fibras (55,55% e 55,32% amostras 

melhoradas e 50,04% e 50,32% amostras crioulas) e proteínas (25,52% e 25,27% amostras 

melhoradas e 27,23% e 24,99% amostras crioulas). Comparando os resultados dos teores 

de minerais, as cultivares melhoradas se destacaram em relação a Ca, Co, P, Mg, Mo e Na. 

As cultivares crioulas apresentaram melhores resultados de Cu, Cr (baixo teor), Fe, Mn, 

Ni, K e Zn. Os resultados obtidos serão importantes em futuras pesquisas nutricionais e 

para construção de uma tabela brasileira de composição química de alimentos. 

  

Palavras chaves: composição centesimal, teor de minerais, feijão caupi, Vigna unguiculata 

L. Walp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) is a major food crops in northeastern Brazil. In 

Rio Grande do Norte, the cowpea, vigna beans or cowpea, as it is known, has great socio-

economic importance as a source of nutrients in food, with great emphasis among 

agricultural products. To improve productivity and resistance to pests, two cultivars were 

developed exclusively by EMPARN (Agricultural Research Corporation of Rio Grande do 

Norte), for breeding. The samples were provided by EMPARN, two improved (Potiguar 

and Laugh year) and two landraces (Rib of beef and Canapu). The seeds were ground and 

made into flour samples and the determination of moisture and ash by graviméticos 

methods, lipids by Soxhlet extraction, fibers with determiner fiber, carbohydrates by 

difference and minerals by ICP-OES were performed except the match analyzed by UVvis. 

The results showed a high fiber content (55.55% and 55.32% and 50.04% improved 

samples and 50.32% creole samples) and protein (25.52% and 25.27% improved and 27 

samples, 23% and 24.99% creole samples). Comparing the results of the mineral content, 

the improved cultivars stood out in relation to Ca, Co, P, Mg, Mo and Na. Creole cultivars 

showed better results for Cu, Cr (low), Fe, Mn, Ni, K and Zn. The results will be important 

in future nutritional research and to build a table of Brazilian chemical composition of 

foods.  

  

Key words: chemical composition, mineral content, cowpea, Vigna unguiculata L. Walp. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

  

 O feijão caupi (Vigna ungüiculada L. Walp], também conhecido como feijão de 

corda e feijão macassar é cultura  de  grande  importância socioeconômica  e  uma  das  

principais  fontes  de alimento  para  as  populações  rural  e urbana  nas  regiões  tropicais  

e subtropicais  do  mundo (FREIRE FILHO et al, 2005). É uma das mais importantes 

culturas de leguminosas, sendo a principal fonte de proteína na dieta, calorias, fibras, 

minerais e vitaminas para um grande segmento da população mundial (PHILLIPS et al., 

2003). 

O feijão caupi é bastante cultivado por pequenos e médios produtores das regiões 

Nordeste e Norte do Brasil. Esta leguminosa tem grande importância como fonte geradora 

de emprego e renda e constitui-se em um dos principais componentes da alimentação 

humana dessas regiões (FREIRE FILHO et al., 2005). 

No Rio Grande do Norte, o feijão caupi, também conhecido como feijão macassar 

ou feijão vigna tem grande importância socioeconômica como fonte de proteínas na 

alimentação humana, com grande destaque entre os produtos agrícolas (LIRA et al, 2010). 

A utilização de cultivares com características agronômicas desejáveis como boa 

produtividade, resistência a doenças, aceitação comercial e principalmente tolerância a 

altas temperaturas, constitui-se na maneira de garantir a competitividade do produto dentro 

do seu processo produtivo (LIRA et al, 2010).  

A EMPARN, em parceria com a Embrapa, tem trabalhado objetivando criar, lançar 

e indicar cultivares de feijão macassar com maiores rendimentos, e que se adaptem às 

diferentes mesorregiões do estado, possibilitando assim, o aumento da renda do produtor 

familiar pela diversificação das variedades plantadas, as quais normalmente têm suas 

sementes compradas em feiras livres, sem nenhum controle no que diz respeito às 

características agronômicas (LIRA et al, 2010). 

Diversos estudos de melhoramento genético vêm sendo desenvolvidos, com o 

objetivo de aumentar o potencial agronômico e os valores nutricionais de variedades de 

feijões. As variedades obtidas merecem atenção quanto ao estudo dos valores nutricionais. 

O presente trabalho teve como objetivo determinar a composição centesimal e os teores 

dos minerais Ca, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Na, Zn e P, das variedades de 
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feijão caupi nomeados, Costela de vaca e Canapu, encontrados em feiras livres (feijões 

crioulos), Potiguar e Riso do ano, fornecidos pela EMPARN (feijões melhorados). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Determinar a composição centesimal e os teores de alguns minerais de quatro 

cultivares de feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) cultivadas em solo potiguar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

De maneira a atingir o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos.  

 

 Desenvolver a escolha e coleta de quatro cultivares de feijão caupi; 

 Determinar a composição centesimal e os teores de alguns minerais de cada 

uma das amostras de feijão caupi; 

 Comparar os resultados obtidos em função da natureza da amostra 

(melhorada ou crioula); 

 Comparar os resultados com os valores reportados na literatura. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FEIJÃO CAUPI 

 

O feijão caupi  é  uma  dicotiledônea  pertencente  à  ordem  Fabales, família 

Fabaceae,  subfamília  Faboideae,  tribo  Phaseoleae,  subtribo  Phaseolinea,  gênero Vigna, 

secção  Catiang  e espécie  Vigna unguiculata  (L.) Walp.) (MARECHAL et al., 1978; 

PADULOSI;  NG,  1997;  VERDCOURT,  1970  apud  FREIRE  FILHO  et  al., 2005).  

Acredita-se que o feijão-caupi foi introduzido na América Latina no século XVI, 

pelos colonizadores espanhóis e portugueses, primeiramente nas colônias espanholas e em 

seguida no Brasil, provavelmente pelo Estado da Bahia. A partir da Bahia, ele foi levado 

pelos colonizadores para outras áreas da região Nordeste e para as outras regiões do país 

(FREIRE FILHO et al., 2005). 

Entre as espécies de leguminosas cultivadas, o feijão caupi é uma das mais 

adaptadas, versáteis e nutritivas, sendo importante alimento e componente essencial dos 

sistemas de produção nas regiões secas dos trópicos, que cobrem parte da Ásia, Estados 

Unidos, Oriente Médio e Américas Central e do Sul (SINGH  et  al., 2002). 

Ao contrário do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) e de outras leguminosas, o 

feijão caupi adapta-se relativamente bem a uma ampla faixa de clima e de solo variando 

das areias quartzosas aos solos de textura pesada.  Por apresentar elevada capacidade de 

fixação biológica do nitrogênio atmosférico, adapta-se bem a solos de baixas fertilidades 

nas mais diversas condições culturais (EHLERS; HALL, 1997). 

A espécie é cultivada tanto por pequenos como médios e grandes produtores, que 

utilizam alta tecnologia, contribuindo para a expansão do mercado para regiões como o 

Centro-Oeste, onde grandes produtores estão adotando o cultivo do feijão caupi devido ao 

seu baixo custo de produção, proporcionando, assim, melhor retorno econômico 

(ANDRADE, 2010; FREIRE FILHO et al., 2005). 

O consumo de feijão-caupi, ocorre tanto na fase de plena maturação de seus grãos 

quanto em fase  anterior  quando  o  produto  é  denominado  “feijão-verde”, largamente  

utilizado  na  culinária  regional  (RIBEIRO  et  al.,  2010). 

 

 

 



20 

 

2.2 FEIJÃO CAUPI NO BRASIL 

 

2.2.1 Nomes populares no Brasil 

 

É importante mencionar que o feijão-caupi tem vários nomes populares e isso por 

vezes confunde as pessoas. Desse modo, para diminuir dúvidas que possam existir, alguns 

desses nomes mais usados no País são: feijão-macassa e feijão-de-corda, na região 

Nordeste; feijão-de-praia, feijão-da-colônia e feijão-de-estrada, na região Norte; feijão-

miúdo, na região Sul. Na região Norte, há ainda um tipo de feijão-caupi muito importante 

para a culinária local chamado de manteiguinha, tem grãos de cor creme, muito pequenos. 

O feijão-caupi é também chamado de feijão-gurutuba e feijão-catador em algumas regiões 

do Estado da Bahia e norte de Minas Gerais. Além desses nomes, há um tipo de grão que 

tem o tegumento branco com um grande halo preto, que é chamado de feijão-fradinho nos 

estados de Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. O feijão-fradinho é o preferido para o preparo 

do acarajé, comida típica do Estado da Bahia, conhecida em todo o Brasil (FREIRE 

FILHO et al, 2011). 

 

2.2.2 Produção e importância socioeconômica 

 

No Brasil são cultivadas várias espécies de feijão; entretanto, para efeito de 

regulamento técnico, somente as espécies Phaseolus vulgaris(L.) e  Vigna unguiculata(L.) 

Walp., feijão comum e feijão-caupi, respectivamente, são consideradas como feijão pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, BRASIL, 2008). Essas duas 

espécies são as mais importantes social e economicamente no País. A produção de feijão-

caupi concentra-se nas regiões Nordeste e Norte e está se expandindo para a região Centro-

Oeste, principalmente para o Estado de Mato Grosso (Figura 1). (FREIRE FILHO et al, 

2011). 

Na região Nordeste, a produção tradicionalmente concentra-se nas áreas semiáridas, 

onde outras culturas leguminosas anuais, em razão da irregularidade das chuvas e das altas 

temperaturas, não se desenvolvem satisfatoriamente. A produção de feijão-caupi nas 

regiões Nordeste e Norte é feita por empresários e agricultores familiares que ainda 

utilizam práticas tradicionais. Na região Centro-Oeste, onde o feijão-caupi passou a ser 

cultivado em larga escala a partir de 2006, a produção provém principalmente de médios e 
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grandes empresários que praticam uma lavoura altamente tecnificada (FREIRE FILHO et 

al, 2011). 

 

Figura 2.1 - Distribuição aproximada das regiões produtoras de feijão-caupi no Brasil. 

 

 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.18) 

 

A participação do feijão caupi na região Norte, na área cultivada e na produção, é 

pequena; entretanto, a produtividade é praticamente igual à média nacional. Na região 

Nordeste, o feijão caupi tem uma grande participação na área cultivada, porém tem uma 

participação relativamente modesta na produção da região, a qual decorre da baixa 

produtividade. Na região Centro-Oeste, o feijão caupi começou a ser cultivado em larga 

escala em 2006, e ainda tem uma participação pequena na produção da região; contudo, 

tem produtividade superior à média nacional e apresenta-se como uma importante 

alternativa para os arranjos produtivos da região, especialmente no cultivo de safrinha. 

Nacionalmente, na média do período de 2005 a 2009, o feijão caupi contribuiu com 

37,53% da área colhida, 15,48% da produção e teve uma produtividade que correspondeu a 

42,20% da produtividade nacional (FREIRE FILHO et al, 2011). 
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O feijão caupi tem uma grande importância, tanto como alimento quanto como 

gerador de emprego e renda. É rico em proteína, minerais e fibras (FROTA et al., 2008; 

SINGH, 2007) e constitui um componente alimentar básico das populações rurais e 

urbanas das regiões Norte e Nordeste. Atualmente seu consumo expande-se de forma mais 

intensa para as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Considerando o período de 2005 

a 2009, constata-se que, na média desse período, foi cultivada uma área de 1.391.386 

hectares e foram produzidas 513.619 toneladas de feijão caupi. Admitindo-se que cada 

hectare gere 0,8 emprego/ano, considerando o consumo per capita de 18,21 kg/pessoa/ano 

e o preço mínimo da saca de 60 kg de R$ 80,00, constata-se que a cultura do feijão caupi 

gerou, em média, 1.113.109 empregos por ano, produziu suprimento alimentar para 

28.205.327 pessoas e gerou uma produção anual no valor de R$ 684.825.333,00 reais 

(FREIRE FILHO et al, 2011). 

 

2.2.3 Tipos comerciais de grãos 

 

A necessidade de caracterização e classificação dos grãos de feijão-caupi quanto à 

cor, forma, tamanho do grão e quanto ao tipo de anel do hilo e halo vem sendo percebida 

há anos, não somente para fins de descrição de cultivares, mas, principalmente, para fins 

comerciais. Atualmente essa necessidade é ainda maior, já que a cultura está diante de uma 

expansão de mercado tanto interno quanto externo (FREIRE FILHO et al, 2011). 

 

Figura 2.2 - Grão mostrando o hilo (parte branca), a membrana do hilo (creme-

clara) e o anel do hilo (marrom claro). 

 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p. 35) 

 

Krutman et al. (1968 apud FREIRE FILHO et al, 2011) apresentaram um trabalho 

que caracterizava as cores dos grãos de feijão caupi em dez grupos: mulatinho, preto, 
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vermelho, creme/branco, branco com olho preto, branco com olho castanho, bicolor, 

mosqueado, pontilhado e tricolor. Araújo (1988 apud FREIRE FILHO et al, 2011) 

apresentou um levantamento sobre os principais tipos comerciais de grãos de feijão caupi 

dos estados das regiões Norte e Nordeste e ainda dos estados de Minas Gerais e Mato 

Grosso. Nesse levantamento são relacionadas cinco cores: marrom, creme, branca, vinagre 

e manteiguinha (creme-amarelada). Cita ainda outras cores de grão que não apareceram no 

levantamento, dentre elas três com importância comercial, denominadas corujinha, azulão 

e fradinho. 

A necessidade de criar padrões para o feijão-caupi também foi identificada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que, por meio da Instrução 

Normativa nº 12, de 28 de março de 2008, instituiu o novo Regulamento Técnico do Feijão 

(BRASIL, 2008), com várias mudanças em relação a anterior (BRASIL, 2002) e por meio 

do Ato Nº 4, de 19 de agosto de 2010, instituiu os descritores de cultivares de feijão caupi 

(BRASIL 2010). O novo Regulamento Técnico do Feijão determina: 

- Artigo 2º, inciso I, que feijões são grãos provenientes das espécies Phaseolus 

vulgaris L. e Vigna unguiculata (L.) Walp. 

- Artigo 3º, que o requisito de identidade do feijão é definido pela própria espécie 

do produto. 

- Artigo 4º, que os requisitos de qualidade do feijão são definidos em função da 

coloração do tegumento (película) do grão e dos limites máximos de tolerância de defeitos 

estabelecidos no Regulamento Técnico. 

- Artigo 5º, que, de acordo com os requisitos estabelecidos, nos Artigos, 3º e 4º 

desse Regulamento Técnico, será classificado em Grupos, Classes e Tipos. 

- Artigo 5º, Parágrafo 1º, que, de acordo com a espécie a que pertence o feijão, será 

classificado em dois Grupos, sendo o Grupo I o feijão-comum, proveniente da espécie 

Phaseolus vulgaris L. e o Grupo II o feijão-caupi (feijão-de-corda ou feijão-macassar), 

proveniente da espécie  Vigna unguiculata  (L.) Walp. 

- Artigo 5º, Parágrafo 2º, estabelece que, de acordo com a coloração do tegumento 

do grão, o feijão-comum (grupo I) e o feijão-caupi (Grupo II) serão classificados em quatro 

classes. 

