
THAÍS DE SOUZA ROCHA 

ESTUDO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DO AMIDO DE

MANDIOQUINHA-SALSA (Arracacia xanthorrhiza): EFEITO DO

TAMANHO DOS GRÂNULOS 

São José do Rio Preto-SP 

 2007 



THAÍS DE SOUZA ROCHA 

ESTUDO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DO AMIDO DE

MANDIOQUINHA-SALSA (Arracacia xanthorrhiza): EFEITO DO

TAMANHO DOS GRÂNULOS 

Dissertação apresentada ao Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Campus de São José do 
Rio Preto, para obtenção do Título de
Mestre em Engenharia e Ciência de 
Alimentos, área de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. 

Orientadora: Profª. Drª. Célia Maria Landi Franco 

São José do Rio Preto – SP 

2007



Rocha, Thaís de Souza. 
Estudo da hidrólise enzimática do amido de mandioquinha-salsa 

(Arracacia xanthorrizha): efeito do tamanho dos grânulos / Thaís de 
Souza Rocha. - São José do Rio Preto : [s.n], 2007.

108 f. : il. ; 30 cm. 

Orientador: Célia Maria Landi Franco  
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas 
           

1. Tecnologia de alimentos.  2. Amido – Hidrólise.  3. Amido – 
Tamanho dos grânulos.  4. Amido - Características estruturais.  5. Amido 
- Características físico-químicas.  6. Amido de Arracacia xanthorrhiza - .  
7. Amido de mandioquinha salsa.  I. Franco, Célia Maria Landi.  II. 
Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas.  III. Título. 

   CDU –  664.27 



THAÍS DE SOUZA ROCHA 

ESTUDO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DO AMIDO DE 

MANDIOQUINHA-SALSA (Arracacia xanthorrhiza): EFEITO DO 

TAMANHO DOS GRÂNULOS 

Dissertação apresentada ao Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Campus de São José do 
Rio Preto, para obtenção do Título de 
Mestre em Engenharia e Ciência de 
Alimentos, área de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________ 
Profª Drª Célia Maria Landi Franco 
Universidade Estadual Paulista 
São José do Rio Preto, SP 

_____________________________________ 
Prof. Drª Maria Victória Eiras Grossmann - 
Universidade Estadual de Londrina 
Londrina, PR 

_____________________________________ 
Profª Drª Eleni Gomes 
Universidade Estadual Paulista 
São José do Rio Preto, SP 

São José do Rio Preto, 27 de Fevereiro de 2007.



Dedico este trabalho a toda minha família. 



AGRADECIMENTOS 

A realização deste trabalho só foi possível com a ajuda e apoio de muitas 

pessoas. A elas agradeço.  

À minha família, por torcerem pelo meu sucesso e incentivar a minha escolha; 

À Profa. Dra. Célia Maria Landi Franco pela orientação; 

Às minhas amigas queridas: Carolina Wingeter Merheb e Ellen Silva Lago, 

pela amizade, convivência e companheirismo; 

Às meninas do laboratório: Polyana, Luara, Patrícia, Susi, Paula e Tatiana, 

pelos ensinamentos e pela amizade; 

Aos professores membros da banca de qualificação que enriqueceram o 

trabalho com suas sugestões; 

Aos professores membros da banca examinadora, pela disposição em corrigir 

este trabalho; 

À FAPESP, pelo auxílio financeiro concedido. 

MUITO OBRIGADA! 



“Eu fiz um pacto de coexistência pacífica 

com o tempo: nem ele me persegue; nem 

eu fujo dele. Um dia a gente se 

encontra...” 

(Mário Lago) 



Resumo 

A hidrólise enzimática do amido granular tem sido utilizada para estudo da 

estrutura e propriedades físico-químicas dos grânulos. Ela depende, entre outros 

fatores, da origem botânica do amido, do sistema enzimático utilizado e do tamanho 

dos grânulos. O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do tamanho dos 

grânulos na suscetibilidade enzimática do amido de mandioquinha-salsa. Amidos de 

duas variedades (Amarela de Carandaí, AC e Amarela de Senador Amaral, ASA) 

foram isolados, fracionados por tamanho e classificados em grânulos integrais (sem 

separação); grânulos grandes (≥ 20µm); grânulos médios (>10 e < 20µm) e grânulos 

pequenos (≤ 10µm). Os amidos granulares integrais e fracionados foram submetidos 

à hidrólise enzimática com α-amilase bacteriana e amiloglucosidase fúngica. As 

amostras antes e após hidrólise foram analisadas quanto a suas características 

estruturais e físico-químicas. Os amidos nativos mostraram, a partir de microscopia 

óptica e eletrônica de varredura, formatos circulares para os grânulos grandes e 

poligonais para os pequenos. A superfície granular apresentou-se lisa, mostrando 

alguns grânulos, principalmente os de maior diâmetro, com depressões e 

perfurações. Dos cromatogramas de permeação em gel Sepharose CL-2B não foi 

possível observar diferenças nos tamanhos moleculares para os amidos de ambas 

as variedades de mandioquinha-salsa. O teor de amilose, maior para as amostras da 

variedade AC, se concentrou principalmente nos grânulos grandes. Ambas as 

variedades mostraram padrão de difração de raios-X do tipo B e o índice de 

cristalinidade relativa (IC) (~20%) não diferiu para os diferentes amidos apesar da 

intensidade dos picos ter diminuído para os grânulos de menor diâmetro. As 

viscosidades intrínsecas dos amidos das variedades AC e ASA foram menores 24% 

e 14%, respectivamente, para os grânulos pequenos em relação aos grandes. As 

temperaturas de gelatinização, obtidas do DSC, diminuíram com a redução no 

tamanho dos grânulos, enquanto a entalpia permaneceu inalterada. Quanto menor o 

tamanho do grânulo maior a suscetibilidade enzimática dos amidos. Após hidrólise 

foi possível observar grânulos com superfície mais áspera e aumento das 

perfurações, principalmente nos grânulos grandes, sugerindo que as enzimas 

perfuraram os grânulos e a degradação de alguns ocorreu de dentro para fora. A 

redução no diâmetro médio dos grânulos (20% em média) após hidrólise também 



sugeriu uma exo-corrosão com solubilização superficial dos grânulos de amido para 

ambas as variedades. O teor de amilose não se alterou após hidrólise para os 

amidos integrais das duas variedades e para os fracionados da variedade AC, 

enquanto houve redução no teor deste polímero para os amidos fracionados da 

variedade ASA. Os padrões de difração de raios-X para todas as amostras não se 

alteraram após hidrólise, mas a intensidade dos picos dos difractogramas diminuiu, 

enquanto o IC permaneceu constante para os grânulos integrais e pequenos e 

reduziu para os grandes. A viscosidade intrínseca reduziu principalmente para as 

amostras da variedade AC, enquanto as temperaturas de gelatinização aumentaram 

para todos os amidos após hidrólise. Os resultados sugeriram que os grânulos 

pequenos são mais suscetíveis à ação enzimática principalmente em função de sua 

menor área superficial e que as enzimas atacaram tanto as regiões amorfas quanto 

cristalinas dos grânulos de amido. 



Abstract 

Enzymatic hydrolysis of granular starch has been used to study the structure 

and the physicochemical properties of the granules. It depends, among others, on 

the starch botanic source, on the enzymatic system used and on the size of the 

granules. The aim of this work was to investigate the effect of granule size on 

enzymatic susceptibility and on structural and physicochemical properties of Peruvian 

Carrot starch. Starches from two varieties (Amarela de Carandaí, AC and Amarela de 

Senador Amaral, ASA) were isoladed, fractionated by size and classified into whole 

granules (without separation); large granules (≥ 20µm); medium granules (> 10 e < 

20µm) and small granules (≤ 10µm). The whole and fractionated granular starches 

were hydrolysed with bacterial α-amylase and fungal amyloglucosidase. Samples, 

before and after hydrolysis, were analyzed regarding their structural and 

physicochemical characteristics. The whole and fractionated native starches shown 

in optical microscope and scanning electron microscope circular shape for large 

granules and polygonal shape for small granules. The granular surface was smooth 

with some had openings, especially for the larges granules, with some depressions 

and holes. From chromatograms of gel permeation in Sepharose CL-2B was not 

possible to observe differences on the molecular size from both varieties of Peruvian 

Carrot. The amylose content, that was higher to AC variety, was concentraded mainly 

in large granules. Both varieties exhibited B-type X-ray diffraction pattern and relative 

degree of cristallinity (DC) (~20%) was not different for the different starches, despite 

the intensity of the peaks decrease for small granules. The intrinsic viscosity of 

starches from both varieties was smallest 24% and 14%, respectively, to small 

granules in relation of large granules. Gelatinization temperatures, from DSC, 

decreased as the granule sizes decreased, while the enthalpy remained the same. 

The smaller the granule size the higher was the enzymatic susceptibility. After 

hydrolysis, was possible to observe rough surface and an increase of holes on the 

starch granule, mainly on large granules, suggesting that the enzymes had holed the 

granules and the degradation of some granules occurred from inside to outside. The 

decrease on the average size of starches (20%, in average) after hydrolysis also 

suggests an exo-corrosion with a surface solubilization of starches from both 

varieties. The amylose content did not change after hydrolysis for whole starches 

from both varieties and for fractionated starch from variety AC, but there were a 



decrease on amylose content for fractionated starches from ASA variety. The X-ray 

diffraction pattern of all samples did not change after hydrolysis, but the intensity of 

the peaks on the difractograms decreased, while the DC remained the same for 

whole and small starches and decreased to large granules. The intrinsic viscosity 

decreased especially for AC variety samples, while the gelatinization temperatures 

increased for all starches after hydrolysis. The results had suggested that small 

granules are more susceptible to enzymatic action, mainly on function of their small 

surface area and the enzymes attack also amorphous and crystalline regions on 

starch granules. 
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1. INTRODUÇÃO

O amido é um carboidrato encontrado em abundância na natureza só 

competindo em quantidade com a celulose. É composto por dois tipos de molécula, 

a amilose e amilopectina, que são arranjadas num grânulo de tamanho particular 

relativamente insolúvel em água. Devido a suas propriedades físico-químicas e 

funcionais exclusivas, este carboidrato tem grande importância nos mais diversos 

setores industriais. Pode ser utilizado na sua forma natural ou pode, através de 

processamentos adicionais, dar origem a produtos como amidos modificados, 

xaropes de glicose, maltose ou frutose e maltodextrinas, entre outros (FRANCO et 

al., 2001).  

Alguns estudos têm sido realizados na intenção de identificar e caracterizar 

amidos de raízes e tubérculos de origem latino-americana para possíveis usos 

industriais.  

A mandioquinha-salsa (Arracacia xanthorriza), originária da região andina, foi 

introduzida no Brasil por volta de 1900 (CASALI; SEDYAMA, 1997) e é cultivada e 

consumida principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país. A variedade mais 

utilizada no Brasil é conhecida como ‘Amarela de Carandaí’ ou ‘Amarela Comum’. 

Outra, a variedade ‘Amarela de Senador Amaral’ é uma cultivar obtida através de 

seleção de mudas originárias da variedade Comum, e produzida no sul de Minas 

Gerais (BUENO, 2004).  

A raiz de mandioquinha-salsa apresenta elevado teor médio de amido, cerca 

de 23% (FRANCO et al., 2001). Seu amido é considerado de fácil cozimento por 

possuir características especiais como baixa temperatura de gelatinização e alta 

viscosidade de pico, observados em perfil viscoamilográfico. Este amido é muito 

suscetível ao atrito mecânico e também possui baixa tendência a retrogradação e 

sinérese, o que contribui para sua grande digestibilidade (PERONI, 2003). Por 

apresentar estas características especiais há um crescente interesse em conhecer 

melhor as características estruturais e físico-químicas deste amido. 

As propriedades funcionais dos amidos, como a relação amido-água, 

temperaturas de gelatinização, formação de gel e viscosidade de pasta são de suma 

importância para definir os usos industriais. Variações na funcionalidade dos amidos 

têm também sido atribuídas a diferenças na distribuição do tamanho dos grânulos 
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(PETERSON; FULCHER, 2001). O tamanho e forma de grânulos de amido estão 

entre os fatores de importância na determinação de usos potenciais.  

Geralmente, o tamanho se refere à média do diâmetro dos grânulos. A 

distribuição de tamanhos de grânulos pode variar de menores que 5 µm como no 

caso de amidos de arroz e maiores que 100 µm, como no amido de batata 

(SANGUANPONG et al., 2003). Lindeboom, Chang e Tyler (2004) classificaram 

grânulos grandes como maiores que 25 µm, médios com valores entre 10 e 25 µm, 

pequenos, entre 5 e 10 µm, e bem pequenos, com tamanhos menores que 5 µm. 

A estrutura do grânulo é importante para explicar as características funcionais 

identificadas no amido. Uma maneira indireta que possibilita o entendimento da 

estrutura física e química dos amidos é o uso de enzimas sobre o amido granular da 

cinética de ataque de enzimas (FRANCO et al., 2001). A taxa de hidrólise depende 

principalmente da origem botânica do amido, do sistema enzimático utilizado e do 

tamanho dos grânulos, entre outros fatores.  

Amidos que naturalmente apresentam superfície porosa, como os de milho, 

são degradados com maior facilidade que aqueles cuja superfície é lisa, como por 

exemplo, o de mandioca (FRANCO; CIACCO, 1992; FRANCO; CIACCO; TAVARES, 

1998). 

Estudos relatam que a ação conjunta de enzimas para a digestão de amidos 

nativos apresenta bons resultados. O sinergismo mais comum estudado é de endo e 

exo enzimas (ROBERTSON et al., 2006), como no caso da α-amilase (endo) e da 

amiloglucosidase (exo). 

O tamanho dos grânulos influencia a taxa de hidrólise do amido granular. 

Franco, Ciacco e Tavares (1998) observaram que grânulos de amidos de menor 

diâmetro são mais suscetíveis à hidrólise que aqueles de maior diâmetro. A 

porcentagem de hidrólise aumenta conforme o tamanho do grânulo diminui.   

Este trabalho teve como objetivo investigar o efeito do tamanho dos grânulos 

na suscetibilidade enzimática do amido de mandioquinha-salsa, bem como nas suas 

propriedades estruturais e físico-químicas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. O grânulo de amido 

O amido é um carboidrato encontrado em abundância na natureza só 

competindo em quantidade com a celulose. É a fonte de reserva mais importante de 

todas as plantas, estando presente em sementes, raízes, tubérculos e algumas 

sementes de cereais (THE BRITISH NUTRITION FOUNDATION, 1990). Apresenta-

se na forma de discretos grânulos com forma e tamanho dependentes da sua fonte 

botânica. Possui características químicas e físicas únicas, além de suas qualidades 

nutricionais, diferentes das dos outros carboidratos (BEMILLER; WHISTLER, 1996).

Devido a suas propriedades físico-químicas e funcionais exclusivas, este carboidrato 

tem grande importância nos mais diversos setores industriais (FRANCO et al., 2001). 

As fontes mais importantes de amido são os grãos de cereais, representando 

cerca de 40 a 90% de seu peso seco, de leguminosas, entre 30 e 70%, e os 

tubérculos, de 65 a 85%, em base seca. O consumo de amido representa cerca de 

70 - 80% das calorias consumidas nas dietas humanas em geral (CASALI; 

SEDYAMA, 1997). 

O amido é um homopolissacarídeo neutro formado por duas frações: amilose 

e amilopectina. A primeira é composta de unidades de glicose com ligações 

glicosídicas α-1,4 formando assim unidades de maltose e, a segunda, por unidades 

de glicose unidas em α-1,4 com cadeias de glicose ligadas em α-1,6 de modo que, 

além de unidades de maltose, tem-se, em menor proporção, isomaltose nos pontos 

de ramificação (Figura 1). Enquanto a amilose é uma molécula essencialmente 

linear, apresentando um pequeno número de ramificações (FRENCH, 1973; 1984; 

HIZUKURI; TAKEDA; YASUDA, 1981; BULÉON et al., 1998), a amilopectina é uma 

molécula altamente ramificada, mas com 5 a 6% de ligações α-1,6 nos pontos de 

ramificação (FRENCH, 1984; LINEBACK, 1984).  

As estruturas descritas podem ser representadas por uma estrutura 

aproximadamente linear para amilose, que pode formar estruturas helicoidais, e 

estruturas ramificadas para a amilopectina.  
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Figura 1: Estrutura da amilose e da amilopectina em um grânulo de amido 
(Adaptado de WONG, 1989). 

Estudos têm mostrado a existência de um terceiro componente denominado 

material intermediário (WANG et al., 1993; KASEMSUWAN et al., 1995). A 

quantidade e a estrutura deste material diferem de acordo com o tipo e grau de 

maturação do grânulo de amido (WANG et al., 1993). Este material intermediário 

consiste de cadeias lineares com grau de polimerização (DP) variando de 50 a 200 e 

moléculas levemente ramificadas, de baixo peso molecular (< 106) e com 

comprimento de cadeia maior que o comprimento da amilopectina normal 

(BILIADERIS, 1991). 

Os grânulos de amido são estruturas semi-cristalinas formadas pelo arranjo 

na direção radial das macromoléculas lineares (amilose) e ramificadas 

(amilopectina). Essas moléculas formam pontes de hidrogênio, pois estão 

associadas paralelamente, o que resulta no aparecimento de regiões cristalinas ou 

micelares. Assim, os grânulos são birrefringentes mostrando uma cruz de 

polarização (Cruz de Malta) se observados sob luz polarizada (FRANCO et al., 

2001).  
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As regiões cristalinas consistem de duplas hélices fortemente empacotadas 

formadas pelas ramificações da amilopectina, enquanto os pontos de ramificação 

ficam nas áreas amorfas (JACOBS et al., 1998). 

