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RESUMO 

 

Como parte de um projeto de seleção de amidos naturais, com 

propriedades especiais, para uso em alimentos processados, féculas extraídas de amiláceas 

tropicais foram caracterizadas e submetidas a estresse que simulam as condições de 

processamento de alimentos. As raízes e tubérculos de mandioca, mandioquinha salsa, batata 

doce e inhame foram compradas, enquanto o biri e a araruta foram cultivadas pela Fazenda 

Lageado na UNESP de Botucatu-SP. A análise da composição físico-química mostrou que os 

resultados obtidos estão dentro dos limites citados na literatura e indicam boa extração. Os 

géis de féculas foram preparados como suspensão de 5% de matéria seca, com pH natural e 

acidificados com ácido cítrico 1M a pH 3,5 e 2,4, aquecidos a 95oC por 30 minutos, resfriados 

à temperatura ambiente, e então foram submetidos às condições de estresse de acidez, 

esterilização, congelamento/descongelamento e corte. Para o estresse de esterilização, os géis 

foram esterilizados a 121oC por 2 horas. Para o estresse de congelamento, foi avaliado o efeito 

do congelamento/descongelamento do gel antes e após do armazenamento a -20 oC. Após o 
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estresse, os géis foram armazenados em temperatura ambiente (28oC) e em temperatura de 4oC 

e analisadas durante 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 dias e a avaliação do efeito do estresse sobre os 

géis foi feita pela medida de transparência, sinérese e viscosidade. O estresse de corte utilizou 

gel a 10% com pH natural e acidificado com 0,20 g de ácido cítrico (pH 3,0), que foi agitado, 

depois de resfriado à temperatura ambiente, num eletrodoméstico simulando um “cutter”. Os 

resultados obtidos nas condições em que o experimento foi desenvolvido permitiram concluir 

que a origem botânica da fécula, pH, tempo e temperatura de armazenamento influenciaram a 

transparência, viscosidade e sinérese das pastas de amido. Quanto ao comportamento, os géis 

se comportaram de forma semelhante em 2 grupos, um formado pelas féculas de 

mandioquinha-salsa e mandioca, que apresentou baixa sinérese, cerca de no máximo 10%, alta 

transparência e viscosidade baixa, cerca de 10.000 cp, e outro formado pelas féculas de batata 

doce, biri e inhame, com alta sinérese, cerca de 40%, baixa transparência e alta viscosidade, 

50.000 cp. 

 

___________________________________________________ 
Palavras-chave: amido nativo, esterilização, acidez, congelameto, corte 
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This project is a part of another project when tropical starches are 

searched for special properties similar to the modified starches. Starches extracted of tropical 

crops were characterized and submit a stress conditions that simulated food processing. The 

roots of cassava, sweet potato, yam and arracacha were bought and arrowroot and canna were 
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growed in the experimental farm of the University UNESP-Botucatu – SP. For the stress of 

frezzing, acidity and sterilization, the starches gels were prepared in a suspension of 5% w/w, 

with natural pH and acidificated with acid citric 1 M until pH 3,5 and 2,4, heating at 97oC / 30 

minutes and cooling at room temperature and then submeted in stress conditions like freeze-

thaw stability, acidity and sterilization. After the stress, the gels were storaged (at room 

temperature (28oC) and at 4oC) during 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 days and analysed for 

viscosity, sinerese and clarity. For the sterilization stress, the staches gels were sterilizated at 

121oC for 2 hours. For the freeze-thaw stability stress, the starches gels were freezed and 

storaged at –20oC and refreezed at 24 hours. For the shear stress suspension concentration was  

10% w/w, with natural pH and acidificated pH 3,0, and were submeted to the shear stress in a 

domestic multiprocessor, after resfriated at room temperature. The conditions of experiment 

were developed permited to deduce that the origin starch, acidity, storaged time and 

temperature influence clarity, sinerese and viscosity of starch gels. In relationship with the 

similarity behavior of gels, two groups were proposed, one with peruvian carrot and cassava, 

and another including sweet potato, canna and yam. 

 

______________________________________________________________ 
Keywords: native starches, sterilization, acidity, freez-thaw stability, shear 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Produtos elaborados são uma preocupação atual do mercado mas  

exigem maior tecnologia em sua produção. No processamento, estes produtos passam por 

condições de estresse como esterilização, congelamento, acidez e corte. Para resistir a essas  

condições de estresse, estes alimentos devem manter certas características, dentre as quais, a 

de conservar sua textura inicial, não liberar água, nem alterar cor. A revisão bibliográfica, cita 

algumas características que estão sendo exigidas no mercado de produtos alimentícios e 

Hendrikx (1999) afirma que a preservação de aromas e da textura, resistência a pH baixo e 

esterilização, maior vida útil e alta viscosidade são alguns exemplos destas propriedades. 

Para atingir este mercado, a cozinha moderna privilegia cada vez mais 

os produtos prontos, congelados, embalados em porções individuais, etc. Por isso, nas 

industrias alimentares, os amidos e derivados são muito utilizados como componentes básicos 

do produto ou são aditivos em baixas quantidades para melhorar a fabricação, apresentação ou 

conservação dos alimentos (Vilpoux, 2001). 
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A preocupação em valorizar as culturas amiláceas tropicais com a 

busca de novos mercados, surgiu dos potenciais identificados em publicações internacionais. 

Nos países Europeus, os alimentos preparados, como molhos de salada, supergelados e 

conservas, utilizam principalmente amidos modificados em suas formulações. A 

disponibilidade de novos amidos alimentares através de modificações é cada vez mais cara e 

difícil. As normas de proteção ao consumidor tendem a ser mais rigorosas no mundo todo e os 

consumidores exigem produtos cada vez mais naturais. Por outro lado, as necessidades das 

indústrias alimentares se tornam mais complexas, com processamentos de pratos mais 

elaborados. A limitação na introdução de novas modificações químicas levou as indústrias de 

amido a concentrarem-se na busca de novas matérias primas. Como exemplo, a empresa 

National Starch and Chemical num comercial de uma revista especializada da área de 

alimentos apresenta 3 novos amidos nativos funcionais, com propriedades similares a dos 

amidos modificados (alta viscosidade, suavidade ao paladar, textura limitada e liberação de 

aroma).  

Atualmente, há um público enorme interessado em ingredientes 

naturais para alimentos. Os amidos não-modificados estão ganhando atenção por serem 

atrativos em produtos alimentícios  rotulados de “natural” (Cuchajowska et al., 1998). Um  

produto deste tipo lançado pela National Starch é a linha “Novation”, composta pela mistura 

física de amidos naturais em diferentes proporções de forma a apresentar características de 

modificados. Para Messenger (1997), os amidos dessa linha diferem dos amidos modificados 

tradicionais por sua maciez e reologia “curta” e “não-pastosa”. Segundo o autor, o uso dos 

amidos da linha “Novation” permite realçar o sabor e aroma, obter qualidade superior na 

textura do produto, com melhor tolerância ao processamento, maior resistência ao corte e ao 
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pH baixo, e assim como maior estabilidade ao armazenamento. Um exemplo a ser citado é o 

da empresa NESTLÉ, que considerou que a fécula de mandioquinha-salsa, na sua forma 

nativa, pode substituir os amidos modificados no preparo de alimentos para bebê (Bermudez, 

1997). 

A identificação de novas espécies amiláceas com as funcionalidades 

desejadas permitirá não só economizar em produtos químicos e custos de produção mas 

também na redução da contaminação do meio ambiente. E a redução do uso de produtos 

químicos permitirá também a colocação no mercado de um produto mais natural (Hoch, 

1997).  

Dos 5 amidos comerciais usados no mundo, 4 são de origem tropical 

como a batata, milho, mandioca e arroz. Outras fontes de amidos tropicais ainda não foram 

exploradas, dentre elas, féculas de mandioquinha-salsa, inhame, biri, araruta, batata doce, os 

quais representam um grande potencial para uso em alimentos. Por isso, estas féculas, 

juntamente com a de mandioca, foram utilizadas neste trabalho e avaliadas em seus 

comportamentos sob condições de estresse. 

Além da identificação das propriedades funcionais de seis féculas 

selecionadas, a avaliação consistiu na seleção de metodologia de avaliação do comportamento 

dessas féculas em condições de estresse, merecendo publicação à parte. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na revisão bibliográfica, procura-se mostrar a importância do amido 

na industria de alimentos e identificar as condições de estresse. São também abordadas não só 

a estrutura do grânulo e a funcionalidade do amido, mas os processos de extração de fécula. 

 

2.1 Importância do amido na industria de alimentos 

 

Oito em cada dez consumidores americanos têm como maior objetivo 

simplificar suas vidas. Esta simplificação incluia eliminação de tarefas domésticas 

consideradas desagradáveis, como cozinhar. Em 10 anos, o mercado de comida pronta e 

congelada conquistou 20% a mais do mercado americano faturando cerca de US$ 24 bilhões 

de dólares (Sloan, 1999). 

No preparo de pratos prontos, vários aditivos alimentares são 

utilizados para fornecer ao produto propriedades como a textura característica, a estabilidade 
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do produto e um maior tempo de armazenamento. Outros produtos como sobremesas lácteas, 

cremes, entradas, empanados, sopas, comida de bebê e molhos também utilizam aditivos em 

suas formulações. Entre os aditivos, o amido é bastante utilizado (Vilpoux, 2001). O tipo de 

amido mais utilizado nestes produtos, segundo o autor, é o amido modificado. 

O emprego desses amidos é resultado da modernização da economia. 

O crescimento do consumo de congelados e alimentos prontos e semi-prontos faz parte de uma 

mudança de hábitos do consumidor. Portanto, o setor alimentar necessita cada vez mais 

amidos modificados ou amidos nativos com características específicas (Gazeta Mercantil, 

1998). 

Cada amido é único e reconhecer este fato abre caminho para novos 

produtos. A composição do amido influencia diretamente nas propriedades funcionais. Não se 

pode, porém, generalizar sobre as estruturas, propriedades e comportamento de amidos de 

diferentes fontes pois os grânulos não se comportam todos do mesmo modo. Por isso, a falta 

de conhecimento prévio do amido é uma grande limitação para a utilização de amidos naturais 

na industria de alimentos (BeMiller, 1997). 

Para BeMiller (1997), a situação do setor de amido naquela época, em 

nível mundial, se resumia nos seguintes pontos: a) dificilmente novos reagentes químicos ou 

derivados serão aprovados, principalmente para uso alimentar; b) nos amidos existentes, os 

níveis permitidos de tratamento vão permanecer estacionários. E as razões para essas 

restrições são a proteção ao consumidor, a segurança no trabalho, a proteção do meio ambiente 

e a economia nos custos de produção. A conseqüência se traduz na baixa quantidade de 

derivados de amido surgidos nos últimos 40 anos, com exceção de amidos enxertados com 

polímeros para usos não alimentares. Enquanto os produtores têm dificuldade em resolver os 
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problemas de funcionalidade do amido através de novas modificações químicas, o cultivo de 

novas espécies amiláceas com as funcionalidades desejadas permitirá economizar em produtos 

químicos e custo de produção possibilitando, assim, a redução de riscos de contaminação do 

meio ambiente. Portanto, a redução do uso de produtos químicos permitirá também a 

colocação no mercado de um produto mais natural (Hoch, 1997).  