Este trabalho refere-se somente ao feijão-caupi, desse modo só serão abordadas as 

classes do Grupo II, as quais correspondem ao feijão-caupi, espécie Vigna unguiculata (L.) 

Walp. 



24 

 

No Artigo 5º, Parágrafo 2º, Inciso II, tem-se Classes do Grupo II: 

a) Branco: produto que contém no mínimo 90% de grãos de coloração branca. 

b) Preto: produto que contém no mínimo 90% de grãos de coloração preta. 

c) Cores: produto que contém no mínimo 90% de grãos de classe cores, admitindo-

se até 10% de outras cultivares da classe cores, que apresentem contraste na cor ou no 

tamanho. 

d) Misturado: produto que não atende às especificações de nenhuma das classes 

anteriores. 

No que se refere à classificação por Tipo, o Artigo 5º, Parágrafo 3º, diz que, de 

acordo com os porcentuais de tolerância de defeitos previstos no Regulamento Técnico, o 

feijão do Grupo II será classificado em três tipos: Tipo 1 (alta qualidade), Tipo 2 (média 

qualidade) e Tipo 3 (baixa qualidade), podendo ainda ser enquadrado como Fora do Tipo 

ou Desclassificado. É importante mencionar que essa instrução normativa também trata do 

feijão partido. O Artigo 6º diz que o feijão partido de acordo com os requisitos 

estabelecidos nos Artigos 3º e 4º do Regulamento Técnico será classificado somente em 

Grupo e Tipo. O Artigo 10 desse Regulamento Técnico determina que o porcentual de 

umidade tecnicamente recomendável para fins de comercialização do feijão seja de até 

14%. O Artigo 10, Parágrafo único, diz que o feijão com umidade superior a 14% poderá 

ser comercializado, desde que não esteja ocasionando fatores de risco à saúde humana. 

Ainda no Artigo 11, Parágrafo 4º, Inciso I, estabelece-se que o feijão embalado e 

classificado deve apresentar-se homogêneo, quanto às suas especificações de qualidade, 

apresentação e identificação. 

Além da classificação oficial, que chega somente até Classe, Freire Filho et al. 

(2000) subdividiram as classes de grãos de feijão-caupi Branco e Cores em subclasses, 

visando obter uma nomenclatura que ao mesmo tempo contemplasse a regulamentação 

oficial e o uso popular e que pudesse se tornar de uso corrente entre pesquisadores, 

técnicos das áreas de assistência técnica e fiscalização, produtores, comerciantes, 

industriais, distribuidores e consumidores. 

As classes e subclasses são especificadas a seguir: 

a) Classe Branco: com o mínimo de 90% de grãos com tegumento de coloração 

branca:  

a.1. Subclasse Branco liso: cultivares com grãos com tegumento branco, liso, sem 

halo, com ampla variação de tamanhos e formas (Figura 2.3).  
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a.2. Subclasse Branco rugoso: cultivares com grãos com tegumento branco, rugoso, 

reniformes, sem halo, com pequena variação de tamanho e relativamente grandes (Figura 

2.4).  

a.3. Subclasse Fradinho: cultivares com grãos com tegumento rugoso de cor branca 

e com um halo preto com contornos definidos (Figura 2.5). 

 a.4. Subclasse Olho-marrom: cultivares com grãos com tegumento liso ou rugoso 

de cor branca e com um halo marrom com contornos definidos (Figura 2.6). 

a.5. Subclasse Olho-vermelho: cultivares com grãos com tegumento liso ou rugoso 

de cor branca e com um halo vermelho com contornos definidos (Figura 2.7). 

b) Classe Preto: com o mínimo de 90% de grãos com tegumento de coloração preta, 

podendo ser fosco ou apresentar brilho. 

b.1. Subclasse preto de tegumento liso fosco (Figura 2.8). 

b.2. Subclasse preto de tegumento liso com brilho (Figura 2.9). 

c) Classe Cores: com o mínimo de 90% de grãos da Classe Cores, admitindo-se até 

10% de outros cultivares da Classe Cores que apresentem contraste na cor ou no tamanho: 

c.1. Subclasse Mulato liso: cultivares com grãos com tegumento liso de cor 

marrom, com a tonalidade variando de clara a escura e com uma ampla variação de 

tamanhos e formas (Figura 2.10). 

c.2. Subclasse Mulato rugoso: cultivares com grãos com tegumento rugoso de cor 

marrom, com a tonalidade variando de clara a escura e com uma ampla variação de 

tamanhos e formas (Figura 2.11). 

c.3. Subclasse Canapu: cultivares com grãos com tegumento marrom-claro, liso, 

relativamente grandes, bem cheios, levemente comprimidos nas extremidades, com 

largura, comprimento e altura aproximadamente iguais (Figura 2.12). 

c.4. Subclasse Sempre-verde: cultivares com grãos de tegumento de cor levemente 

esverdeada e liso (Figura 2.13). 

c.5. Subclasse Verde: cultivares com o tegumento e/ou cotilédones de cor verde 

(Figura 2.14); 

c.6. Subclasse Manteiga: cultivares com grãos com tegumento de cor creme-

amarelada e liso (Figura 2.15). 

c.7. Subclasse Vinagre: cultivares com grãos com tegumento liso de cor vermelha 

(Figura 2.16). 
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c.8. Subclasse Azulão: cultivares com grãos com tegumento liso de cor azulada 

(Figura 2.17). 

c.9. Subclasse Corujinha: cultivares com grãos com tegumento liso de cor 

mosqueada-cinza ou azulada (Figura 2.18). 

c.10. Subclasse Rajado: materiais que têm grãos com tegumento de cor marrom, 

com rajas longitudinais de tonalidade mais escura (Figura 2.19). 

d) Misturado: produto que possui grãos de diferentes classes e que não atende às 

especificações de nenhuma das classes anteriores. 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.32-33) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.32-33) 

Figura 2.3- Classe Branco, subclasse Branco liso Figura 2.4- Classe Branco, subclasse Branco rugoso 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.32-33) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.32-33) 

Figura 2.5- Classe Branco, subclasse Fradinho Figura 2.6- Classe Branco, subclasse Olho-marrom 
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Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.32-33) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.32-33) 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.33-34) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.33-34) 

Figura 2.7- Classe Branco, subclasse Olho-vermelho Figura 2.8- Classe Preto, subclasse Preto fosco 

Figura 2.9- Classe Preto, subclasse Preto brilhoso Figura 2.10- Classe Cores, subclasse Mulato liso 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.33-34) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.33-34) 

Figura 2.11- Classe Cores, subclasse Mulato rugoso Figura 2.12- Classe Cores, subclasse Canapu 
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Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.33-34) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.33-34) 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.34-35) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.34-35) 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.34-35) Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.34-35) 

Figura 2.13- Classe Cores, subclasse Sempre-verde Figura 2.14- Classe Cores, subclasse Verde 

Figura 2.15- Classe Cores, subclasse Manteiga Figura 2.16- Classe Cores, subclasse Vinagre 

Figura 2.17- Classe Cores, subclasse Azulão Figura 2.18- Classe Cores, subclasse Corujinha 
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Além da cor do tegumento, o hilo e os caracteres relacionados ao hilo contribuem 

para compor o aspecto visual do grão; desse modo, também constituem características 

comerciais importantes (FREIRE FILHO et al, 2011). 

Materiais com grãos com hilo e anel do hilo pequenos são comuns nas subclasses 

Branco liso e Manteiga, no entanto, são muito raros na subclasse Branco rugoso, 

constituindo a obtenção dessa característica um objetivo do programa de melhoramento. 

Nas subclasses, Branco que têm halo, os tamanhos do hilo e do anel do hilo não parecem 

ter importância comercial. Contudo, o tamanho do halo é importante, devendo ser de 

tamanho médio e ter contorno definido. Das três subclasses com halo, embora sendo 

encontrados no comércio grãos das subclasses, Olho vermelho e Olho-marrom, a maior 

preferência é por grãos da subclasse Fradinho. Na Figura 2.20, são apresentados grãos da 

classe Branco, com as características de hilo de maior aceitação comercial (FREIRE 

FILHO et al, 2011). 

 

Figura 2.20 - Grãos com diferentes tipos de hilo e anel de hilo, sem halo e com halo: a) grão com hilo e anel 

do hilo grandes, sem halo; b) grão com hilo e anel do hilo médios, sem halo; c) grão com hilo e anel do hilo 

pequenos sem halo; d) grão com halo preto (Fradinho); e) grão com halo vermelho; f) grão com halo marrom. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p.36) 

Fonte: FREIRE FILHO et al 2011, p.34-35) 

Figura 2.19- Classe Cores, subclasse Rajado 
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 No que se refere às classes comerciais, considerando-se que há preferências 

regionais e até mesmo localizadas, no comércio a granel podem ser encontradas todas as 

classes e subclasses de grãos. Entretanto predominam as subclasses Mulato liso, Branco 

liso, Branco rugoso, Canapu e Sempre-verde. Já no comércio de grãos empacotados, 

predominam as subclasses Mulato liso, Sempre-verde, Branco liso, Branco rugoso e 

Fradinho. Esta última subclasse geralmente é comercializada em pacotes de 500 gramas, 

tem preço diferenciado e é distribuída por grandes redes de supermercados. Esse tipo de 

grão é o mais usado para fazer o acarajé, sendo também consumido em pratos requintados 

na região Sudeste do Brasil (FREIRE FILHO et al, 2011). Segundo Ehlers e Hall (1997), o 

fradinho é o tipo de grão mais adequado para exportação. 

Pode-se considerar que o produto feijão-caupi está bem regulamentado e 

classificado para fins de comercialização. Desse modo é indispensável que pesquisadores, 

técnicos, produtores, comerciantes, industriais e distribuidores conheçam a regulamentação 

e a classificação. Só com esse conhecimento poderá ser colocado no mercado um produto 

dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, comercialmente bem caracterizado e com 

condições de atender às exigências de todos os componentes da cadeia produtivo-

comercial, em especial, do consumidor (FREIRE FILHO et al, 2011). 

 

2.2.4 Mercado brasileiro 

 

No Brasil, o cultivo do feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) predomina nas 

regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, possivelmente em razão de fatores de ordem 

climática. Já o feijão-caupi (Vigna unguiculata  (L.) Walp) predomina nas regiões Nordeste 

e Norte (FREIRE FILHO et al, 2011). Porém, por ser uma espécie adaptada às condições 

tropicais e subtropicais (SINGH, 2006), produz bem em todas as regiões do País. A cadeia 

produtivo-comercial resumida do feijão-caupi é apresentada na Figura 2.21. Verifica-se 

que a semente utilizada ainda provém, predominantemente, dos próprios produtores, 

principalmente no caso dos produtores familiares. O feijão-caupi tem três produtos 

comerciais importantes: o grão seco, que corresponde a quase totalidade do mercado, o 

feijão verde e a semente, que são mercados crescentes. A parte processada - grãos secos 

cozidos envasados e em forma de farinha, principalmente para fazer acarajé - ainda é 

pequena, mas tem excelente perspectiva. No caso do feijão-caupi seco, uma parte da 

produção destina-se ao consumo próprio e a outra é comercializada com intermediários, 
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que a repassam para feirantes, merceeiros e empacotadores, que a repassam aos 

distribuidores ou diretamente aos consumidores. Entretanto há grandes produtores que 

vendem diretamente aos empacotadores e distribuidores e às empresas exportadoras 

(FREIRE FILHO et al, 2011). 

 

Figura 2.21 - Cadeia produtivo-comercial simplificada do feijão caupi. 

Fonte: FREIRE FILHO et al (2011, p. 44) 

 

2.2.5 Melhoramento Genético 

 

O feijão caupi foi introduzido no Brasil na segunda metade do século XVI e as 

introduções continuam até hoje. Com todos esses anos de cultivo e, conseqüentemente, 

com a ocorrência de cruzamentos naturais e seleção natural, e ainda com os produtores 

selecionando os tipos de planta e de grão com base em suas preferências visuais e 

culinárias, surgiram muitos tipos de plantas e de grãos. Os materiais oriundos das 

introduções mais antigas, embora sendo exóticos, são chamados hoje de cultivares locais 
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ou crioulas e constituem o germoplasma básico do País. BRASIL (2003), estabelece como 

semente local, tradicional  ou  crioula:  a  variedade  desenvolvida,  adaptada  ou  

produzida  por  agricultores familiares,  assentados  da  reforma  agrária  ou  indígena,  

com  características  bem determinadas e reconhecidas pelas comunidades e que, 

considerados também os descritores socioculturais  e  ambientais,  não  se  caracterizem  

como substancialmente  semelhantes  às cultivares comerciais. Desse modo, as primeiras 

cultivares melhoradas foram obtidas desse material. (FREIRE FILHO et al, 2011). 

O melhoramento genético de feijão caupi, propriamente dito, muito provavelmente, 

começou em 1925 quando Henrique Lôbbe publicou um trabalho no qual avaliou 12 

cultivares (LOBBE, 1925 apud FREIRE FILHO et al, 2011). 

Os programas de melhoramento genético de feijão caupi, notadamente conduzidos 

pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), tem desenvolvido ou 

desenvolveram cultivares, mais produtivas, tolerantes às principais viroses e a algumas 

doenças em condições dependentes de chuva (SANTOS et al, 2011). 

O feijão-caupi é um alimento com cozimento rápido, rico em proteína e minerais. 

Além disso, já tem cultivares ricas em proteína, ferro e zinco. Assim, as perspectivas são 

de que, num breve espaço de tempo, sejam obtidas cultivares biofortificadas com esses 

minerais e que elas sejam disponibilizadas comercialmente (FREIRE FILHO et al, 2011). 

 

2.3 FEIJÃO CAUPI NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No Rio Grande do Norte, o feijão macassar, feijão vigna ou feijão caupi tem grande 

importância socioeconômica como fonte de proteínas na alimentação humana, com grande 

destaque entre os produtos agrícolas. Estima-se que 92% da área plantada seja com esta 

cultura, enquanto os 8% restantes são do tipo de arranca e fava com uma produtividade  

média em torno de 368 kg/ha, evidenciando-se assim, a necessidade de otimizar um 

sistema de cultivo eficiente, de forma que a relação custo/beneficio se efetive de forma 

satisfatória. Disponibilizando trabalho e renda e evitando ou mesmo, diminuindo êxodo 

rural (LIRA et al, 2010). 

O consumo generalizado, com aceitação em todos os níveis sociais, econômicos e 

regionais é o mais elevado no mundo. No Nordeste, o consumo médio é de 198 

kg/ano/habitante (LIRA et al, 2010). 
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A utilização de cultivares com características agronômicas desejáveis como boa 

produtividade, resistência a doenças, aceitação comercial e principalmente tolerância a 

altas temperaturas, constitui-se na maneira de garantir a competitividade do produto dentro 

do seu processo produtivo (LIRA et al, 2010). 

A EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte), em 

parceria com a Embrapa, tem trabalhado objetivando criar, lançar e indicar cultivares de 

feijão macassar com maiores rendimentos, e que se adaptem às diferentes mesorregiões do 

estado, possibilitando assim, o aumento da renda do produtor familiar pela diversificação 

das variedades plantadas, as quais normalmente têm suas sementes compradas em feiras 

livres, sem nenhum controle no que diz respeito às características agronômicas (LIRA et 

al, 2010). 