As moléculas de amilose e amilopectina estão arranjadas no grânulo 

formando uma estrutura de camadas que se superpõem ao redor de um ponto 

denominado hilo, que pode estar no centro do grânulo ou deslocado lateralmente. As 

camadas que circundam o hilo são resultantes da deposição de amido de diferentes 

graus de hidratação, resultantes da presença de amilose ou amilopectina. Devido a 

isto têm regiões alternadas de alto e baixo índice de refração, densidade, 

cristalinidade e resistência ao ácido e a enzimas (FRANCO et al., 2001). 

A difractometria de raios-X vem sendo usada para revelar a presença e 

características da estrutura cristalina do grânulo de amido. A maioria dos amidos de 

tuberosas e raízes exibe o típico padrão de raios-X do tipo B, com picos que são 

amplos e fracos com duas reflexões principais centradas em 5,5º e 17,2º a 2θ

(HOOVER, 2001). Os padrões do tipo A, apresentado principalmente em amidos de 

cereais, possuem 2 picos entre 16 e 18º e um nas proximidades de 23º a 2θ

(GALLANT et al., 1982). Os tipos A e B representam as verdadeiras formas 

cristalinas do amido. O padrão tipo C é tido como superposição dos padrões A e B 

(BULÉON et al., 1998). As classificações Ca, Cb e Cc são baseadas na extensão de 

suas semelhanças aos tipos A e B ou entre os dois tipos, respectivamente 

(HIZUKURI, 1960, citado por HOOVER, 2001). Imberty et al. (1988), propuseram 

que as duplas hélices em ambos os tipos A e B são idênticas, mas o modo de 

empacotamento e o teor de água são diferentes. 

Diversos modelos de estrutura para a amilopectina foram postulados com 

relação ao modo como as cadeias estão arranjadas para formar uma estrutura 

altamente ramificada. No modelo de estrutura mais aceito, clusters associados de 

cadeias com DP igual a 15 passam a constituir uma camada cristalina com 60 Å de 

espessura na direção axial (FRENCH, 1973; ROBIN et al., 1974) e constituem a 

fração dos grânulos de amido resistentes ao ácido. A relação amilopectina e 

cristalinidade do amido frente ao padrão de degradação mostrado pelas α-amilases 

e a maior viscosidade da amilopectina quando comparada ao glicogênio explica o 

sucesso do modelo tipo cluster (BULÉON et al., 1998). 

Gallant, Bouchet e Baldwin (1997) sugeriram que as camadas cristalinas e 

amorfas da amilopectina são organizadas dentro de estruturas maiores mais ou 
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menos esféricas chamadas bloquetes. O diâmetro desses bloquetes seria de 20 a 

500 nm, dependendo do tipo de amido e sua localização no grânulo e teria um papel 

importante na maior ou menor resistência dos amidos à ação enzimática. Assim, a 

amilopectina estaria localizada no grânulo em regiões cristalinas e semi-cristalinas e, 

nesta última, os bloquetes seriam menores e a cristalinidade da amilopectina seria 

reduzida, principalmente devido a seu maior envolvimento com a amilose. 

2.1.1. Constituintes menores do amido 

Os grânulos de amido apresentam outros constituintes além da amilose e da 

amilopectina. Esses componentes são chamados de constituintes menores e são 

principalmente, os lipídeos, o fósforo, as proteínas e as cinzas, pertencentes a 

compostos principalmente de fragmentos da parede celular, componentes 

superficiais, removíveis por procedimentos de extração, e componentes internos 

(HOOVER, 2001). 

A fração de lipídeos, quando elevada, pode alterar características como a 

fixação de cor, o desenvolvimento de aromas e formação de complexos. Entretanto, 

para os amidos de tuberosas esse fator não é tão importante, devido ao baixo 

percentual deste componente nos mesmos (BULÉON et al., 1998). A presença de 

lipídeos no amido pode causar um efeito redutor no inchamento dos grânulos 

individualmente (SINGH et al., 2003). Complexos de amilose com gorduras podem 

alterar as temperaturas de gelatinização do amido, alterando a textura e o perfil da 

viscosidade da pasta resultante e limitando a retrogradação (THOMAS; ATWEEL, 

1999). 

Segundo Hoover (2001), as proteínas e cinzas aparecem em pequena 

quantidade em amidos de tubérculos e não chegam a alterar suas propriedades 

funcionais. 

Normalmente, os amidos apresentam pequenas quantidades de minerais, 

como cálcio, magnésio, fósforo, potássio e sódio, dentre os quais apenas o fósforo 

apresenta significância funcional (TESTER; KARKALAS; QI, 2004). O fósforo pode 

ser encontrado nos grânulos de amido nas formas de monoéster fosfato, 

fosfolipídeos e fosfato inorgânico (TESTER; KARKALAS; QI, 2004) e sua presença 
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modifica as propriedades funcionais (LIM; KASEMSUWAN; JANE, 1994). Segundo 

Blennow (2000), o fósforo, nas diversas formas que pode ocorrer, aparece ligado 

covalentemente aos grânulos nativos, alterando algumas propriedades reológicas 

como pastas muito claras, aumento na viscosidade e na consistência. 

Kerr (1950), citado por Viera (2004), afirma que a presença de moléculas 

esterificadas com fósforo forma uma barreira impedindo que enzimas atinjam os 

sítios de ação. 

Comparado com outros amidos, o amido de batata possui um alto teor de 

fósforo, o que promove propriedades de viscosidade únicas (NODA et al., 2005). Há 

relatos de que o grupo fosfato está ligado a unidades de cadeias longas com DP >20 

da amilopectina (TAKEDA; HIZUKURI, 1982). 

 Fosforil-oligossacarídeos são produzidos na digestão de amido de batata por 

amilase e têm recebido muita atenção a respeito de suas propriedades funcionais, 

(NODA et al., 2005). Grânulos pequenos de amido de batata possuem alto teor de 

fósforo (NODA et al., 2005). Aumentar o teor de fósforo do amido é desejável para a 

produção de fosforil-oligossacarídeos.  

2.1.2. Forma e tamanho dos grânulos de amido 

O amido é sintetizado na forma de grânulos esféricos rudimentares na 

organela celular chamada amiloplasto de uma variedade de plantas. A forma e 

tamanho dos grânulos de amidos nativos variam de acordo com a fonte botânica. Os 

formatos dos grânulos variam do bastante esférico ao poliédrico (TESTER; QI; 

KARKALAS, 2006).  

O tamanho e forma dos grânulos de amido estão entre os fatores de 

importância na determinação de usos potenciais. A determinação do tamanho de 

partículas e sua distribuição têm obtido crescente interesse das indústrias 

alimentícias, devido à influência sobre as propriedades de processamento de 

alimentos em pó (LEONEL; GARCIA; REIS, 2004).  

O exame microscópico dos grânulos fornece informações sobre a origem dos 

amidos contribuindo para sua caracterização. Grânulos de amidos nativos podem 

ser reconhecidos pela forma, tamanho, e posição do hilo (FRANCO et al., 2001). 
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Grânulos ovais, circulares, esféricos, poligonais e aqueles com forma irregular 

também existem (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). Os grânulos de amidos de 

tuberosas são geralmente volumosos e elipsoidais com hilos excêntricos ou 

poliédricos (GUILBOT; MERCIER, 1985). Grânulos de feijão e ervilha são 

caracterizados como um disco grosso com um ‘corte’ ao redor da região equatorial 

ou na extremidade e um recorte em uma extremidade (LINDEBOOM, CHANG; 

TYLER, 2004). Jane et al. (1994) usando técnica de microscopia eletrônica de 

varredura, analisaram 54 espécies e obtiveram grandes diferenças entre tamanho e 

a forma dos grânulos de amido das espécies avaliadas.  

Geralmente, o tamanho granular se refere à média do comprimento do maior 

e menor eixo, mas também pode ser expresso pelo diâmetro maior, pelo volume do 

grânulo ou pela área superficial (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). A 

distribuição de tamanhos de grânulos pode variar de menores que 5 µm, como no 

caso de amidos de arroz, e maiores que 100 µm, como no amido de batata 

(SANGUANPONG et al., 2003). O amido de batata possui uma ampla distribuição de 

tamanho de grânulo, variando de 5 a 100 µm (NODA et al., 2005).  

Lindeboom, Chang e Tyler (2004) classificaram grânulos grandes como 

maiores que 25 µm, médios com valores entre 10 e 25 µm, pequenos entre 5 e 10 

µm e bem pequenos com tamanhos menores que 5 µm. 

Leonel, Garcia e Reis (2004), analisando a forma e distribuição de tamanho 

de grânulos de amidos de diferentes fontes botânicas, observaram que o amido de 

batata doce possuía grânulos com formas circulares e poliédricas e distribuição de 

tamanho com diâmetro maior variando de 10 a 55 µm, ficando concentrada na faixa 

de 12 a 20 µm. Para amido de biri (Canna edulis), os autores observaram grânulos 

ovais e tamanhos grandes, com predomínio de grânulos com diâmetro maior na 

faixa de 40 a 80 µm. O diâmetro maior máximo observado foi de 110 µm. Devido à 

forma ovalada, a diferença média dos diâmetros foi grande. Os autores também 

observaram grânulos de amido de mandioca e taioba (Xanthosoma robustum). Os 

grânulos de mandioca possuíam formatos circulares e alguns côncavo-convexos 

com predomínio de grânulos com diâmetro variando entre 15 e 20 µm. O amido de 

taioba apresentava formas circulares e poliédricas com diâmetro maior variando de 5 

a 25 µm e maior concentração na faixa de 10 a 15 µm. 

As distribuições de tamanhos de grânulos são freqüentemente classificadas 

como monomodal, ou normal, e bimodal. Uma distribuição de tamanho bimodal, de 
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grânulos grandes e pequenos, é característico dos amidos de trigo, centeio e 

cevada. As duas populações são classificadas como grânulos A (> 10 µm) e 

grânulos B (< 10 µm) e diferem em algumas de suas características físico-químicas 

e no potencial de uso final. A proporção de grânulos grandes e pequenos difere em 

relação ao genótipo (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). Segundo estes autores,

a fração de grânulos pequenos de amidos de trigo, cevada, centeio e triticale possui 

morfologia diferente daquela dos seus grânulos de tamanhos maiores.  

A composição do amido, gelatinização e propriedades de pasta, 

suscetibilidade enzimática, características de cozimento e propriedade de 

inchamento e cristalinidade, são todos afetados pelo tamanho do grânulo (RAEKER 

et al., 1998; LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). O conteúdo de amilose é mais 

alto em grânulos maiores, entretanto, o conteúdo de lipídeos é mais elevado em 

grânulos menores. 

2.1.3. Propriedades funcionais dos amidos 

Os grânulos de amido são formados por camadas que podem ser 

visualizadas em microscopia ótica. Geralmente, camadas claras e escuras são 

identificadas. Quando tratados termicamente em meio aquoso essas camadas se 

distanciam, devido à absorção de água. Cerca de dois terços do grânulo de amido 

não está arranjado de maneira cristalina, ficando evidente que nessas regiões 

amorfas as moléculas estão parcialmente hidratadas, ou seja, os grânulos estão um 

pouco inchados (intumescidos). O grau de hidratação está relacionado com o poder 

de inchamento dos grânulos, influenciado pela associação molecular e pela 

composição química (FRANCO et al., 2001).  

As propriedades de gelatinização dos grânulos de amido são relacionadas a 

uma variedade de fatores, incluindo tamanho, proporção e tipo de cristalinidade e 

estrutura do grânulo de amido (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). A viscosidade 

de pasta de amido é determinada pelo grau de inchamento dos grânulos e pela 

resistência desses à dissolução pelo calor ou fragmentação pela agitação mecânica.  

Há amidos com alto poder de inchamento, como os de batata, de mandioca e 

os cerosos. Amidos ricos em amilose, por outro lado, apresentam grânulos com 
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inchamento limitado. O interior da estrutura helicoidal formada pela amilose contém 

átomos de hidrogênio sendo, portanto, hidrofóbico, o que não permite que os 

grânulos de amido ricos em amilose inchem o suficiente para formar pastas viscosas 

quando cozidas em água, sob condições normais (THOMAS; ATWELL, 1999).  

As pontes de hidrogênio que estabilizam a estrutura de dupla hélice em 

cristais são quebradas durante a gelatinização e refeitas em pontes de hidrogênio 

com a água. O poder de inchamento do amido depende da capacidade do amido em 

reter água via pontes de hidrogênio, mas lipídeos e outros componentes menores 

influenciam esta capacidade, simultaneamente (SINGH et al., 2003). 

Durante a gelatinização, o amido incha aumentando o seu tamanho inicial em 

muitas vezes. O grânulo frágil sofre rupturas e parte da amilose é lixiviada para o 

meio aquoso. Segundo Singh et al. (2003), o comportamento de inchamento do 

amido é uma propriedade do conteúdo de amilopectina e a ação da amilose é ao 

mesmo tempo diluente e inibidor do inchamento.  

Pelo fato da amilopectina ter papel importante na cristalinidade do grânulo de 

amido, a presença de amilose diminui o ponto de solubilidade das regiões cristalinas 

e a energia de início de gelatinização. Maior energia é necessária para iniciar a 

solubilização na ausência de regiões amorfas ricas em amilose. Esta estrutura 

cristalina depende do tipo e grau de associação intermolecular existente entre os 

componentes do amido (SINGH et al., 2003). A extensão da interação entre os 

componentes das regiões cristalinas e amorfas é influenciada pela razão entre 

amilose e amilopectina, e pelas características da amilose e amilopectina em termos 

de peso e distribuição molecular, grau e tamanho das ramificações (HOOVER, 

2001).  

O comportamento reológico de dispersões de amido gelatinizado é afetado 

pelo tamanho do grânulo, a distribuição de tamanho e formato, assim como pela 

interação entre o grânulo, a viscosidade da fase contínua e a taxa e tempo de 

deformação (ACQUARONE; RAO, 2003). Grânulos de amido pequenos têm, no 

geral, temperatura de pasta mais baixa do que grânulos grandes (PARK; BAR; 

PAPINI, 1971; LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004).  

A retrogradação é basicamente um processo de cristalização das moléculas 

de amido que ocorre pela forte tendência de formação de pontes de hidrogênio entre 

moléculas adjacentes. A associação das moléculas do amido propicia o 

desenvolvimento de uma rede tridimensional mantida coesa pelas áreas cristalinas. 
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Esta rede é formada por grânulos de amido parcialmente inchados e componentes 

do amido em solução. A formação desta rede durante o resfriamento resulta na 

formação de géis (HOOVER, 2001). Com o tempo, este gel formado se torna 

gomoso e tem a tendência de liberar água. Esta liberação de água é conhecida 

como sinérese e é comumente encontrada em alguns produtos, como molhos em 

geral (FRANCO et al., 2001). 

2.2. A mandioquinha-salsa 

A mandioquinha-salsa é, provavelmente, a planta mais antiga cultivada na 

América do Sul e corresponde à espécie Arracacia xanthorrhiza, descrita por 

Bancroft, em 1825, pertencendo à família Umbelliferae (Apisciae). De acordo com a 

região produtora no Brasil, a mandioquinha-salsa é também conhecida como batata-

baroa, batata-cenoura, cenoura-amarela, batata-fiusa, batata-tupinambá, batata-

arracacha, batata-jujuba ou batata-suíça e, em outros países, com nomes como apio 

andino (Porto Rico e Venezuela), zanahoria blanca (Equador), virraca (Peru), 

arracacha (Colômbia e Bolívia) e peruvian carrot (Estados Unidos e Inglaterra) 

(CASALI; SEDYAMA, 1997). 

A mandioquinha-salsa é originária da região andina da América do Sul, 

compreendida por Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e, sobretudo pela Colômbia, 

local de cultivo intensivo e extensivo, onde se encontra a maior diversidade de 

plantas da espécie. No Brasil, a mandioquinha-salsa foi introduzida por volta de 

1900, trazida das Antilhas (CASALI; SEDYAMA, 1997), sendo cultivada e consumida 

nas regiões Sudeste e Sul do País. Para fins alimentícios, apenas as raízes da 

planta são utilizadas, desprezando-se as porções aéreas, compostas por ramas e 

pelo pedúnculo (PEREIRA, 1995). 

Em relação ao valor alimentício da mandioquinha-salsa, as raízes tuberosas 

comumente consumidas constituem um alimento de alto valor nutritivo, 

especialmente quando comparada com outras espécies amiláceas como a 

mandioca, batata, cará e batata doce. Caracteriza-se como um alimento 

essencialmente energético, apresentando 25 g de carboidratos, em média, por 100 g 

de raiz. Embora se constitua uma boa fonte de vitamina A e niacina, apresenta 



29

também consideráveis níveis de minerais, como cálcio, fósforo e ferro (PEREIRA, 

1995). Dos carboidratos totais, a maior fração corresponde ao amido, que representa 

cerca de 80% (BUENO, 2004). 

Possui alta digestibilidade e propriedades diuréticas, podendo ser 

caracterizada como um alimento nutracêutico, recomendado em dietas para 

crianças, pessoas idosas e convalescentes, principalmente pelo seu conteúdo de 

cálcio, fósforo e niacina (BUENO, 2004). 

Atualmente nota-se uma tendência de expansão da cultura, devido a essa 

possibilitar um alto retorno econômico aos produtores, ser uma cultura rústica, se 

adaptar bem ao cultivo orgânico, e apresentar a possibilidade de diversas formas de 

processamento (BUENO, 2004). 

A cultura de mandioquinha-salsa é considerada bastante rústica, porque 

requer pouco gasto com fertilizantes e defensivos agrícolas por possuir tolerância às 

pragas e se adaptar em condições desfavoráveis ao seu crescimento, e é também 

de grande importância social, pela grande demanda de mão-de-obra, podendo 

constituir-se em alternativa de incremento de renda para o produtor (SANTOS, 

1997).  