Na Europa, o uso de amidos modificados é limitado a 5 % do peso do 

alimento seco pois são considerados aditivos alimentares devendo ser declarados nas etiquetas, 

porém para os nativos não há limite de uso, o que permite identificar os alimentos como 

naturais. No Brasil, a legislação limita o uso de amidos modificados em 1 a 6% no produto a 

ser consumido, e 3% nos produtos processados (Brasil, 1988). 

A indústria de alimentos está interessada na identificação e no 

desenvolvimento de espécies que possuam amidos nativos com características fisico-químicas 

especiais. Esses amidos poderiam substituir os quimicamente modificados ou abrir novos 

mercados (Kim et al., 1995). Muitos setores alimentares estão procurando amidos naturais que 

não foram alterados quimicamente, mas devem apresentar propriedades semelhantes ao dos 

amidos modificados (Bermudez, 1997), como uma maior claridade da pasta (Alexander, 1996) 

de resistência às principais condições de estresse que são: temperaturas altas (hidrólise do gel 

de amido e diminuição da viscosidade), baixas temperaturas (que ocasionam sinérese nos 

produtos), condição de acidez elevada (desnaturalização da estrutura do gel de amido) e fortes 

tensões mecânicas (corte, homogeinização, etc) (Bermüdez, 1997). 

Além das condições de estresse, outras operações de processamento 

devem ser consideradas para que esses amidos possam ser usados. Os projeto de operações de 

processamento em alimentos (mistura, bombeamento, aquecimento ou resfriamento) requerem 
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dados das propriedades reólogicas. As características de escoamento de produtos alimentícios 

bombeados dependem da viscosidade e densidade do fluído (Chen e Ramaswamy, 1999). 

O setor de amido é um dos mais fechados do mundo. Grande parte das 

pesquisas é realizada dentro das empresas de onde surge a maioria das patentes. Essa situação 

dificulta o desenvolvimento de novas empresas e de industrias de pequeno porte tais como as  

fecularias brasileiras, que são obrigadas a produzir produtos básicos com tecnologia simples e 

valores agregados mais baixos (Vilpoux, 1997). 

Nos últimos anos, muitos amidos foram introduzidos no uso alimentar. 

Esses amidos provêm ou de cultivos comerciais não utilizados no setor alimentar, ou de 

híbridos desenvolvidos por suas características únicas. Na primeira categoria localizam-se os 

amidos de arroz, amaranto e trigo, na segunda estão os amidos “waxy” ou cerosos e os de alto 

teor de amilose (Alexander, 1996). O autor descreve alguns dos amidos produzidos a partir de 

genótipos especiais: 

• Milho “waxy” (“dull waxy corn”), semelhante ao milho “waxy cross-linked” 

tradicional, com maior estabilidade ao calor e maior viscosidade; 

• Amido de milho branco “waxy”, parecido com o tradicional mas com transparência 

excepcional da pasta e sabor adocicado; 

• Amido de milho com 45 a 55% de amilose. A baixa viscosidade inicial da pasta 

permite adequada penetração do calor e produz gel macio depois de resfriamento; 

• Amido de milho com 30 a 35% de amilose, utilizado especialmente para melhorar a 

textura da massa de pães e pizzas. 
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Do amido a glicose, todos os produtos podem passar por reações de 

modificação e de conversão, levando à produção de moléculas de graus de complexidade 

variados. As razões que levam à modificação são, segundo BeMiller, (1997): 

• Modificar as características de cozimento (geleificação); 

• Diminuir a retrogradação; 

• Reduzir a tendência à geleificação das pastas; 

• Aumentar a estabilidade das pastas ao resfriamento e congelamento; 

• Aumentar a transparência das pastas ou géis; 

• Melhorar a textura das pastas ou géis; 

• Melhorar a formação de filmes; 

• Aumentar a adesividade; 

• Adicionar grupamentos hidrofóbicos e introduzir poder emulsificante; 

 

Os derivados de amidos mais utilizados no setor alimentar brasileiro 

são os açúcares, com 47,2%, na forma de xaropes, sólidos e derivados. Os amidos nativos são 

o segundo grupo mais utilizado (42,8%), bem a frente dos modificados (9,4%), pouco usado se 

comparado ao consumo da Europa, que é de 19% e dos Estados Unidos (Franco et al, 2001). 

Enquanto a produção e uso de muitos tipos de amidos modificados é antiga em países 

desenvolvidos, no Brasil esse fato não ocorre. Existe a produção de amidos modificados por 

empresas multinacionais e algumas fecularias, mas o consumo é restrito principalmente nos 

setores papeleiro e têxtil. No momento em que muitos países, principalmente na Europa, 

buscam amidos mais naturais, no Brasil, porém, a maioria das empresas nacionais tenta iniciar 

a produção de amidos modificados. 
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2.2 Características das condições de estresse 

 

As indústrias de amido e de alimentos estão buscando amidos nativos 

que apresentem certas propriedades específicas, como permitir a resistência aos processos de 

transformação alimentar. 

Com o estudo da estrutura do amido e suas propriedades, pode-se 

compreender melhor seu comportamento durante condições de estresse. Processamentos 

industriais estressantes, como altas e baixas temperaturas, condições ácidas e fortes tensões 

mecânicas, comprometem a estrutura do gel de amido. 

 

2.2.1 Resistência ao congelamento 

 

A estabilidade do gel de amido durante o congelamento e 

descongelamento favorece o uso potencial em produtos alimentícios (Baker e Rayas-Duarte, 

1998, White et al., 1989). Tradicionalmente, esta estabilidade é avaliada pela medida do 

volume de água separada do gel ( Dreher et al., 1983).  A baixa temperatura ocasiona a 

sinérese nos produtos (Bermudez, 1997). Segundo o autor, quando um gel de amido é 

submetido a ciclos de congelamento/descongelamento, a água usada no preparo do gel se 

separa por causa da tendência das moléculas de amido em se reassociarem, formando um 

agregado insolúvel.  

O conhecimento do comportamento da pasta de amido durante 

estocagem sob congelamento fez-se necessário para entender os sistemas mais complexos, 

como os molhos de alimentos, os molhos para saladas e sobremesas (Ferrero et al., 1994). 
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A quantidade, distribuição e mobilidade da água na pasta de amido 

afetada pelo congelamento são importantes para o estabelecimento das propriedades físicas. E 

a taxa de congelamento tem um forte efeito sobre a viscosidade aparente da pasta de amido 

(Ferrero, et al., 1994). 

O uso do amido de amaranto em molhos de salada induziu a uma 

maior estabilidade no produto do que o amido de milho (Singhal e Kulkarni, 1988) e produziu 

um gel estável durante o ciclo de congelamento/descongelamento (Yanez et al., 1986). 

A retrogradação é freqüentemente intensificada quando géis de amido 

são submetidos a ciclos de congelamento e descongelamento. O congelamento do gel de 

amido leva à formação de cristais de gelo e concentra o amido na fase de não-gelo. Os ciclos 

de congelamento e descongelamento agravam a fase de separação e conduzem à formação de 

grandes cristais de gelo embebidos numa matriz com aparência de esponja, fortemente 

agregado a rede de amido. Após o descongelamento, a água pode ser facilmente removida, 

resultando num fenômeno conhecido como sinérese (Yuan and Thompson, 1998). 

No estudo do processo de congelamento/descongelamento, muitas 

metodologias foram encontradas. Segundo Guerreiro et al., (2001) a idéia principal da 

simulação de congelamento e descongelamento era tornar a metodologia semelhante ao que 

ocorre no ciclo da produção industrial e no consumo final. Segundo os autores, várias 

metodologias foram avaliadas, porém estas não apresentaram consenso quanto à concentração 

de amido, que variava de 5 a 8%, quanto ao número de ciclos de 

congelamento/descongelamento, que pode chegar até 30, quanto a temperatura de 

congelamento, que variava de –10 a –70oC, quanto ao uso de centrifugação, etc. Nas 

metodologias propostas pelos autores, usa-se apenas 1 ciclo de congelamento/ 
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descongelamento por se aproximar da realidade do consumidor. A temperatura selecionada de 

–20oC por ser a temperatura de conservação de alimentos e a concentração de 5% por estar 

entre a faixa citada na literatura.  

A concentração-limite, segundo a Legislação Brasileira (1988), é de 3 

% para alimentos processados que possuem amido, como por exemplo, pratos prontos. No 

entanto, nesta concentração algumas propriedades funcionais, como a sinérese, não seriam 

observadas nitidamente. 

Eliasson e Kim (1992), citados por Yuan e Thompson (1998) afirmam 

que o número de ciclos de congelamento-descongelamento necessários para detectar a 

sinérese, pelo método de centrifugação, varia de acordo com a condição de centrifugação 

testada: 100xg, 1.000x g e 1.500x g. Eles mostraram que a sensibilidade do método aumenta 

com o acréscimo  da força gravitacional.  Guerreiro et al., (2001) adotaram, então, a 

centrifugação de 5.000 x g /10 min. 

 
 

2.2.2 Resistência a acidez 

 

Em meio ácido, as pastas de amido são em parte ou totalmente 

hidrolisadas, destruindo a estrutura do grânulo e o aspecto físico da pasta (Bermudez,1997). 

As regiões amorfas do grânulo de amido são rapidamente hidrolisadas, 

mas as zonas cristalinas são muito mais resistentes ao ataque ácido (Duprat et al, 1980 citado 

por Bermudez, 1997).  

A literatura é conflitante sobre a influência da acidez na viscosidade. 

Segundo Muhbeck e Eliasson (1987), a viscosidade de uma suspensão de amido da batata é 
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máxima a pH 8,5, enquanto valores de pH acima ou abaixo deste causaram decréscimo da 

viscosidade. Esse comportamento foi atribuído a uma interação eletrostática entre os grupos de 

fosfato do amido de batata e os dos cátions adicionados, que bloqueiam a ligação fosfato-

fosfato. Análises por Calorimetria Diferencial por Varredura (DSC) mostraram que a entalpia 

de gelatinização de solução de batata é independente do pH. Além disso, ocorreu perda da 

estrutura em valores de pH ácidos ou básicos. Pastas de amido de mandioca não foram 

afetadas pelo pH (Muhbeck and Eliasson , 1987). 

Galvani, Camargo e Ciacco (1994) mostram que a presença de ácidos 

durante a gelatinização do amido causa a hidrólise do mesmo e provoca uma queda na 

viscosidade da pasta. Segundo os autores, em alimentos com pH de 4 a 7, as propriedades do 

amido são pouco afetadas quando ocorrem pequenas variações na acidez do sistema amido-

água durante o cozimento. Poucos trabalhos têm sido realizados sob este tema, mesmo 

sabendo-se que a viscosidade do amido é dependente do pH. 