 

2.4 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE FEIJÃO CAUPI 

  

A composição química do feijão é um fator  importante  na  qualidade  do produto 

final. Nos grãos, a composição química é bastante variável, podendo mudar de acordo com 

a cultivar, origem, localização, clima, condições ambientais, tipo de solo, armazenamento, 

processamento e modificações genéticas (AFONSO, 2010). 

A qualidade de nutrientes do grão de feijão caupi  é muito  importante e  tem 

impactos positivos sobre a saúde do consumidor. Neste sentido, estudos têm sido 

conduzidos sobre a avaliação de  genótipos  quanto  às  características  nutricionais, 

principalmente  quanto  aos  teores  de  proteína,  carboidratos,  fibras,  vitaminas  e 

minerais nos grãos secos (ANDRADE, 2010). 

O feijão caupi apresenta cerca de 56,8% de carboidratos, 1,3% de gorduras, 3,9% 

de fibras e 23,4% de proteínas na composição média do grão. Também possui importantes 

frações  de  lipídios,  açúcares,  cálcio,  ferro,  potássio  (EHLERS;  HALL, 1997). 

A composição química da semente da cultivar BRS Milênio foi estudada por 

FROTA et al  (2008)  e  os  resultados  indicaram  que  o  feijão caupi  possui atributos 

desejáveis como altos teores de energia, proteínas, fibras e minerais. 
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2.4.1 Importância dos Nutrientes 

 

2.4.1.1 Umidade dos Alimentos 

 

A umidade dos alimentos é uma das mais importantes e utilizadas na análise de 

alimentos. A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e 

composição (CECCHI, 1999). Quanto maior o teor de água de um alimento, maior é sua 

sensibilidade à deterioração e é por isso que a maioria dos métodos de preservação de 

alimentos baseia-se na remoção da água pela secagem, na redução da mobilidade da água 

por congelamento ou, ainda, na adição de solutos (RIBEIRO, SARAVALLI, 2007). 

 

2.4.1.2 Proteína Alimentar  

 

 As proteínas estão entre as mais abundantes moléculas orgânicas. Na maioria dos 

organismos vivos, as proteínas perfazem 50% ou mais da massa seca. Apenas as plantas, 

com seu alto conteúdo de celulose, têm menos do que 50% de proteínas. As proteínas 

desempenham uma incrível diversidade de funções nos sistemas vivos. Em sua estrutura, 

contudo, as proteínas seguem sempre o mesmo esquema: todas são polímeros de moléculas 

contendo nitrogênio, conhecidas como aminoácidos (RAVEN et al, 2007).  

Segundo ALMEIDA et al (2013), os aminoácidos podem formar macromoléculas 

pela ligação do grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de outro. Essa 

ligação carbono-nitrogênio, chamada ligação peptídica, é obtida formalmente por exclusão 

intermolecular de uma molécula de água (Figura 2.22), o que leva à formação de uma 

cadeia polipeptídica, denominada de estrutura primária da proteína. A estrutura primária é 

a sequência linear específica de aminoácidos da cadeia polipeptídica, sendo essa sequência 

muito importante, pois determinará as propriedades biológicas das proteínas. 
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Figura 2.22- Formação da ligação peptídica entre dois aminoácidos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALMEIDA et al, 2013. 

 

A função da proteína está intimamente relacionada com sua forma tridimensional. 

Essa conformação é obtida pelo dobramento da estrutura primária em secundária que, por 

sua vez, sofre mais dobramentos até chegar à estrutura terciária (Figura 2.23). Esta é 

mantida por interações fracas não covalentes e também por ligações dissulfeto (ligação 

covalente) entre as cadeias laterais dos aminoácidos (Figura 2.24). 

 

Figura 2.23- Conformação estrutural das proteínas. 

 

 

Fonte: ALMEIDA et al, 2013. 
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Figura 2.24- Interações na estrutura terciária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALMEIDA et al, 2013. 

 

As proteínas desempenham papéis extremamente importantes, na maioria dos 

processos biológicos, atuando como enzimas, hormônios, neurotransmissores, 

transportadores através das membranas celulares e outros (ZAIA et al, 1998). 

Algumas proteínas exercem papeis importantes no nosso organismo como, por 

exemplo, a insulina produzida pelo pâncreas controla os níveis de açúcar no sangue após as 

refeições. Já a enzima ribonuclease, também produzida no pâncreas, catalisa a hidrólise no 

intestino delgado dos ácidos nucleicos ingeridos nos alimentos. A proteína queratina pode 

ser encontrada em materiais flexíveis, como cabelo e lã, e em materiais rígidos, como 

chifres, garras e cascos de animais (ALMEIDA et al, 2013) 

Alimentos protéicos completos são aqueles que contêm todos os aminoácidos 

essenciais em quantidade suficiente e taxa para suprir as necessidades do organismo. Esses 

alimentos são na maioria de origem animal. Alimentos protéicos incompletos são aqueles 

deficientes em um ou mais dos aminoácidos essenciais. Esses alimentos são na maioria de 

origem vegetal (PINHEIRO et al, 2005).  

A Tabela 2.1, segundo FRANCO (2008), mostra que os alimentos mais ricos em 

proteínas são aqueles de origem animal. A grande maioria dos alimentos vegetais, como 
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cereais, verduras, frutas, é pobre em proteína, com exceção das leguminosas (soja, feijão 

etc.)  

 

 

 
Alimento 

  
Teor de Proteína 

(g/100 g de alimento) 
Soja crua 

    
36,00 

  
Peixe de mar frito 

   
28,90 

  
Carne de boi cozida 

   
27,50 

  
feijão macassa 

   
22,20 

  
Fígado bovino frito 

   
20,00 

  
Carne de frango assada 

  
18,20 

  
Ovo de galinha cozido 

  
12,80 

  
Ervilha em conserva,ervilha e água 

 
5,25 

  
Leite de vaca in natura 

  
3,10 

  
Milho verde em conserva 

  
3,00 

  
Arroz cozido 

   
2,80 

  
batata inglesa crua 

   
1,80 

  
Frutas,salada caseira 

  
0,60 

  
Fonte: FRANCO (2008) 

 

A ingestão diária recomendada (IDR) de proteína para atender as necessidades da 

maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia, segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 50 

g para adultos, 13 g para crianças ( 1-3 anos ), 19 g para crianças ( 4- 6 anos) e 34 g para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 71 g.     

 

2.4.1.3 Lipídeos Alimentares 

 

Os lipídeos são gorduras e substâncias semelhantes. Geralmente, eles são 

hidrofóbicos, ou seja, são insolúveis em água. Tipicamente, os lipídeos servem como 

moléculas armazenadoras de energia, geralmente na forma de gorduras ou óleos (RAVEN 

et al, 2007). 

Ácidos graxos essenciais são ácidos graxos não sintetizados pelo  nosso  organismo  

e  que devem  estar  presentes  na nossa dieta. Eles são importantes para a síntese de outras 

moléculas de nosso organismo, e  sua  ausência pode  resultar  em  falta  de crescimento 

das crianças (PINHEIRO et al, 2005).  

Tabela 2.1- Conteúdo proteico dos alimentos. 
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Os lipídeos servem como transportadores de nutrientes e das vitaminas 

lipossolúveis, substâncias solúveis em gorduras, como as vitaminas A, D, E e K. Os 

lipídeos são abundantes nas células, formando, juntamente com as proteínas, a estrutura 

5rssnfundamental das membranas celulares. Os lipídeos podem ser sólidos ou líquidos, 

sendo que os lipídeos considerados gorduras têm origem animal e são sólidos enquanto  

que  as  gorduras líquidas são conhecidas como óleos, e têm origem vegetal (PINHEIRO et 

al, 2005).  

As gorduras saturadas estão relacionadas ao aumento do nível de colesterol 

sanguíneo. As gorduras insaturadas estão envolvidas com a diminuição dos níveis de 

colesterol total de sangue, atuando principalmente na redução de colesterol ruim. A 

substituição da ingestão de gorduras saturadas, presentes em maior quantidade em 

alimentos de origem animal, pelas insaturadas está  relacionada  ao  efeito protetor contra o 

surgimento de doenças coronarianas.  Mesmo assim, não devemos consumir em excesso as 

gorduras insaturadas (PINHEIRO et al, 2005). 

 

2.4.1.4 Carboidratos 

 

Os Carboidratos são moléculas orgânicas mais abundantes na natureza e são 

principalmente moléculas armazenadora de energia na maioria dos organismos vivos. 

Além disso, eles formam uma variedade de componentes estruturais nas células. A parede 

das células vegetais, por exemplo, é formada por celulose, carboidrato universalmente 

importante, que fica imerso numa matriz de outros carboidratos e proteínas (RAVEN et al, 

2007). 

Os carboidratos mais simples são moléculas pequenas conhecida como açúcares; 

carboidratos maiores são formados pela junção de açúcares. Existem três tipos principais 

de carboidratos, classificados pelo número de subunidades de açúcar que eles contêm. Os 

monossacarídeos (“açúcares simples”), tais como a ribose, a glicose e a frutose, consiste 

em apenas uma molécula de açúcar. Os dissacarídeos (“dois açúcares”) contêm duas 

subunidades de açúcar interligadas covalentemente. Exemplos conhecidos são a sacarose 

(açúcar da cana ou beterraba), a maltose (açúcar do malte) e a lactose (açúcar do leite). A 

celulose e o amido são polissacarídeos (“muitos açúcares”), os quais contêm muitas 

subunidades de açúcar ligadas entre si (RAVEN et al, 2007). 
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A Figura 2.25 mostra a glicose e a frutose, os dois monossacarídeos mais 

abundantes na natureza.  Glicose e frutose são os principais açúcares de muitas frutas, 

como uva, maçã, laranja, pêssego etc. Nos seres humanos, o metabolismo da glicose é a 

principal forma de suprimento energético (FRANSCISCO JUNIOR, 2008). 

 

Figura 2.25- Representação das estruturas químicas da D-glicose e D-frutose 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FRANCISCO JUNIOR (2008) 

 

Os oligossacarídeos são formados por cadeias curtas de monossacarídeos. Os mais 

comuns são os dissacarídeos, dos quais se destacam a sacarose (açúcar da cana) e a lactose 

(açúcar do leite), ambos representados na Figura 2.26 (FRANSCISCO JUNIOR, 2008). 

 

Figura 2.26: Moléculas de lactose (A) e sacarose (B), dois importantes dissacarídeos 

encontrados na cana e no leite, respectivamente. 

 

Fonte: FRANCISO JUNIOR (2008) 
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Açúcares contendo mais de 20 unidades são denominados polissacarídeos, os quais 

podem possuir milhares de monossacarídeos e são a forma predominante dos carboidratos 

na natureza (FRANSCISCO JUNIOR, 2008). 

Amido e glicogênio encerram funções preponderantes de armazenamento 

energético, sendo o primeiro nas células vegetais e o segundo nas células animais. A 

celulose, outro importante polissacarídeo, é encontrada na parede celular vegetal, 

perfazendo grande parte da massa da madeira e quase 100% da massa do algodão. A 

fixação do CO2 pelos vegetais leva quase exclusivamente à produção de celulose 

(FRANSCISCO JUNIOR, 2008). 

 

Segundo PINHEIRO et al (2005) os carboidratos desempenham funções 

importantes como:  

 Fonte de energia: os carboidratos servem como combustível energético para 

o corpo, sendo utilizados para acionar a contração muscular, assim como 

todas as outras formas de trabalho biológico.  São armazenados no 

organismo humano sob a forma  de glicogênio e nos vegetais como amido.  

 Preservação das proteínas: as proteínas desempenham papel na manutenção, 

no reparo e no crescimento dos tecidos corporais, podendo inclusive ser 

fonte de energia alimentar. Quando as reservas de glicogênio estão 

reduzidas, a produção de glicose começa a ser realizada a partir da proteína. 

Isto acontece muito no exercício prolongado e de resistência. 

Conseqüentemente há uma redução temporária nas "reservas" corporais de 

proteína muscular. Em condições extremas, pode causar uma redução 

significativa no tecido magro (perda de massa muscular). 

 Proteção contra corpos cetônicos: se a quantidade de carboidratos é 

insuficiente devido a uma dieta inadequada ou pelo excesso de exercícios, o 

corpo mobiliza mais gorduras, que também atuam na produção de energia, 

para o consumo (do mesmo modo como faz com as proteínas). Isso pode 

resultar no acúmulo de substâncias ácidas (corpos cetônicos), prejudiciais ao 

organismo.  

 Combustível para o sistema nervoso central: carboidratos são os 

combustíveis do sistema nervoso central, sendo essenciais para o 

funcionamento do cérebro, cuja única fonte energética é a glicose. 
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Primariamente o combustível, glicose, vai para o cérebro, medula, nervos 

periféricos e células vermelhas do sangue. Assim, uma ingestão insuficiente 

pode trazer prejuízos não só ao sistema nervoso central, mas ao organismo 

em geral. 

   

2.4.1.5 Fibras 

 

A expressão “fibra alimentar”, foi introduzida pela primeira vez entre 1972 e 1976, 

para descrever partes das plantas que não eram digeridas pelo organismo humano, sendo 

logo depois incluídos os polissacarídeos vegetais não digeríveis, incluindo celulose, 

hemicelulose, lignina, gomas, celuloses modificadas, mucilagens, oligossacarídeos, 

pectinas, e substâncias, tais como cêras  e  suberina  (PHILLIPS et  al,  2008).  Ela é a 

parte comestível de plantas ou análogos aos carboidratos resistentes à digestão e absorção 

pelo intestino delgado humano com fermentação parcial  ou  total  no  intestino  grosso  

(MARLETT et  al,  2002). 

O valor nutricional do feijão adquiriu uma nova dimensão decorrente dos possíveis 

efeitos benéficos proporcionados pela ingestão da chamada fibra alimentar. Os alimentos 

de origem vegetal contêm a fibra solúvel e a insolúvel, em teores que variam de acordo 

com o alimento e com sua preparação, sendo que os feijões e outras leguminosas, como 

aveia e cevada (BONETT, 2007). 

A fibra está envolvida na manutenção da estrutura celular e não pode ser facilmente 

separada de outros componentes da parede celular. O potencial das fibras alimentares para 

reduzir o risco de certas doenças degenerativas, tais como doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer de cólon, entre outras, tem sido muito pesquisada, embora os possíveis 

mecanismos de ação envolvidos ainda não estejam totalmente esclarecidos, sendo relatadas 

quatro ações fisiológicas benéficas para a saúde humana: aumento do bolo fecal e do 

trânsito intestinal, ligação com ácidos biliares, sua transformação em ácidos graxos no 

intestino e o aumento da viscosidade (BONETT, 2007). 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 2012), um alimento pode ser considerado fonte de 

fibra se possuir um mínimo de 3 g de fibras/100 g em alimentos sólidos e pode ser 

considerado como tendo alto teor de fibra se possuir um mínimo de 6g de fibras/ 100g em 

alimentos sólidos. A quantidade mínima de fibra recomendada é de 20 a 30g/dia para a 

maioria das pessoas (PAPAZIAN, 1997). 
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2.4.1.6 Cinzas e Minerais  

 

Cinza de um alimento é o resíduo inorgânico que permanece após a queima da 

matéria orgânica, que é transformada em gás carbônico, água e dióxido de nitrogênio. A 

cinza é constituída principalmente de potássio, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, ferro, 

cobre, manganês e zinco. A composição da cinza vai depender da natureza do alimento e 

do método de determinação utilizado. O conteúdo de cinzas varia em alguns alimentos, por 

exemplo, 0,3 – 3,3% em cereais, 0,4 – 2,1% em vegetais frescos, 0,5 – 6,7% em carnes, 2,2 

– 4,0% em leguminosas como feijão (CECCHI, 1999).  