No Brasil – maior produtor mundial de mandioquinha-salsa – a produção 

concentra-se, principalmente, nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, 

Santa Catarina e São Paulo. A área cultivada é de aproximadamente 16 mil 

hectares, sendo Paraná e Minas Gerais os maiores produtores, com produtividade 

média de 8.800 kg ha-1 (SANTOS et al., 2000; BUENO, 2004). Por outro lado, em 

algumas regiões, a produtividade pode alcançar 15 a 20 t ha-1 (FREITAS et al., 

2004).  

Recentemente, a produção vem se expandindo, não só naquelas áreas 

produtoras tradicionais como em novas regiões do país (TOLENTINO JUNIOR et al., 

2002). A mandioquinha-salsa é hoje comercializada em entrepostos horti-granjeiros 

com valores de venda bastante elevados (FRANCO et al., 2001).  

Apesar de receber denominações conforme a região, a mandioquinha-salsa 

cultivada no Brasil se restringe a poucas variedades, com características 

semelhantes e grande uniformidade genética, o que representa um risco em relação 

a pragas e doenças (SANTOS, 1997). A mais utilizada no Brasil é a conhecida como 

‘Amarela Comum’ ou ‘Amarela de Carandaí’. Outra, a ‘Amarela de Senador Amaral’ 

é uma cultivar obtida através de seleção de mudas originárias da variedade Amarela 
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de Carandaí, e produzida no sul de Minas Gerais. Dentre as vantagens observadas 

em relação ao material tradicionalmente cultivado no país, destaca-se a alta 

produtividade de raízes comerciais (superior a 25 t/ha), com qualidade superior, a 

coloração amarela intenso da polpa da raiz, a precocidade de colheita e o porte 

ereto das plantas, mantendo-se as características típicas do material 

tradicionalmente cultivado, como o aroma típico e o sabor adocicado (BUENO, 

2004). 

Segundo Santos e Carmo (1998), pode ser consumida nas formas tradicionais 

como sopas, ensopados, saladas e papinhas, como também na forma de pães, 

chip’s, purês, nhoques, bolos e sucos, além de suas folhas poderem ser utilizadas 

em saladas (PEREIRA; SANTOS, 1997; BUENO, 2004). O teor médio de amido na 

mandioquinha-salsa é de 23% (FRANCO et al., 2001).  

2.2.1. O amido de mandioquinha-salsa 

O amido de mandioquinha-salsa é considerado de fácil cozimento, por possuir 

características especiais, como: baixa temperatura de gelatinização e alta 

viscosidade de pico, observados em perfil viscoamilográfico, porém este amido é 

muito suscetível ao atrito mecânico. Também possui baixa tendência à 

retrogradação e sinérese, o que contribui para sua grande digestibilidade (PERONI, 

2003).  

De acordo com estudos realizados por Vieira (2004), os grânulos do amido de 

mandioquinha-salsa apresentam tamanho médio de 17,3 ± 4,51 µm, considerando o 

diâmetro maior dos grânulos, além de formas redondas, truncadas e irregulares.  

Quanto ao teor de amilose do amido de mandioquinha-salsa, há uma 

discrepância nos resultados encontrados na literatura, provavelmente devido ao uso 

de diferentes metodologias de determinação, variedades ou idades das plantas 

utilizadas nos experimentos. O teor de amilose aparente encontrado por Peroni 

(2003) foi de 21,3%, valor próximo ao encontrado por Gonzáles e Carrasco (2001) 

que foi de 20,0%, porém diferente de 17,2% encontrado por Viera (2004). 
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2.3. Hidrólise enzimática do amido granular 

A hidrólise enzimática de amidos não é apenas um importante processo 

industrial para a produção de adoçantes, xaropes e produtos químicos (etanol, 

acetona, etc.), mas pode também ajudar a estudar a estrutura dos grânulos de 

amido (LI et al., 2004). Detalhes a respeito da estrutura, organização e arranjo dos 

grânulos de amido podem ser obtidos estudando os resíduos resultantes da hidrólise 

ácida ou enzimática (BULÉON et al., 1998). A hidrólise enzimática do amido granular 

tem sido utilizada como técnica que possibilita o entendimento da estrutura física e 

química do grânulo e de seus componentes (GALLANT; BOUCHET; BALDWIN 

1997; FRANCO; CIACCO, 1992; FRANCO; CIACCO; TAVARES, 1988; 1995; 1998).  

A hidrólise do amido, tanto para fins analíticos quanto para fins industriais, 

pode ser feita por dois processos: químico e enzimático. O método convencional de 

hidrólise de amidos usando ácidos tem sido substituído por processos enzimáticos, 

contabilizados por aproximadamente 15% da porção do mercado mundial de 

enzimas (SONI et al., 2003).  

2.3.1. Ação da enzima α-amilase no grânulo de amido 

A α-amilase (1,4-α-D-glucan glicanohidrolase, EC 3.2.1.1) ocorre 

naturalmente em bactérias, fungos, plantas e animais (incluindo o homem), 

entretanto, não necessariamente com a mesma estrutura e padrão de ação sobre o 

amido (ROBERTSON et al., 2006). Dos numerosos gêneros de bactérias e fungos 

produtores de amilase, os mais estudados são Bacillus e Aspergillus spp. Estas 

enzimas têm sido obtidas tradicionalmente de culturas submersas, pela facilidade de 

manuseio e controle de fatores como temperatura e pH (SONI et al., 2003).  

Amidos nativos de legumes são mais suscetíveis à ação das amilases que o 

amido nativo de batata ou amido de milho com alto teor de amilose, mas menos 

suscetíveis que amido nativo de cereal ou de mandioca (HOOVER; ZHOU, 2003). 

Durante uma digestão com α-amilase pancreática durante 6 horas, amido de milho 

granular teve uma extensão de hidrólise de 75%, enquanto que, com a mesma 
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quantidade de atividade enzimática, o correspondente valor para amido de legume 

pertencente ao biotipo Phaseolus vulgaris ficou na faixa de 25 a 35% (HOOVER; 

SOSULSKI, 1985). 

A natureza do substrato a ser utilizado é um fator que pode contribuir ou 

limitar a ação da enzima. Amidos granulares de cereais são mais completamente e 

rapidamente hidrolisados do que amidos de tuberosas e raízes quando digeridos por 

apenas uma enzima purificada. Entretanto, a extensão de hidrólise também depende 

do tipo de enzima, quantidade de atividade da enzima, tempo de reação, 

temperatura e presença ou ausência de inibidores, entre outros fatores 

(ROBERTSON et al., 2006).  

Grânulos de amidos de milho, sorgo, painço, grânulos grandes de amido de 

trigo, centeio e cevada apresentam poros na superfície, alguns com muitos e outros 

com menos (BULÉON et al., 1998). Grânulos de amido que possuem poros em sua 

superfície têm a hidrólise por amilases e algumas reações químicas dentro do 

grânulo facilitada (KIM; ROBYT, 1999).  

A enzima α-amilase age sobre o amido de uma maneira essencialmente 

aleatória, no interior da cadeia, através da hidrólise somente de ligações glicosídicas 

α-1,4, produzindo açúcares redutores (GUZMÁN-MALDONADO; PAREDES-LOPÉZ, 

1995). Todos os produtos resultantes da ação da α-amilase no amido possuem a 

configuração anomérica α do substrato (HOOVER; ZHOU, 2003). 

A α-amilase hidrolisa o amido num mecanismo de múltiplo ataque. A direção 

do múltiplo ataque é da extremidade redutora para a extremidade não redutora, isto 

é, após a primeira clivagem, o fragmento com a extremidade não redutora se 

dissocia do sítio ativo enquanto o fragmento com a nova extremidade hemiacetal 

redutora formada permanece associada com o sítio ativo que se reposiciona para 

dar uma nova clivagem e assim formar maltose e maltotriose. O sítio ativo da α-

amilase bacteriana contém cinco subsítios com grupos catalíticos. Cada um deles 

tem capacidade para se unir a uma unidade de glicose da cadeia do amido. Quando 

o substrato se une ao sítio ativo, ele é distorcido pela enzima para a catálise através 

do esforço para quebrar a ligação glicosídica. Isto permite à α-amilase se unir a esta 

porção da molécula se envolvendo e penetrando na região cristalina do grânulo 

(HOOVER; ZHOU, 2003). 

A hidrólise da α-amilase na fração de amilopectina do amido produz glicose, 

maltose e uma série de α-dextrinas limite, oligossacarídeos de quatro ou mais 
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resíduos de glicose, todos eles contendo ligações glicosídicas α-1,6. Uma hidrólise 

adicional sobre os produtos do primeiro estágio de ação da enzima ocorre 

lentamente, afetando a hidrólise de algumas ligações na região de ramificação da 

molécula (BEMILLER; WHISTLER, 1996). 

Li et al. (2004) afirmam que os amidos cerosos são hidrolisados mais 

rapidamente do que os amidos não cerosos. Em estudos realizados por Rendleman 

(2000), usando amilase salivar, foi verificado que a digestão de amidos nativos foi 

maior para o amido de milho ceroso, seguido do amido de milho normal e menor 

para o amido de milho com alto teor de amilose. Os amidos com alto teor de amilose 

são especialmente resistentes à hidrólise por α-amilase (TESTER; QI; KARKALAS, 

2006). Esta resistência é principalmente devida à ação da enzima α-amilase na 

fração amilose. A ação da α-amilase sobre o amido granular ocorre em duas etapas. 

Numa primeira etapa, há rápida degradação da molécula de amilose com formação 

de maltose e maltotriose que é resultante do ataque aleatório da enzima sobre o 

substrato. Nessa fase ocorre uma rápida perda de viscosidade e poder de coloração 

com o iodo. Num segundo momento, muito mais lento que o primeiro, ocorre 

hidrólise dos oligossacarídeos e conseqüente formação de moléculas de glicose e 

maltose como produtos finais (PIRES, 2002; TESTER; QI; KARKALAS, 2006).  

Alguns autores, entretanto, relatam que ambas as frações amilose e 

amilopectina são hidrolisadas ao mesmo tempo. Estudos conduzidos por Collona et 

al. (1988), mostraram que a α-amilase pode simultaneamente solubilizar a região 

cristalina e amorfa do grânulo de amido. Isto foi baseado na observação de que a α-

amilase não produz um aumento na cristalinidade. Lauro et al. (1999) reportaram 

que num estágio inicial de hidrólise de amido de cevada, ambas as partes amorfas e 

cristalinas foram igualmente solubilizadas pela α-amilase. Entretanto, a cristalinidade 

e entalpia de gelatinização diminuíram durante um alto estágio de hidrólise. Isto 

sugere que uma hidrólise extensiva efetivamente destrói e solubiliza as áreas 

cristalinas do grânulo (HOOVER; ZHOU, 2003).  

Em geral, grânulos de amido são resistentes à hidrólise por amilases. Isto tem 

sido observado, pois diferentes tipos de amilases produzem diferentes graus de 

hidrólise de grânulos de amido (TESTER; QI; KARKALAS, 2006).  

Diferenças na suscetibilidade enzimática de amidos nativos são atribuídas à 

interação de muitos fatores, tais como: fonte do amido, tamanho do grânulo, 

extensão da associação molecular entre os componentes do amido, fração de 
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amilose e amilopectina, tipo de cristalinidade polimórfica (A, B, ou C), complexo 

amilose-lipídeo, tipo de enzima, as condições da hidrólise (concentração, pH, 

temperatura, etc.), distribuição física do amido em relação aos componentes 

fibrosos, inibidores de α-amilase, isolamento físico do grânulo por paredes celulares 

espessas, porosidade e influência da secagem e condições de armazenamento 

(COLLONA et al., 1988; HOOVER; ZHOU, 2003; LI et al., 2004). 

Os tipos A, B e C de estrutura cristalina do amido (classificados de acordo 

com a difração de raios-X), têm mostrado diferentes suscetibilidades à hidrólise com 

α-amilase. Geralmente, os amidos do tipo A (maioria de cereais e amido de 

mandioca) são mais prontamente hidrolisados pela α-amilase do que os amidos do 

tipo B (amilomilho e batata) (LI et al., 2004). 

Gallant, Bouchet e Baldwin (1997) reportaram que as lamelas amorfas e 

cristalinas da amilopectina são organizadas numa estrutura grande, mais ou menos 

esférica, chamada bloquetes. Este modelo de estrutura do amido assume que as 

lamelas cristalinas são feitas de clusters da cadeia lateral de amilopectina arranjadas 

em dupla hélice. Os clusters são intercalados com a lamela amorfa das regiões de 

ramificação da amilopectina. A região onde se concentra a amilopectina é mais 

densa ou cristalina. Sendo mais compacta, dificulta a entrada de moléculas como as 

de água e enzimas, apresentando-se, portanto, mais resistente ao processo de 

hidrólise. Os autores mostram que a suscetibilidade à α-amilase diminui com o 

aumento no tamanho dos bloquetes.  

2.3.2. Ação da enzima amiloglucosidase fúngica no grânulo de amido 

Amiloglucosidase também conhecida como glucoamilase (1,4-α-D-glucan 

glicohidrolase, EC 3.2.1.3) é uma exoenzima que produz D-glicose a partir da 

extremidade não redutora da cadeia de amido. A enzima é capaz de catalisar a 

hidrolise de ligações glicosídicas α-1,4 e α-1,6 e deste modo produz uma conversão 

de 100% do amido em D-glicose (KIM; ROBYT, 1999). As amiloglucosidases são 

importantes biocatalizadores industriais e tem extensiva utilidade na manufatura de 

glicose cristalina ou xaropes de glicose (NOROUZIAN et al., 2006).  
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Muitos fungos são capazes de produzir a amiloglucosidase sob diferentes 

condições e técnicas de fermentação. Muita atenção, porém, é dada para a pesquisa 

de espécies de fungos capazes de hidrolisar o amido a elevadas temperaturas. Os 

vários fungos capazes de sintetizar a amiloglucosidase ativa a elevadas 

temperaturas incluem Aspergillus niger, Aspergillus foetidus, Aspergillus oryzae, 

Aspergillus terreus, Mucor rouxians, Mucor javanicus, Neurospora crassa, Rhizopus 

delmar, Rhizopus oryzae e Arthrobotrys amerospora (NOUROZIAN et al., 2006). 

Entretanto, o foco industrial tem sido a amiloglucosidase de Aspergillus niger e 

Rhizopus oryzae. A utilização de amiloglucosidase destas fontes é devida a sua boa 

termo estabilidade e alta atividade em pHs próximos do neutro (NOUROZIAN et al., 

2006). 

A amiloglucosidase fúngica é uma enzima que possui três domínios, um 

domínio do sítio de atividade, um domínio ligador glicosilado, e um domínio de 

quebra do amido. A presença do domínio de quebra do amido permite a enzima 

hidrolisar todo o grânulo de amido. A remoção deste domínio por proteólise produz 

uma enzima capaz de hidrolisar amido solubilizado, mas que não é mais capaz de 

hidrolisar todo o grânulo de amido (KIMURA; ROBYT, 1996). A enzima quebra 

ligações glicosídicas α-1,4 preferencialmente, mas as ligações α-1,6 também são 

atacadas, porém numa velocidade menor (NOROUZIAN et al., 2006). A atividade 

específica na clivagem de ligações glicosídicas α-1,6 é apenas 0,2% da atividade 

específica de clivagem de ligações α-1,4. A baixa taxa de clivagem de ligações α-1,6 

é um efeito adverso na cinética da enzima e na eficiência de sacarificação 

(NOROUZIAN et al., 2006).  

A amiloglucosidase fúngica age sobre a amilose numa velocidade lenta 

quando comparada com o ataque à amilopectina, pois é uma exoenzima e só atua a 

partir da extremidade não-redutora e não penetra no interior da estrutura helicoidal 

da amilose. O grânulo de amido adsorve a amiloglucosidase da solução em 

diferentes proporções (33-62%), dependendo do tipo de amido (KIM; ROBYT, 1999). 

Smith e Lineback (1976), citados por Kimura e Robyt (1995), acompanharam 

a reação de amiloglucosidase fúngica de Rhizopus niveus nos amidos de trigo e 

milho visualmente com microscopia eletrônica de varredura e quimicamente pela 

quantidade de D-glicose liberada. A microscopia eletrônica de varredura mostrou 

que o amido de trigo foi atacado ao longo da região equatorial do grânulo e a reação 
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extensiva com amido de milho produziu uma aparência de queijo suíço com muitos 

buracos profundos no grânulo. 

Kim e Robyt (1999) citaram alguns estudos que mostram que os grânulos de 

amido possuem poros em sua superfície que facilitam a hidrólise por amilases e 

algumas reações químicas dentro do grânulo. Amiloglucosidase fúngica, α-amilase e 

isoamilase penetram no grânulo através destes poros e a catálise ocorre dentro do 

grânulo (KIMURA; ROBYT, 1995; KIMURA; ROBYT, 1996). Kimura e Robyt (1995) 

mostraram que estes poros parecem aumentar com a ação da amiloglucosidase 

fúngica. Segundo Kim e Robyt (1999) a amiloglucosidase fúngica penetra no interior 

do grânulo de amido para produzir buracos tornando-o uma casca através da reação 

da enzima com cadeias de amido do interior do grânulo.  

Kimura e Robyt (1995), estudando amidos de diversas origens, os 

classificaram em três grupos de acordo com sua suscetibilidade a hidrólise por 

amiloglucosidase fúngica. Um grupo contendo o amido de milho ceroso, que se 

mostrou muito suscetível a hidrólise por amiloglucosidase fúngica (95% de 

conversão numa concentração de enzima de 20 unidades por mL em 32 horas), um 

grupo intermediário contendo amidos de cevada, milho e mandioca que foram 

moderadamente suscetíveis (60% de conversão nas mesmas condições) e um 

terceiro grupo com amidos de batata e amilomilho que foram relativamente 

resistentes (9 a 16% de conversão) nas mesmas condições de hidrólise.  