Bermudez (1997) estudando o comportamento de amidos nativos 

tropicais sob o estresse de acidez, propôs uma metodologia que usa ácido clorídrico para 

abaixar o pH até 2,4. Guerreiro et al. (2001) modificaram esta metodologia para uma mais 

adequada aos processos industrias. O ácido clorídrico, que não é alimentar, foi substituído pelo 

ácido cítrico de grau alimentar (Guerreiro et al., 2001) mas manteve-se o pH 2,4 para fins de 

comparação da literarura. Esta modificação explica-se pelo fato de o ácido cítrico ser 

amplamente utilizado nos produtos alimentícios de acordo com a Legislação Brasileira (Brasil, 

1968). Este ácido é utilizado em alimentos como molhos e coberturas para saladas, alimentos 

processados, gelados comestíveis (sorvetes), maionese, biscoitos e similares, recheios e 

revestimentos com a  quantidade suficiente para obter o efeito desejado (Brasil, 1968). 
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O pH adotado por Guerreiro et al., (2001) resultou de análises de pH 

feitas em vários produtos comerciais elaborados com amido, tais como mostarda, molho de 

salada e molho de tomate onde o pH esteve entre 3,41 a 3,54, próximos do valor adotado de 

3,5. 

 

2.2.3 Resistência a altas temperaturas 

 

Egglestons et al. (1992) afirmam que o comportamento da estabilidade 

dos amidos de banana (Musa sapientum e Musa paradisíaca) é semelhante ao dos amidos 

modificados quimicamente (ligações cruzadas) e esse comportamento os qualificam para 

industrias que usam processos com temperaturas elevadas como as obtidas em autoclaves. Os 

autorer afirmam que o baixo inchamento e a alta estabilidade ao calor de amidos podem ser 

atribuídos às forças de ligações no interior do grânulo e à presença de fósforo no amido, na 

forma de diéster fosfato. 

Em temperaturas elevadas ocorre hidrólise do gel de amido e uma 

diminuição da viscosidade (Bermudez,1997). 

Nas autoclaves, juntamente com o aumento da temperatura, há também 

um aumento da pressão. O efeito dessa pressão nas propriedades reológicas é significativa. O 

comportamento do amido de milho com alto teor de amilopectina, na presença de água, sugere 

que a amilopectina é muito mais sensível às mudanças sob pressão, o que parece ser devido à 

deformação natural dos grânulos (Kokini, Lai e Chedid, 1992). 

Os tratamentos térmicos em autoclaves podem gerar amido resistente 

(Escarpa e Gonzaléz, 1997). 
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Bermudez (1997) estudou o comportamento de vários amidos 

esterilizando os géis a 121oC por 2 horas. Esta metodologia foi baseada no preparo de pratos 

infantis, nos tratamentos U.H.T. e nas conservas. 

 

2.2.4 Resistência ao corte 

 

O cisalhamento mecânico geralmente reduz a viscosidade da pasta de 

amido. Pastas de amido nativo variam em sua habilidade em resistir a cisalhamento ou a 

agitação mecânica. Amidos de milho ceroso e fécula de mandioca são consideradas menos 

estáveis que os amidos de trigo ou de milho (Swinkels, 1985). A resistência ao corte é a 

capacidade da pasta de amido em resistir à ação mecânica, como a aplicada no preparo de 

massa carnica para elaboração de mortadela, patês, salsichas ou molhos de salada, onde a 

massa de amido é batida e cortada até se obter a homogeneidade e textura desejadas para o 

produto. 

Segundo Guerreiro et al., (2001), nenhuma citação sobre metodologia 

de resistência ao corte foi encontrada. Baseando-se no preparo de produtos cárneos, que 

utilizam amido e passam por um processo de agitação mecânica, os autores estabeleceram uma 

metodologia onde o gel de amido a 10% (p/v) é aquecido em banho maria a 95oC por 30 

minutos. Este gel é esfriado à temperatura ambiente e, em seguida, passa por um multi 

processador doméstico por 5 minutos na maior velocidade. Em seguida o gel é armazenado 

entre 6 e 8oC por 24 horas. 
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2.3 Estrutura do amido 

 

O amido é o principal ítem da dieta alimentar ( Gallant et al, 1982).  

Devido às suas propriedades funcionais, tanto das formas naturais quanto das modificadas, e 

de seu baixo custo, é de grande utilização na confecção de alimentos (Sanderson, 1981). O 

amido é uma matéria prima renovável, biodegradável e não tóxica (Van der Burgt et al., 

2000), e constituído essencialmente por polímeros de α-D-glucose (Figura 01).  

 

 
 
 
Fonte: Zobel, 1988. 
Figura 01. Representação da unidade básica de glicose com a numeração dos carbonos. 

 

Na legislação brasileira, fécula e amido são sinônimos. Na maioria dos 

países existe apenas uma palavra, amido, como designação geral, seguida de especificação da 

fonte botânica. Denomina-se amido a fração amilácea encontrada nos órgãos aéreos, tais como 

grãos e frutos, e fécula a encontrada em órgãos subterrâneos como raízes e tubérculos (Brasil, 

1978). A diferenciação não ocorre na composição química, mas sim na origem do produto e 

em propriedades funcionais e tecnológicas (Veiga et al, 1994). 



 

 

35

 

O amido constitui a mais importante reserva de nutrição das plantas 

superiores ocorrendo na forma de grânulos de cor branca, minúsculos, distribuídos em vários 

locais das plantas,  principalmente em órgãos armazenadores aéreos como na ervilha, feijão,  

milho, arroz, trigo, cevada, aveia, sorgo; nos subterrâneos como em tubérculos (batatas) e 

raízes (batata doce, mandioca, araruta, inhame) e nos troncos (sagú) (Swinkels, 1985). Ocorre 

também em algas e, pelo fato de ser facilmente hidrolisado em açúcar e digerido, é um dos 

elementos mais importante da alimentação humana. Normalmente, o amido está presente na 

forma de grânulos birrefringentes, cuja aparência varia de acordo com a origem. Suspensões 

de amido em água, por aquecimento formam géis e no processo da geleificação a 

birrefringência desaparece (Bobbio e Bobbio, 1992). 

O conhecimento da relação entre a estrutura molecular e granular do 

amido e suas propriedades físico-químicas levou ao desenvolvimento de modificações dessas 

estruturas a fim de obter funções especiais. Além da modificação genética, a estrutura química 

do amido pode ser modificada por métodos químicos ou enzimáticos, com formação de 

produtos com propriedades diferentes do amido natural (Franco et al., 2001).  

 

 

2.3.1 Composição, estrutura e tamanho dos grânulos de féculas de tuberosas e 

raízes 

 

A composição, estrutura e tamanho dos grânulos de féculas 

influenciam nas sua propriedades funcionais e, por isso, é necessário sua elucidação. 
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2.3.1.1 Composição dos grânulos  

Segundo Zobel (1988), os grânulos, que são específicos de cada planta, 

são compostos principalmente de 2 α-poliglucanas, amilose e amilopectina, com diferentes 

propriedades físico-químicas. Perry e Donald (2000) relatam que amilose e amilopectina estão 

presentes numa taxa aproximada de 1 para 4, respectivamente. Essa relação é específica para 

cada planta e pode variar para plantas naturais e mutantes modificadas geneticamente. 

A amilose é apresentada como uma molécula essencialmente linear de 

ligações ( 1→ 4) - α-D-glucose representada como um enchimento amorfo no grânulo (Zobel, 

1988). Ela apresenta um pequeno grau de ramificações de 9-20 pontos de ramificações de 

ligações α ( 1→ 6) por molécula (Takeda et al., 1987).  

 

 

 
Fonte: Zobel, 1988. 
Figura 02. Diagrama de amilopectina.  
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A amilopectina é uma molécula altamente ramificada (Figura 02), 

onde cadeias de ( 1→ 4) - α-D-glucanas são conectadas por ligações α ( 1→ 6) (Ellis et al, 

1999) com cadeias curtas como dupla hélice em “clusters” (Figura 03) de taroter parcialmente 

cristalino (Zobel, 1988). Kobayashi et al. (1986) demonstraram que moléculas de amilopectina 

contêm várias distribuições de cadeias (A, B e C) que diferem entre si pelo comprimento. As 

cadeias A (não ramificadas) estão ligadas às cadeias B e não se ligam a nenhuma outra cadeia; 

as cadeias B (B1-B4) estão ligadas a uma ou mais cadeias A e/ou cadeias B e cadeias C que 

possuem o grupo não redutor na molécula. O comprimento das cadeias A e B1 é de 14 a 18 

unidades de glicose e das cadeias B2 –B4 é de 45 a 55. A taxa ou razão molar de cadeias 

curtas e longas é influenciada pela fonte do amido e varia entre 3:1 ou 2:1 (Hizukuri, 1985). 

Segundo o autor, amidos de tuberosas contêm poucas cadeias curtas e mais cadeias longas do 

que amilopectinas de cereais. 
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Fonte: Zobel, 1988. 
Figura 03. Diagrama de “cluster”.  
 
 
 
 
 

A amilose apresenta peso molecular de 1,5 x 105 –106 Daltons e 

tamanho médio da cadeia de aproximadamente 103 unidades de glicose. Ela forma um 

complexo azul com iodo e é instável a soluções aquosas diluídas, formando um retículo pela 

propriedade da retrogradação. Mais recentemente passou a ser aceito que a amilose não é 

totalmente linear (Biliaderis, 1991). Uma evidência da ocorrência de pontos de ramificações 

na amilose é a conversão incompleta em maltose por β-amilase, que pode variar de 73 a 95% 

(Morrison e Karkalas, 1990). 

Cadeia B 

Cadeia A 

“cluster 
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A amilopetina apresenta grau de polimerização (DP) de 104-105, peso 

molecular da ordem de (50 – 500)x 106 Da e tamanho médio de ramificação de 

aproximadamente 20 – 25 unidades de glicose. Na presença de iodo, a amilopectina dá 

coloração avermelhada e é estável em soluções aquosas diluídas (Biliaderis, 1991). 

O amido deve muito de sua funcionalidade a estas duas 

macromoléculas, assim como à organização física das mesmas dentro da estrutura granular 

(Biliaderis, 1991). A proporção entre amilose e amilopetina, que pode ser observada no 

Quadro 01, é variável com a fonte botânica do amido, o que confere características específicas 

à pasta de amido. 

 
 
     Quadro 01. Características de algumas féculas nativas de diversas fontes botânicas. 

Nome botânico Nome vulgar Tamanho do 
 grânulo (µm) 

Amilose  
( % de amido) 

Arracacia xanthorrhiza Mandioquinha Salsa 9-21 20 
Cana edulis Biri 13-57 38 
Colocasia esculenta Taro 2-7 15-20 
Dioscorea spp. Inhame 1-60 14-30 
Ipomea batatas Batata Doce 2-42 8-38 
Manihot esculenta Mandioca 5-35 13-23 
Maranta arundinacia Araruta 13-70 14-19 
Solanum tuberosum Batata 15-100 19-22 

    Fonte: Adaptado de Bermudez, 1997. 
 

Rani e Bhaltacharya (1995), relatam que o poder de expansão e 

fragilidade dos grânulos de amido aumenta com a diminuição da quantidade de amilose. 