Os minerais constituem um grupo de elementos amplamente distribuídos na 

natureza e que exercem papel dos mais importantes em diversas funções e setores do 

organismo humano. O corpo humano apresenta em sua composição elementar 96% de sua 

parte sólida representados pelos compostos de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, 

que constituem proteínas, glicídios, lipídeos e água. Os 4% restantes pertencem aos 

elementos minerais dos quais cerca de 2,5% são representados pelo cálcio e o fósforo, 

cabendo o restante ao potássio, sódio, manganês, magnésio, cloro, enxofre, zinco, flúor, 

cobre e outros minerais (FRANCO, 2008). 

 Os minerais são parte integrante do corpo sob forma sólida, assumindo funções 

importantes como rigidez do esqueleto e dos dentes, assim como nos tecidos moles e nos 

músculos, atuando ainda nos processos enzimáticos. Sob forma de sais solúveis nos 

líquidos orgânicos, age como eletrólitos, proporcionando-lhes acidez ou a alcalinidade 

necessária. São, portanto, essenciais à manutenção de várias funções de grande importância 

fisiológica como na contratilidade muscular, na função dos nervos, na coagulação 

sangüínea, nos processos digestivos, no equilíbrio ácido-básico, no transporte de oxigênio, 

entre outros (FRANCO, 2008). 

Nos reinos animal e vegetal são encontrados minerais sob diversas formas, 

concentrações variadas e próprias, pois modificações no seu teor, mesmo pequenas, podem 

tornar-se nocivas a certas formas de vida e exercer o papel de contaminadores (FRANCO, 

2008). 
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2.4.1.6.1 Cálcio (Ca) 

 

Além de ser um dos minerais mais importantes na manutenção da vida, o cálcio 

também é o mais abundante no corpo humano. O cálcio é constituinte estrutural de ossos e 

dentes e exerce o papel de regulação de funções críticas como impulsos nervosos, 

contração muscular, função microtubular, mitose celular e motilidade celular (YBARRA et 

al, 2001). 

Para a manutenção de níveis adequados de cálcio, a ingestão diária recomendada 

(IDR), segundo a ANVISA (2005), varia de 300 a 1200 mg, dependendo da idade do 

indivíduo, sendo o leite e seus derivados as maiores fontes de obtenção desse mineral, que 

também encontra-se presente em vegetais como couve (YBARRA et al, 2001). 

O excesso de cálcio também pode ocorrer e está associado a ingestão acima de 

2g/dia do mineral, hiperabsorção no intestino, tratamento de úlceras pépticas com leite e 

antiácidos álcalis (Síndrome do leite álcali). Animais submetidos a excesso de cálcio 

apresentaram osteocondrose, falência renal e morte, enquanto que em humanos os 

sintomas variam de hipercalcemia com ou sem hipercalciúria, falência renal, calcificação 

dos tecidos moles, irritabilidade, cefaléias, além de interferência com absorção de 

minerais, como magnésio, fósforo, ferro e zinco (WHITING e WOOD, 1997). 

O cálcio pode ser perdido nas fezes, por meio de descamação endotelial, secreções 

pancreáticas e biliares, pela urina e, em pequena escala, pela pele e pelo suor. Os rins 

reabsorvem de 98 a 99% do cálcio filtrado. Variações nas quantidades excretadas devem-

se à idade (diminui em pessoas idosas) e sexo (maior excreção em homens e em mulheres 

em menopausa) (YBARRA et al, 2001). 

A Tabela 2.2, segundo TACO (2011), mostra o teor de cálcio de alguns alimentos 

que são consumidos diariamente. 
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Tabela 2.2 - Teor de cálcio dos alimentos. 

Alimento 
 

Teor de Cálcio 
(mg/100 g) 

Queijo parmesão 992 

Leite de vaca integral pó 890 

Coentro folhas desidratadas 784 

Sardinha conserva 550 

Soja farinha 206 

Ervilha enlatada 
 

47 

Castanha torrada  33 

Amendoim torrado 
 

30 
Fonte: TACO (2011) 

 

2.4.1.6.2 Cobalto (Co) 

 

O cobalto, 30º elemento mais abundante na crosta terrestre, só é encontrado na 

natureza combinado a outros elementos na forma de mais de 200 minerais. Na maioria 

desses minerais, o cobalto ocorre associado a outros elementos metálicos, tais como níquel, 

cobre, chumbo, ferro e prata (MEDEIROS, 2013). O cobalto é encontrado somente em 

pequenas quantidades nos tecidos do corpo humano, sendo o fígado o local de maior 

armazenamento (FRANCO, 2008). 

Os seres humanos apresentam uma grande dependência por íons Co3+, uma vez que 

a vitamina B12 apresenta esse íon no centro de sua estrutura. Essa vitamina participa de 

alguns processos bioquímicos importantes, tais como a síntese de aminoácidos e ácidos 

nucleicos e a formação de eritrócitos (hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue). A 

ausência ou deficiência na ingestão dessa vitamina pode causar a anemia perniciosa 

(sintomas característicos: fraqueza, fadiga, diarreia, icterícia, adormecimento e 

formigamento dos pés e mãos – parestesia) ou mesmo lesão cerebral (MEDEIROS, 2013). 

Consequentemente, a vitamina B12 é um foco de preocupação no caso de dietas 

vegetarianas estritas (quando só são ingeridos alimentos de origem vegetal, excluindo 

carnes, ovos, laticínios etc.), pois esse composto só é encontrado em carnes e derivados 

animais (MEDEIROS, 2013). 

A Agência Nacional de Segurança Sanitária (ANVISA, 2005) não relata valores de 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) para o mineral Cobalto, nem o Limite Máximo de 

Tolerância para Contaminantes Inorgânicos.  
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2.4.1.6.3 Cobre (Cu) 

 

Nos seres humanos, embora o elemento seja encontrado distribuído em todo o 

organismo, ele está em maiores concentrações nos órgãos que realizam intensa atividade 

metabólica, tais como fígado e rins. Entre os muitos papéis do cobre, podemos citar a 

prevenção de anemia, doenças ósseas, danos celulares, entre outros (RODRIGUES et al, 

2012) 

O cobre é considerado um elemento essencial para diversas funções orgânicas, 

como a mobilização do ferro para a síntese da hemoglobina, sendo sua deficiência rara no 

homem, pois a quantidade nos alimentos habitualmente consumidos é adequada para 

promover ás necessidades orgânica em cerca de 100 mg. Isso não evidencia que o cobre 

deva ser adicionado a dieta normal, mas profilática e terapeuticamente. Foi observada a 

hipocupremia na má nutrição protéico-calórica em crianças no Peru, acompanhada de 

anemia, neutropenia e doenças ósseas. Trabalhos recentes revelaram as mesmas 

manifestações em bebês prematuros alimentados exclusivamente com leite de vaca 

modificado, num período de dois a três meses, assim como em bebês durante prolongada 

alimentação parenteral (FRANCO, 2008). 

Sua relevância biológica deve-se ao fato de ele participar da composição de um 

grande número de proteínas e enzimas, desempenhando funções primordiais em inúmeros 

processos bioquímicos. Entre as funções essenciais do elemento nos meios biológicos, 

podem-se citar: transporte de elétrons; metabolismo do oxigênio; ativação do oxigênio para 

oxidações de substratos como fenóis; entre outras funções (RODRIGUES et al, 2012) 

Segundo FRANCO (2008), a ingestão de cobre maior que 400 mg/dia, provoca 

náusea, vômitos e hemorragia gastrintestinal (diarréia, anemia hemolítica, cirrose hepática 

crônica).  

A ingestão diária recomendada (IDR) de cobre, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 0,9 mg para adultos, 

0,34 mg para crianças ( 1-3 anos ), 0,44 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 0,44 mg para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 1,0 - 1,3 

mg.     

 A Tabela 2.3 mostra referências em relação ao teor de cobre encontradas em alguns 

alimentos (TACO, 2011) 
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Alimento 
 

Teor de Cobre 
(mg/100 g de alimento) 

Amêndoa, torrada, salgada 0,93 

Castanha-de-caju, torrada, salgada 1,92 

Soja, farinha 1,29 

Amendoim, torrado, salgado 0,68 

Ovo, de galinha, inteiro, frito 0,04 

Queijo, parmesão 0,17 

Frango, peito, sem pele, grelhado 0,02 

Carne, bovina, picanha, com gordura, grelhada 0,14 

Carne, bovina, fígado, grelhado 12,58 

Salmão, sem pele, fresco, grelhado 0,04 
Fonte: TACO (2011) 

 

2.4.1.6.4 Cromo (Cr) 

 

O cromo acha-se relacionado com o metabolismo da glicose, possivelmente como 

co-fator da insulina, componente do FGT (fator de tolerância a glicose) que constitui 

complexo contendo Cr III em associação com os aminoácidos, glicina, cisteína, e ácido 

glutâmico. Experiências realizadas em ratos com administração de dietas baixas em cromo 

promoveram os sintomas do diabete melito, que desaparecem após a administração desse 

mineral á água de consumo dos animais.A alta concentração de cromo nas células em 

estudos realizados indicam seu provável papel no metabolismo da glicose (FRANCO, 

2008). 

No homem adulto, o teor de cromo tecidual é de 0,02 a 0,04 mcg, sendo 

encontrados níveis mais altos em crianças; entretanto, certas células proteicas podem 

conter concentrações de cromo mais altos do que as 20 partes por milhão de cromo de 

sangue. O cromo ocasiona diversas perturbações: intolerância á glicose, resistência relativa 

á insulina e aumento da insulina circulante, neuropatia periférica, encefalopatia metabólica, 

perda de peso, liberação de ácidos graxos livres prejudicada e hiperlipidemia, reduz o 

quociente respiratório, elevação do cromo sanguíneo (aumenta o metabolismo da glicose), 

hiperglicemia no jejum e glicosúria. As manifestações de deficiência são causadas por 

queimaduras, trauma, administração de insulina e o exercício, as quais aumentam a 

excreção urinaria de cromo, doença coronariana, dependência de insulina na gravidez 

(FRANCO, 2008). 

Tabela 2.3 - Teor de cobre em alimentos. 
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A ingestão diária recomendada (IDR) de cromo, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 0,035 mg para adultos, 

0,011 mg para crianças ( 1-3 anos ), 0,015 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 0,015 mg para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 0,030 – 

0,045 mg. 

Na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) não se apresenta 

referências para o teor de Cromo em alimentos.  

 

2.4.1.6.5 Ferro (Fe) 

 

Elemento dos mais abundantes na crosta terrestre, sendo apenas o silício e o 

alumínio mais comuns, existindo largamente em sua forma trivalente como óxido férrico 

ou hidróxido ou como polímeros. (FRANCO, 2008). 

Muitos seres vivos apresentam uma grande dependência por íon Fe2+, uma vez que 

o centro de grupos heme, presentes na hemoglobina são constituídos por esse íon. A 

hemoglobina é a responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos 

celulares, onde ocorre a queima da glicose (para a queima desta é necessária a presença de 

oxigênio molecular, O2). Esse transporte ocorre graças ao íon Fe2+ da hemoglobina, que se 

combina com O2, em atmosfera rica nesse gás, possibilitando o seu transporte até as 

células, que é um ambiente rico em CO2, onde ocorre a troca do O2 por CO2. A partir desse 

ponto, a hemoglobina passa a transportar CO2 até os pulmões, onde encontra novamente 

uma região rica em O2, liberando assim o CO2. Entretanto, esse ciclo pode ser 

interrompido pela presença de algumas substâncias como, por exemplo, o monóxido de 

carbono (CO), que tem a capacidade de se ligar fortemente ao íon Fe2+ e não permitir que 

haja a troca por O2 ou CO2. Por esse motivo, o CO é considerado um gás tóxico, podendo 

intoxicar e até mesmo matar organismos baseados em hemoglobina, quando a atmosfera do 

meio está com altas concentrações do gás. (MEDEIROS, 2010) 

A deficiência de ferro, que leva à anemia ferropriva, é mais comum em crianças, 

adolescentes e mulheres grávidas, particularmente nos países em vias de desenvolvimento. 

Pode ter efeitos adversos no desenvolvimento psicomotor e mental de crianças. Em 

gestantes pode levar ao nascimento de bebês com baixo peso, bebês prematuros, além de 

poder provocar perdas fetais. Em adultos leva a uma diminuição da capacidade de trabalho 

e diminuição da resistência a infeções (YBARRA et al, 2001). 
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 O excesso de ferro está mais relacionado com suplementação medicamentosa ou 

doenças genéticas como hemossiderose/ siderose africana (Bantu) ou hemocromatose 

(defeito no gene), e pode levar à cirrose hepática, cardiopatias e diabetes (YBARRA et al, 

2001). 

A ingestão diária recomendada (IDR) de Ferro, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 14,0 mg para adultos, 

6,0 mg para crianças ( 1-3 anos ), 6,0 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 9,0 mg para crianças ( 

7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 27,0 e 15,0 mg, 

respectivamente. 

De acordo com FRANCO (2008), a Tabela 2.4 mostra o teor de ferro em diversos 

alimentos. 

 

Tabela 2.4 – Teor de Ferro em alimentos. 

Alimento 
 

Teor de Ferro 
(mg/100 g de alimento) 

Abóbora, sementes 9,17 

Açaí, fruto 12,20 

Açaí, suco 9,30 

Aveia, flocos 4,50 

Carne de boi crua 2,85 

Ervilha seca 6,00 

Farinha de soja 9,10 

Feijão preto 4,30 

Fígado de boi cru 12,10 

Flocos de cereais 12,50 

Gema de ovo 5,87 
Fonte: FRANCO (2008) 

 

2.4.1.6.6 Fósforo (P) 

 

O fósforo (P) é amplamente distribuído na natureza, sendo encontrado em todas as 

células, o que significa que todas as fontes alimentares (vegetais ou animais) são potenciais 

fontes de fósforo. É encontrado também em bebidas carbonatadas na forma de fosfato. 

Assim, pode-se considerar rara sua deficiência primária. Sua biodisponibilidade é maior 

nos produtos de origem animal (70%) do que nos de origem vegetal, é encontrado 

principalmente como composto orgânico e quando hidrolisado no trato gastrintestinal, 
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libera fósforo inorgânico que fica disponível para absorção. Diversos alimentos são fontes 

de fósforo, mas merecem destaque os alimentos protéicos de origem animal, 

principalmente as carnes vermelhas e brancas, víceras e produtos lácteos, no leite, a 

biodisponibilidade pode variar de 65 a 90%, sendo mais biodisponível no leite humano que 

no de vaca (OLIVEIRA, 2007). 

O fósforo apresenta funções importantes: integra a estrutura dos ossos e dentes, 

dando-lhes maior solidez; participa ativamente do metabolismo dos glicídios, intervindo na 

transformação do glicogênio hepático em glicose; atua na contração muscular. A 

deficiência de fósforo acompanha-se de grande número de manifestações como dores 

ósseas, pseudofraturas, hipoglicemia, resistência a insulina, delírio, perda da memória, 

anorexia, taquicardia. O excesso de fósforo está associado aos seguintes sintomas, 

parestesias de extremidades, confusão mental, sensação de peso nas pernas, hipertenção 

(FRANCO, 2008). 