Kim e Robyt (1999) mostraram que a amiloglucosidase fúngica agindo no 

interior dos grânulos sólidos de amido de milho ceroso pode produzir de 5 a 50% 

(p/p) de D-glicose que fica 100% retida no interior do grânulo. Esta reação pode ser 

controlada, para ter diferentes quantidades de D-glicose dentro do grânulo, pela 

inativação da enzima em diferentes tempos de reação. 

  

2.3.3. Ação sinérgica das enzimas α-amilase e amiloglucosidase fúngica 

Muitas enzimas possuem ações sinérgicas. Os sinergismos mais comuns são 

de endo e exo enzimas. Quando a amiloglucosidase age sozinha não há mudança 

no número de sítios do substrato até a amilose ou amilopectina serem digeridas a 

seus últimos resíduos. Quando as enzimas α-amilase e amiloglucosidase agem 
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juntas, a ação endo-catalítica aumenta o número de sitos do substrato para a ação 

da exo-enzima, permitindo um aumento na taxa de conversão (ROBERTSON et al., 

2006). A amiloglucosidase fúngica desempenha um importante papel na hidrólise do 

amido in natura por ser capaz de hidrolisar tanto ligações α-1,4 como α-1,6 

(NOROUZIAN et al., 2006). Num estágio inicial da hidrólise, as ações catalíticas das 

enzimas podem permitir a desintegração física da estrutura e consequentemente 

exporem novos sítios suscetíveis a ação de ambas as enzimas (ROBERTSON et al., 

2006). 

A ação sinérgica da α-amilase e amiloglucosidase fúngica no processo de 

hidrólise vem sendo estudada por diversos pesquisadores em amidos de diferentes 

origens. Monna et al. (1989) estudaram a eficiência do uso destas duas enzimas em 

grânulos de amido de arroz, sagu e batata e concluíram que esta combinação 

apresenta bons rendimentos na conversão do amido a glicose em todos os 

substratos. Segundo Ueda, Ohba e Kano (1974), misturas de enzimas contendo α-

amilase e amiloglucosidase fúngica foram mais efetivas quanto à hidrólise do amido 

que aquelas contendo isoamilase e amiloglucosidase fúngica. Baseado nesses 

resultados, os autores sugeriram que a existência de amilose no amido pode impedir 

a digestão no grânulo pela amiloglucosidase fúngica sozinha, enquanto a presença 

de α-amilase propicia a hidrólise desse componente evitando a inibição da 

amiloglucosidase fúngica. 

Franco, Ciacco e Tavares (1988) mostraram que amido de milho possui uma 

estrutura natural mais suscetível ao ataque de α-amilase ou α-amilase mais 

amiloglucosidase fúngica do que o amido de mandioca. No trabalho feito por estes 

autores o amido de milho tratado enzimaticamente foi freqüentemente quebrado, 

enquanto que o amido de mandioca, mesmo sob condições amilolíticas severas, foi, 

comparativamente, menos alterado. Contudo, os autores também observaram que 

para ambos os amidos, quando observados sob luz polarizada, o arranjo cristalino 

foi preservado. 

Franco e Ciacco (1987) mostraram que, independentemente da concentração 

de amiloglucosidase fúngica adicionada numa suspensão de amido contendo α-

amilase, a porcentagem de hidrólise aumentou até 25 horas de incubação, 

estabilizando a partir dai. A ação sinergística da amiloglucosidase fúngica e a α-

amilase para hidrólise do amido é retardada apenas pelo decréscimo do peso 
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molecular do substrato, mas em compensação é incrementada pelo aumento da 

concentração de substrato (GUZMÁN-MALDONADO; PAREDES-LÓPES, 1995). 

2.3.4. Efeito do tamanho dos grânulos na hidrólise enzimática  

Diversas pesquisas têm mostrado quão importante é o tamanho do grânulo (e 

daí a área superficial disponível para o ataque enzimático) no controle da taxa e 

extensão da digestão do amido granular (TANG; WATANABE; MITSUNAGA, 2002; 

LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004; ROBERTSON et al., 2006; TESTER; QI; 

KARKALAS, 2006). Grânulos pequenos de amido de cevada e trigo hidrolisam mais 

rapidamente com ácido ou enzima do que grânulos grandes (LINDEBOOM; CHANG; 

TYLER, 2004). Isto pode ser devido à maior área superficial por unidade de peso 

dos grânulos pequenos. Franco, Ciacco e Tavares (1998) observaram que grânulos 

de amidos de menor diâmetro são mais suscetíveis à hidrólise que aqueles de maior 

diâmetro, quando observaram amidos de milho e mandioca. A porcentagem de 

hidrólise aumenta conforme o tamanho do grânulo diminui.  Também o padrão de 

digestão da enzima difere entre grânulos grandes e pequenos (LINDEBOOM; 

CHANG; TYLER, 2004).  

Tang, Watanabe e Mitsunaga (2002), estudando o grau de hidrólise com β-

amilase e isoamilase de amidos de cevada normal e ceroso separados por tamanho 

dos grânulos em grandes, médios e pequenos, observaram que o grau de hidrólise 

aumenta do maior para o menor tamanho de grânulos, em ambos os amidos.  

Franco e Ciacco (1992) demonstraram que existe uma relação entre a 

suscetibilidade à α-amilase e amiloglucosidase fúngica e o tamanho do grânulo de 

amido de mandioca e milho. Os autores mostraram que o modo de ação das 

enzimas (α-amilase e amiloglucosidase fúngica) depende do tamanho do grânulo. 

Eles observaram que a porcentagem de hidrólise e açúcar redutor aumentou com a 

diminuição do diâmetro dos grânulos para estes amidos. Os grânulos grandes dos 

amidos quando observados em microscópio, apresentaram sinais de degradação 

mais evidentes. Estes grânulos mostraram corrosão, principalmente no eixo radial. 

Uma erosão superficial, seguida de solubilização, ocorreu nos grânulos menores. 

Isto sugere uma diferença fundamental no modo de ação da α-amilase e 
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amiloglucosidase fúngica de acordo com o tamanho dos grânulos, assim como uma 

possível diferença na estrutura dos grânulos entre os tamanhos.  

A enzima α-amilase parece atacar em pontos discretos na superfície do 

grânulo formando ‘túneis’ no interior dos grânulos e então o hidrolisa do interior dos 

grânulos para fora. Entretanto, nenhum ‘furo’ foi detectado em grânulos pequenos 

após incubação com α-amilase (MACGREGOR; BALANCE, 1980). A superfície dos 

grânulos pequenos se tornou áspera e os grânulos pareceram ter sido hidrolisados a 

partir da superfície provocando uma erosão (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). 

A aparência áspera do grânulo de amido pequeno após incubação com a enzima é 

bastante diferente da superfície ainda suave do grânulo de amido grande 

extensivamente degradado (MACGREGOR; BALANCE, 1980).  

Segundo Lindeboom, Chang e Tyler (2004) é questionável, entretanto, que o 

tamanho do grânulo seja o principal fator responsável pelas diferenças observadas 

no padrão de ataque da enzima em grânulos de amidos pequenos e grandes. 

Fannon, Hauber e BeMiller (1992) propuseram que a presença de poros como um 

aspecto anatômico de alguns amidos, afeta o padrão de ataque por amilases e por 

alguns reagentes químicos. Os poros são encontrados ao longo das estrias 

equatoriais de grânulos grandes de amidos de trigo, centeio e cevada, mas não em 

amidos de aveia e arroz, os quais possuem grânulos pequenos (LINDEBOOM; 

CHANG; TYLER, 2004). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais 

As matérias-primas utilizadas neste projeto foram raízes de mandioquinha-

salsa (Arracacia xanthorriza) das variedades Amarela de Carandaí e Amarela de 

Senador Amaral, colhidas após período de plantio de 11 e 9 meses, 

respectivamente. A raízes são oriundas de Piraí do Sul, na região de Ponta Grossa – 

PR. 

As enzimas puras α-amilase bacteriana (A6380) e amiloglucosidase fúngica 

(A7420) foram obtidas da Sigma Chemical CO., EUA. Todos os reagentes utilizados 

foram puros para análise. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Isolamento do amido 

As raízes, utilizadas após 24 horas da colheita, foram lavadas para retirada 

das impurezas. Em seguida, foram descascadas e cortadas em cubos pequenos, e 

moídas com água, na proporção de 1:1 (v/v), num liquidificador industrial de aço 

inox, com capacidade de 4 litros. O tempo de moagem foi de 1 minuto para todas as 

matérias-primas. A suspensão obtida pela moagem foi passada através de peneiras 

de abertura de 80 mesh (0,177 mm) e 150 mesh (0,105 mm) para remoção do 

bagaço.  

O bagaço retido na peneira de 80 mesh foi misturado com água, na proporção 

de 1:1, e moído por 30 segundos para retirada do amido residual. A suspensão de 

amido recuperada do bagaço foi misturada à primeira suspensão e mantida em 

câmera fria a 5 ºC durante 12 horas. para decantação do amido. O amido foi 

recuperado por sifonação. 
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Com objetivo de se retirar maior quantidade de impurezas, o amido foi lavado 

com água, até que o sobrenadante estivesse limpo. Então, foi recuperado por 

centrifugação e seco em estufa com circulação de ar a temperatura de 40 ºC, por 8 a 

12 horas. 

3.2.2. Caracterização do amido 

3.2.2.1. Composição centesimal 

Os teores de umidade, lipídeos, proteína, cinzas e fibras foram determinados 

pelos métodos da AACC (1995). O teor de fósforo foi determinado de acordo com o 

método espectrofotométrico de Smith e Caruso (1964). O teor de carboidratos foi 

determinado por diferença entre o total de material seco. 

3.2.2.2. Forma e distribuição de tamanho dos grânulos 

A forma e distribuição de tamanho dos grânulos de amido de mandioquinha-

salsa de ambas as variedades foram determinadas através de um Microscópio 

Óptico de Luz Olympos, acoplado a um sistema de análise de imagem “IMAGE-

PRÓ-PLUS” (Média Cybernetics). Três lâminas para cada amostra foram 

preparadas com duas gotas de suspensão de 0,1 g de amido em 5 mL de solução 

1:1 de glicerina/água. De cada lâmina foram tomadas medidas de 300 grânulos. O 

tamanho foi determinado a partir da medição do diâmetro maior dos grânulos.  

Imagens dos grânulos também foram obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura com aumentos de 500 x a 10000 x, realizada através de um Microscópio 

Eletrônico de Varredura, modelo DSM 960 ZEISS - ”Digital Scanning Microscope". 

Uma pequena quantidade de amostra foi colocada sobre uma fita adesiva de 

carbono, aderida a um disco metálico e levada a um Metalizador Balzers, modelo 
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SCD 050, para aplicação de uma camada de ouro de 20 nm. As amostras assim 

preparadas foram observadas no microscópio eletrônico de varredura. 

3.2.2.3. Distribuição do tamanho molecular dos amidos 

A distribuição de tamanho molecular dos amidos de ambas as variedades foi 

realizada por cromatografia de permeação em gel seguindo o procedimento descrito 

por Song e Jane (2000). Utilizou-se uma coluna Pharmacia Biotech de 70 cm de 

altura e 1,5 cm de diâmetro empacotada com gel Sepharose CL-2B conectada a 

uma bomba peristáltica para manter fluxo constante de eluente a 0,5 mL/min. O 

eluente consistiu de NaCl (25 mM) e NaOH (1 mM) degaseificado a vácuo por no 

mínimo 4 horas. As amostras dos amidos foram previamente preparadas 

adicionando-se 100 mg de amido em 10 mL de solução de dimetilsulfóxido (DMSO) 

90%. A mistura foi mantida em banho de água fervente com agitação por 1 hora e 

posteriormente resfriadas e mantidas sobre agitação a temperatura ambiente por 24 

horas. Uma alíquota de 3 mL desta solução foi misturada com 12 mL de etanol 

absoluto e centrifugada a 3100 x g por 30 min. O sobrenandante foi descartado e ao 

amido precipitado foram adicionados 10 mL de água deionizada quente e 1 mg de 

glicose anidra. A mistura foi novamente mantida em banho de água fervente por 30 

min e resfriada a temperatura ambiente para ser aplicada na coluna. Uma alíquota 

de 5,0 mL (15 mg de amido e 0,5 mg de glicose anidra) foi aplicada à base da 

coluna e eluída de forma ascendente. Frações de 2,5 mL foram coletadas a cada 5 

minutos e analisadas quanto ao teor de açúcares totais usando metodologia de fenol 

sulfúrico (DUBOIS et al., 1956) modificada para leitura em microleitora de 

absorbância segundo procedimento descrito por Fox e Robyt (1991), e também 

foram analisadas através de reação de coloração com iodo pelo método de blue 

value (JULIANO, 1971). 
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3.2.2.4. Teor de amilose 

Amostras dos amidos foram previamente desengorduradas conforme descrito 

por Franco et al. (2002). Amostras de amido (0,5 g) foram dispersas em 25 mL de 

DMSO 90%, mantidas em banho de água fervente com agitação por 1 hora e 

posteriormente resfriadas e mantidas sobre agitação a temperatura ambiente 

durante 24 horas. Aproximadamente 75 mL de etanol absoluto foi adicionado à 

suspensão para precipitação do amido, que foi recuperado por centrifugação a 2800 

x g por 20 minutos. O amido foi novamente disperso em etanol absoluto, recuperado 

por filtração a vácuo e seco em estufa com circulação forçada de ar a 38 ºC por 24 

horas.  

A determinação do teor de amilose foi realizada com os amidos previamente 

desengordurados, seguindo metodologia ISO (1987). O cálculo do teor de amilose 

foi feito a partir de curva padrão de amilose e amilopectina. 

3.2.2.5. Difração de raios-X 

Os padrões de difração de raios-X dos amidos foram determinados utilizando-

se uma unidade RINT2000 Wide Angle Goniometer, com radiação de Cu, linha K, L= 

1,542 Ǻ . A velocidade de varredura foi de 1º por minuto e as condições de uso 

foram de 50Kv e 100 mA. O índice de cristalinidade foi quantitativamente estimado 

de acordo com método proposto por Hermans e Weidinger (1984 apud SEBIO, 

2003) e modificado por Rabek (1980 apud SEBIO, 2003). O Índice de Cristalinidade 

foi definido como a razão entre a área da região cristalina e a área total coberta pela 

curva, composta pela área da região cristalina e a área da região amorfa, conforme a 

equação seguinte: 

Índice de Cristalinidade (%) = Ac / (Ac + Aa) x 100 

onde Ac = área cristalina; Aa = área amorfa no difractograma. 
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Figura 2: Difractograma de raios-X descritivo do método de índice de cristalinidade 
relativa adaptado à razão das intensidades difratadas. 

3.2.2.6. Viscosidade intrínseca 

Soluções de amido foram preparadas segundo Lansky, Kooi e Schoch (1949). 

Dispersões de 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1% (p/v) preparadas com KOH 1N foram mantidas 

em banho-maria com água fervente e sob agitação por 30 minutos. Foram 

resfriadas, ainda sob agitação a temperatura ambiente, e centrifugadas a 1630 x g 

durante 5 minutos. 

A viscosidade intrínseca das soluções de amidos foi determinada segundo 

Leach (1963). Para determinar o tempo de escoamento do solvente (KOH 1N) e das 

soluções de amidos a diferentes concentrações, exatos 12 mL do solvente ou  

solução de amido foram transferidos para o viscosímetro com auxílio de bomba a 

vácuo. O viscosímetro contendo a amostra foi mantido em banho-maria com 

temperatura constante a 35 ºC por 5 minutos para equilíbrio da temperatura, então a 

amostra escoou pelo capilar até o menisco atingir a primeira marca onde era iniciada 

a contagem do tempo. No mínimo duas determinações foram feitas para cada 

solução. A viscosidade específica foi calculada como segue: 
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onde ηsp = viscosidade específica; η = viscosidade da solução de amido; η0 = 

viscosidade do solvente KOH 1N; t = tempo de escoamento da solução de amido; t0

= tempo de escoamento do solvente. 

A determinação da viscosidade intrínseca foi baseada na extrapolação, a 

concentração zero, da reta obtida por ajuste matemático dos pontos experimentais 

da curva de viscosidade específica em função da concentração da solução de 

amido. 

3.2.2.7. Propriedades de pasta 

As propriedades de pasta dos amidos nativos foram determinadas utilizando 

um Rápido Viscoanalisador RVA-4, de acordo com procedimento descrito por Franco 

et al. (2002), com modificações. Suspensões de amido (10% p/p, num total de 28 g) 

foram colocadas em recipientes de alumínio próprios do equipamento e acoplados 

ao RVA. No início da análise, o RVA foi mantido a 50 ºC durante 1 minuto; após este 

tempo, aqueceu a uma razão de 6 ºC/minuto até atingir 95 ºC e permaneceu nesta 

temperatura por 5 minutos; então resfriou até 50 ºC também a 6 ºC/minuto e 

permaneceu nesta temperatura até o final da análise. São necessários 23 minutos 

para completar o experimento. Durante todo o experimento o RVA mantém as 

suspensões sob agitação a 160 rpm. O programa Termoclines for Windows foi 

utilizado para o processamento dos resultados. Todas as determinações foram 

realizadas em duplicata. 

3.2.2.8. Poder de inchamento 

O poder de inchamento dos amidos foi determinado de acordo com método 

descrito por Schoch (1964). Foram feitas suspensões de 0,20 g (b.u.) de amido em 
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18,00 g de água em tubos de centrífuga. As suspensões foram agitadas algumas 

vezes e mantidas em banho-maria com agitação leve por 30 minutos a temperaturas 

de 60, 70, 80 ou 90 ºC. Após o período em banho-maria, os tubos foram retirados do 

banho, secos por fora e pesados, adicionando-se água destilada para se obter peso 

de 20,00 g, considerando o peso inicial de água da amostra. Os tubos foram 

fechados, invertidos algumas vezes para homogeneização, e centrifugados a 2090 x 

g por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e o amido sedimentado foi pesado. 