Amidos com baixa quantidade de amilose geralmente mostram baixa temperatura de pasta e 

alto pico de viscosidade. 

Alguns autores, entre eles Ellis et al. (1998), têm relatado a presença 

de um terceiro componente do amido, que tem sido descrito como amilose ou amilopectina 
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anômalos, porém as descrições são conflitantes. Manners, (1985) citado por Daiuto (2000) 

relata ser possível que, em alguns amidos, este material tenha-se originado do fracionamento 

inicial de uma dispersão de amido não bem sucedida. A localização da fração intermediária 

dentro do grânulo e o mecanismo detalhado de sua biossíntese não são conhecidos. 

Quimicamente, eles contêm os mesmos tipos de ligações glicosídicas que a amilose e a 

amilopectina e, provavelmente, originam-se de algumas variações na atividade normal da 

sintetase do amido e Q-enzima. 

 

 

2.3.1.2 Estrutura dos grânulos 

 

O grânulo apresenta regiões cristalinas mais ordenadas e regiões 

amorfas, nas quais as cadeias poliméricas estão menos ordenadas e mais susceptíveis ao 

ataque ácido ou enzimático (Gallaird e Bowler, 1987). 

A organização do grânulo de amido depende da maneira como a 

amilose e amilopectina são associadas por ligações de hidrogênio inter-moleculares. O 

rompimento da ligação depende das diferenças de estrutura. Segundo Duprat et al., citado por 

Escouto (2000), dentro do grânulo existem zonas que por hidrólise ácida dão origem a 3 níveis 

de organizações molecular: (a) uma fase amorfa rapidamente hidrolisada; (b) zonas amorfas 

mais resistentes que são hidrolisadas lentamente, e (c) zonas cristalinas ácido-resistentes. 

Percentualmente essas zonas representam 40, 30 e 30% do total do grânulo. Segundo o autor, 

o comportamento do amido é essencialmente determinado por fatores genéticos que presidem 

à biossíntese. 
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O amido, no entanto, não teve sua estrutura completamente elucidada. 

BeMiller (1997) cita a existência de poros na superfície de alguns grânulos. Outros aspectos 

relevantes do grânulo de amido são o tipo de organização interna e a natureza do envoltório 

externo. Mesmo tendo igual composição química, a parte externa do amido difere da parte 

interna.  

A birrefringência óptica e as propriedades de difração ao raio X 

fornecem ampla evidência de uma estrutura ordenada no grânulo de amido. Esta estrutura é 

formada por camadas concêntricas ordenadas, que podem ser observadas por microscopia 

eletrônica nos grânulos de amido submetidos a tratamento ácido ou a digestão parcial por alfa 

amilase (Galliard e Bowler, 1987). 

A difração de raio X tem sido utilizada para estabelecer as  

características da estrutura cristalina de grânulos de amidos (Zobel, 1988). Normalmente, os 

amidos de cereais apresentam padrão de raio X tipo “A” e a maioria dos amidos de raízes e 

tubérculos exibem o padrão do tipo “B” (Zobel, 1988), com picos que são largos e fracos,  

com dois ângulos de reflexão principais centralizados em 5,5 e 17,20  Å (Angstron). No 

entanto, há exceções como os espectros de amido extraídos de Ipomea batatas (batata doce) 

que podem exibir o padrão A e C e de Manihot esculenta (mandioca), com padrão Ca, A e C. 

Acredita-se  que o modelo “C” seja uma superposição dos modelos “A” e “B” (Buléon, 1998). 

A classificação Ca, Cb e Cc está baseada no grau de suas semelhanças do tipo C aos tipos “A” e 

“B” ou entre os dois tipos, respectivamente (Hizukuri, 1960). Imberty et al., (1988) afirmaram 

que a dupla hélice dos componentes dos amidos com espectro tipo “A” e “B” é idêntica, mas o 

modo de empacotamento destas hélices e o conteúdo de água são diferentes nestes dois 

polimorfos. Tem sido demonstrado que o tipo de polimorfo cristalino é principalmente 
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influenciado pelo comprimento da cadeia ( CL) de amilopectina (Quadro 02). Outro fator que 

influencia o polimorfismo é a temperatura de crescimento da planta (Hizukuri, Fujii e Nikuni, 

1961). 

Quadro 02. Modelo de raio X e comprimento de cadeia de amilopectina. 
Padrão de raio X Comprimento da cadeia de amilopectina 

A Menor que 19,7 ou entre 20,3 e 21,3 
B Maior ou igual a 21,6 ou entre 20,3 e 21,3 
C Entre 20,3 e 21,3 

Fonte: Hizukuri, et al, 1961. 
 
 

O grau de cristalinidade (Quadro 03) e a quantidade de dupla hélices 

nas regiões amorfas e cristalinas de amidos de raízes e tubérculos não foram completamente 

elucidados. Consequentemente, a influência destes parâmetros na susceptibilidade enzimática, 

gelatinização, retrogradação e propriedades reológicas não pode ser adequadamente 

estabelecidas (Hoover, 2001). 

 

Quadro 03. Modelo de Raio X e cristalinidade de féculas de raízes e tubérculos 
Amido Nome comum Modelo raio X Cristalinidade (%) 

Ipomea batata Batata doce A, C, Ca 38 
Dioscorea abyssinica Inhame  B −∗− 
D. alata Inhame  B −∗− 
D. cayensis Inhame  B −∗− 
D. dumetorum Inhame  A −∗− 
D. rotundata Inhame  B −∗− 
D. esculenta Inhame  B −∗− 
Manihot esculenta Mandioca  Ca, A, C 38 
Canna edulis Biri  B 26 
−∗−: dado não disponível 
Fonte: Adaptado de Hoover, 2001. 
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2.3.1.3 Tamanho e forma dos grânulos  

 

O tamanho dos grânulos  varia de 1 a 100 µm, dependendo da origem 

do amido. A maioria dos grânulos é oval, embora apresentem formas redondas, esféricas, 

poligonais e também formas irregulares. Quando observados sob microscópio eletrônico de 

superfície, todos os grânulos apresentam superfície lisa, sem nenhuma fissura. A maioria dos 

grânulos de amidos de tubérculos e raízes é simples, com exceção da mandioca e Colocasia sp 

que apresentam uma mistura de grânulos simples e compostos (Hoover, 2001).  

O tamanho e a forma dos grânulos de amido são característicos da 

planta de origem. Jane et al (1994) analisaram 54 espécies e obtiveram grandes diferenças 

entre tamanho e forma dos grânulos de amido. Alguns tamanhos e formas de grânulos são 

citados no Quadro 04. 

O amido de arroz apresenta grânulos pequenos (< 5 µm), com uma 

distribuição de tamanho estreita, o que faz dele um amido ideal para comésticos em pó, agente 

de engomagem têxtil e como substitutivo de gordura (Lumdubwong e Seib, 2000). 

Quadro 04 . Tamanho e forma de grânulos de féculas de tubérculos e raízes. 
Fonte de amido Nome comum Tamanho (µm) Forma 

Ipomea batata Batata doce 2 -42  Redondo, oval e poligonal 
Dioscorea abyssinica Inhame 29,2  Redondo 
D. alata Inhame 6 – 100  Oval arredondado 
D. cayenesis Inhame 28,5 – 30,6   Oval arredondado 
D. dumetorum Inhame 28,5 – 30,6  Oval, esférico 
D. rotundata Inhame 10 – 70  Oval arredondado 
D. esculenta Inhame 1 –5  Oval arredondado 
Manihot esculenta Mandioca 5,40  Esférico 
Maranta arundinacia Mand. Salsa 10 –16  Poligonal-ovalado-arredondado
Canna edulis Biri  13 – 57,6 −∗− 
−∗−: dado não disponível 
Fonte: Adaptado de Hoover, 2001. 
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2.4 Funcionalidade do amido 

 

O amido, o mais barato dos polissacarídeo, é o agente geleificante e 

encorpante mais usado nas indústrias de alimentos. Ele proporciona textura a uma grande 

diversidade de alimentos como sopas, molhos, alimentos processados, etc (Thebaudin, et al., 

1998).  

Há consideráveis diferenças nas propriedades de amidos de espécies 

diferentes. Essas diferenças dependem não somente da relação entre amilose e amilopectina e 

das características destas moléculas, mas também dos componentes dos grânulos de amido 

como lipídeos, proteínas e grupos fosfato (Ellis et al., 1.998). 

Mudanças na estrutura do amido, dissolução e gelatinização são 

afetadas pela relação água/amido, taxa de aquecimento, morfologia, taxa de 

amilose/amilopectina, cisalhamento, distribuição do tamanho dos grânulos, adição de açúcar, 

sal, proteínas e outros fatores. Esses fatores também afetam o resultado da propriedade de 

viscoelasticidade do amido (Kokini, Lai e Chedid, 1992).  

Mestres (1996) comenta que as propriedades funcionais do amido 

estão, em grande parte, condicionadas por seu estado físico no alimento. Este estado muda 

durante a preparação do alimento, passando com o cozimento, de uma estrutura granular a 

uma dispersão e desta para um gel, durante o esfriamento e armazenamento (Figura 04). 
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Legenda: TG: temperatura de transição vítrea 
                TM: temperatura de fusão 
 
Fonte: Waniska e Gomez, 1992. 
Figura 04. Representação da gelatinização de amido em alimentos. 

 

 

Os grânulos de amido de amaranto são muito pequenos, o que faz com 

que apresentem propriedades funcionais especiais em aplicações no preparo de alimentos 

como substitutivos de gordura (Hoover, Sinnot e Perera, 1998). Devido ao tamanho e 

composição destes grânulos (1-3 µm e 95-98% de amilopectina, respectivamente), este amido 

é utilizado no produção de molho para saladas, proporcionando maior estabilidade em 

produtos do que o amido de milho e em géis nos ciclos de congelamento/descongelamento 

(Baker e Rayas-Duarte, 1998). 

Uma retrogradação rápida e alta elasticidade do gel são necessárias ao 

preparo de produtos alimentícios como salsichas, produtos cárneos tipo patê e macarrãos tipo 

oriental, sem glúten. A resistência da pasta de amido ao cisalhamento leve e a altas 
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temperaturas é importante na produção de alimentos enlatados e snacks. Informações sobre as 

propriedades do amido no sistema amido-água, o comportamento térmico, propriedades 

reológica das pastas e propriedades de geleificação e encorpamento, são importantes para a 

textura dos produtos que contêm amido (Czuchajowska et al., 1998). 

 Vários fatores afetam a estrutura do amido e influenciam suas 

propriedades funcionais.  A água e a temperatura são os principais. A proporção de amilose/ 

amilopectina influi na viscosidade e no poder de gelificação do amido. Estas propriedades 

limitam o uso de determinados amidos em alguns produtos.  

O amido é extraído comercialmente e usado amplamente no setor 

alimentício, geralmente como estabilizante de produtos processados. Durante a extração não 

se consegue total separação entre o amido e os outros componentes da raiz. O produto 

industrial apresenta alguns outros componentes tais como matéria graxa, proteínas e cinzas. 