A ingestão diária recomendada (IDR) de Fósforo, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 700 mg para adultos, 

460 mg para crianças ( 1-3 anos ), 500 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 1.250 mg para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 1.250 mg. 

Verificam-se na Tabela 2.5 alguns alimentos fontes de fósforos. 

 

Tabela 2.5 – Teor de Fósforo em alimentos. 

Alimento 
 

Teor de Fósforo  
(mg/100 g de alimento) 

Amendoim cru 300 

Aveia flocos 392 

Café solúvel 383 

Caju, castanha torrada 575 

Ervilha seca 364 

Feijão preto 471 

Gema de ovo de galinha 510 

Nozes 380 

Queijo de minas 339 

Queijo prato 765 

Sardinha 312 
 Fonte: FRANCO (2008) 
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2.4.1.6.7 Magnésio (Mg) 

 

O magnésio é um elemento, que sem o mesmo não haveria vida possível sobre a 

terra, não só por fazer parte da composição dos pigmentos verdes dos vegetais superiores, 

permitindo a utilização de energia solar e síntese das substâncias orgânicas indispensáveis 

à via vegetal e animal, como pelo seu papel de coenzima especifica em grande número de 

enzimas essenciais em diversos processos metabólicos. O íon magnésio atua como 

coenzimas em todas as enzimas envolvidas na transferência de fosfato que utiliza a 

adenosinatrifosfato (ATP) atuando no metabolismo intermediário do fósforo e dos glicídios 

(FRANCO, 2008). 

Sua deficiência encontra-se comumente associada com a deficiência de cálcio e 

potássio, mas essa relação não se acha claramente definida. A deficiência pode ocorrer 

devido à diminuição da ingestão; mal absorção; desidratação por diarréia; vômitos. A 

hipomagnesemia na má nutrição calórico-proteíca acha-se bem documentada. Durante os 

períodos de rápido crescimento, em recém-nascidos e crianças, a hipomagnesemia tem sido 

associada a baixa ingestão ou perdas excessivas de magnésio, e a baixa concentração 

plasmática de magnésio em recém-nascidos pode ser devida à ingestão de leite de vaca ou 

farinhas artificiais com alto teor de fosfato (FRANCO, 2008). 

A ingestão diária recomendada (IDR) de magnésio, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 260 mg para adultos, 60 

mg para crianças ( 1-3 anos ), 73 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 100 mg para crianças ( 7-

10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 220 e 270 mg, 

respectivamente. Verificam-se na Tabela 2.6 alguns alimentos fontes de magnésio. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabela 2.6 – Teor de magnésio em alimentos. 
Alimento 

 
Teor de Magnésio 

(mg/100 g de alimento) 

Amêndoa 205 

Amendoim torrado 150 

Batata inglesa 46 

Carne de galinha 40 

Carne de porco 50 

Espinafre 64 

Farinha de trigo integral 120 

Farinha de soja 220 

Leite de vaca em pó integral 150 

Nozes 130 

Peixes do mar, gordos 122 
 Fonte: FRANCO (2008) 
 

2.4.1.6.8 Manganês (Mn) 

 

O manganês tem papel importante em todos os organismos animais e vegetais. 

Nestes, ele participa das enzimas fosfotransferases (que atuam no crescimento das plantas) 

e no processo de fotossíntese (etapa de foto-oxidação da água, com liberação de O2 pelos 

cloroplastos). O elemento é o 3º metal de transição mais importante em nossa dieta (após 

ferro e zinco). As principais fontes são cereais integrais, legumes, verduras e frutas. Em 

média, um organismo adulto contém 10 mg, concentrados no fígado e rins. Os sintomas da 

deficiência de manganês incluem: perda de peso, fadiga, redução da fertilidade, dermatite, 

perturbação no metabolismo de ossos e cartilagens, alteração da síntese de insulina, 

redução da taxa de colesterol no sangue, intensificação de reações alérgicas e inflamatórias 

e malformações fetais (ROCHA et al, 2012). 

O manganês aparece como cofator de uma grande variedade de enzimas 

(oxidorredutases, transferases, hidrolases, isomerasesetc.). No organismo humano, tem-se a 

superóxido dismutase (SOD, que aparece também em todos os organismos eucarióticos e 

na maioria das bactérias), responsável pela metabolização dos radicais livres nas 

mitocôndrias, e a arginase (produzida no fígado), que participa do ciclo da uréia 

[CO(NH2)2], meio de eliminação do íon amônio (NH4+) oriundo do grupo NH2 de 

proteínas. O manganês é essencial na síntese do colesterol e da dopamina 

(neurotransmissor). Cabe citar que o manganês utilizável biologicamente é o Mn2+, e o 

elemento nos demais números de oxidação é tóxico. Contudo, o excesso de Mn2+ causa 
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desordens neurológicas e motoras (manganismo ou parkinson mangânico) e problemas 

respiratórios (ROCHA et al, 2012). 

A ingestão diária recomendada (IDR) de manganês, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 2,3 mg para adultos, 1,2 

mg para crianças ( 1-3 anos ), 1,5 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 1,5 mg para crianças ( 7-

10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 2,0 e 2,6 mg, 

respectivamente. Verificam-se na Tabela 2.7 alguns alimentos fontes de manganês. 

 

 

Alimento 
 

Teor de Manganês 
(mg/100 g de alimento) 

Agrião 4,0 

Alface 0,6 

Ameixa fresca 0,1 

Amêndoa 2,0 

Aveia 5,0 

Banana 0,67 

Carne de boi, média 1,50 

Cenoura 0,60 

Damasco 21,0 

Feijão, média 1,17 

Fígado de boi 0,34 

Nozes 0,90 

Pêssego 2,50 

Soja 4,10 
 Fonte: FRANCO (2008) 

 

2.4.1.6.9 Molibdênio (Mo)  

 

É elemento que é encontrado no organismo humano em teor diminuto sob forma 

limitada como co-fator essencial de enzimas envolvidas em reações de oxidação e redução. 

O molibdênio catalisa a conversão de ferro férrico para o ferro ferroso. Grandes 

quantidades de molibdênio e sulfato na dieta podem reduzir a absorção do cobre. Há 

algumas evidências que sugerem uma associação entre o bócio e uma alta ingestão de 

molibdênio. São absorvidos 30-80% da ingestão oral no trato gastrointestinal, sendo 

transportado ao fígado pelos eritrócitos. Armazena-se no fígado, rins, baço, pulmões, 

Tabela 2.7 – Teor de manganês em alimentos. 
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adrenais e músculos. A excreção urinária é de 70%, atigindo 25-250 mcg/dia. A excreção 

fecal, por intermédio da bile, representa 1/3 da excreção renal (FRANCO, 2008). 

A ingestão diária recomendada (IDR) de molibdênio, segundo a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 0,045 mg para 

adultos, 0,017 mg para crianças ( 1-3 anos ), 0,022 mg para crianças ( 4- 6 anos) e 0,022 

mg para crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 

0,050 mg. 

TACO (2011) e FRANCO (2008) não apresentam referências para o teor de 

molibdênio em alimentos. 

 

2.4.1.6.10 Níquel (Ni) 

 

É um elemento cuja função metabólica e o modo de ação do organismo humano é 

pouco conhecido. Atua como co-fator ou componente estrutural de mataloenzimas 

especificas. Encontrado sob forma de Ni II e Ni III. Em animais, o níquel 

experimentalmente mostrou-se importante para o crescimento e reprodução, para o 

metabolismo do ferro e do zinco e a hematopoese. É absorvido pela via de transporte do 

ferro, na porção proximal do intestino delgado, competindo com o ferro na absorção por 

usarem o mesmo sistema de transporte. O teor de absorção é de 10%, decrescendo essa 

taxa na deficiência ferro, na lactação e na gravidez. Localiza-se nos ossos, pele, músculos e 

fígado. Transportado pela via sanguínea e por ligantes séricos ultrafiltáveis. Excretado 

pelos rins e bile. Sua deficiência pode acarretar diminuição da atividade de certas enzimas 

hepáticas, como a glicose-6-fosfato. Causas: uremia crônica, psoríase, e cirrose hepática; 

quando á toxidade, pode acarretar reações alérgicas (asma, dermatite, no caso da ingestão 

oral ultrapassar 600mcg/dia sob forma de sulfato de níquel, devido a alterações cutâneas 

em indivíduos sensíveis ao metal). O nível sérico poderá achar-se aumentado em pacientes 

com infarto do miocárdio, derrame agudo e em queimaduras. Nível sérico do níquel: 0,8-5, 

2 mcg/dl. Níquel urinário: 0,7-5, 2mcg/dia (FRANCO, 2008). 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 1998), o limite máximo de tolerância para 

contaminantes inorgânicos em alimentos é de 0,5 mg de niquel/100 g de alimento. 
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2.4.1.6.11 Potássio (K) 

 

O potássio é um elemento mineral importante, sendo o cátion predominante 

intracelular, estando em equilíbrio nas células com os íons cloro, bicarbonato e nas 

hemácias com as proteínas, exercendo papel de relevo catalisador no metabolismo 

energético, no metabolismo dos glicídios e no armazenamento do glicogênio e das 

proteínas. O potássio é de cerca de duas vezes mais abundante que o sódio no organismo, 

mantendo equilíbrio energético com os íons de sódio, sendo necessária uma pequena 

quantidade de potássio no liquido extracelular para metabolismo no músculo. (FRANCO, 

2008). 

A dieta normal contém quantidade suficiente de potássio para cobrir as 

necessidades orgânicas, encontrando-se nos alimentos sob forma de sais solúveis, sofrendo 

absorção no intestino delgado rapidamente, embora um pouco menos que o sódio. Grande 

quantidade de potássio é excretada no intestino como componentes de diversos sucos 

digestivos, sendo posteriormente reabsorvido durante o contínuo ciclo de circulação 

gastrintestinal da água e eletrólitos. Passando para o sangue, é levado aos tecidos, sofrendo 

intercâmbio com o potássio dos músculos e com o do fígado. O potássio circula no sangue 

e no plasma, especialmente nas hemácias, que são ricas em potássio. O sistema de 

transporte do potássio ativo é mantido em alto grau através da membrana plasmática 

(FRANCO, 2008). 

O potássio é um dos fatores que intervêm na regulação osmótica e equilíbrio 

hídrico do organismo. O potássio ionizado exerce papel significativo na atividade dos 

músculos estriados, face à sua capacidade de aumentar a excitabilidade da célula e inibi-la 

quando em elevada concentração. O potássio atua no metabolismo dos glicídios; quando a 

glicose sangüínea sofre conversão em glicogênio para armazenamento, o potássio também 

sofre armazenamento com o glicogênio. O potássio interfere na síntese protéica, sendo 

necessário para o armazenamento de proteína muscular. Atua na transmissão nervosa, na 

tonicidade muscular, na função renal e na contração da musculatura cardíaca (FRANCO, 

2008). 

O potássio é encontrado em quase todos os alimentos, sendo os mais ricos e 

utilizados a batata-inglesa, carnes, peixes, aves, leguminosas, couve, banana, laranja e 

outras fontes; os menos ricos são o arroz, leite, ovo, pêra e outros. A Tabela 2.8 mostra 

teores de potássio de alguns alimentos. 



55 

 

A ingestão diária recomendada (IDR) de potássio, segundo FRANCO (2008), em 

100 g de alimento, é de 2.000 mg para adultos, 1.000 mg para crianças ( 1 ano ), 1.400 mg 

para crianças ( 2- 5 anos) e 1.600 mg para crianças ( 6-9 anos).  

 

 

Alimento 
 

Teor de Potássio 
(mg/100 g de alimento) 

Abacate 163 

Amendoim torrado 496 

Banana pacovan 267 

Banana prata 358 

Batata- inglesa 199 

Cação posta, cozida 249 

Couve flor, crua 256 

Feijão preto cru 1416 

Inhame, cru 568 

Laranja pêra 149 

Leite de vaca integral pó 1132 

Soja farinha 1922 
 Fonte: TACO (2011) 

 

2.4.1.6.12 Selênio (Se) 

 

 A ação do selênio parece está relacionada com a vitamina E, com as duas 

substâncias agindo sinergicamente na cura da doença hepática e de certas afecções 

musculares produzidas experimentalmente. O selênio impede lesões ocasionadas pelos 

peróxidos oriundos da oxidação dos lipídios, parecendo agir como um co-fator em sistemas 

enzimáticos relacionados com a oxidação celular, e talvez seu papel finalmente possa ser 

relacionado na nutrição humana, assim como no metabolismo de grupos sulfidrilas. Acha-

se demonstrado que em solos ricos em selênio, certos vegetais como a cebola e os grãos 

apresentam alto nível desse mineral. A carência de selênio em animais é prevenida com 

uma concentração de 1 mg de selênio por grama da dieta. O selênio exerce a ação tóxica 

ocasionada fadiga muscular, colapso vascular periférico, congestão vascular periférico, 

unhas fracas, queda de cabelo, alteração do esmalte dos dentes, vômitos (FRANCO, 2008).   

 

 

Tabela 2.8 – Teor de potássio em alimentos. 
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2.4.1.6.13 Sódio (Na) 

 

É o íon de carga positiva encontrado em maior teor nos líquidos extracelulares do 

organismo humano, achando-se nele em equilíbrio com o íon negativo cloro, agindo com 

outros eletrólitos, especialmente e potássio no líquido extracelular, para manter a pressão 

osmótica do sangue, plasma e fluidos intercelulares e manutenção do equilíbrio hídrico no 

interior do organismo, na transmissão dos impulsos nervosos e relaxamento muscular. É 

importante para a manutenção do equilíbrio ácido-básico. Seu teor no organismo gira em 

torno de 1% do peso corporal ou 70 g para o homem adulto, ingressando no organismo 

através dos alimentos, deliberadamente acrescentado à dieta com o sal de cozinha 

(FRANCO, 2008). 

O organismo do adulto contém 200 mg de cloreto de sódio, alimentos de origem 

animais contêm mais sódio que os de origem vegetal e a quantidade média fornecida pela 

alimentação normal é de cerca de 4g ou equivalente a 10 g de cloreto de sódio. Muitos 

indivíduos consomem maior parte por hábito, através de produtos que contem cloreto de 

sódio em teor elevado ou pela adição de cloreto de sódio as preparações culinárias pelo 

efeito estimulante que proporciona a ingestão (FRANCO, 2008). 

Suas principais funções são: Sob forma ionizada, o sódio é um dos principais 

fatores da regulação osmótica do sangue, plasma, fluidos intercelulares e do equilíbrio 

ácido-básico; é essencial á motilidade e á excitabilidade muscular; a permeabilidade é 

afetada pela bomba de sódio com o metabolismo da glicose e das trocas de sódio; essencial 

para a distribuição orgânica de água  e volume sanguíneo. A deficiência de sódio pode ser 

aguda e menos aguda. Na aguda, são observadas manifestações como letargia, fraqueza 

progredindo rapidamente para convulsões e morte. Na menos aguda, fadiga, anorexia, 

diarréia, hipotensão. A deficiência é devida a várias causas como ingestão inadequada, 

perdas excessivas (suor, fluidos pelo trato gastrointestinal), infusão excessiva de glicose 

intravenosa; nefrites, insuficiência adrenal, doença cardíaca congestiva. O excesso de sódio 

pode ocasionar cefaléia, delírio, parada respiratória, hipertensão, eritema da pele 

(FRANCO, 2008). 