O poder de inchamento (PI) dos amidos foi calculado a partir da razão entre o peso 

do amido sedimentado e o peso inicial da amostra (b.s.). 

3.2.2.9. Propriedades térmicas 

As propriedades térmicas dos amidos foram determinadas utilizando um 

Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC) de acordo com método descrito por 

Franco et al. (2002), com modificações. Amostras de 2 mg em base seca dos 

amidos foram pesadas em pequenos recipientes de alumínio próprios para o 

equipamento, misturadas com 6 µL de água deionizada e selados em aparelho 

acessório do DSC. Após os recipientes selados serem mantidos por 2 horas em 

temperatura ambiente, foram colocados no equipamento e aquecidos a uma razão 

de 5 ºC/minuto de 25 a 125 ºC. Um recipiente de alumínio vazio foi utilizado como 

referência. As temperaturas de transição (inicial, de pico e final) e a variação de 

entalpia dos amidos foram determinadas utilizando o software Pyris 1 da Perkin 

Elmer, EUA. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

3.2.3. Separação dos grânulos por tamanho 

Os amidos das duas variedades de mandioquinha-salsa foram fracionados de 

acordo com o tamanho dos grânulos segundo método descrito por Franco e Ciacco 

(1992), com modificações. Amostras de 100 g dos amidos foram colocadas em 

béqueres altos de 2 L que foram completados com água destilada gelada adicionada 
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de timerosol na proporção de 1:10000 (p/v) para evitar crescimento microbiano. Os 

amidos foram fracionados através de decantações sucessivas em diversos tempos 

de sedimentação.  

As frações foram coletadas após 15, 30, 60, 90 e 120 minutos de 

sedimentação, sendo cada fração ressuspendida 6 vezes para obter maior 

uniformidade no tamanho dos grânulos. O amido restante no sobrenadante após 

sedimentação de 120 minutos foi recuperado por centrifugação a 2800 x g por 15 

min. Cada uma das frações coletadas foi submetida à centrifugação a 2800 x g por 

15 min e secagem em estufa com circulação de ar a 40 ºC por 12 horas. 

3.2.3.1. Forma e distribuição de tamanho dos grânulos 

A forma e distribuição de tamanho dos grânulos de amido de mandioquinha-

salsa de ambas as variedades separados por tamanho foram determinados através 

de um Microscópio Óptico e um Microscópio Eletrônico de Varredura como descrito 

no item 3.2.2.2. 

3.2.4. Atividade enzimática 

3.2.4.1. Atividade da enzima α-amilase bacteriana 

A determinação da atividade da α-amilase bacteriana foi baseada na medida 

do tempo requerido para hidrolisar o amido a um tamanho definido de dextrina de 

acordo com Sandsted et al. (1939). Este tamanho foi indicado pela cor do complexo 

dextrina-iodo, em relação à cor de uma solução padrão constituída de 25,00 g de 

cloreto de cobalto hexaidratado, 3,84 g de dicromato de potássio em 100 mL de 

ácido clorídrico 0,01 N. Uma solução de iodo foi preparada diluindo-se num volume 

total de 500 mL de água destilada, 2 ml de solução estoque de  I2-KI (5,5 g de I2 e 11 

g de KI em 250 mL de água destilada) com 20 g de KI. Uma alíquota de 1 mL de 
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solução de enzima (0,002% p/v) foi adicionada a 20 mL de uma solução de amido 

solúvel 2% (p/v) em tampão fosfato (0,05 M e pH 6,0). O volume foi completado para 

30 mL com água destilada e a solução deixada em banho-maria à 40 ºC. A cada 

minuto uma alíquota de 1 mL da solução foi retirada e adicionada à 5 mL da solução 

de iodo. Este procedimento foi repetido até obtenção de uma coloração igual à cor 

da solução padrão. A atividade da α-amilase em SKB foi calculada pela fórmula 

desenvolvida por Sandsted et al. (1939). 

ctg
tm

SKBUnidades
×

×
=

onde m = peso do amido em gramas; t = 60 minutos; g = gramas de enzima/mL; tc = 

tempo de incubação em minutos. 

3.2.4.2. Atividade da enzima amiloglucosidase fúngica 

A atividade da amiloglucosidase fúngica foi determinada segundo Ueda et al. 

(1980), com modificações. A uma alíquota de 2,5 mL de solução de amido solúvel 

fervida 1% (p/v) foi adicionado 0,5 mL de tampão acetato (0,05 M e pH 4,5), 0,5 mL 

de água destilada e 0,5 mL de solução de enzima. A solução foi incubada à 55 ºC 

por 10 minutos. Após este período, 1 mL da solução foi retirada e os açucares 

redutores produzidos foram determinados pelo método de Somogyi (1945). Uma 

unidade de atividade da amiloglucosidase fúngica foi definida como aquela 

quantidade de enzima que produz 1 mg glicose/mL da mistura de reação sob as 

condições descritas. 

3.2.5. Hidrólise enzimática 

Os amidos nativos antes e após separação por tamanho foram hidrolisados 

com α-amilase bacteriana e amiloglucosidase fúngica seguindo metodologia descrita 

por Franco e Ciacco (1992). As melhores condições de hidrólise foram previamente 

determinadas.  
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Dispersões de amido (10% p/v) em solução tampão fosfato 0,5 M pH 5,5 

contendo 60 SKB/g de amido de α-amilase e 1,5 unidades/g de amido de 

amiloglucosidase fúngica, num volume total de 180 mL foram incubadas à 37 ºC em 

shaker com agitação orbital (120 rpm) durante 48 horas. Para evitar crescimento 

microbiano 0,5 mL de solução de azida de sódio (10% p/v) foi adicionada. A 

extensão da hidrólise foi determinada pela porcentagem de hidrólise e pela 

quantidade de açúcares redutores presentes no sobrenadante, quantificados 

segundo metodologia de Somogyi (1945), após a suspensão permanecer durante 15 

minutos sem agitação para decantação dos grânulos de amido. A cada 6 horas, 

alíquotas do sobrenadante eram retiradas para quantificação dos açúcares 

redutores. Após o período de 48 horas de incubação, as suspensões foram retiradas 

do shaker e as enzimas foram inativadas pela adição de 30 mL de etanol absoluto 

com agitação por 10 minutos (VIEIRA, 2004). O material foi filtrado em papel de filtro 

Whatman no 1 e lavadas com mais 50 mL de etanol absoluto e 30 mL de acetona. 

Os resíduos obtidos após filtração foram secos em estufa com circulação de ar a 38 

ºC por 12 horas. Após secagem, o peso e o teor de umidade dos resíduos foram 

determinados e a porcentagem de hidrólise calculada através da equação abaixo: 

i

ri

P

PP
Hidrólise

−
=%

onde Pi = peso do amido inicial em base seca e Pr = peso do resíduo após hidrólise 

em base seca. 

3.2.5.1. Forma e distribuição de tamanho dos grânulos 

A forma e distribuição de tamanho dos grânulos de amido de mandioquinha-

salsa de ambas as variedades, separados por tamanho e após hidrólise enzimática 

foram determinados através de um Microscópio Óptico e um Microscópio Eletrônico 

de Varredura como descrito no item 3.2.2.2. 
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3.2.6. Propriedades estruturais e físico-químicas dos amidos fracionados antes 

e após hidrólise 

3.2.6.1. Distribuição do tamanho molecular dos amidos 

A distribuição do tamanho molecular dos amidos fracionados por tamanho 

antes e após hidrólise enzimática foi determinada segundo Song e Jane (2000) 

conforme descrito no item 3.2.2.3. 

3.2.6.2. Teor de amilose 

Para a determinação do teor de amilose, os amidos fracionados por tamanho 

antes e após hidrólise enzimática foram previamente desengordurados como 

descrito por Franco et al. (2002) e o teor de amilose foi determinado seguindo 

metodologia ISO (1987) conforme descrito no item 3.2.2.4. 

3.2.6.3. Difração de raios-X 

O perfil de difração de raios-X e o Índice de Cristalinidade dos amidos 

fracionados por tamanho antes e após hidrólise enzimática foram determinados 

como descrito no item 3.2.2.5. 

3.2.6.4. Viscosidade intrínseca 

A viscosidade intrínseca dos amidos fracionados por tamanho antes e após 

hidrólise enzimática foram determinadas segundo Leach (1963) conforme descrito 

no item 3.2.2.6. 
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3.2.6.5. Propriedades térmicas 

As propriedades térmicas dos amidos fracionados por tamanho antes e após 

hidrólise enzimática foram determinadas de acordo com método descrito por Franco 

et al. (2002) como citado no item 3.2.2.9 deste trabalho. 

3.2.7. Análise estatística 

O delineamento experimental adotado para os experimentos foi o inteiramente 

casualizado, sendo os tratamentos compostos por duas a três repetições. Os dados 

foram avaliados através do programa ESTAT – Sistema para Análises Estatísticas, 

versão 2.0, abrangendo a análise de comparação de médias pelo teste de Tukey 

(p<0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização dos amidos 

4.1.1. Composição química dos amidos 

O amido é constituído praticamente de carboidratos, no entanto, constituintes 

menores como lipídeos, proteínas, fibras, cinzas e sais minerais estão presentes em 

sua composição. A quantidade destas substâncias no amido é dependente da fonte 

botânica e também do processo de extração do amido.  

A composição química dos amidos das diferentes variedades de 

mandioquinha-salsa está mostrada na Tabela 1. 

Tabela 1: Composição química dos amidos1 de mandioquinha-salsa (em %). 
A. Carandaí A. Senador Amaral 

Umidade 12,11 ± 0,63 13,27 ± 0,32 

Carboidratos* 99,37 ± 0,18 99,51 ± 0,21 

Lipídeos 0,13 ± 0,03 0,10 ± 0,02 

Cinzas 0,12 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

Proteínas 0,12 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

Fibras 0,26 ± 0,08 0,21 ± 0,11 

Teor de fósforo 0,018 ± 0,001 0,017 ± 0,001 
1 Cada valor representa a média de duas determinações 
* Determinado por diferença 

A pureza dos amidos está relacionada com sua composição química em que 

baixos teores de lipídeos e cinzas e ausência de proteína aderida ao grânulo são 

desejáveis. 

Os resultados obtidos para umidade e cinzas apresentaram-se dentro dos 

limites estabelecidos pela legislação brasileira para amidos comerciais (BRASIL, 

1978). 
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Em relação aos teores de lipídeos, os resultados obtidos neste trabalho se 

mostraram semelhantes aos 0,13% encontrados por Peroni (2003), enquanto Viera 

(2004) encontrou teor de 0,19%. Os lipídeos representam a fração mais importante 

associada ao grânulo de amido, estando presente principalmente em amidos de 

cereais, sendo responsáveis pela fixação de cor, desenvolvimento de aromas e 

complexações, o que não acontece nos amidos de tuberosas (BULÉON et al., 1998). 

Os componentes como proteínas, nucleotídeos e várias substâncias 

inorgânicas são geralmente considerados como impurezas uma vez que não estão 

covalentemente ligados aos polissacarídeos que compõe o grânulo de amido. As 

frações de cinzas, proteínas, lipídeos e fibras juntas não somaram 1% para os 

amidos das diferentes variedades, indicando que o processo de extração dos 

amidos em laboratório foi eficiente. 

Amidos de raízes e tubérculos contêm significante quantidade de monoéster 

fosfato ligado covalentemente ao amido (KASEMSUWAN; JANE, 1994), 

principalmente às moléculas de amilopectina (JANE; KASEMSUWAN; CHEN, 1996), 

como é o caso do amido de batata com 0,089% (LIM; KASEMSUWAM; JANE, 1994) 

e amido de biri (Canna edulis) com 0,031% (PERONI; ROCHA; FRANCO, 2006). Já 

o amido de mandioquinha-salsa apresentou quantidades menores deste mineral 

(0,017%), concordando com o resultado de Peroni (2003) (0,016%).  

4.1.2. Forma e distribuição do tamanho dos grânulos

O tamanho médio dos grânulos dos amidos de mandioquinha-salsa foi 

determinado a partir do maior diâmetro dos grânulos. Os tamanhos obtidos para os 

amidos de cada variedade estão apresentados na Tabela 2. 

O amido da variedade Amarela de Senador Amaral apresentou tamanho 

médio maior do que o mostrado pela variedade Amarela de Carandaí. Bermudez 

(1997) encontrou para o amido de mandioquinha-salsa tamanho médio de 10 µm, 

valor próximo ao obtido para a variedade Amarela de Carandaí, que também é 

conhecida como variedade comum. Já Viera (2004), também avaliando o tamanho 

dos grânulos em microscópio óptico, encontrou tamanho médio de 17,3 µm. Este 

valor está próximo ao observado para o amido da variedade Amarela de Senador 
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Amaral encontrado neste trabalho (14,7 µm). As diferenças no tamanho médio dos 

grânulos encontradas por diferentes autores podem ser devido ao uso de plantas de 

diferentes variedades, idades ou épocas de colheita, ou ainda, podem decorrer de 

diferentes metodologias de mensuração do tamanho.  

Tabela 2: Tamanho dos grânulos dos amidos de mandioquinha-salsaa. 
Tamanho* (µm) 

Amido
Menor Maior Média da população

A. Carandaí 2,4 43,0 11,0 b 

A. Senador Amaral 2,4 76,4 14,7 a 

* Considerando o diâmetro maior de cada grânulo 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 

Analisando a distribuição de tamanho dos grânulos (Figura 2), pode-se notar 

que o amido da variedade Amarela de Senador Amaral apresentou menor 

quantidade de grânulos com diâmetro menor que 10 µm (35,0%) e mais que o dobro 

do número de grânulos com diâmetro acima de 20 µm (22,8%) quando comparado 

com a variedade Amarela de Carandaí que apresentou 51,1% de grânulos pequenos 

e 8,5% de grânulos grandes. 
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Figura 3: Distribuição do tamanho dos grânulos dos amidos de mandioquinha-salsa 
a: Amarela de Carandaí; b: Amarela de Senador Amaral. 

Nas micrografias obtidas por microscópio óptico (Figura 4), a maior 

quantidade de grânulos grandes apresentado para o amido da variedade Amarela de 

Senador Amaral também pode ser percebida. 

Os grânulos grandes de ambas as variedades mostraram formas 

predominantemente circulares, enquanto os pequenos mostraram-se mais 

poliédricos ou poligonais (Figura 4). 

a b 
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Figura 4: Micrografias dos grânulos de amido de mandioquinha-salsa observados 
em microscópio óptico com luz normal a: Amarela de Carandaí; b: 
Amarela de Senador Amaral (aumento: 400 x). 

As micrografias obtidas a partir de microscópio eletrônico de varredura 

confirmaram o observado a partir de microscópio óptico para a forma dos grânulos 

de amido. 

A superfície dos grânulos de amido de ambas as variedades mostraram-se 

lisas e alguns grânulos, principalmente os de maior diâmetro, apresentaram orifícios 

ou fendas na sua superfície (evidenciado pelas setas na Figura 5). 

Figura 5: Micrografias dos grânulos de amido de mandioquinha-salsa observados 
em microscópio eletrônico de varredura a: Amarela de Carandaí; b: 
Amarela de Senador Amaral (aumento: 500 x; 3000 x no destaque). 
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4.1.3. Distribuição do tamanho molecular dos amidos

As distribuições das massas moleculares dos componentes dos amidos de 

ambas as variedades de mandioquinha-salsa, determinadas por cromatografia de 

permeação em gel, estão apresentadas na Figura 6.  
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Figura 6: Perfil de eluição dos amidos de mandioquinha-salsa em Sepharose CL-2B 
a: Amarela de Carandaí; b: Amarela de Senador Amaral. 

Os perfis de eluição dos amidos apresentaram um primeiro pico 

correspondente à amilopectina, com grande massa molecular, que foi eluída no 

volume vazio da coluna. O segundo pico, com alta resposta de blue value (BV), 

correspondeu à amilose, e o último pico correspondeu à glicose adicionada à 

amostra para marcar o final da eluição. 

Os cromatrogramas obtidos para os amidos das duas variedades 

apresentaram-se semelhantes, com os picos de amilopectina e amilose eluídos nos 

volumes de 82,5 mL e 175 mL, respectivamente, sugerindo que os componentes dos 

amidos de ambas as variedades apresentaram massas moleculares semelhantes.  

A razão de blue value e açúcar total (BV/CHO) no pico da amilopectina foi 

semelhante para ambos os amidos, com valor próximo a 0,30, um valor baixo 

quando comparado com valores encontrados para amidos de outras fontes 

botânicas como mandioca (0,38), inhame (0,68), batata doce (0,51) e araruta (0,45) 

(PERONI; ROCHA; FRANCO, 2006).  

O amido da variedade Amarela de Carandaí apresentou maior resposta de BV 

no pico da amilose do que aquele obtido para o amido da outra variedade. Isto 

a b 
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sugere que a variedade Amarela de Carandaí possui maior teor de amilose em 

relação à variedade Amarela de Senador Amaral.  

4.1.4. Teor de amilose 

O teor de amilose dos amidos das duas variedades de mandioquinha-salsa 

estão apresentados na Tabela 3. Os teores de amilose diferiram significativamente 

entre as variedades. O amido da variedade Amarela de Carandaí mostrou maior teor 

de amilose do que o amido da outra variedade. 

Tabela 3: Teor de amilose1 dos amidos de mandioquinha-salsaa. 
Amido Teor de amilose (%) 

A. Carandaí 21,67 a 

A. Senador Amaral 17,81 b 
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (p<0,05)

Estes resultados confirmam aqueles observados na distribuição do tamanho 

molecular dos amidos apresentado no item 4.1.3 deste trabalho. O amido da 

variedade Amarela de Carandaí mostrou maior resposta de BV no pico da amilose 

do que o amido da variedade Amarela de Senador Amaral.  