A composição do amido extraído influencia diretamente suas 

propriedades funcionais. Para BeMiller (1997), apenas se começa a entender a unicidade de 

cada grânulo de amido em termos de organização e de estrutura de polímeros. Não se pode 

generalizar sobre as estruturas, propriedades e comportamento de amidos de diferentes fontes 

e os grânulos não se comportam todos do mesmo modo. Acreditando que as propriedades são 

determinadas pela estrutura, pode-se considerar que os componentes químicos e moleculares 

dos polímeros de amido diferem de planta para planta e, provavelmente, em função do local de 

síntese na planta. Por estas razão diferem, também, a quantidade e estrutura dos outros 

constituintes, tais como lípides e a ultra estrutura do grânulo 

A composição química e análises aproximadas de féculas de raízes e 

tubérculos encontradas na literatura são apresentadas no Quadro 05. A fécula isolada apresenta 
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teor de nitrogênio entre 0,006 a 0,49%. As féculas são caracterizados pela baixa quantidade de 

lipídeos (<1%). O teor de fósforo orgânico é de aproximadamente 0,012% para batata doce e 

de 0,008 para a mandioca, com um teor de 0,001 de fósforo inorgânico (Hoover, 2001). 

 

       Quadro 05. Composição aproximada de féculas de diferentes fontes botânicas. 
Fonte de amido Nome comum Lipídeos totais (%) Nitrogênio (%) 

Ipomea batata Batata doce 0,06-0,6 0,006 
Dioscorea abyssinica Inhame  0,05 0,08 
D. alata Inhame 0,03 0,33 
D. cayenesis Inhame 0,02 0,33 
D. dumetorum Inhame 0,04 0,29 
D. rotundata Inhame 0,04 0,37 
D. esculenta Inhame −∗− 0,013 
Manihot esculenta Mandioca  0,1 0,009-0,0131 
Maranta arundaceae Mand. Salsa 0,32 0,03 
Canna edulis Biri  0,30 0,01 
−∗−: dado não disponível 
Fonte: Adaptado de Hoover, 2001 

 

As principais propriedades funcionais dos amidos são poder de 

expansão e solubilidade, capacidade de ligação dos grânulos com água fria, gelatinização,   

viscosidade, retrogradação e transparência. Essas propriedades estão apresentadas nos 

capítulos seguinte. 

 

2.4.1  Poder de expansão e solubilidade dos grânulos 

 

O poder de expansão é a medida da capacidade de hidratação dos 

grânulos e sua determinação, uma medida do peso do grânulo de amido expandido e de sua 

água oclusa (Asaoka et al.,1992). Quando a temperatura de uma suspensão de amido supera o 

limite de gelatinização, as pontes de hidrogênio continuam a ser rompidas, as moléculas de 
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água ligam-se aos grupos hidroxilas e os grânulos continuam expandindo-se (Rickard et al., 

1991). Um inchamento irreversível dos grânulos de amido ocorre quando eles são aquecidos 

numa suspensão de água, em temperatura acima da característica de gelatinização (Tg) 

(Kokini, Lai e Chedid, 1992). Em sistemas diluídos pode ocorrer inchamento adicional 

intenso, porém o aumento de viscosidade só é detectado depois que os grânulos estejam  

suficientemente expandidos para que choques ocorram com freqüência. Em alguns casos a 

fricção chega a ser tão grande que os grânulos, agora frágeis, rompem-se em fragmentos, 

originando redução de viscosidade (Hodge & Osman, 1985). A conseqüência direta  do 

entumescimento é o aumento na solubilidade, claridade e viscosidade da pasta de amido 

(Ciacco & Cruz, 1982). 

Em muitos alimentos, a temperatura real em que o amido gelatiniza é 

menos importante do que as propriedades que dependem do seu intumescimento, tais como 

comportamento de pasta e propriedades reológicas decorrentes do total ou parcial inchaço dos 

grânulos de amido. As propriedades do sistema água-amido serão diferentes se os grânulos 

inchados de amido forem dispersos mecanicamente para dar uniformidade ao gel (Tester e 

Morrison, 1990). 

Quando o amido é aquecido em excesso de água, a estrutura cristalina 

é desfeita devido à quebra das pontes de hidrogênio. As moléculas de água ligam-se por 

pontes de hidrogênio, expondo o grupo hidroxila da amilose e amilopectina. Este processo 

causa aumento do inchaço e solubilidade dos grânulos. O poder de inchamento e solubilidade 

fornecem a interação entre as cadeias de amido dentro das zonas cristalinas e amorfas. A 

extensão desta interação é influenciada pela proporção de amilose e amilopectina e também 

por suas características como peso molecular e distribuição de cadeias laterais, grau e 
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comprimento das ramificações e conformação das cadeias. O complexo amilose-lipídeo  

restringe a solubilização e expansão (Swinkels, 1985). O alto poder de expansão e solubilidade 

da fécula de batata é provavelmente devido ao elevado conteúdo de grupos fosfatos localizado 

na amilopectina. Essa característica ocasiona repulsão entre os grupos fosfatos e cadeias 

adjacentes, com aumento da hidratação pelo enfraquecimento da extensão de ligações dentro 

da região cristalina (Galliard e Bowler, 1987). Os valores de poder de inchamento e 

solubilidade de féculas de diferentes fontes botânicas estão relacionados no Quadro 06. 

 

Quadro 06. Poder de inchamento e solubilidade de féculas de diferentes fontes botânicas e as 
temperaturas em que ocorrem. 

Fonte de amido Nome comum Poder de inchamento  Solubilidade %  
Ipomea batatas Batata doce 80 (90 oC) 68 (90 oC) 
Dioscorea abyssinica Inhame 23 (85 oC) 11 (85 oC) 
D. alata Inhame 20,5 (95 oC) 7,8 (95 oC) 
D. cayenensis Inhame 16,9 (95 oC) 13,8 (95 oC) 
D. dumetorum Inhame 18,6 (95 oC) 16,8 (95 oC) 
D. rotundata Inhame 21,5 (95 oC) 11,9 (95 oC) 
Manihot esculenta Mandioca 51 (95 oC) 26 (95 oC) 
Canna edulis Biri  19 (95 oC) 17 (95 oC) 
Fonte: Adaptado de Hoover, 2001. 

 

Acima da temperatura de gelatinização o processo de expansão do 

grânulo é irreversível devido à perda da estrutura cristalina no gel. Entretanto, alguma ordem 

indefinida é mantida neste gel (a menos que haja rompimento mecânico), porque o poder de 

expansão é dependente da temperatura e é reprodutível (Morrison, 1995). O poder de 

expansão e a solubilidade do amido fornecem evidências de ligações não covalentes entre as 

moléculas no interior dos grânulos (Rickard et al, 1991). De acordo com os autores, muitos 

fatores podem influenciar o grau e o tipo de associação em nível molecular. A taxa  
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amilose/amilopectina, as características de cada fração em termos de distribuição de peso 

molecular, o grau e extensão de ramificações e as conformações das cadeias de amilose e 

amilopectina são alguns desses fatores (Franco et al, 2001). 

Amidos de diferentes fontes botânicas apresentam distintos poderes de 

inchamento (intumescimento) e solubilidade dos grânulos. O amido de milho, por exemplo, 

apresenta inchamento limitado, que ocorre em dois estágios. Isto sugere dois tipos de forças 

envolvidas nas interações entre as cadeias poliméricas, que relaxam em diferentes 

temperaturas. Féculas de batata e de mandioca apresentam grande inchamento que ocorrem em  

temperaturas mais baixas, o que indica interações mais fracas e uniformes. De maneira geral, a 

solubilidade e o poder de inchamento apresentam-se correlacionados (Leach et al., 1959). 

 

2.4.2 Capacidade de ligação dos grânulos com água fria 

 

Grânulos de amido nativos são insolúveis em água abaixo de sua 

temperatura de gelatinização. Eles expandem um pouco em água fria (10 – 20 %) devido à 

difusão e absorção de água dentro das regiões amorfas, entretanto esta expansão é reversível 

pela secagem (Biliaderis, 1991). De acordo com Rickard et al. (1991), as moléculas de água 

intimamente absorvidas às macromoléculas são denominadas “água ligada” e refletem a 

habilidade de uma superfície molecular em formar ligações fracas, não-covalentes, com a 

água. O teor de “água ligada” associada aos grânulos de amido influencia as características de 

expansão dos mesmos.  
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A elevada capacidade de ligação dos grânulos com água é atribuída à 

perda de associação dos polímeros do amido no grânulo nativo (Soni et al., 1985). Esta 

propriedade é importante na produção de produtos expandidos como snacks, biscoitos, etc. 

 

2.4.3 Gelatinização 

 

Segundo Tester e Morrison (1990), a gelatinização, num sentido 

restrito, é a desordem térmica da estrutura cristalina em grânulos nativos de amido. Num 

sentido mais amplo, ela inclui eventos relativos ao inchamento dos grânulos e lixiviação de 

polissacarídeos solúveis.  

As principais mudanças que ocorrem durante a transformação do 

amido são o aumento da área de superfície, a diminuição da cristalinidade (gelatinização) e a 

despolimerização das macromoleculas do amido e formação do gel. O inchamento do grânulo 

de amido e sua desintegração em aquecimento prolongado leva à mudanças na viscosidade e 

em outras propriedades reológicas da pasta de amido, que são características particulares de 

cada tipo (Akalu et al., 1998). 

O amido, quando aquecido em excesso de água, passa por uma fase de 

transição de ordem-desordem chamada gelatinização. A precedente fase é associada à difusão 

da água no grânulo, ao inchaço pela penetração de água da região interior amorfa, à hidratação 

e inchaço radial do grânulo do amido, à perda da birrefringência ótica, ao aumento do calor, à 

perda da ordem cristalina, ao desenrolamento e dissociação das duplas hélices da região 

cristalina e, finalmente, à lixiviação da amilose (Hoover, 2000). 
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A maioria dos atributos de funcionalidade do amido pode ser relatada 

pela interação de amido com água, dependente da temperatura, num processo conhecido como 

gelatinização (Zeng et al, 1997). 

De acordo com Morrison (1995), nas zonas amorfas os componentes 

que expandem são a amilose e, em menor proporção, a amilopectina, cuja expansão é limitada 

pela severidade da restrição das camadas essencialmente contínuas de amilopectina cristalina.  

Quando uma suspensão aquosa de amido é aquecida ou submetida a 

certo nível de energia, as ligações relativamente fracas em áreas amorfas entre as micelas 

cristalinas dissociam-se, ocorrendo expansão tangencial e hidratação progressiva para formar 

uma rede de moléculas altamente debilitada. Esta rede é mantida unida pelas micelas ainda 

persistentes (Ziemba, 1965). De acordo com Zeng (1997), quando o amido é aquecido na 

presença de água, os grânulos incham e absorvem água; pontes de hidrogênio são quebradas 

com eventual perda da irreversibilidade da estrutura cristalina (gelatinização). A expansão dos 

grânulos torna-se irreversível e a ordem estrutural desaparece, sendo detectada pela perda de 

birrefrigência e pelo difratograma de Raio X. A ordem cristalina de grânulos de amido é 

perdida durante a gelatinização (Tsai et al., 1997). Caso os grânulos continuem a se expandir, 

a amilose é lixiviada para a fase aquosa entre os grânulos (Biliarderis, 1991). Este processo 

resulta em aumento substancial de viscosidade. O rompimento, a expansão e a hidratação da 

estrutura granular e ainda a solubilização das moléculas de amido são coletivamente descritos 

sob o termo de gelatinização. De acordo com Ciacco & Cruz (1982), os amidos de diferentes 

fontes mostram distintas faixas de temperatura de gelatinização, que são visualizados nos 

dados de Bermudez, 1997, apresentados no Quadro 07. 
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Quadro 07. Temperatura de gelatinização (oC ) de féculas de diferentes fontes 
botânicas. 