A dieta humana contém habitualmente nos alimentos quantidade adequada para 

evitar, em condições normais, sintomas de deficiência, porém é hábito adicionar de 6 a 15 

g de cloreto de sódio diários, como cota suplementar, contendo a dieta comumente teor de 
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sódio e de cloro acima de suas necessidades, como ocorre em alguns povos em que a 

hipertensão arterial é em índice apreciável entre sua população (FRANCO, 2008). A 

Tabela 2.9 mostra o teor de sódio de alguns alimentos consumidos diariamente. 

A ingestão diária recomendada (IDR) de sódio, segundo FRANCO (2008), em 100 

g de alimento, é de 500 mg para adultos, 225 mg para crianças ( 1 ano ), 300 mg para 

crianças ( 2- 5 anos) e 400 mg para crianças ( 6-9 anos).  

 

 

Alimento 
 

Teor de Sódio  
(mg/100 g de alimento) 

Abacate 46,2 

Abacaxi 10,6 

Abóbora 32,0 

Acelga, folhas 145 

Arroz 20,0 

Batata-doce 36,0 

Batata inglesa 
 

474 

Berinjela 38,2 

Carne de boi 133,2 

Carne de frango 128,0 

Chuchu 14,6 

Couve flor, crua 34,0 

Feijão  160,0 

Fígado bovino 149,5 

Laranja  20,0 

Leite de vaca  100,0 
 Fonte: FRANCO (2008) 

 

2.4.1.6.14 Zinco (Zn) 

 

Biologicamente, o zinco é um dos metais mais importantes que há, sendo 

necessário para quase todas as formas de vida. Em um ser humano adulto, cerca de apenas 

2 g de zinco estão distribuídos por todo o corpo, presentes em diversas enzimas como a 

anidrase carbônicae a carboxipeptidase A. A primeira está presente em quase todas as 

plantas e animais, catalisando a reação em equilíbrio – há um aumento da rapidez de 

reação na ordem de um milhão de vezes: CO2+ H2O              HCO3
-+ H+. No eritrócito 

(célula vermelha do sangue), a hidratação do dióxido de carbono ocorre durante a absorção 

Tabela 2.9 – Teor de sódio em alimentos. 
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de CO2 pelo sangue. Os íons HCO3
-, que se formam na reação, entram no plasma 

sanguíneo e os íons H+ se combinam com a hemoglobina. Esse é o principal modo de 

liberação do CO2 após a queima da glicose nas células. Já a desidratação da enzima ocorre 

nos pulmões, quando o CO2 é liberado na presença de alta concentração de oxigênio. Já a 

carboxipeptidase A catalisa a hidrólise da ligação terminal de peptídeo durante o processo 

da digestão, separando os aminoácidos em unidades elementares (MEDEIROS, 2012). 

O zinco, além de estar presente em várias enzimas distribuídas pelo corpo humano, 

é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, auxiliando na 

cicatrização de ferimentos e na síntese de proteínas, sendo importante para manter o 

equilíbrio ácido-base no organismo e manter em ordem as percepções de sabor e odor. 

Além disso, a deficiência de zinco pode provocar problemas de crescimento, perda de 

cabelo, diarreia, impotência sexual, depressão, lesões oculares e de pele e perda de peso. 

Para uma alimentação rica em zinco, devem-se ingerir carnes vermelhas, aves, germe de 

trigo, semente de abóbora, ovo, mostarda em pó e nozes (MEDEIROS, 2012). A Tabela 

2.10 mostra o teor de sódio de alguns alimentos consumidos diariamente. 

O zinco é encontrado em maior quantidade na carne, fígado, ostras, soja, ovos e 

leite. O pão de trigo integral, o pão de centeio, aveia, milho contribuem com o zinco para a 

dieta. O zinco de fontes vegetais é menos aproveitado pelo organismo (FRANCO, 2008). 

A ingestão diária recomendada (IDR) de zinco, segundo FRANCO (2008), em 100 

g de alimento, é de 15 mg para adultos, 10 mg para crianças ( 1 – 10 anos ). 

 

 

 

Fonte:FRANCO (2008) 

Alimento 
 

Teor de Zinco  
(mg/100 g de alimento) 

Abacaxi 0,25 

Agrião 0,15 

Alface 0,05 

Amêndoa 1,00 

Arroz 0,5 

Batata-inglesa 0,20 

Carne de aves, média 
 

1,30 

Carne de boi, média 1,70 

Carne de porco, média 3,50 

Feijão, média 0,08 

Ovo de galinha 0,50 

Soja, grão 2,90 

Tabela 2.10 – Teor de Zinco em alimentos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este capítulo apresenta nos subitens materiais e métodos utilizados neste trabalho. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Amostras 

 

As amostras utilizadas neste trabalho foram classificadas conforme o tipo da 

cultivar e origem da coleta. A Tabela 3.1 apresenta esta classificação.  

As amostras foram fornecidas em Janeiro de 2013 pela EMPARN (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) sob orientação do pesquisador João Maria 

Pinheiro de Lima.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
 

Fonte: Autor 
 

Fonte: Autor 
 

Fonte: Autor 
 

 
Figura 3.1 – Costela de Vaca 

 

 
Figura 3.2 – Canapu  

 

Figura 3.3 – Potiguar Figura 3.4 – Riso do Ano 
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Tabela 3.1 – Classificação das amostras de quatro cultivares de feijão caupi 

Cultivar Origem/coleta Amostra 

Costela de Vaca 

Potiguar 

EMPARN 

EMPARN 

Crioula 

Melhorada 

Canapu Branco EMPARN Crioula 

Riso do Ano EMPARN Melhorada 

Fonte: O Autor 

 

O transporte do local de coleta até o laboratório se deu em frascos do tipo “garrafa 

PET” previamente limpas e secas. A preparação da amostra consistiu da catação para 

separação de resíduos não desejáveis, como restos de folhas, fragmentos de areia e de 

cascas das vagens. Depois de separadas, as amostras foram moídas em moinho para grãos e 

armazenadas em frascos de vidro. 

 

3.1.2 Reagentes 

 

Tabela 3.2 – Lista dos reagentes utilizados neste trabalho 
REAGENTE 

ANALÍTICO 

(P.A) 

FÓRMULA 

MOLECULAR 

FABRICANTE PESO 

MOLECULAR 

PESO 

LÍQUIDO 

Ácido Bórico H3BO3 PROQUÍMIOS 61,83 g/mol 500 g 

Ácido Clorídrico HCl PROQUÍMIOS 36,46 g/mol 1000 mL 

Ácido Nítrico HNO3 PROQUÍMIOS 63,02 g/mol 1000 mL 

Ácido Sulfúrico H2SO4 VETEC  98,08 g/mol 1L = 1,84 kg 

Azul de Metileno 

Éter Etílico 

C16H18N3SCl.3H2O 

(C2H5)2O 

QUIM.MODER.

DINÂMICA  

373,92 g/mol 

74,12 g/mol 

25 g 

1000 mL 

Éter Etílico Dietético C4H10O VETEC  74,12 g/mol 1L = 0,71 kg 

Fosfato de Potássio 

Dibásico (anidro) 

 

K2HPO4 

 

VETEC 

 

174,18 g/mol 

 

500 g 

Hidróxido de Sódio NaOH VETEC 40,00 g/mol 500 g 

Molibdato de Amônio (NH4)6 Mo7 O24.4H2O QEEL  1235,86 g/mol 250 g 

Sulfato de Cobre CuSO4.5H2O QUÍMIBRAS  249,68 g/mol 500 g 

Sulfato de Sódio Na2SO4 VETEC 142,04 g/mol 2,68 g/cm3 

Vanadato de amônio NH4VO3 VETEC 116,98 g/mol 500 g 

Vermelho de Metila C15H15N3O2 QUIM.MODER. 269,30 g/mol 25 g 

Fonte: O Autor 
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3.1.3 Equipamentos 

 

Tabela 3.3 – Lista dos equipamentos utilizados nesta pesquisa 
EQUIPAMENTOS MARCA MODELO 

Agitador Magnético com 

Aquecimento Const Temp. 

 

MAGNETEC STIRRER 

 

BIOMIXER–78HW–1 

Balança Analítica TECNAL B – Tec – 210A 

Balança Analítica MARTE AY220 

Bloco Digestor SOLAB SL25/40 

Bloco Digestor STECK SD2PC10 

Bomba à Vácuo TECNAL TE – 058  

Capela BRASINOX -  

Destilador de Nitrogênio TECNAL TE – 036/1 

Espectrofotômetro UV-vis BIOSPECTRO SP - 220 

Determinador de Fibra GRUPO LUCADEMA NL 61/02 

Estufa QUIMIS Q – 314M243 

Estufa de Convecção Forçada BIOFOCO BF2ECF64 

Extrator de Gordura SOLAB SL145/6 

ICP-OES THERMO SCIENTIFIC ICAP 6300 

Máquina Seladora SULPACK 5M 200 

Moinho de grãos BERMAR - 

Mufla EDG – equipamentos EDG 3P - S 

Mufla EDG – equipamentos 3000 3P Inox 

Fonte: O Autor 

 

3.1.4 Outros materiais 

 

Tabela 3.4 – Lista de outros materiais usados nesta pesquisa 

Materiais/Outros 

Balões volumétricos 

Bastão de vidro 

Beckers 

Bico de Bunsen 

Buretas 

Cadinhos de porcelana 

Cápsulas de porcelanas 
Cubetas 1cm 

Dessecadores, 

Erlenmeyer 

Espátulas 
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Funil do tipo analítico 

Papel de filtro 

Pipetas graduadas 

Tubos para digestão 
Fonte: O Autor 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Os métodos utilizados na determinação de: umidade, cinzas, proteínas, gorduras, 

fibras, carboidratos e minerais (Ca, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Na e Zn) 

foram de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 

Na determinação do mineral fósforo foi utilizado o método do 

fosfovanadatomolibdato de amônio de acordo com VOGUEL (2002, p. 375). 

Para resumir todo o procedimento experimental utilizado procedeu-se a elaboração 

do fluxograma da Figura 3.5 

 

Figura 3.5 – Fluxograma das atividades 

Fonte: O Autor 
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3.2.1 Determinação de umidade 

 

 Para determinação de umidade foram utilizados 10 g da amostra em triplicata que 

foram colocadas em cápsulas de porcelana previamente taradas. As cápsulas foram 

aquecidas em estufa a 105oC por 3 horas, resfriadas em dessecador até a temperatura 

ambiente e foram pesadas em balança analítica. Esta operação foi repetida até obter-se 

peso constante. Os cálculos foram executados utilizando a Equação 3.1. 

 

�� =
��

��
�100         Eq. 3.1 

 

Onde: �� = teor de umidade em percentual; �� = peso em gramas de umidade e �� é o peso 

da amostra em gramas. 

 

3.2.2 Determinação de cinzas 

 

A determinação de cinzas se iniciou com a calcinação dos cadinhos de porcelana a 

serem utilizados, levado ao forno tipo mufla a uma temperatura de 550 ºC, durante 1 hora. 

Em seguida, os cadinhos ficaram no dessecador, depois de 30 minutos foram pesados, e 

logo, foi colocado 10 gramas da amostra desidratada, em triplicata, num cadinho. Os 

cadinhos foram levados para o bico de Bunsen, onde, as amostras foram incineradas, 

restando o carvão. Após isso, os cadinhos passaram para mufla, mantidos lá por quatro 

horas. Depois, os cadinhos ficaram no dessecador para esfriar, em seguida pesados 

novamente. Esse procedimento foi repetido até que a massa se estabilizasse, peso 

constante. Os cálculos foram executados utilizando a Equação 3.2 

 

�� =
��

��
�100         Eq. 3.2 

 

Onde: �� = teor de cinzas em percentual; �� = peso em gramas de cinzas e �� é o 

peso da amostra em gramas. 
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3.2.3 Determinação de proteína 

 

Pesou-se 0,1 g da amostra em papel manteiga juntamente 2,05 g da mistura 

catalítica (2,0 g de sulfato de sódio mais 0,05 g de sulfato de cobre). Transferiu-se para 

tubo de digestão e adicionou-se 4 mL de ácido sulfúrico concentrado, a mistura foi mantida 

em bloco digestor na temperatura de 350oC até que a digestão fosse finalizada; ou seja, até 

a mistura se apresentasse límpida e levemente azulada. Após este procedimento, cada tubo 

foi transferido para o destilador de Kjeldahl, em que 12,5mL de hidróxido de sódio a 40 % 

foram adicionados e a mistura entrava em ebulição, promovendo a destilação da amônia 

formada que foi coletada em frasco Erlenmeyer contendo solução saturada de ácido bórico. 

O ácido bórico deslocado era titulado com solução padrão de ácido clorídrico utilizando 

um indicador misto (mistura de azul de metileno e vermelho de metila na proporção 2:1). 

Para o cálculo do teor de proteínas utilizou-se a Equação 3.3. 

 

�� =
���� ���� �����

��
�100       Eq. 3.3 

 

Onde: �� = teor de proteínas em percentual; ����  = volume da solução de ácido 

clorídrico usado na titulação; ����  = concentração do ácido clorídrico padrão; ���  = 

massa molar do nitrogênio; ��  = fator de correção considerando o conteúdo de nitrogênio 

na proteína e �� é o peso da amostra em gramas. 

 

3.2.4 Determinação de lipídeos 

 

Pesou-se 5 g da amostra em papel de filtro que foi amarrado com fio de lã 

previamente desengordurado. Transferiu-se o papel de filtro contendo a amostra para o 

aparelho extrator tipo Soxhlet. Acoplou-se o frasco extrator ao balão de fundo chato 

previamente tarado a 105°C no qual se havia adicionado 150 mL de éter etílico. O conjunto 

contendo o balão com o solvente e o extrator com as amostras foram acoplados aos 

condensadores para refluxo. Manteve-se todo o sistema sob aquecimento a 70 oC por 4 

horas, considerando-se um escoamento do solvente de cerca de 10 gotas por minutos. Após 

decorrido o tempo de extração, desmontou-se todo o sistema recolhendo o solvente 

recuperado. O balão contendo a gordura extraída foi colocado em estufa a 105°C, 
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mantendo-se o aquecimento por cerca de uma hora. Resfriou-se em dessecador até a 

temperatura ambiente e pesou-se. A operação de aquecimento foi repetida até peso 

constante. . Os cálculos foram executados utilizando a Equação 3.4. 

 

�� =
��

��
�100         Eq. 3.4 

 

Onde: �� = teor de gordura em percentual; �� = peso em gramas de gordura e �� é o 

peso da amostra em gramas. 

 

3.2.5 Determinação de fibras 

 

Pesou-se o saquinho de TNT vazio que veio acompanhado junto com o equipamento para a 

determinação das fibras, em seguida, pesou-se 0,1 gramas da amostra em que foi desengordurada 

pela extração em Soxhlet. A pesagem da amostra foi feita dentro do saquinho em seguida lacrada 

e colocada nos pratos de metal do equipamento previamente identificada com as amostras 

(sempre em triplicata). Esses pratos de metal são 10 discos perfurados com capacidade para 30 

amostras simultaneamente. 