As diferenças observadas nos valores encontrados na literatura podem ser 

resultadas de uma variedade de metodologias, cada uma com limitações particulares 

que resultam em discrepâncias nos teores de amilose reportados para vários amidos 

(LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). 

Em comparação com amidos de outras fontes botânicas, os teores de amilose 

observados para os amidos de ambas as variedades de mandioquinha-salsa ficaram 

próximos aos observados para amidos de mandioca (19,8%) e batata doce (22,6%), 

mas foram inferiores aos teores observados para amidos de inhame (32,6%) e biri 

(31,7%) (PERONI; ROCHA; FRANCO, 2006). Amidos de cereais apresentam teor de 

amilose variando de 25,9 a 30,4% (MORRISON, 1989). 
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4.1.5. Difração de raios-X  

Os padrões de cristalinidade obtidos para os amidos de mandioquinha-salsa 

de ambas as variedades estão apresentados na Figura 7. Ambas as variedades 

apresentaram difractogramas semelhantes, com os picos principais exibidos a 5,7; 

15,0; 17,2; 19,8; 22,6 e 24,4º a 2θ, exibindo o padrão de difração do tipo B. O índice 

de cristalinidade relativa (IC) e a intensidade dos picos principais estão apresentados 

na Tabela 4.  

A maioria dos amidos de raízes e tuberosas exibe um padrão de difração de 

raios-X do tipo B. Algumas exceções seriam os amidos de batata doce (Ipomoea 

batatas) (A, C), mandioca (Manihot esculenta) (A, C, Ca) e inhame (Discorea 

dumetorum) (A) (HOOVER, 2001).  

Figura 7: Difractogramas de raios-X dos amidos de mandioquinha-salsa. 

O grau de cristalinidade de amidos nativos varia de 15 a 45% (CHEETHAM; 

TAO, 1998). O índice de cristalinidade relativa dos amidos das variedades Amarela 

de Carandaí e Amarela de Senador Amaral, 21,59% e 19,24%, respectivamente, 

não diferiram significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05).  
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Tabela 4: Índice de cristalinidade (IC)1 e intensidade (CPS) dos picos principais dos 
difractogramas de raios-X dos amidos de mandioquinha-salsaa. 

Picos (2θ) 
Amido IC (%) 

5,7 15,0 17,2 19,8 22,6 24,4 

A. Carandaí 21,59 a 1859 7020 11335 7722 8574 7512 

A. Senador Amaral 19,24 a 2107 7381 11853 7430 8146 6922 
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (p<0,05)

A amilopectina é a principal responsável pela estrutura cristalina dos grânulos 

de amido e a difractometria de raios-X tem sido utilizada para revelar características 

desta estrutura (HOOVER, 2001). Cheetham e Tao (1998), estudando o efeito do 

teor de amilose na cristalinidade de amidos de milho, verificaram que o índice de 

cristalinidade é inversamente proporcional ao teor de amilose. Apesar do teor de 

amilose do amido da variedade Amarela de Carandaí ser significativamente maior do 

que o do amido da variedade Amarela de Senador Amaral, os índices de 

cristalinidade de ambos os amidos não apresentaram diferença. 

4.1.6. Viscosidade intrínseca 

As propriedades físicas de polímeros de amido podem ser caracterizadas 

através do peso molecular e distribuição do peso molecular. A viscosidade intrínseca 

é essencialmente uma medida da fricção interna ou resistência ao deslocamento de 

moléculas poliméricas em solução que se utilizada adequadamente sobre uma série 

homóloga de um tipo molecular simples, fornece um excelente critério de tamanho 

molecular relativo (ISLAM et al., 2001).  

O comportamento reológico e de pasta de dispersões de amido são 

dependentes da concentração de amido ou número de cadeias de amido presentes 

na dispersão (HEITMANN; MERSMANN, 1995).  

A partir da viscosidade específica, obtida através da equação mostrada no 

item 3.2.2.6 com os tempos de escoamento de cada solução de concentrações 

diferentes preparadas com os amidos nativos, foi calculada a viscosidade intrínseca 

dos amidos de ambas as variedades. Os dados estão mostrados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Viscosidade intrínseca1 dos amidos de mandioquinha-salsaa. 
Amido Viscosidade intrínseca 

A. Carandaí 2,39 ± 0,05 a 

A. Senador Amaral 2,18 ± 0,20 a 
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (p<0,05)

As viscosidades intrínsecas dos amidos nativos das duas variedades de 

mandioquinha-salsa não apresentaram diferença significativa. Muitos pesquisadores 

têm tentado correlacionar diretamente as propriedades viscoelásticas com a 

distribuição da massa molecular de polímeros (CHAMBERLAIN; RAO, 2000). Desta 

forma, os resultados obtidos sugeriram que as massas moleculares dos 

componentes dos amidos seriam parecidas. Estes resultados concordam com os 

resultados de distribuição do tamanho molecular onde os picos de amilose e 

amilopectina foram obtidos com o mesmo volume de eluição, sugerindo que entre os 

amidos das duas variedades, estes polímeros apresentaram massas moleculares 

parecidas.  

Comparando com amidos de outras fontes botânicas, os valores de 

viscosidade intrínseca encontrados para os amidos de mandioquinha-salsa foram 

próximos ao valor observado por Franco, Ciacco e Tavares (1988) para o amido de 

mandioca (2,30) e maior que o valor encontrado para o amido de milho (1,83), 

utilizando a mesma metodologia deste estudo.  

4.1.7. Propriedades de pasta 

As propriedades de pasta dos amidos das diferentes variedades de 

mandioquinha-salsa, incluindo temperatura de pasta, pico de viscosidade, 

viscosidade de quebra, viscosidade final e setback, determinadas através do RVA 

estão apresentadas na Tabela 6. O perfil de viscosidade de cada um dos amidos 

está mostrado na Figura 8. 
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Tabela 6: Propriedades de pasta1 dos amidos de mandioquinha-salsaa
. 

 Viscosidades (RVU) 
Amido

T. pasta (ºC) Pico Quebra Final Setback 

A. Carandaí 61,2 ± 0,0 b 514 ± 1 b 456 ± 2 a 98 ± 0 b 40 ± 2 b

A. Senador Amaral 62,0 ± 0,1 a 599 ± 1 a 467 ± 4 a 187 ± 4  a 55 ± 1 a
1 Média de duas replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 

Os perfis viscoamilográficos dos amidos das duas variedades de 

mandioquinha-salsa apresentaram curvas típicas para amidos de tuberosas e foram 

semelhantes quanto ao formato.  

O amido da variedade Amarela de Senador Amaral apresentou propriedades 

de pasta com valores superiores às apresentadas pelo amido da variedade Amarela 

de Carandaí. As propriedades de gelatinização de amidos estão relacionadas a uma 

série de fatores incluindo proporção e tipo de cristalinidade, tamanho do grânulo e 

estrutura do grânulo de amido (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004).  

Grânulos de amido pequenos apresentam em geral, temperatura de 

gelatinização menor do que grânulos grandes (PARK; BAR; PAPINI, 1971). As 

temperaturas de pasta dos amidos estudados apresentaram diferença significativa 

pelo teste de Tukey.  

O amido obtido da variedade Amarela de Carandaí que mostrou menor 

temperatura de pasta (61,2 ºC) também foi o que apresentou menor tamanho médio 

de grânulos (11,0 µm), como observado na Tabela 2 deste trabalho. Vieira (2004) 

estudando as propriedades de pasta do amido de mandioquinha-salsa nas mesmas 

condições deste experimento com concentração de amido de 10% (p/v) encontrou 

temperatura de pasta de 59 ºC, valor inferior aos encontrados neste trabalho. Já 

Peroni (2003), também trabalhando nas mesmas condições com concentração de 

amido de 10% (p/v), encontrou temperatura de pasta de 61,2 ºC para o amido de 

mandioquinha-salsa, o mesmo valor observado para a variedade Amarela de 

Carandaí, também conhecida como variedade comum. 
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Figura 8: Perfil viscoamilográfico dos amidos de mandioquinha-salsa.

Durante a gelatinização, o amido incha aumentando o seu tamanho inicial em 

muitas vezes. O comportamento de inchamento do amido é uma propriedade do 

conteúdo de amilopectina e também é afetado pela presença de fósforo, que altera o 

comportamento coloidal do amido aumentando a viscosidade de pasta (Hoover, 

2001). O amido da variedade Amarela de Senador Amaral apresentou valores de 

viscosidade de pico, viscosidade final e setback mais elevados em relação ao amido 

da variedade Amarela de Carandaí.  

A ação da amilose no comportamento de gelatinização do amido é ao mesmo 

tempo diluente e inibidor do inchamento (SINGH et al.; 2003). Os resultados de teor 

de amilose encontrados para os amidos de ambas as variedades estão de acordo 

com os resultados obtidos para as propriedades de pasta. O maior teor de amilose 

observado para o amido da variedade Amarela de Carandaí influenciou as 

propriedades de gelatinização deste amido. O teor de amilose mais elevado 

provavelmente limitou o inchamento dos grânulos de amido desta variedade 

Além disso, o amido da variedade Amarela de Senador Amaral também 

apresentou praticamente o dobro da quantidade de grânulos com tamanho superior 

a 20 µm quando comparado com o amido da variedade Amarela de Carandaí. A 

maior quantidade de grânulos maiores que 20 µm e consequentemente o maior 

diâmetro médio dos grânulos de amido desta variedade também podem ter 
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contribuído para os maiores valores de viscosidade encontrados para este amido. 

Noda et al. (2005) sugeriram que as viscosidades de pico e quebra são influenciados 

pelo tamanho dos grânulos, diminuindo conforme o tamanho dos mesmos diminuem. 

Ambos os amidos apresentaram valores de quebra consideráveis, indicando 

fragilidade das pastas frente ao aquecimento e à agitação mecânica.  

Os amidos de ambas as variedades apresentaram alto pico de viscosidade, 

baixa temperatura de pasta e baixo valor de setback, confirmando ser o amido de 

mandioquinha-salsa de fácil cozimento e de difícil retrogradação e sinérese, como 

observado por Peroni (2003). 

4.1.8. Poder de inchamento 

Para obter importantes informações sobre o inchamento é necessário que a 

gelatinização seja conduzida em excesso de água, possibilitando que os grânulos 

inchem livremente e sem desintegração mecânica. O perfil do poder de inchamento 

dos amidos das duas variedades de mandioquinha-salsa estudadas está 

apresentado na Figura 9. 

Figura 9: Poder de inchamento dos amidos de mandioquinha-salsa. 
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Os perfis de inchamento obtidos variando as temperaturas de 60 a 90 ºC 

mostraram-se semelhantes quanto ao formato. Foi possível notar um súbito aumento 

no poder de inchamento de ambos os amidos entre as temperaturas de 60 e 70 ºC, 

enquanto entre as temperaturas de 70 e 80 ºC o aumento no inchamento foi mais 

sutil. Este súbito aumento no poder de inchamento entre 60 e 70 ºC sugeriu que os 

amidos de mandioquinha-salsa apresentaram forças associativas internas frágeis e 

uniformes as quais foram rompidas a baixas temperaturas.  

Observou-se também que o poder de inchamento do amido de mandioquinha-

salsa da variedade Amarela de Senador Amaral foi maior do que o apresentado pelo 

amido da variedade Amarela de Carandaí para todas as temperaturas testadas.  

O poder de inchamento está mais associado com a estrutura do grânulo e 

composição química, particularmente teor de amilose e lipídeos, do que com o 

tamanho dos grânulos (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). O maior teor de 

amilose encontrado para o amido da variedade Amarela de Carandaí limitou o 

inchamento dos grânulos, influenciando o poder de inchamento da mesma forma 

que influenciou as propriedades de pasta deste amido. 

4.1.9. Propriedades térmicas 

As propriedades térmicas de gelatinização dos amidos nativos de ambas as 

variedades estão apresentadas na Tabela 7. O perfil de calorimetria diferencial de 

varredura de ambas as variedades está mostrado na Figura 10. 

Tabela 7: Propriedades térmicas1 dos amidos de mandioquinha-salsaa
. 

Amido T0
* (ºC) Tp

* (ºC) Tf
* (ºC) (Tf – T0) ∆H* (J/g) 

A. Carandaí 57,21 ± 0,15 a 60,96 ± 0,00 b 64,21 ± 0,04 b 7,00 16,1 ± 1,1 a

A. Senador Amaral 57,90 ± 0,29 a 62,01 ± 0,07 a 65,29 ± 0,17 a 7,39 15,2 ± 0,3 a

* T0, Tp, Tf = temperatura inicial, de pico e final, respectivamente; ∆H: variação de entalpia 
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 

A gelatinização de muitos amidos granulares nativos envolve duas 

endotermas. A primeira endoterma depende da cristalinidade do grânulo de amido e 
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a segunda está relacionada com o complexo amilose-lipídeo (TANG; WATANABE; 

MITSUNAGA, 2002). 

      A. Carandaí        A. Senador Amaral

Figura 10: Perfil de calorimetria diferencial de varredura dos amidos de 
mandioquinha-salsa.

De acordo com os resultados obtidos, apenas uma endoterma foi observada 

para os amidos de ambas as variedades. Isto indica que nos amidos estudados não 

há amilose complexada com lipídeos, o que já era esperado, pois em amidos de 

raízes e tubérculos a quantidade de lipídeos é baixa e como observado neste 

trabalho, os amidos aqui estudados apresentaram valores entre 0,10 e 0,13% de 

lipídeos. 

Comparando as temperaturas iniciais de gelatinização obtidas do DSC com 

as temperaturas de pasta obtidas do RVA para os dois amidos, observou-se que as 

temperaturas iniciais de gelatinização apresentaram valores inferiores aos das 

temperaturas de pasta. Isso ocorre devido à temperatura de pasta, obtida pelo RVA, 

estar relacionada à sensibilidade do aparelho em detectar os primeiros acréscimos 

na viscosidade da pasta de amido. Já a temperatura inicial de gelatinização é 

detectada pelo DSC, quando os primeiros grânulos começam a se desorganizar 

(JANE et al., 1999). 

Os parâmetros de propriedades térmicas obtidos por DSC são influenciados 

pelo tipo e cristalinidade dos amidos. Os amidos de ambas as variedades 

apresentaram valores de temperatura inicial de gelatinização semelhantes. As 

temperaturas de pico e final diferiram significativamente sendo menores para o 

amido da variedade Amarela de Carandaí.  



66

As entalpias de gelatinização para os amidos de ambas as variedades 

estudadas não diferiram significativamente. A presença de amilose diminui o ponto 

de fusão da região cristalina e a energia para início da gelatinização. Maior energia é 

necessária para iniciar a fusão dos cristais na ausência de amilose (SINGH et al., 

2003). Esta correlação indica que amidos com alto teor de amilose possuem mais 

regiões amorfas e menos regiões cristalinas e, portanto, menores temperaturas de 

gelatinização (SINGH et al., 2003).  

O amido da variedade Amarela de Carandaí mostrou maior teor de amilose do 

que o amido da outra variedade e temperaturas de pico e final maiores que as 

apresentadas para o amido da variedade Amarela de Senador Amaral. Porém os 

índices de cristalinidade dos amidos das duas variedades de mandioquinha-salsa 

não apresentaram diferença significativa e desta forma, as temperaturas iniciais de 

gelatinização e a variação de entalpia não foram afetadas. 

As faixas de temperatura de gelatinização apresentadas para os amidos das 

variedades Amarela de Carandaí e Amarela de Senador Amaral foram de 7,00 e 

7,39 ºC, respectivamente, mostrando ser mais estreita que as faixas apresentadas 

por outros amido, como por exemplo 20 ºC para amido de batata (GARCIA; 

WALTER, 1998). Isto sugere uma maior perfeição e homogeneidade dos cristais 

como pode ser observado pela alta definição do pico endotérmico apresentado na 

Figura 10. De acordo com Tester (1997), a extensão de perfeições cristalinas é 

refletida na faixa de temperatura de gelatinização obtidas por DSC.  

4.2. Separação por tamanho dos grânulos 

Os grânulos de amido de mandioquinha-salsa de ambas as variedades foram 

fracionados por tamanho a partir de sucessivas suspensões em água. Devido à 

diferença de peso entre os grânulos grandes e pequenos foi possível separá-los 

numa suspensão em água variando os tempos de sedimentação. Entretanto, 

algumas dificuldades foram observadas. Ao suspender os amidos em água uma 

única vez em cada um dos tempos determinados, os grânulos pequenos foram 

arrastados junto com os grânulos grandes nos primeiros tempos de sedimentação. 

Este problema pôde ser parcialmente resolvido através de uma série de 
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ressuspensões e sedimentações, promovendo, desta forma, maior uniformidade no 

tamanho dos grânulos das diferentes frações. 

4.2.1. Forma e distribuição do tamanho dos grânulos das diferentes frações 

As amostras de amido de ambas as variedades fracionadas por tamanho dos 

grânulos foram novamente submetidas à análise de distribuição de tamanho.  

Lindeboom, Chang e Tyler (2004) definiram grânulos grandes com tamanhos 

maiores que 25 µm, médios com tamanhos de 10 a 25 µm, pequenos com tamanhos 

de 5 a 10 µm e muito pequenos com tamanhos menores que 5 µm. Esta 

classificação de tamanho de grânulos é adequada para amidos que possuem grande 

quantidade de grânulos pequenos, como no caso do amido de tarô (Colocasia 

esculenta), ou amidos com distribuição bimodal, como os de trigo e cevada.  Neste 

trabalho, os grânulos dos amidos foram classificados da seguinte maneira: tamanhos 

pequenos (≤ 10 µm), médios (> 10 e < 20 µm) e grandes (≥ 20 µm). Para a 

variedade Amarela de Senador Amaral, que apresentou grande quantidade de 

grânulos grandes, também foi adotada a classificação muito grande (≥ 30 µm).  