Nome botânico Nome vulgar Temperatura de 
gelatinização 

(oC) 
Arracacia xanthorrhiza Mandioquinha Salsa 58 
Cana edulis Biri 65-70 
Colocasia esculenta Taro 80-86 
Dioscorea spp. Inhame 69-97 
Ipomea batatas Batata Doce 57-90 
Manihot esculenta Mandioca 62-68 
Maranta arundinacia Araruta 70 
Solanum tuberosum Batata 58-67 

           Fonte: Bermudez, 1997. 
 

De acordo com Jenkins (1994), citado por Hoover (2001), a 

gelatinização em excesso de água é primariamente um processo de inchamento dirigido. Este 

inchaço age de forma a desestabilizar os cristais da amilopectina dentro da lamela cristalina, 

sendo violentamente separados. Os pequenos cristais são destruídos primeiro. Este processo 

ocorre rapido e individualmente para cada cristal, mas numa amplitude maior para todo o 

grânulo. O mesmo mecanismo ocorre em condições de pouca água. Todavia, se houver água 

insuficiente para a gelatinização completa, em alta temperatura os cristais remanescentes 

simplesmente fundem-se. 

Segundo Gough e Pibus (1971) citados por Franco et al., (2001), 

quando o amido é aquecido em água com temperatura acima de 60oC, há gelatinização em 

intervalo de 0,5 a 1,5oC para cada grânulo. Rickard et al. (1991) informam ainda que os 

grânulos não têm exatamente a mesma temperatura de gelatinização. Em uma população de 

grânulos naturais, a transição ocorre a um intervalo de 5 a 15oC. A entalpia de gelatinização é 

de cerca de 15 J/g para todos os amidos nativos, mas é geralmente mais elevada para amidos 
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de tuberosas. A temperatura de pico da endoterma de gelatinização dos amidos nativos é, em 

geral, 65oC, mas pode variar com a fonte botânica, com a variedade e as condições de campo. 

Tester (1997), citado por Hoover (2001), tem postulado que a extensão 

da integridade da cristalinidade é refletida pela temperatura de gelatinização. As propriedades 

de gelatinização e o poder de inchamento são controlados, em parte, pela estrutura molecular 

da amilopectina (unidade de comprimento de cadeia, extensão de ramificações e peso 

molecular), pela composição do amido (taxa de amilose e amilopectina, cadeia de amilose 

complexada com lipídeos e quantidade de fósforo) e pela arquitetura do grânulo (taxa de 

cristalinidade e áreas amorfas). A estrutura molecular de muitas féculas de raízes e tuberosas 

ainda não foi determinada. Deste modo, não é possível discutir a relação estrutura-

gelatinização nestes amidos. Os parâmetros de gelatinização para diferentes fontes de amido 

têm sido determinados para diferentes razões entre amido e água e diferentes taxas de 

aquecimento, o que faz com que seja difícil uma comparação da propriedade de gelatinização 

entre amidos de fontes variáveis (Hoover, 2001). 

Em decorrência da baixa ordem de cristalinidade, a região amorfa 

hidrata-se inicialmente e é mais frágil à ação do calor do que a região cristalina. A 

desestabilização e expansão da região amorfa durante o aquecimento de uma suspensão de 

amido facilita a ação posterior de desestabilização da região cristalina, por remover moléculas 

da mesma, a medida que a temperatura se eleva. Sob baixas temperaturas de aquecimento, 

próxima à temperatura de início da gelatinização, o processo ocorre primeiramente nas regiões 

amorfas do grânulos. Sob aquecimento continuado à mesma temperatura, todas aa regiões 

amorfas podem ser desestabilizadas e as regiões cristalinas podem começar a gelatinizar. A 

extensão deste processo, entretanto, é dependente da temperatura. Com a sua elevação, a 
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extensão da regiões cristalinas gelatinizadas também aumenta. Quando a temperatura é 

suficientemente elevada, as regiões amorfas e cristalinas gelatinizam-se. As regiões amorfas 

podem ser interpretadas como “promotoras” de gelatinização das regiões cristalinas do 

grânulo. De um modo geral, os grânulos de amido mais resistentes deveriam apresentar 

energia de ativação mais elevada, presumivelmente por causa do grande número de pontes de 

hidrogênio. As ordens de cristalinidade mais elevadas produzem picos mais agudos no padrão  

de difração de Raio X e temperaturas de gelatinização mais elevadas (Lund, 1981). 

 

2.4.4 Viscosidade 

 

Quando há aplicação de calor, a transição para pasta de uma suspensão 

de amido em água, é acompanhada por grande aumento de viscosidade. Alterações de 

viscosidade também acompanham a formação de gel pelo resfriamento do mesmo. As 

variações de viscosidade são medidas por viscoamilógrafo que registra a alteração da 

viscosidade de um sistema amido/água em relação à temperatura e ao tempo. A viscosidade da 

pasta do amido parece ser determinada por dois fatores: o grau de inchamento dos grânulos e a 

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

Há amidos com alto poder de inchamento como os de batata, da mandioca e do amido cerosos. 

Os grânulos desses amidos incham muito quando cozidos em água e as forças de manutenção 

se tornam frágeis frente à agitação mecânica, o que é revelado pela instabilidade ao cozimento. 

Amidos ricos em amilose, por outro lado, apresentam grânulos com inchamento limitado. 

Devido à rigidez interna das moléculas lineares fortemente associadas, os grânulos desses 
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amidos não incham o suficiente para formar pastas viscosas quando cozidas em água, sob 

condições normais (Schoch e Maywald, 1968). 

A concentração das suspensões de amido tem grande influencia no 

perfil viscoamilográfico das pastas. Aumentando-se a concentração de amido, a viscosidade 

aumenta e a temperatura de empastamento diminui. Não se deve confundir essa temperatura 

de pasta com a temperatura de gelatinização, pois a primeira depende da concentração de 

amido em suspensão e a segunda representa a temperatura na qual a estrutura cristalina do 

grânulo se funde. Segundo Mestres e Mouquet, 1996, geralmente ocorre um pico de 

viscosidade nos amilogramas obtidos com suspensões mais concentradas de amido, pico 

muitas vezes ausente em concentrações mais baixas. 

Quando uma pasta de amido é deixada em repouso antes ou depois de 

esfriar, a tendência é que se estabeleçam ligações intermoleculares, formando um gel. As 

regiões em que estas ligações nos géis ocorrem, aumentam em número durante o período de 

repouso, tornando a rede mais firme e compacta, segundo o número, o tamanho e a 

distribuição das regiões micelares (Hodge e Osman , 1985).  

Medidas reológicas são freqüentemente usadas para testar a 

performance do amido em situações práticas. Aplicando processos de cisalhamento e 

aquecimento, tem-se como resultado a relação muito delicada entre a água e os grânulos de 

amido (Visser et al., 1997).   

Amidos com baixo teor de amilose geralmente apresentam baixa 

temperatura de gelatinização, alto pico de viscosidade e largo ponto de quebra, em 

comparação aos amidos com alto conteúdo de amilose (Craig et al, 1989). 
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As características de pasta de amidos de diversas fontes botânicas 

estão apresentadas no Quadro 08. Alguns pontos da curva de empastamento do viscosímetro 

Brabender destes amidos têm sido determinados em diferentes concentrações e os pH não 

foram mencionados. Apesar da difícil comparação significativa dos dados apresentados, é 

evidente que os amidos extraídos da espécie Dioscorea (alata, rotundata, dumetorum, 

esculenta e abyssinica) exibem maiores temperaturas de pasta e estabilidade térmica do que os 

amidos de batata (Solanum tuberosum), batata-doce (Ipomea batatas), mandioca (Manihot 

esculenta), biri (Canna edulis) e araruta (Maranta arundinacia). O fato sugere a presença de 

fortes ligações no interior do grânulo de espécies de Dioscorea. A ausência de picos nos 

amidos da espécie Dioscorea é característica também das curvas de empastamento de amido 

de leguminosas (Hoover, 2001). 

 

Quadro 08. Características de pasta de féculas de diversas fontes botânicas. 
Fonte de amido Concentração Temperatura de pasta (oC) Pico de viscosidade (UB) 

Ipomea batatas  4% 66,5 – 68,0 550-560 
Manihot esculenta  6% 62 590 
Dioscorea alata  5% 74 Sem pico 
D. rotundata  4,5% 76 Sem pico 
D. dumetorum  4,5% 82 Sem pico 
D. esculenta  4,5% 82 Sem pico 
D. abyssinica  6% 72,9 781 
Canna edulis  4,4% −∗− 300 
Maranta arundinacia  5% 72,7-75,9 337-410 

 −∗−: dado não disponível; UB: unidades Brabender 
  Fonte: Adaptado de Hoover, 2001. 

 

A viscosidade é um parâmetro importante. A forma de medida mais 

tradicional é através do viscoamilógrafo Brabender, utilizando-se o método proposto por 

Mazurs et al (1957).  Este método permite informações em gráficos que relatam o 

comportamento da viscosidade do amido. Geralmente, se utiliza a seguinte programação de 
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temperatura/tempo: aumento da temperatura até 95oC, mantida por 30 minutos, resfriamento 

até 50oC, mantida por 30 minutos. Tais informações, na literatura, são abundantes porém, 

quando se compara os dados citados, não há unanimidade em relação aos fatores envolvidos 

(concentração, temperatura e tempo). Isto faz com que muitos ajustes sejam necessários para 

obter gráficos dentro dos limites de 0 e 1000 Unidades Brabender (UB). Para contornar este 

problema, a maioria dos trabalhos relatados coloca, no mesmo gráfico, amidos considerados 

padrões: como o de milho e da batata (Franco et al., 2001). Algumas características do 

viscoamilógrafo de féculas de raízes e tuberosas, com as concentrações já citadas no Quadro 

08, são apresentados no Quadro 09. 

A viscosidade do gel de fécula ou amidos é, na maioria das vezes, 

estudada somente em aparelhos como Brabender e RVA, que mostram o comportamento do 

gel apenas nestas condições.  

 

                Quadro 09. Características do viscoamilógrafo de féculas de diferentes fontes 
botânicas. 