As amostras foram levadas para o equipamento onde permaneceram por 4 horas, a uma 

temperatura de 105ºC. Os pratos de metal contendo as amostras foram colocados dentro da cuba 

metálica, na qual é colocada água destilada até que todas as amostras estejam submersas na água 

em seu curso máximo. Só então o equipamento foi ligado. 

Após passar às 4 horas, o equipamento previamente programado automaticamente para seu 

curso de agitação, então a placa de metal foi retirada com as amostras retirando o excesso de 

água com cuidado.  

Pesou-se placas de petri 35 x 100 mm, previamente limpas, secas e identificadas, em 

seguida, pesou-se também amostra após retirar do equipamento colocando dentro da placa de 

petri. Levou-se para secagem na estufa a 105ºC, e após 2 horas, colocada no dessecador para 

esfriar e após 30 minutos pesou-se novamente repetido até que a massa ficasse constante.  

 

�� =
��

��
�100         Eq. 3.5 
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Onde: �� = teor de fibras em percentual; �� = peso em gramas de fibras e �� é o 

peso da amostra em gramas. 

 

3.2.6 Determinação de fósforo (método do fosfovanadato de amônio) 

 

Preparou-se cinco padrões transferindo-se 4,0; 8,0; 12; 16 e 20 mL da solução de 

fósforo a 100 mg L-1 para balão de 100 mL e a cada balão adicionou-se 10 mL de uma 

solução de vanadato de amônio a 0,040 mol L-1, 10 mL de uma solução de molibdato de 

amônio a 0,021 mo L-1e 10 mL da solução de ácido nítrico a 2,5 mol L-1 e completou-se o 

volume com água destilada. Obteve-se os valores das absorbâncias dessas soluções em 465 

nm utilizando-se o branco submetido ao mesmo procedimento de preparação, com exceção 

da adição da solução a 100 mg L-1 de fósforo.A partir dos valores medidos obteve-se a 

curva analítica para calcular a concentração de fósforo na amostra. Na preparação das 

amostras utilizou-se 10 g para cada amostra que foi reduzida à cinzas em mufla, sob 

aquecimento a 550 oC por 4 horas, o resíduo dissolvido em quantidade mínima de solução 

de ácido nítrico a 10%, filtrado para balão de 100 mL e o volume completado com água 

destilada. 10 mL da solução da amostra foram transferidos para um balão de 100 mL e 

adicionou-se 10 mL da solução de vanadato de amônio a 0,040 mol L-1, 10 mL da solução 

de molibdato de amônio 0,021 mol L-1, 10 mL de solução de ácido nítrico a 2,5 mol L-1, e 

completou-se o volume água destilada. Determinou-se a absorbância das soluções das 

amostras em 465 nm contra um branco preparado conforme o procedimento para obtenção 

das absorbâncias dos padrões. Para todas as medidas de absorbância utilizou-se cubetas de 

1 cm de caminho óptico. 

 

�� =
�� �

�� �

�
� 

��
          Eq. 3.6 

 

Onde: �� = teor de metal em (mg/100g); A = Absorbância medida; a = coeficiente 

linear da curva analítica; b = coeficiente angular da curva analítica  e �� = massa da 

amostra. 
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3.2.7 Determinação de minerais 

 

Na preparação da amostra utilizou-se 10 g da amostra que foram reduzidas à cinzas 

em mufla, sob aquecimento a 550 oC, e o resíduo dissolvido em quantidade mínima de 

solução de ácido nítrico a 10%, e em seguida filtrada para balão de 100 mL, tendo o 

volume sido completado com água destilada. Essa solução foi utilizada para análise por 

espectroscopia de emissão atômica utilizando-se um espectrômetro de emissão atômica 

com plasma (ICP-OES), utilizando-se o método USEPA 6010C (United States 

Enviromental Protection Agency), (Equipamento do NUPPRAR – Núcleo de 

processamento de primário e reúso de água produzida e resíduo - UFRN). Por este método 

foram medidos as concentração em mg L-1 dos minerais sódio, potássio, cálcio, magnésio, 

ferro, zinco, cobre, cobalto, manganês, molibdênio, níquel, cromo e selênio. 

 

�� =
��

��
�100          Eq. 3.7 

 

Onde: �� = teor de mineral em (mg/100g); �� = peso em gramas de mineral e �� é 

o peso da amostra em gramas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos referentes à composição centesimal e mineral das amostras 

analisadas serão apresentados nos subitens deste capítulo.  

 

4.1 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados para os teores de umidade e matéria seca 

obtidos para quatro amostras de feijões caupi.  

 

Tabela 4.1 – Teores de umidade e matéria seca para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Umidade  
( g/100g) 

 

Matéria Seca  
( g/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de vaca Crioula (C) 11,71 88,29 0,01 

Potiguar Melhorada (M) 12,86 87,14 0,04 

Canapu  Crioula (C) 8,4 91,6 0,01 

Riso do ano Melhorada (M) 11,52 88,48 0,08 

Fonte: O Autor 

 

Com relação aos resultados obtidos para a umidade, a cultivar Canapu, de natureza 

crioula, apresenta o menor teor de umidade (8,4g/100g), esse valor encontrado mostra 

maior estabilidade, qualidade e composição, ou seja, menor sensibilidade a deterioração, 

quando comparado às demais cultivares. 

Comparando os resultados de umidade obtidos com o encontrado por FROTA 

(2008), para cultivar BRS-Milênio (6,0g/100g), todas as cultivares apresentam maior teor 

de umidade, conseqüentemente, maior sensibilidade à deterioração.   

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS 

 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados para os teores de cinzas obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.2 - Teores de cinzas para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Cinzas  
( g/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 3,135 0,014 

Potiguar Melhorada (M) 3,139 0,012 

Canapu  Crioula (C) 3,565 0,035 

Riso do Ano Melhorada (M) 3,647 0,010 

Fonte: O Autor 

 

De acordo com os resultados obtidos para cinzas, a cultivar Riso do Ano, de 

natureza melhorada, apresenta maior teor de cinzas (3,647g/100g). Isso indica maior 

quantidade de resíduo inorgânico, que é constituída principalmente de minerais. 

Os teores de cinzas encontrados nessas amostras de feijões caupi são maiores 

comparados a outras cultivares, feijão caupi verde (1,63g/100g) (SALGADO et al., 2005), 

BRS-Milênio (2,6g/100g) (FROTA et al, 2008).  

 

4.3 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS  

 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados para os teores de proteínas obtidos para 

quatro amostras de feijões caupi. 

 

Tabela 4.3 - Teores de proteínas para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Proteínas  
( g/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 27,23 1,01 

Potiguar Melhorada (M) 25,52 0,59 

Canapu  Crioula (C) 24,99 0,5 

Riso do Ano Melhorada (M) 25,27 0,05 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de proteínas, quando comparada às demais 

cultivares, é a cultivar Costela de vaca (27,23g/100g), que é uma cultivar crioula.  
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A ingestão diária recomendada (IDR) de proteína para atender as necessidades da 

maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia, segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100 g de alimento, é de 50 

g para adultos, 13 g para crianças ( 1-3 anos ), 19 g para crianças ( 4- 6 anos) e 34 g para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 71g. 

A cultivar Costela de vaca que tem o maior teor de proteínas 27,23 g/100g de 

alimento representa, por exemplo, 54,46 % da necessidade diária de proteínas para adultos.     

As quatro cultivares se mostram com alto teor de proteína segundo a ANVISA 

(BRASIL, 2012), que estabelece como condição mínima, de 12g de proteínas/100g de 

alimentos. 

Os teores de proteínas, em 100g das amostras, encontrados nas quatro amostras de 

feijões caupi, Costela de vaca (27,23g), Potiguar (25,52g), Canapu (24,99g) e Riso do ano 

(25,27g) estão maiores que os resultados de alguns alimentos como, fígado de boi (20g), 

carne de frango (18,20g), ovo de galinha cozido (12,80g), ervilha em conserva (5,25g), 

observados por FRANCO (2008).  

Quando comparados a outros resultados para outras variedades de feijões caupi 

como, por exemplo, BRS-Marataoa (27.4g), BRS-Tumucumaque (24.8g), BR3-Tracuateua  

(24g), Canapuzinho  (25g), analisados por CARVALHO (2012), observou-se semelhanças 

nos teores de proteínas.  

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIPÍDEOS 

 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados para os teores de lipídeos obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 

 

Tabela 4.4 - Teores de lipídeos para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Lipídeos  
( g/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 2,29 0,04 

Potiguar Melhorada (M) 1,76 0,11 

Canapu  Crioula (C) 2,25 0,11 

Riso do Ano Melhorada (M) 1,32 0,06 

Fonte: O Autor 
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Segundo os resultados, as quatro cultivares apresenta baixo teor de lipídeos, 

também conhecido como gordura líquida ou óleo, por ser de origem vegetal. Comparando 

a natureza das amostras, a cultivar Riso do Ano (1,32g/100g), classificada como 

melhorada, apresenta menor quantidade de lipídeos. 

Os teores de lipídeos, das quatro amostras de feijões caupi, são maiores quando 

comparados aos teores de outra espécie de feijão, conhecida como feijão comum 

(Phaseolus vulgaris), segundo ONWULIRI e OBU (2002), Baki wake (1.22g/100g) e 

Kwakiul (1.02g/100g). 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRAS 

 

A Tabela 4.5 apresenta os resultados para os teores de fibras obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 

 

Tabela 4.5 - Teores de fibras para quatro amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Fibras  
( g/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 50,04 6,21 

Potiguar Melhorada (M) 55,55 2,84 

Canapu  Crioula (C) 50,32 1,65 

Riso do Ano Melhorada (M) 55,32 2,24 

Fonte: O Autor 

 

As amostras melhoradas, Potiguar (55,55g/100g) e Riso do Ano (55,32g/100g) têm 

maiores teores de fibras quando comparadas as amostras crioulas. 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 2012), um alimento pode ser considerado fonte de 

fibra se possuir um mínimo de 3 g de fibras/100 g em alimentos sólidos e pode ser 

considerado como tendo alto teor de fibra se possuir um mínimo de 6g de fibras/ 100g em 

alimentos sólidos. A quantidade mínima de fibra recomendada é de 20 a 30g/dia para a 

maioria das pessoas (PAPAZIAN, 1997) 

Sendo assim, as quatro amostras de feijão caupi analisadas neste trabalho possuem 

um alto teor de fibras. 
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Comparando os resultados obtidos para teores de fibras das amostras Costela de 

vaca (50,04g/100g), Potiguar (55,55g/100g), Canapu (50,32g/100g) e Riso do ano 

(55,32g/100g), com os resultados expressos na Tabela 4.6, segundo SOARES et al (2008), 

observa-se que as amostras analisadas apresentam maiores teores de fibras. 

 

        Tabela 4.6 – Teores de fibras em feijões caupi e feijões comum 

Grupo 
 
 

Genótipo 
 
 

Fibras  
( g/100g) 

 
Caupi IT 93K-205-8 13,08 

Caupi IT 97N-1042-3 12,64 

Carioca BRS-MG Majestoso 15,02 

Carioca BRS-MG Pioneiro 23,11 

Carioca BRS-Horizonte 22,08 

Fonte: SOARES et al (2008) 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CARBOIDRATOS 

 

A Tabela 4.7 apresenta os resultados para os teores de carboidratos obtidos para 

quatro amostras de feijões caupi. 

 

Tabela 4.7 - Teores de carboidratos para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Carboidratos 
( g/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 5,60 0,70 

Potiguar Melhorada (M) 1,17 0,06 

Canapu Crioula (C) 10,47 0,34 

Riso do Ano Melhorada (M) 2,92 0,12 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de carboidrato é a cultivar Canapu 

(10,47g/100g), que é uma cultivar crioula. Comparando a natureza das amostras, percebe-

se que as cultivares crioulas apresentam quantidades maiores de carboidratos.  
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Comparando os resultados obtidos com outras leguminosas, amendoim 

(20,3g/100g), ervilha enlatada (13,4g/100g), lentilha cozida (16,3g/100g), observados na 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) observa-se que as quatro 

amostras de feijão caupi apresentam teores de carboidratos inferiores. 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MINERAIS 

 

4.7.1 Cálcio 

 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados para os teores de cálcio obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 

  

Tabela 4.8 - Teores de cálcio para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Cálcio 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 21,11 0,48 

Potiguar Melhorada (M) 37,18 0,22 

Canapu Crioula (C) 49,28 2,97 

Riso do Ano Melhorada (M) 55,98 1,55 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de cálcio é a cultivar Riso do ano 

(55,98mg/100g), que é uma cultivar melhorada. Para a manutenção de níveis adequados de 

cálcio, a ingestão diária recomendada (IDR), segundo a ANVISA (2005), varia de 300 a 

1200mg, dependendo da idade do indivíduo.  

O teor de cálcio para cultivar Riso do ano, maior teor entre as quatro amostras, 

apresenta aproximadamente 5,6% do IDR comparada à de um adulto, cujo IDR é de 

1000mg/100g. Sendo assim, não contém a quantidade de cálcio suficiente para ingestão 

diária de um adulto, por exemplo. 

 Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos também ricos em 

cálcio como leite de vaca integral em pó e farinha de soja que em 100g desses alimentos, 

apresentam, respectivamente, 890mg e 206mg (TACO, 2011), que colaboram com 89,0% e 
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20,6% ,respectivamente, das necessidades de cálcio para um indivíduo adulto, valores 

superiores aos encontrados nas amostras de feijões caupi.  

 

4.7.2 Cobalto 

 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados para os teores de cobalto obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 

 

Tabela 4.9 - Teores de cobalto para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Cobalto 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 0,0190 0,0020 

Potiguar Melhorada (M) 0,0600 0,0001 

Canapu Crioula (C) 0,0117 0,0005 

Riso do Ano Melhorada (M) 0,0063 0,0005 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de cobalto é a cultivar melhorada Potiguar 

(0,0600mg/100g).  

A Agência Nacional de Segurança Sanitária (ANVISA, 2005) não relata valores de 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) para o mineral Cobalto, nem o Limite Máximo de 

Tolerância para Contaminantes Inorgânicos.  

A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) não relata valores 

de teor de cobalto em alimentos. 

 

4.7.3 Cobre 

 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados para os teores de cobre obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.10 - Teores de cobre para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Cobre 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 0,2964 0,0077 

Potiguar Melhorada (M) 0,2362 0,0083 

Canapu Crioula (C) 0,3125 0,0130 

Riso do Ano Melhorada (M) 0,2768 0,050 

Fonte: O Autor 

 

As amostras crioulas, Canapu (0,3125mg/100g) e Costela de Vaca 

(0,2964mg/100g), apresentam o maiores teores de cobre. A ingestão diária recomendada 

(IDR) de cobre, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 

100g de alimento, é de 0,9mg para adultos, 0,34mg para crianças ( 1-3 anos ), 0,44mg para 

crianças ( 4- 6 anos) e 0,44mg para crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a 

quantidade necessária é de 1,0 - 1,3mg.  

O teor de cobre encontrado na amostra crioula canapu (0,3125mg) para 100g desse 

feijão, equivale a 34,72% da necessidade diária de cobre em um indivíduo adulto, ficando 

abaixo da IDR.  