Esta classificação foi adotada neste trabalho pois, desta forma, foi possível 

obter maior quantidade por peso de grânulos em cada uma das faixas com 

tamanhos definidos e, assim, material suficiente para a continuidade dos 

experimentos.  

Nenhuma fração obtida dos amidos de ambas as variedades apresentaram 

100% de grânulos com tamanhos dentro do limite adotado, como pode ser notado 

nas Figuras 11 e 12. No entanto, todas as frações obtidas apresentaram pelo menos 

85% de grânulos compreendidos na faixa determinada.  

A Tabela 8 mostra o tamanho médio dos grânulos de amido de cada fração 

obtida, os quais apresentaram tamanhos médios semelhantes para as diferentes 

variedades de mandioquinha-salsa.  

Lindeboom, Chang e Tyler (2004) sugeriram que a precisão da distribuição de 

tamanho de grânulos obtidos depende tanto da técnica de determinação do 

tamanho, quanto do método de isolamento de amido empregado, além da técnica de 

fracionamento desses grânulos. 
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Figura 11: Distribuição do tamanho dos grânulos de amido das diferentes frações 
obtidas após separação por tamanho da variedade Amarela de 
Carandaí a: ≥ 20 µm; b: > 10 e < 20 µm; c: ≤ 10 µm. 
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Figura 12: Distribuição do tamanho dos grânulos de amido das diferentes frações 
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Tabela 8: Tamanho médio dos grânulos das diferentes frações dos amidos de 
mandioquinha-salsa. 

Fração A. Carandaí A. Senador Amaral 

≥ 30 µm ---  38,1 µm 

≥ 20 µm 26,9 µm 28,5 µm 

> 10 e < 20 µm 15,5 µm 16,2 µm 

≤ 10 µm 7,8 µm 8,1 µm 

Através de microscópio óptico sob luz normal foi possível observar a eficiência 

do método de separação. Para ambas as variedades, as diferentes frações 

apresentaram grânulos com tamanhos uniformes (Figuras 13 e 14). Os grânulos dos 

amidos de ambas as variedades apresentaram formatos semelhantes para cada 

fração, concordando com os resultados observados anteriormente a partir dos 

amidos antes do fracionamento (Figuras 4 e 5). Grânulos grandes mostraram formas 

circulares, enquanto que grânulos pequenos eram predominantemente poligonais. 

Formas irregulares foram observadas para os grânulos muito grandes (≥ 30 µm) da 

variedade Amarela de Senador Amaral. Não foi possível perceber detalhes da 

superfície granular.  
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Figura 13: Micrografias dos grânulos de amido fracionados por tamanho da 
variedade Amarela de Carandaí observados em microscópio óptico sob 
luz normal a: ≥ 20 µm; b: > 10 e < 20 µm; c: ≤ 10 µm (aumento: 400 x). 
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Figura 14: Micrografias dos grânulos de amido fracionados por tamanho da 
variedade Amarela de Senador Amaral observados em microscópio 
óptico sob luz normal a: ≥ 30 µm; b: ≥ 20 µm; c: > 10 e < 20 µm; d: ≤ 10 
µm (aumento: 400 x). 
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As micrografias obtidas a partir de microscópio eletrônico de varredura 

(Figuras 15 e 16) confirmam os resultados relativos à forma dos grânulos de amido 

de ambas as variedades de mandioquinha-salsa. A superfície granular apresentou-

se lisa, porém alguns grânulos grandes (≥ 20 µm e ≥ 30 µm), principalmente da 

variedade Amarela de Senador Amaral mostraram irregularidades com a superfície 

rugosa e como se estivessem estufados. Alguns grânulos grandes também 

apresentaram orifícios ou perfurações, evidenciados pelas setas nas Figuras 15 e 

16. 

Os grânulos menores (≤ 10 µm) mostraram-se com formato poliédrico e 

apresentaram-se aglomerados. Essa formação de aglomerados de vários grânulos 

pequenos pode ter dificultado a separação dos grânulos por tamanho uma vez que 

os grânulos aglomerados se tornam mais pesados e sedimentaram em tempos 

menores junto com os grânulos maiores. 

A partir deste momento, neste trabalho, as amostras utilizadas para estudo 

foram os amidos das duas variedades de mandioquinha-salsa antes e após 

separação por tamanho, submetidas ou não à hidrólise enzimática. Para facilitar a 

redação e entendimento, as amostras dos amidos de ambas as variedades antes da 

separação por tamanho passaram a ser denominadas de “integral”. 
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Figura 15: Micrografias dos amidos fracionados por tamanho dos grânulos da 
variedade Amarela de Carandaí observados em microscópio eletrônico 
de varredura a: ≥ 20 µm; b: > 10 e < 20 µm; c: ≤ 10 µm (aumento: 500 x 
e 3000 x nos destaques). 
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Figura 16: Micrografias dos amidos fracionados por tamanho dos grânulos da 
variedade Amarela de Senador Amaral observados em microscópio 
eletrônico de varredura a: ≥ 30 µm; b: ≥ 20 µm; c: > 10 e < 20 µm; d: ≤
10 µm (aumento: 500 x e 1500 a 3000 x nos destaques). 
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4.3. Hidrólise enzimática  

4.3.1. Atividade enzimática 

Os valores de atividade enzimática encontrados para as enzimas α-amilase 

bacteriana e amiloglucosidase fúngica foram 75.000 unidades SKB/g e 51.560 

unidades/g, respectivamente. 

4.3.2. Hidrólise enzimática dos amidos antes e após separação por tamanho 

A quantidade de açúcar redutor produzida durante a hidrólise enzimática, para 

os amidos integrais e separados por tamanho está apresentada nas Figuras 17 e 18.   

Independente da variedade e da fração de amido, o perfil de hidrólise foi 

semelhante para todas as amostras analisadas, mostrando uma velocidade de 

hidrólise mais acentuada nas 12 primeiras horas de incubação seguida por uma 

diminuição da taxa de hidrólise nos tempos seguintes. A maior velocidade de 

hidrólise nas primeiras horas de incubação poderia ser explicada pela rápida ação 

inicial da enzima α-amilase nas zonas amorfas dos grânulos produzindo maltose e 

maltotriose, enquanto a redução nas horas seguintes, tendendo à estabilização, 

seria função da ação das enzimas sobre oligossacarídeos de menor peso molecular 

para produzir glicose e maltose como produtos finais (TESTER; QI; KARKALAS, 

2006).  

Para ambas as variedades, quanto menor o tamanho dos grânulos, maior foi 

a suscetibilidade enzimática. Franco e Ciacco (1992) também observaram esta 

relação entre o tamanho dos grânulos e a suscetibilidade enzimática para amidos de 

milho e mandioca.  

A hidrólise enzimática do amido granular envolve enzimas em solução agindo 

sobre um substrato sólido. Neste sentido, a área acessível e a eficiência de 

adsorção das enzimas na superfície granular são parâmetros cinéticos críticos (LI et 

al., 2004). Grânulos de tamanhos grandes possuem menor área superficial do que 
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grânulos pequenos num mesmo montante de massa, o que facilitaria a hidrólise dos 

grânulos de menor diâmetro.  
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Figura 17: Quantidade de açúcar redutor produzida durante a hidrólise enzimática 
do amido de mandioquinha-salsa da variedade Amarela de Carandaí 
antes e após fracionamento por tamanho. 
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Figura 18: Quantidade de açúcar redutor produzida durante a hidrólise enzimática 
do amido de mandioquinha-salsa da variedade Amarela de Senador 
Amaral antes e após fracionamento por tamanho. 

Os grânulos de tamanho médio (> 10 e < 20 µm) mostraram suscetibilidade 

enzimática semelhante à de seus amidos integrais. Observando a distribuição de 
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tamanho de grânulos de ambos os amidos integrais (Figura 3), foi possível notar a 

quantidade expressiva de grânulos (> 50%) com tamanho entre 10 e 20 µm.  

Quando a porcentagem de hidrólise por diferença de peso após 48 horas de 

incubação, foi analisada (Tabela 9), observou-se maiores porcentagens para as 

amostras da variedade Amarela de Carandaí, com exceção do amido integral que 

mostrou valor semelhante ao observado para a variedade Amarela de Senador 

Amaral. 

Tabela 9: Porcentagem de hidrólise, por diferença de peso, dos amidos integrais e 
separados por tamanho dos grânulos. 

Hidrólise por peso (%) 
Amido

Amarela de Carandaí Amarela de Senador Amaral 

Integral 35,06 34,06 

≥ 30 µm ------ 17,11 

≥ 20 µm 30,33 14,39 

> 10 e < 20 µm 39,56 22,17 

≤ 10 µm 51,56 31,56 

Diferenças na taxa de hidrólise também têm sido atribuídas ao grau de 

polimerização e proporção de pontos de ramificação (HEITMANN; WENZIG; 

MERSMANN, 1997).  

4.3.3. Forma e distribuição de tamanho dos grânulos após hidrólise 

O diâmetro médio dos grânulos dos amidos integrais de ambas as variedades 

não se alterou com a hidrólise enzimática (Tabela 10) e a distribuição de tamanho 

dos grânulos foi ligeiramente afetada (Figuras 19a e 20a).  A hidrólise provocou 

redução no tamanho dos grânulos para todas as frações de amidos de ambas as 

variedades, sendo esta mais acentuada para os grânulos grandes (≥ 20 µm) da 

variedade Amarela de Carandaí e muito grandes (≥ 30 µm) da variedade Amarela de 

Senador Amaral.  
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Tabela 10: Tamanho médio dos grânulos de amido separados por tamanho antes e 
após a hidrólise enzimática. 

Diâmetro médio da população (µm) 

Amarela de Carandaí Amarela de Senador Amaral Amostra

Antes da hidrólise Após hidrólise Antes da hidrólise Após hidrólise 

Integral 10,98 10,81 14,69 14,42 

≥ 30 µm - - 38,14 25,54 

≥ 20 µm 26,85 18,16 28,54 25,48 

> 10 e < 20 µm 15,45 12,79 16,20 14,46 

≤ 10 µm 7,76 6,35 8,11 6,31 

A distribuição de tamanho dos grânulos fracionados após hidrólise mostrou 

redução na quantidade de grânulos grandes e aumento considerável da quantidade 

de grânulos pequenos, sugerindo que a ação das enzimas provocou erosão 

superficial dos grânulos de amido, que pareceu ser mais acentuada para os grânulos 

de maior diâmetro.  
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Figura 19: Distribuição do tamanho dos grânulos das diferentes frações antes e 
após hidrólise da variedade Amarela de Carandaí a: integral; b: ≥ 20 µm; 
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Figura 20: Distribuição do tamanho dos grânulos das diferentes frações antes e 
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Para as frações de amidos separados por tamanho, após a hidrólise 

enzimática, foi possível observar a partir de microscópio óptico com luz normal, que 

os grânulos, principalmente os grandes de ambas as variedades, apresentaram-se 

bastante corroídos (Figuras 21 e 22). Os grânulos pequenos (≤ 10 µm) de ambas as 

variedades mostraram-se como se tivessem sido ‘quebrados’ após ação enzimática. 

As alterações ocorridas na superfície granular após ação enzimática foram 

observadas a partir de microscopia eletrônica de varredura (Figura 23 e 24). A ação 

enzimática provocou aparecimento de algumas depressões e fissuras na superfície 

dos grânulos de amido das duas variedades de mandioquinha-salsa. Alguns 

grânulos, principalmente os de maior tamanho, apresentaram perfurações que 

mostravam a estrutura de camadas dos grânulos. Os detalhes com maior aumento 

mostram grânulos degradados que, possivelmente, foram perfurados pelas enzimas 

que agiram hidrolisando-os de dentro para fora, evidenciando a sua estrutura de 

camadas. De acordo com Kim e Robyt (1999), a enzima amiloglucosidase penetra 

nos grânulos de amido criando perfurações e solubiliza o grânulo a partir do seu 

interior.  

Como houve redução do diâmetro médio dos grânulos, que foi mais 

acentuada para os grânulos grandes, é possível sugerir que as enzimas atacaram os 

grânulos de amido através de perfurações e fissuras provocando a solubilização de 

seu interior, causando maior fragilidade e quebra de alguns grânulos, porém também 

a partir de exo-corrosão superficial, o que provocou solubilização externa com 

redução do tamanho dos mesmos. 
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Figura 21: Micrografias dos grânulos amido fracionados por tamanho da variedade 
Amarela de Carandaí após hidrólise enzimática observados em 
microscópio óptico sob luz normal a: integral; b: ≥ 20 µm; c: > 10 e < 20 
µm; d: ≤ 10 µm (aumento: 400 x). 
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Figura 22: Micrografias dos grânulos amido fracionados por tamanho da variedade 
Amarela de Senador Amaral após hidrólise enzimática observados em 
microscópio óptico sob luz normal a: integral; b: ≥ 30 µm; c: ≥ 20 µm; d: 
> 10 e < 20 µm; e: ≤ 10 µm (aumento: 400 x). 
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Figura 23: Micrografias dos grânulos de amido fracionados por tamanho da 
variedade Amarela de Carandaí após hidrólise observados em 
microscópio eletrônico de varredura a: integral; b: ≥ 20 µm; c: > 10 e < 
20 µm; d: ≤ 10 µm (aumento: 500 x e 3000 x no destaque). 
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Figura 24: Micrografias dos grânulos de amido fracionados por tamanho da 
variedade Amarela de Senador Amaral após hidrólise observados em 
microscópio eletrônico de varredura a: integral; b: ≥ 30 µm; c: ≥ 20 µm; 
d: > 10 e < 20 µm; e: ≤ 10 µm (aumento: 500 x e 3000 a 10000 x no 
destaque). 
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4.4. Propriedades estruturais e físico-químicas dos amidos fracionados antes e 

após hidrólise 

4.4.1. Distribuição do tamanho molecular dos amidos  

O perfil de eluição por cromatografia de permeação em gel (CPG) dos amidos 

integrais e fracionados por tamanho antes da hidrólise enzimática estão 

apresentados na Figura 25. Dos amidos fracionados de ambas as variedades, 

apenas as frações de grânulos grandes (≥ 20 µm) e grânulos pequenos (≤ 10 µm) 

foram analisadas. 

A razão BV/CHO no pico da amilopectina praticamente não se alterou para 

todas as amostras antes da hidrólise e ficou próxima a 0,30, indicando semelhança 

nas estruturas das moléculas de amilopectina. 

O pico da amilose mostrou-se largo para todas as amostras sugerindo 

heterogeneidade na massa molecular, independente do tamanho dos grânulos. 

Como já observado anteriormente para o amido integral, as frações de amido da 

variedade Amarela de Carandaí apresentaram respostas de blue value mais altas do 

que as apresentadas pelas frações de amido da variedade Amarela de Senador 

Amaral, indicando maiores teores de amilose nas amostras dessa variedade. Além 

disso, para ambas as variedades, as frações de grânulos grandes (≥ 20 µm) 

mostraram respostas de blue value maiores que as apresentadas pelas frações de 

grânulos pequenos (≤ 10 µm). Esses resultados sugeriram que os grânulos grandes 

apresentam maior quantidade de amilose que os grânulos pequenos. 

Os amidos integrais e fracionados por tamanho após serem hidrolisados não 

foram submetidos à análise de distribuição de tamanho molecular. 
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Figura 25: Perfil de eluição dos amidos de mandioquinha-salsa fracionados por 
tamanho antes da hidrólise enzimática em Sepharose CL-2B a: Amarela 
de Carandaí integral; b: Amarela de Senador Amaral integral; c: Amarela 
de Carandaí ≥ 20 µm; d: Amarela de Senador Amaral ≥ 20 µm; e: 
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4.4.2.Teor de amilose 

Os teores de amilose dos amidos de mandioquinha-salsa de ambas as 

variedades, integrais e fracionados por tamanho, antes e após hidrólise enzimática, 

estão mostrados na Tabela 11. 

O teor de amilose aumentou quanto maior o tamanho dos grânulos, 

independentemente da variedade estudada, concordando com o observado por Li et 

al. (2001). Estes resultados estão de acordo com o observado na distribuição do 

tamanho molecular dos amidos (Figura 25), em que quanto menor o tamanho dos 

grânulos, menor a resposta de BV no pico da amilose. Os teores de amilose 

observados para os amidos de tamanho médio (> 10 e < 20 µm) de ambas as 

variedades se mostraram semelhantes aos encontrados para os amidos integrais. 

Também a suscetibilidade enzimática dos amidos integrais foi semelhante àquela 

observada para a fração de grânulos médios.  

Tabela 11: Teor de amilose1 (%) dos amidos de mandioquinha-salsa integrais e 
fracionados por tamanho antes e após hidrólisea. 

Amarela de Carandaí Amarela de Senador Amaral 
Amostra

Antes da hidrólise Após hidrólise Antes da hidrólise Após hidrólise 

Integral 21,67 bc 21,90 abc 17,81 fgh 17,58 ghi

≥ 30 µm -- -- 20,98 c 18,70 efg

≥ 20 µm 22,38 ab 23,04 a 18,95 ef 17,77 ghi

> 10 e < 20 µm 21,01 c 21,58 bc 17,84 fgh 16,98 hi

≤ 10 µm 19,76 de 20,83 cd 16,63 i 15,02 j
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma linha ou coluna não diferem significativamente pelo 

teste de Tukey (p<0,05) 

Os resultados encontrados para o teor de amilose e para a suscetibilidade à 

hidrólise enzimática dos amidos, concordam com o reportado por Jane (2006). 