Fonte de amido   Viscosidade 
(UB)  

  

 95oC 95oC/30 min 50oC 

Ipomea batatas (batata doce) 550-560 750-900 920-950 
Manihot esculenta (mandioca) 290 34 180 
Dioscorea alata (inhame) 100 140 160 
D. rotundata (inhame) 450 630 −∗− 
D. dumetorum (inhame) 25 25 −∗− 
D. esculenta (inhame) 25 55 −∗− 
D. abyssinica (inhame) 756 731 1282 
Canna edulis (biri)  −∗− 460 660 
Maranta arundinacia (araruta) −∗− 240-373 393-625 

       −∗−: dado não disponível 
       Fonte: Adaptado de Hoover, 2001. 
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A metodologia de análise com Brabender vem sendo gradualmente 

substituída pela que utiliza o Rapid Visco Analyser (RVA). O RVA proporciona mensurações 

equivalentes, usando menor quantidade de amostra, e permite tanto a avaliação da estabilidade 

térmica, da temperaturas características e da estabilidade oxidativa, quanto a interação com 

outros componentes da fração amilácea como os lipídeos, proteínas, fósforos, etc. (Franco et 

al., 2001). Ambos os equipamentos, Brabender e RVA, medem a viscosidade em unidades 

arbitrárias. 

O viscosímetro Brookfield apresenta medição analógica, digital ou 

programável. O tipo analógico pode fornecer viscosidade pontual (Manual do Brookfield). 

Este aparelho mede em unidades absoluta centipoise (cp). Embora tenha o inconveniente de 

alguns modelos não proporcionar o registro da evolução da viscosidade em relação ao tempo e 

à temperatura, é muito usado nas empresas por ser mais barato, simples e rápido. 

Yamada et al. (1987) estudaram o tratamento de fécula de batata com 

solução de HCl 0,05 N, seguido por tratamento com solução de KOH 0,02 N ou solução 

saturada de Ca(OH)2. O uso destes compostos reduz as curvas de viscosidade no Brabender. A 

extensão desta redução segue a ordem Ca+2 > H+ > K+. A maior redução de viscosidade 

observada com o Ca+2 foi atribuída ao efeito de ligações cruzadas entre Ca+2 e grupos fosfatos 

da amilopectina. É evidente que muitos estudos são necessários para explicar como estes íons 

influenciam a viscosidade. Na opinião dos autores, a influência de íons na viscosidade do 

amido é provavelmente devido a ação recíproca de dois fatores: (a) estruturação das moléculas 

de água ao redor dos íons, o que pode reduzir o poder de inchamento do grânulo, resultando 

numa menor viscosidade e (b) interações de íons com grupos fosfatos na amilopectina. A 
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extensão destas interações é provavelmente influenciada pelo grau de hidratação do íon e pelo 

conteúdo de monoéster fosfatado. 

 

2.4.5 Fenômeno de Retrogradação 

 

A ação reversa da gelatinização é a retrogradação, explicada pela 

associação intramolecular (Ziemba, 1965). 

Grânulos de amido, quando aquecidos em excesso de água em 

temperatura acima da temperatura de gelatinização, passam por um inchamento irreversível, 

resultando na lixiviação da amilose na solução. Na presença de alta concentração de amido, 

esta suspensão forma um gel elástico com o resfriamento. As interações moleculares, 

principalmente as pontes de hidrogênio entre cadeias de amido que ocorrem depois do 

resfriamento, são chamadas de retrogradação. Estas interações são dependentes do tempo e da 

temperatura. Géis de amido são um sistema desequilibrado e, portanto, passam por mudanças 

estruturais durante o armazenamento (Ferrero et al., 1994). Hoover (2001) cita vários autores 

que atribuem a firmeza inicial do gel, durante a retrogradação, à formação de um gel matriz de 

amilose. O subseqüente e lento aumento na firmeza do gel é atribuído recristalização da 

amilopectina. Durante a retrogradação, a amilose forma associações do tipo dupla hélice de 

40-70 unidades de glicose, enquanto que a cristalização da amilopectina ocorre por associação 

externa de cadeias curtas (DP=15). A retrogradação do amido proporciona padrão de difração 

de raio X tipo B, e apresenta regiões amorfas e cristalinas.  

Os géis de amido formados durante a gelatinização não são estáveis. 

Por esfriamento e/ou por armazenamento produzem-se diferentes transformações estruturais 
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que, em seu conjunto, se definem como retrogradação. Esta fração é constituída 

principalmente por amilose retrogradada, onde as cadeias de amilose se reassociam mediante a 

formação de novas pontes de hidrogênio e dão lugar a uma estrutura parcialmente cristalina 

(Berry 1986). A retrogradação do amido é o processo que ocorre quando as moléculas se 

reassociam e formam uma estrutura ordenada durante o armazenamento. Num primeiro passo, 

duas cadeias podem associar-se. Sob condições favoráveis, uma ordem cristalina aparece e 

ocorre separação da fase física. Durante essa reassociação, há liberação de água, processo que 

recebe o nome de sinérese (Atwell et al., 1988). A retrogradação é  importante no uso 

industrial do amido, pois pode ser a chave para sua aplicação (Liu e Thompson, 1998). Em 

produtos como molhos de salada, cremes e mostarda, a sinérese pode causar instabilidade da 

pasta de amido, com liberação de água e com redução da qualidade dos produtos. 

Importante atributo funcional nos alimentos à base de amido, a 

retrogradação é uma reassociação de polímeros de amido depois de passar pela gelatinização, 

que resulta em gel firme. Depois do aquecimento do amido a 90-95oC, a amilose reassocia-se 

rapidamente durante o esfriamento, enquanto a amilopectina recristaliza vagarosamente 

durante o armazenamento (Mua and Jackson, 1998). Biliaderis (1991) cita que o tempo de 

armazenamento influi  de forma diferente na retrogradação da amilose e da amilopectina. A 

amilose é um polímero linear e a associação de cadeias para a formação de pontes de 

hidrogênio é evidenciada depois de um curto tempo de armazenamento. Ao contrário, a 

amilopectina é um polímero ramificado cujo mecanismo proposto para a retrogradação 

implica na associação de cadeias curtas de suas ramificações, e sua retrogradação só é notada 

em tempos maiores de armazenamento em comparação à amilose (Escarpa e González, 1997). 
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Em geral é aceito que a amilose é o único componente do amido que 

intervém na retrogradação, excluindo a contribuição da amilopectina. Em estudos mais 

recentes, mostram que sob determinadas condições experimentais, a retrogradação da 

amilopectina não pode ser excluída do total da fração do amido retrogradado (Escarpa et al, 

1996). Em amidos de genótipos não-mutantes, a amilose é responsável por mudanças em  

menos de 24 horas. A amilopectina é responsável por mudanças estruturais  e reológicas no 

gel de amido em períodos mais longo. A quantidade de água no gel e a temperatura de 

estocagem podem afetar a taxa e a extensão da retrogradação. A retrogradação do amido 

aumenta com o elevação da temperatura inicial de aquecimento, dentro do limite da 

temperatura de gelatinização (Liu and Thompson, 1998). 

 

 

2.4.6 Transparência da pasta de amido 

 

Nos sistemas água-amido, o inchamento e a fragilidade dos grânulos 

podem afetar a transparência das pastas (Craig et al., 1989). Segundo os autores, amidos  

cozidos em água, mostram comportamento diferentes à luz visível, dependendo do grau de 

integridade do grânulo e da associação de suas cadeias depois do empastamento. A série de 

experimentos que altera a integridade do grânulo e a associação da cadeia de amido depois do 

empastamento, resultam na classificação das pastas de amido em 3 categorias, dependendo de 

sua estrutura e comportamento frente à luz: (a) pequena ou nenhuma estrutura granular e 

nenhuma associação de cadeias depois do empastamento. Estas pastas de amido são 

extremamente transparentes que quase não refletem luz (baixa brancura) e fornecem imagens 
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fortes e claras de objetos vistos através delas. Como exemplo, citam-se géis de fécula de 

batata, amidos catiônicos e aniônicos ou amidos dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO) e 

soluções alcalinas; (b) pequena ou nenhuma estrutura granular com substancial associação de 

cadeias depois do empastamento. Estas pastas serão moderadamente transparentes por causa 

de uma deficiência de estrutura granular, mas irão refletir ou dispersar uma quantidade 

significativa de luz por causa de um grande número de zonas de junções na fase dispersa. 

Como as pastas tem aparência branca, elas reduzem a nitidez de imagens vistas através delas. 

Como exemplo, citam-se géis de fécula de mandioca, milho ceroso etc.; (c) vestígios de 

grânulos inchados com pequena associação de cadeias depois do empastamento. Estas pastas 

de amido não são transparentes, em razão dos restos de grânulos que refletem luz em 

diferentes extensões e fornecem imagens distorcidas. Esta refração reduz a transmitância da 

luz em direção ao observador. Estas pastas apresentam-se como moderadamente brancas, 

como as pastas de trigo ou milho. 

Os grânulos de alguns amidos, tais como os de mandioca, se dispersam 

quase que completamente em água quente, mas as imagens vistas através de suas pastas não 

são tão claras quanto àquelas vistas em fécula de batata. Durante a dissolução, as moléculas da 

fécula de mandioca têm conformação em colapso e podem se associar para formar zona de 

junção (Craig et al., 1989). Estas zonas são grandes se comparadas com o comprimento de 

onda de iluminação. A luz é dispersa por reflexão da superfície destas zonas e as pastas 

parecem brancas contra um fundo preto. De acordo com estes autores, esta zona de junção, 

que leva à brancura, não é somente intramolecular, mas pode ser também intermolecular e está 

ligada possivelmente à estrutura da amilopectina. Os autores encontraram 73% de 

transmitância a 650 nanômetros (nm) para fécula de mandioca (Craig et al., 1989). 



 

 

64

 

O amido de cereais caracteriza-se por ser mais consistente, pouco 

viscoso e de coloração mais opaca, com aplicação para confecção de pudins e sobremesas 

prontas. As féculas apresentam géis mais fracos, pouco consistentes mas muito viscosos e 

translúcidos ou transparentes (Hoover, 2001). 

A transparência é uma característica altamente vantajosa no que diz 

respeito a sua aplicação na industria de alimentos, como por exemplo, na cobertura de torta de 

frutas (Zheng, Han and Bhatty, 1998). 

As pastas de amido são utilizadas quando se deseja, dentre outras 

características, um produto brilhante, sem que se mude sua coloração inicial. Como exemplo,  

citamos sopas prontas, pudins, cremes, etc (Vilpoux, 2001). 

 

2.5 Matérias-primas alternativas para produção de amidos 

 

Com dimensão continental, o Brasil apresenta grande número de 

culturas amiláceas disponíveis, porém pouco aproveitadas. A identificação de novas culturas 

para produção de amido pode possibilitar a redução de custos de produção e do uso de 

produtos químicos utilizados na indústria alimentícia. 

As raízes e tubérculos comercializados no Brasil são a batata (Solanum 

tuberosum), mandioca (Manihot esculenta), batata doce (Ipomea batatas), inhame (Dioscorea 

spp.), taro (Colocasia esculenta) e mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza). Estas raízes 

e tubérculos apresentam  potencial para a produção de amido nativo. Entretanto há poucos 

dados técnicos sobre a qualidade de suas féculas, com exceção da mandioca e da batata, 

aumentando, assim, a dificuldade de seu aproveitamento (Bermúdez, 1997). 