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém cobre 

como amêndoa torrada salgada e farinha de soja que em 100g desses alimentos, 

apresentam, respectivamente, 0,93mg e 1,29mg (TACO, 2011), que colaboram com 

103,3% e 143,3% ,respectivamente, das necessidades de cobre para um indivíduo adulto. 

Tais valores mostram que a ingestão de 100g desses alimentos ultrapassam o valor limite 

diário de ingestão, tendo que diminuir a quantidade de consumo de amêndoa e farinha de 

soja. Valores estes superiores aos encontrados nas amostras de feijões caupi. 

 

4.7.4 Cromo 

 

A Tabela 4.11 apresenta os resultados para os teores de cromo obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.11 - Teores de cromo para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Cromo 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 0,0099 0,0001 

Potiguar Melhorada (M) 0,0110 0,0008 

Canapu Crioula (C) 0,0124 0,0004 

Riso do Ano Melhorada (M) 0,0120 0,0010 

Fonte: O Autor 

 

Segundo os resultados, as amostras apresentam valores aproximados em relação ao 

teor de cromo.  

A ingestão diária recomendada (IDR) de cromo, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 0,035mg para adultos, 

0,011mg para crianças ( 1-3 anos ), 0,015mg para crianças ( 4- 6 anos) e 0,015mg para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 0,030 – 

0,045mg. 

O teor de cromo encontrado na amostra crioula canapu (0,0124mg) para 100g desse 

feijão, por exemplo, equivale a 35,43 % da necessidade diária de cromo em um indivíduo 

adulto. 

Na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) não se apresenta 

referências para o teor de Cromo em alimentos.  

 

4.7.5 Ferro 

 

A Tabela 4.12 apresenta os resultados para os teores de ferro obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.12 - Teores de ferro para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Ferro 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 1,551 0,031 

Potiguar Melhorada (M) 1,926 0,004 

Canapu Crioula (C) 2,595 0,008 

Riso do Ano Melhorada (M) 2,282 0,008 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de ferro é a cultivar crioula Canapu 

(2,595mg/100g). A ingestão diária recomendada (IDR) de Ferro, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 14,0mg para 

adultos, 6,0mg para crianças ( 1-3 anos ), 6,0mg para crianças ( 4- 6 anos) e 9,0mg para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 27,0 e 

15,0mg, respectivamente.  

O maior teor de ferro encontrado na amostra crioula canapu (2,595mg) para 100g 

desse feijão, equivale a 18,53 % da necessidade diária de ferro em um indivíduo adulto, 

ficando abaixo da IDR. 

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém ferro 

como fígado de boi, em 100g desse alimento, apresenta, 12,10mg (FRANCO, 2008), que 

colabora com 86,43% da necessidade de ferro para um indivíduo adulto. Valor este 

superior aos encontrados nas quatro amostras de feijão caupi. 

 

4.7.6 Fósforo 

 

A Tabela 4.13 apresenta os resultados para os teores de fósforo obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.13 - Teores de fósforo para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Fósforo 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 293,0 8,83 

Potiguar Melhorada (M) 305,0 3,67 

Canapu Crioula (C) 373,2 9,30 

Riso do Ano Melhorada (M) 470,3 2,49 

Fonte: O Autor 

 

A cultivar melhorada Riso do Ano (470,3mg/100g) apresenta maior teor de fósforo. 

A ingestão diária recomendada (IDR) de Fósforo, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 700mg para adultos, 

460mg para crianças ( 1-3 anos ), 500mg para crianças ( 4- 6 anos) e 1.250mg para 

crianças ( 7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 1.250mg.  

Segundo o resultado, o teor de fósforo da amostra de feijão Riso do ano (470,3mg) 

para 100g desse alimento, equivale a 67,18% da necessidade diária de fósforo, por 

exemplo, em um indivíduo adulto. 

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém fósforo 

como amendoim cru, castanho de caju torrada e gema de ovo de galinha, apresenta em 

100g desses alimentos, 300mg, 575mg e 510mg, respectivamente (FRANCO, 2008), que 

colaboram com 42,85%, 82,14% e 72,86%, das necessidades de fósforo, para um indivíduo 

adulto.  

O teor de fósforo encontrado na amostra Riso do ano (470,3mg/100g), por 

exemplo, é superior ao encontrado no amendoim cru e inferior aos encontrados na castanha 

de caju torrada e na gema de ovo de galinha. 

 

4.7.7 Magnésio 

 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados para os teores de magnésio obtidos para 

quatro amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.14 - Teores de magnésio para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Magnésio 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 143,3 4,45 

Potiguar Melhorada (M) 173,9 0,75 

Canapu Crioula (C) 161,6 2,50 

Riso do Ano Melhorada (M) 191,9 4,30 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de magnésio é a cultivar melhorada Riso do 

ano (191,9mg/100g).  

A ingestão diária recomendada (IDR) de magnésio, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 260mg para adultos, 

60mg para crianças ( 1-3 anos ), 73mg para crianças ( 4- 6 anos) e 100mg para crianças ( 7-

10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 220 e 270mg, 

respectivamente.  

O resultado mostra que o teor de magnésio encontrado na amostra de feijão Riso do 

ano (191,9mg) para 100g desse alimento, equivale a 73,80% da necessidade diária de 

magnésio, por exemplo, em um indivíduo adulto. 

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém 

magnésio como amendoim torrado, leite em pó integral, amêndoa e farinha de soja, em 

100g desses alimentos, apresentam, 150mg, 150mg e 205mg e 220mg, respectivamente 

(FRANCO, 2008), que colaboram com 57,70%, 57,70%, 78,85% e 84,60% das 

necessidades de magnésio para um indivíduo adulto.  

O teor de magnésio encontrado na amostra Riso do ano (191,9 mg/100g), por 

exemplo, é superior aos encontrados no amendoim e no leite em pó integral e inferior aos 

encontrados na amêndoa e farinha de soja. 

 

4.7.8 Manganês 

 

A Tabela 4.15 apresenta os resultados para os teores de manganês obtidos para 

quatro amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.15 - Teores de manganês para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Manganês 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 1,287 0,079 

Potiguar Melhorada (M) 0,944 0,015 

Canapu Crioula (C) 1,025 0,049 

Riso do Ano Melhorada (M) 1,031 0,013 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de manganês é a cultivar crioula Costela de 

vaca (1,287mg/100g).  

 A ingestão diária recomendada (IDR) de manganês, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 2,3mg para adultos, 

1,2mg para crianças ( 1-3 anos ), 1,5mg para crianças ( 4- 6 anos) e 1,5mg para crianças (7-

10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 2,0 e 2,6mg, 

respectivamente.  

O teor de manganês encontrado na amostra de feijão Costela de vaca (1,287mg) 

para 100g desse alimento, equivale a 55,90% da necessidade diária de magnésio em um 

indivíduo adulto. 

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém 

manganês como nozes, em 100g desse alimento, apresenta 0,90mg (FRANCO, 2008), que 

colabora com 39,13% da necessidade de magnésio para um indivíduo adulto.  

O teor de magnésio encontrado na amostra Costela de vaca (1,287 mg/100g), por 

exemplo, é superior ao encontrado nas nozes. 

 

4.7.9 Molibdênio 

 

A Tabela 4.16 apresenta os resultados para os teores de molibdênio obtidos para 

quatro amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.16 - Teores de molibdênio para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Molibdênio 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 0,0199 0,0017 

Potiguar Melhorada (M) 0,0492 0,0021 

Canapu Crioula (C) 0,2672 0,0102 

Riso do Ano Melhorada (M) 0,6487 0,0078 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de molibdênio é a cultivar melhorada Riso do 

ano (0,6487mg/100g).  

A ingestão diária recomendada (IDR) de molibdênio, segundo a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 0,045mg para adultos, 

0,017mg para crianças ( 1-3 anos ), 0,022mg para crianças ( 4- 6 anos) e 0,022mg para 

crianças (7-10 anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 0,050mg.  

O teores de molibdênio das amostras Costela de vaca (0,0199mg/100g) e Potiguar 

(0,0492mg/100g) estão dentro do limite de ingestão diária recomendada.  

Os teores das amostras Canapu (0,2672mg/100g) e Riso do ano (0,6487mg/100g) 

estão aproximadamente 6 e 14 vezes, respectivamente, maiores que o limite de ingestão 

diária recomendada. 

TACO (2011) e FRANCO (2008) não apresentam referências para o teor de 

molibdênio em alimentos.  

 

4.7.10 Níquel 

 

A Tabela 4.17 apresenta os resultados para os teores de níquel obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.17 - Teores de níquel para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Níquel 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 0,3101 0,0117 

Potiguar Melhorada (M) 0,0556 0,0021 

Canapu Crioula (C) 0,3538 0,0080 

Riso do Ano Melhorada (M) 0,1650 0,0037 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de níquel é a cultivar crioula Canapu 

(0,3538mg/100g).  

Segundo a ANVISA (BRASIL, 1998), o limite máximo de tolerância para 

contaminantes inorgânicos em alimentos é de 0,5mg de niquel/100g de alimento. A 

amostra com maior teor de níquel, Canapu (0,3538mg/100g), representa 70,76% do limite 

de tolerância para contaminantes. 

TACO (2011) e FRANCO (2008) não apresentam referências para o teor de níquel 

em alimentos.  

 

4.7.11 Potássio 

 

A Tabela 4.18 apresenta os resultados para os teores de potássio obtidos para 

quatro amostras de feijões caupi. 

 

Tabela 4.18 - Teores de potássio para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Potássio 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 952,9 29,57 

Potiguar Melhorada (M) 922,0 1,756 

Canapu Crioula (C) 1076 5,142 

Riso do Ano Melhorada (M) 998,5 0,399 

Fonte: O Autor 
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A amostra que apresenta o maior teor de potássio é a cultivar crioula Canapu 

(1076mg/100g).  

A ingestão diária recomendada (IDR) de potássio, segundo FRANCO (2008), em 

100g de alimento, é de 2.000mg para adultos, 1.000mg para crianças ( 1 ano ), 1.400mg 

para crianças ( 2- 5 anos) e 1.600mg para crianças ( 6-9 anos).  

O teor de potássio encontrado na amostra de feijão Canapu (1076mg) para 100g 

desse alimento, equivale a 53,8% da necessidade diária de magnésio em um indivíduo 

adulto. 

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém 

potássio como banana prata, batata inglesa e farinha de soja, em 100g desses alimentos, 

apresentam 358mg, 199mg e 1922mg, respectivamente (FRANCO, 2008), que colaboram 

com 17,9%, 9,95% e 96,1% das necessidades de potássio para um indivíduo adulto.  

O teor de potássio encontrado na amostra Canapu (1076 mg/100g), por exemplo, é 

superior ao encontrado na banana prata e batata inglesa e inferior ao encontrado na farinha 

de soja. 

 

4.7.12 Selênio 

 

O mineral selênio foi analisado nas quatro amostras de feijão caupi, Costela de 

vaca, Potiguar, Canapu e Riso do ano.  

Não foi detectado teor de selênio nessas amostras. 

 

4.7.13 Sódio 

 

A Tabela 4.19 apresenta os resultados para os teores de sódio obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.19 - Teores de sódio para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Sódio 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 16,1 0,51 

Potiguar Melhorada (M) 17,8 0,05 

Canapu Crioula (C) 23,17 0,01 

Riso do Ano Melhorada (M) 43,69 1,59 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de sódio é a cultivar melhorada Riso do ano 

(43,69mg/100g).  

A ingestão diária recomendada (IDR) de sódio, segundo FRANCO (2008), em 

100g de alimento, é de 500mg para adultos, 225mg para crianças ( 1 ano ), 300mg para 

crianças ( 2- 5 anos) e 400mg para crianças ( 6-9 anos).  

O teor de sódio encontrado na amostra de feijão Riso do ano (43,69mg) para 100g 

desse alimento, equivale a 8,74% da necessidade diária de sódio em um indivíduo adulto.  

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém sódio 

como carne de boi, leite de vaca e batata inglesa, em 100g desses alimentos, apresentam 

133mg, 100mg e 474mg, respectivamente (FRANCO, 2008), que colaboram com 26,6%, 

20,0% e 94,8% das necessidades de sódio para um indivíduo adulto.  

O teor de sódio encontrado na amostra Riso do ano (43,69mg/100g), por exemplo, é 

muito inferior ao encontrado na carne de boi, leite de vaca e batata inglesa. 

 

4.7.14 Zinco 

 

A Tabela 4.20 apresenta os resultados para os teores de zinco obtidos para quatro 

amostras de feijões caupi. 
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Tabela 4.20 - Teores de zinco para amostras de feijões caupi 

Cultivar 
 
 

Classificação 
 
 

Zinco 
( mg/100g) 

 

Desvio Padrão 
 
 

Costela de Vaca Crioula (C) 3,027 0,100 

Potiguar Melhorada (M) 2,995 0,066 

Canapu Crioula (C) 3,246 0,053 

Riso do Ano Melhorada (M) 2,508 0,048 

Fonte: O Autor 

 

A amostra que apresenta o maior teor de zinco é a cultivar crioula Canapu 

(3,246mg/100g).  

A ingestão diária recomendada (IDR) de zinco, segundo FRANCO (2008), em 

100g de alimento, é de 15mg para adultos, 10mg para crianças ( 1 – 10 anos ). 

O teor de zinco encontrado na amostra de feijão Canapu (3,246mg) para 100g desse 

alimento, equivale a 21,64% da necessidade diária de zinco em um indivíduo adulto. 

Comparando as amostras de feijões caupi com outros alimentos que contém zinco, 

como soja grão, em 100g desse alimento, apresenta 2,90mg (FRANCO, 2008), que 

colabora com 19,33% da necessidade de zinco para um indivíduo adulto.  

O teor de zinco encontrado na amostra Canapu (3,246 mg/100g), por exemplo, é 

superior ao encontrado no grão de soja. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Neste trabalho foram determinados os teores dos nutrientes que fazem parte da 

composição centesimal (umidade, cinzas, proteínas, lipídeos, fibras e carboidratos) e os 

teores de alguns minerais (Ca, Co, Cu, Cr, Fe, P, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Na e Zn) em 

quatro cultivares, duas melhoradas e duas crioulas, de feijão caupi (Vigna unguiculata 

L.Walp). A determinação desses teores é importante para fornecer informações nutricionais 

necessárias para uma dieta alimentar. 

 As quatro cultivares do feijão caupi podem ser consideradas alimentos com altos 

teores de fibras e proteínas.  

Com relação aos resultados dos teores de minerais, a cultivar melhorada Riso do 

Ano, se destacou em relação aos teores de Ca, P, Mg, Mo e Na. A cultivar crioula Canapu, 

apresentou melhor resultado em relação aos teores de Cu, Fe, Mn, Ni, K e Zn. 

 Concluímos com o presente trabalho que as quatro cultivares do feijão caupi 

possuem atributos desejáveis de nutrientes quando comparadas a outros alimentos. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Determinação dos teores das vitaminas e dos antinutrientes; 

 

 Estudos com relação à influência da composição do solo; 

 

 Buscar técnicas alternativas para análise da composição centesimal e mineral; 

 

 Investigação da composição química em novas cultivares em busca de grãos com 

melhores características nutricionais, visando melhorar a qualidade e o 

aproveitamento nutricional. 
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