Independente da variedade estudada, quanto menor o tamanho dos grânulos, menor 

o teor de amilose e maior a suscetibilidade ao ataque enzimático. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Franco e Ciacco (1992), que observaram que os 

grânulos de amido de menor tamanho possuíam menor teor de amilose e eram mais 

suscetíveis ao ataque enzimático do que os grânulos de maior tamanho. No entanto, 
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a maior suscetibilidade enzimática dos grânulos de amido de menor diâmetro parece 

estar relacionada principalmente à maior área superficial desses grânulos do que ao 

seu teor de amilose (LI et al., 2004). 

Após hidrólise enzimática, os teores de amilose dos amidos integrais de 

ambas as variedades e dos amidos fracionados da variedade Amarela de Carandaí 

não se alteraram significativamente. Serrano e Franco (2005), estudando amido de 

mandioca tratado com α-amilase bacteriana, e Franco e Ciacco (1992), estudando 

amidos de mandioca e milho tratados com α-amilase bacteriana e amiloglucosidase 

fúngica, também não observaram alteração no teor de amilose dos amidos após 

ação enzimática. Esses resultados sugeriram que, apesar da amilose fazer parte das 

áreas amorfas dos grânulos, algumas moléculas de amilopectina que também se 

encontravam na parte amorfa dos grânulos poderiam ter sido preferencialmente 

atacadas. 

Já os amidos fracionados por tamanho da variedade Amarela de Senador 

Amaral apresentaram redução no teor de amilose, sugerindo que nos amidos 

fracionados desta variedade de mandioquinha-salsa, a região amorfa dos grânulos 

estava mais disponível para o ataque enzimático. 

4.4.3. Difração de raios-X 

Os difractogramas de raios-X dos amidos integrais e fracionados por tamanho 

antes e após hidrólise das variedades Amarela de Carandaí e Amarela de Senador 

Amaral estão apresentados na Figura 26. Dos amidos fracionados de ambas as 

variedades, apenas as frações ≥ 20 µm e ≤ 10 µm foram analisadas. 

Independente da variedade, os amidos antes e após fracionamento também 

exibiram o padrão de difração de raios-X do tipo B, sem alteração da posição dos 

picos. A forma polimórfica do tipo B é característica de amidos de tuberosas, frutas, 

amido de milho com alto teor de amilose e amidos retrogradados (FRANCO et al., 

2001).  
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Figura 26: Difractogramas de raios-X dos amidos de mandioquinha-salsa integrais e 
fracionados por tamanho a: Amarela de Carandaí antes da hidrólise b: 
Amarela de Carandaí após hidrólise c: Amarela de Senador Amaral 
antes da hidrólise d: Amarela de Senador Amaral após hidrólise. 

Apesar dos gráficos de difração de raios-X (Figura 26) e das intensidades dos 

picos, apresentadas na Tabela 12, mostrarem picos menos intensos para os 

grânulos de menor tamanho, os índices de cristalinidade relativa calculados para os 

amidos integrais e fracionados de ambas as variedades antes da hidrólise não 

diferiram significativamente. Tang et al. (2000) também observaram redução na 

intensidade dos picos de amidos de cevada ceroso à medida que o tamanho dos 

grânulos diminuía.  

Como o índice de cristalinidade foi calculado através da razão entre a área da 

região cristalina e a área total coberta pela curva de difração de raios-X, apesar da 

diferença na intensidade dos picos, esta relação permaneceu constante. 

a b 

c d 
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Tabela 12: Índice de cristalinidade (IC)1 e intensidade (CPS) dos principais picos dos 
difractogramas de raios-X dos amidos de mandioquinha-salsa integrais e 
fracionados por tamanho antes e após hidrólise da variedade Amarela de 
Carandaí. 

Picos (2θ) 
 IC (%) 

5,7 15,0 17,2 19,8 22,6 24,4 

Amarela de Carandaí       

Antes da hidrólise        

Integral 21,59 ab 1859 7020 11335 7722 8574 7512 

≥ 20 µm 20,78 abc 2148 7149 11880 7803 8475 7227 

≤ 10 µm 19,76 abcd 1884 6359 10348 6969 7596 6785 

Após hidrólise       

Integral 21,15 ab 1461 5438 9136 6100 6826 6204 

≥ 20 µm 17,83 d 1617 6933 11300 7357 7795 6481 

≤ 10 µm 20,11 abcd 1399 5689 9979 6948 7405 6220 

Amarela de Senador Amaral       

Antes da hidrólise        

Integral 19,24 bcd 2107 7381 11853 7430 8146 6922 

≥ 20 µm 21,83 a 2033 7143 11877 7566 8428 7175 

≤ 10 µm 22,09 a 1945 5829 9271 6024 6812 6276 

Após hidrólise       

Integral 21,35 ab 1512 6307 10411 6746 7346 6333 

≥ 20 µm 18,45 cd 1709 7389 11890 7821 8022 6994 

≤ 10 µm 21,26 ab 1440 5498 9393 6422 7177 6297 
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 

Após hidrólise, o padrão de difração de raios-X não se alterou, e o índice de 

cristalinidade relativa permaneceu inalterado para os amidos integrais e para a 

fração de grânulos pequenos (≤ 10 µm). Para a fração de grânulos grandes (≥ 20 

µm) das duas variedades houve redução do índice de cristalinidade relativa após a 

hidrólise enzimática. Novamente neste caso, a intensidade dos principais picos 

diminuiu com a hidrólise. Esses resultados sugeriram que ao diminuir a cristalinidade 

provavelmente houve ataque tanto das áreas amorfas quanto das áreas cristalinas 

dos grânulos de amido.  
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4.4.4. Viscosidade intrínseca 

Os valores de viscosidade intrínseca dos amidos integrais e separados por 

tamanho de ambas as variedades antes e após hidrólise enzimática estão 

apresentadas nas Figuras 27 e 28. 

Figura 27: Viscosidade intrínseca dos amidos integrais e separados por tamanho 
antes e após hidrólise da variedade Amarela de Carandaí. 

Figura 28: Viscosidade intrínseca dos amidos integrais e separados por tamanho 
antes e após hidrólise da variedade Amarela de Senador Amaral. 

Não houve diferença significativa entre os valores de viscosidade intrínseca 

obtidos para os amidos integrais antes da hidrólise, como já apresentado no item 

4.1.6 deste trabalho, mas o valor apresentado para o amido integral da variedade 
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Amarela de Carandaí foi maior do que todos os valores encontrados para os amidos 

de diferentes tamanhos desta variedade. Já para a variedade Amarela de Senador 

Amaral, o valor observado para o amido integral foi intermediário aos valores 

apresentados para as diferentes frações.  

Para ambas as variedades a viscosidade intrínseca foi menor para as frações 

de amido com menor tamanho dos grânulos (≤ 10 µm), sugerindo que o tamanho 

molecular dos componentes do amido é menor quanto menor é o tamanho dos 

grânulos. Tang et al. (2001) observaram que para amidos de cevada o número 

médio de grau de polimerização da amilopectina diminuiu conforme diminuiu o 

tamanho dos grânulos, entretanto a polimerização da amilose foi a mesma para 

grânulos grandes e pequenos. Os resultados obtidos da distribuição de tamanho 

molecular dos amidos, apresentados no item 4.4.1 deste trabalho, mostraram que os 

polímeros de amilopectina e amilose das diferentes frações de amido de ambas as 

variedades de mandioquinha-salsa foram eluídos praticamente no mesmo volume, 

não evidenciando diferenças no tamanho molecular da amilose entre os diferentes 

tamanhos de grânulos.  

A hidrólise enzimática provocou redução dos valores de viscosidade 

intrínseca dos amidos que foi muito mais pronunciada para as amostras da 

variedade Amarela de Carandaí.  

O amido integral da variedade Amarela de Senador Amaral também 

apresentou elevada redução na viscosidade intrínseca após hidrólise. Observando 

os valores de hidrólise por peso (Tabela 9) apresentados neste trabalho, foi possível 

observar que os amidos integrais de ambas as variedades mostraram semelhantes 

porcentagens de hidrólise, além de não mostrarem degradação da amilose após 

ação enzimática. Para os amidos fracionados, aqueles da variedade Amarela de 

Carandaí mostraram maiores porcentagens de hidrólise que os da variedade 

Amarela de Senador Amaral, sendo os grânulos menores os mais hidrolisados. 

Essas amostras também não mostraram degradação da amilose após ação 

enzimática. 

Apesar dos grânulos de amido fracionados da variedade Amarela de Senador 

Amaral terem apresentado porcentagens de hidrólise inferiores àquelas 

apresentadas pelos amidos da variedade Amarela de Carandaí, a redução da 

viscosidade intrínseca desses amidos foi muito pequena. Esses resultados podem 

estar relacionados ao fato de que nesses amidos as moléculas de amilose foram 
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mais degradadas que as moléculas de amilopectina, quando comparados com as 

amostras da variedade Amarela de Carandaí. 

4.4.5. Propriedades térmicas 

As propriedades de gelatinização de amidos estão relacionadas à vários 

fatores, entre eles: o tamanho do grânulo, proporção e tipo de organização cristalina 

e ultra estrutura do grânulo (LINDEBOOM; CHANG; TYLER, 2004). 

As propriedades térmicas dos amidos de diferentes tamanhos antes e após 

hidrólise enzimática estão apresentadas nas Tabelas 13 e 14. 

Para ambas as variedades, antes da hidrólise, houve diminuição das 

temperaturas de gelatinização (inicial e de pico) com a redução do tamanho dos 

grânulos, enquanto não foi observada qualquer diferença significativa entre as 

variações de entalpia. 

Esses resultados estão de acordo com os observados por Goering e DeHaas 

(1972) citados por Lindeboom, Chang e Tyler (2004) para amido de Colocasia 

esculenta. Por outro lado, Tang, Watanabe e Mitsunaga (2002) e Yonemoto (2006), 

quando analisaram amidos de cevada normal e ceroso e amido de trigo 

respectivamente, observaram que os grânulos menores mostravam maiores 

temperaturas de gelatinização que os grânulos grandes, apesar de não haver 

diferença significativa nos valores de entalpia. É possível que o teor de 

lisofosfolipídeos complexados com a amilose nesses últimos amidos também 

tenham influenciado as propriedades térmicas dos mesmos. 

Os índices de cristalinidade não diferiram significativamente para os amidos 

fracionados por tamanho de cada variedade de mandioquinha-salsa. Mas foi 

possível notar que os amidos da fração ≤ 10 µm apresentaram menor área cristalina 

nos difractogramas, sugerindo menor quantidade de regiões cristalinas para estes 

amidos. Esta diferença não influenciou a variação de entalpia, mas as temperaturas 

de gelatinização foram afetadas, sugerindo que quanto menor o tamanho dos 

grânulos, menor a quantidade de regiões cristalinas e menor temperatura necessária 

para início da gelatinização dos grânulos. 
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Tabela 13: Propriedades térmicas1 dos amidos de mandioquinha-salsa integrais e 
fracionados por tamanho antes e após hidrólise da variedade Amarela 
de Carandaía. 

Amostra T0
* (ºC) Tp

* (ºC) Tf
* (ºC) (Tf – T0) ∆H* (J/g) 

Antes da hidrólise      

Integral 57,21 ± 0,15 c 60,96 ± 0,00 c 64,21 ± 0,04 cd 7,00 16,1 ± 1,1 abcd

≥20µm 57,28 ± 0,15 c 60,48 ± 0,12 d 63,33 ± 0,09 e 6,05 17,0 ± 0,5 a

>10 e <20µm 55,50 ± 0,01 d 60,11 ± 0,06 e 63,88 ± 0,19 de 8,38 16,8 ± 0,5 ab

≤10µm 54,75 ± 0,15 e 59,95 ± 0,08 e 64,20 ± 0,38 d 9,45 16,3 ± 0,6 abc

Após hidrólise      

Integral 59,21 ± 0,12 a 62,55 ± 0,15 a 65,83 ± 0,24 b 6,67 14,6 ± 0,8 d

≥20µm 58,61 ± 0,27 b 61,60 ± 0,26 b 64,24 ± 0,27 cd 5,67 15,2 ± 0,4 bdc

>10 e <20µm 57,16 ± 0,08 c 61,28 ± 0,00 bc 64,80 ± 0,14 c 7,64 14,9 ± 0,7 cd

≤10µm 58,39 ± 0,13 b 62,62 ± 0,08 a 66,91 ± 0,35 a 8,52 15,4 ± 0,2 abcd

* T0, Tp, Tf = temperatura inicial, de pico e final, respectivamente; ∆H: variação de entalpia 
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 

Tabela 14: Propriedades térmicas1 dos amidos de mandioquinha-salsa integrais e 
fracionados por tamanho antes e após hidrólise da variedade Amarela 
de Senador Amarala. 

Amostra T0
* (ºC) Tp

* (ºC) Tf
* (ºC) (Tf – T0) ∆H* (J/g) 

Antes da hidrólise      

Integral 57,90 ± 0,29 d 62,01 ± 0,07 d 65,29 ± 0,17 cd 7,39 15,2 ± 0,3 bc

≥30µm 58,34 ± 0,14 d 61,23 ± 0,04 ef 63,91 ± 0,22 e 5,57 16,5 ± 0,2 ab

≥20µm 58,08 ± 0,20 d 61,14 ± 0,29 f 64,09 ± 0,07 e 6,01 16,6 ± 0,6 ab

>10 e <20µm 56,77 ± 0,08 e 60,96 ± 0,05 f 64,90 ± 0,46 d 8,13 16,6 ± 0,1 ab

≤10µm 55,56 ± 0,17 f 61,59 ± 0,12 e 65,44 ± 0,06 bcd 9,88 15,2 ± 0,3 ab

Após hidrólise      

Integral 61,27 ± 0,22 a 64,00 ± 0,17 a 67,02 ± 0,14 a 5,75 14,2 ± 0,6 c

≥30µm 60,30 ± 0,30 b 62,92 ± 0,15 bc 65,53 ± 0,26 bc 5,24 16,3 ± 0,5 ab

≥20µm 59,96 ± 0,14 b 62,64 ± 0,19 c 65,39 ± 0,14 bcd 5,43 15,9 ± 0,6 ab

>10 e <20µm 59,27 ± 0,27 c 62,66 ± 0,15 c 65,91 ± 0,37 b 6,64 16,2 ± 1,0 ab

≤10µm 59,21 ± 0,12 c 63,23 ± 0,17 b 67,02 ± 0,08 a 7,81 16,8 ± 0,3 a
1 Média de três replicatas 
a Valores seguidos pela mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 
* T0, Tp, Tf = temperatura inicial, de pico e final, respectivamente; ∆H: variação de entalpia 
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A hidrólise enzimática provocou aumento significativo nas temperaturas de 

gelatinização dos amidos integrais e fracionados de ambas as variedades de 

mandioquinha-salsa, sendo que os grânulos de menor diâmetro e os amidos 

integrais foram os mais afetados. Os valores de variação de entalpia foram apenas 

ligeiramente afetados pela ação enzimática.  

O aumento das temperaturas de gelatinização acompanhou a porcentagem 

de hidrólise por peso (Tabela 9), ou seja, quanto maior a taxa de hidrólise maior 

temperatura foi necessária para a gelatinização do amido. As temperaturas de 

gelatinização obtidas por DSC são medidas em relação à perfeição dos cristais de 

amido (TESTER; MORRISSON, 1990) e após a hidrólise as temperaturas 

aumentaram significativamente. Estes resultados sugeriram que a ação enzimática 

atacou a região amorfa dos grânulos de amido tornando os cristais mais perfeitos, 

independente do tamanho dos grânulos e da variedade de mandioquinha-salsa, o 

que não implica no aumento da cristalinidade ou das zonas cristalinas. 

Hoover e Manuel (1995) mostraram que as temperaturas de transição térmica 

de resíduos da hidrólise por α-amilase pancreática (24 e 72h) de amidos de lentilha 

foram maiores do que os amidos controle. A variação de entalpia foi apenas 

ligeiramente afetada. Seneviratne e Biliaderis (1991) também observaram aumentos 

nas temperaturas de fusão de grânulos de amido de trigo após hidrólise por α-

amilases bacteriana e de pâncreas suíno. 

A variação de entalpia é função, principalmente, da perda da ordem de dupla 

hélice, mais que a perda da cristalinidade (HOOVER, 2001). Deste modo, o ∆H 

inalterado poderia ser atribuído à resistência das duplas hélices das regiões amorfas 

e cristalinas ao ataque das enzimas.  

Estes resultados unidos aos resultados de teor de amilose e difração de raios-

X sugeriram que a ação enzimática atacou tanto as regiões amorfas quanto as 

regiões cristalinas dos grânulos de amido das duas variedades de mandioquinha-

salsa estudadas. 
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que:  

• Os grânulos pequenos são mais suscetíveis ao ataque enzimático 

principalmente devido à sua maior área superficial por unidade de peso 

disponível para adsorção das enzimas. As enzimas hidrolisaram tanto as 

regiões amorfas como as regiões cristalinas dos grânulos de amido, de ambas 

as variedades;  

• O tamanho dos grânulos influenciou as propriedades físico-químicas e 

estruturais dos amidos; 

• Os amidos de mandioquinha-salsa das duas variedades estudadas 

apresentaram diferenças nas suas características estruturais e físico-químicas. 

Os maiores valores de temperaturas de gelatinização, viscosidades e poder de 

inchamento observados para o amido da variedade Amarela de Senador Amaral 

podem estar relacionados com a maior proporção de grânulos grandes e o 

menor teor de amilose observado para este amido; 

• Após o fracionamento foi possível notar que o amido da variedade Amarela de 

Senador Amaral possuía, além dos grânulos com tamanhos grandes (≥ 20 µm), 

médios (> 10 e < 20 µm) e pequenos (≤ 10 µm), grânulos muito grandes (≥ 30 

µm), o que não aconteceu com o amido da variedade Amarela de Carandaí. 
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