 

 

65

 

Os amidos isolados de diferentes fontes botânicas são conhecidos por 

terem propriedades funcionais diferentes. Tradicionalmente, as diferenças na funcionalidade 

do amido são atribuídas à taxa de amilose/amilopectina, aos pesos moleculares distintos, ao 

comprimento da cadeia e ao grau de ramificação (Mua e Jackson, 1998). A composição 

química e as características físicas são típicas da origem biológica do amido. Swinkles (1985) 

indica a diferença entre os principais amidos comerciais com respeito à produção, aplicação e 

composição dos grânulos de amido, amilose e amilopectina, características de gelatinização, 

propriedades da pasta de amido e propriedades de filme de amido. 

O Quadro 10 apresenta o ciclo vegetativo e o rendimento de algumas 

raízes e tubérculos da América Latina. 

Quadro 10. Rendimento agrícola e de extração de tuberosas. 
Rendimento 

 
amido (g/100g) 

Nome botânico Ciclo 
vegetativo 

(meses) Agrícola  
(t. raiz/ha) Base úmida matéria seca 

Arracacia xanthorrhiza 10-12  25 5-23 48-55 
Cana edulis1 10-12 30 −∗− 60 

Colocasia esculenta 7-12  15-20 15-33 77 
Dioscorea spp. 12-15  30 8-33 27-80 
Ipomea batatas 4-7 10-15 18-22 69-72 
Manihot esculenta 6-20 13-20 22-27 85-87 
Maranta arundinacia 7 6-12 8-16 −∗− 
Solanum tuberosum 3-4 50-80 18 65-68 

  −∗−: dado não disponível 
Fonte: (1): Dados do CERAT, 2000.  
            Adaptado de Bermudez, 1997. 
        

 

Na Europa e nos Estados Unidos, as pesquisas de amido localizam-se  

essencialmente sobre milho, trigo, batata e, em proporções inferiores, sobre arroz, mandioca e 

amaranto. Na América do Sul, as numerosas fontes de raízes e tubérculos são sub utilizadas. 
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Esses amidos, pouco estudados até agora, são suscetíveis de apresentar características físico-

químicas diferentes dos amidos comuns de utilização industrial (Bermúdez, 1997). Em 1997, 

Bermúdez analisou o comportamento do amido de 42 plantas de origem tropical frente à 

esterilização, congelamento e acidez. Essa grande quantidade de plantas, que não aborda as 

diferentes variedades de cada espécie, oferece um campo de estudo muito maior que o uso das 

plantas tradicionais para a descoberta de novos amidos. Alguns dos amidos analisados por 

Bermüdez possuem propriedades comparáveis às dos amidos modificados.  

A composição do amido, especialmente em termos de amilose e 

amilopectina, tem sido o maior fator isolado para explicar o comportamento funcional da 

pasta, mas a estrutura granular, o peso molecular de cada componente, a intensidade de 

estabilidade interna e a extensão de cristalinidade e da zona amorfa poderiam ser considerados 

(Cereda e Wosiacki, 1985). 

No mundo, o setor alimentar é o principal consumidor de amido, tanto 

na forma nativa como na modificada ou na hidrolisada. Em revisão de literatura, enfatiza-se o 

elevado uso de amido no setor alimentício, principalmente como base para alimentos 

preparados. Essa industria está em fase inicial de desenvolvimento no Brasil, fazendo supor 

um crescimento elevado destes mercado nos próximos anos (Franco et al., 2001). 

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

apresentam de 40 a 90% do peso seco constituído por amido, os grãos de leguminosas, com 30 

a 70% e as tuberosas com 65 a 85% (Guilbot e Mercier, 1985). 

Na Europa, a produção de amido está próxima de 8 milhões de 

toneladas (Peigné, 1997). Segundo o autor, os Estados Unidos é o primeiro produtor mundial 

com 18 milhões de toneladas, a quase totalidade a partir do milho. No Brasil, a produção 
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estimada de amido é de 1 milhão de toneladas por ano, enquanto que a Tailândia, primeiro 

produtor mundial de fécula de mandioca, produz 2,6 milhões de toneladas de amido por ano 

apenas a partir da mandioca (Franco et al., 2001). 

Exceto na Ásia, as industrias de extração de amido se especializaram 

em número limitado de matérias primas como milho, trigo, mandioca e batata inglesa 

(Bermudez, 1997).   

 

2.6 Extração de amido 

 

A extração do amido de forma comercial é feita por moagem ou 

ralação, separação da fibra e suspensão de amido em água, centrifugação, purificação, 

desidratação e secagem. Amidos não comerciais podem exigir etapas extras (Figura 05). 
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                                           água 
LAVAGEM 

↓ 
                                                                                     

DESCASCAMENTO 
↓ 
 

PICAGEM 
↓ 
 

RALAÇÃO 
↓ 
 

EXTRAÇÃO 
(peneira de 130 µm) 

 ↓ 
                                                                                                                     bagaço 

EXTRAÇÃO 
(peneira de 70 µm) 

↓ 
PRIMEIRA CENTRIFUGAÇÃO 

↓ 
 

SEGUNDA CENTRIFUGAÇÃO 
↓ 
 

FILTRAÇÃO 
↓ 
 

SECAGEM 
↓ 
 

EMPACOTAMENTO 
 
 
 
Fonte: Jacquey, 1999. 
Figura 05. Esquema de extração industrial de fécula de mandioca. 
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Alguns estudos estão sendo feitos com amidos de fontes não 

tradicionais como o amaranto e o taro. A extração destes amidos ainda está sendo aprimorada, 

pois cada matéria prima apresenta características diferentes. A extração de Dioscorea 

rotundata utiliza muita água (Moorthy, 1989), enquanto o biri (Canna edulis) necessita do uso 

de antioxidante na proporção de 5g/L  para se evitar o escurecimento da fécula (Leonel et al., 

2001).  

Bermudez (1997) extraiu amido em bancada. Para isso utilizou um 

processador para extração com 15.500 rpm, secou as féculas em estufas e utilizou centrífuga 

de laboratório para a decantação das féculas com tamanho pequeno dos grânulos, como é o 

caso da fécula de inhame. 

Também em laboratório, Sarmento (1989) relata que as raízes lavadas 

e descascadas de mandioca foram trituradas com água num homogenizador e a pasta resultante 

passou por peneira USBS-325. O material, retido na peneira, foi triturado e peneirado por mais 

2 vezes. O amido sedimentado foi tratado com solução hidróxido de sódio (NaOH) 0,15% e 

passado em peneira USBS-325. Após ressuspensão do sedimentado em solução de NaOH 

10%, o amido foi lavado com água destilada até pH 6, parcialmente desidratado com etanol e 

seco em estufa com circulação forçada de ar (40 a 45oC). 

No Brasil, a extração em escala industrial é realizada apenas com a 

mandioca e o milho. 
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3. MATERIAIS e MÉTODOS 

 

As etapas da pesquisa foram de extração das féculas, caracterização 

fisico-química e as principais características funcionais foram avaliadas pela interação das 

características do complexo gel/sol, depois das féculas passarem por processo de estresse. 

Essas etapas foram realizados no CERAT/UNESP na Fazenda Experimental Lageado da 

UNESP, Câmpus de Botucatu, S.P. 

 

3.1 Material 

 

Para a extração das féculas foram selecionadas as seguintes matérias-

primas: mandioca (Manihot esculenta), batata doce (Ipomea batatas), mandioquinha salsa 

(Arracacia xanthorrhiza) e inhame (Dioscorea ssp). Essas matérias-primas foram adquiridas 

em mercado varejista da cidade de Botucatu, tendo como procedência o Centro Estadual de 

Abastecimento S.A. (Ceasa) de São Paulo (capital). O biri (Canna edulis) e a araruta (Maranta 

arundinacia) foram fornecidos pela equipe de agricultura do Projeto Temático (Processo 
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FAPESP no 98/01649-9), a partir de cultivo em campos experimentais da UNESP da Fazenda 

Lageado, Botucatu, SP. 

 

3.2 Metodologia de extração das féculas 

 

As raízes foram primeiramente lavadas para retirada das impurezas. 

Em seguida, foram descascadas e cortadas em pedaços menores, antes de serem batidas com 

água num liqüidificador industrial de aço inox de marca Visa Metalúrgica, com capacidade de 

20 litros e rotação de 3.370 rpm. O tempo de moagem foi de 5 minutos para todas as matérias-

primas. Esta etapa é muito importante por permitir a liberação dos grânulos de amido do 

parênquima das raízes. A suspensão obtida pela moagem foi passada por peneiras de abertura 

de 0,075 e 0,045 mm, respectivamente. A extração de fécula de biri, por apresentar grânulos 

maiores, usou somente a peneira de 0,075 mm. 

A suspensão de fécula decantou por no mínimo 30 minutos, e após 

isso, a fécula foi recuperada do fundo do recipiente. 

O bagaço retido nas peneiras foi batido por mais uma vez no 

liqüidificador industrial, por 2 minutos para retirada do amido residual. 

Com o objetivo de se retirar maior quantidade de impurezas, a fécula 

foi lavada com água, até que o sobrenadante estivesse limpo. Então, foi seca em “Flash Drier” 

(secador pneumático) piloto, à temperatura de 37 - 40oC (temperatura de alimentação do 

ciclone). A faixa de temperatura foi selecionada para que o processo de secagem não 

interferisse nas características das féculas. Esta temperatura não era suficiente para garantir a 

secagem do amido em uma só etapa para que apresentasse umidade igual ao do produto 
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comercializado, que de acordo com a legislação brasileira é de 10 a 14 %. Para contonar esse 

problema, as féculas eram passadas por duas vezes, ou mais, no secador para se obter a 

umidade correta. 

O processo de extração diferiu de Bermudez (1997) na quantidade de 

matéria-prima extraída, ao redor de 5Kg, maior do que extraída pelo autor, e na secagem que 

foi feita em estufa, enquanto que na presente pesquisa foi utilizando um “Flash Drier”, que 

causa perdas de até 20%. 

Por apresentarem componentes fenólicos, algumas raízes como a 

batata-doce, o biri e o inhame, escurecem quando cortadas. Por este motivo, utilizou-se o anti-

oxidante metabissulfito de potássio (P.A.) (Soni et al., 1990 e Bermudez, 1997), em 

concentração de 0,2 % para a batata doce (Ipomea batatas) e o inhame (Dioscorea ssp) e, 

0,5% para o biri (Canna edulis). 

A composição das féculas obtidas é apresentada no Quadro 11.  

Quadro 11. Composição das féculas utilizadas nos experimentos expressa em matéria seca 
(g/100 g bs). 
 Batata doce Biri Inhame Mandioca Mandioquinha salsa
Amido 96,0 98,9 95,2 96,8 98,1 
  Amilose % amido 26,5 35,8 30,4 24,4 25,2 
  Açúcares Redutores  0,49 0,02 0,49 0,16 0,03 
Proteína 0,07 0,06 0,21 0,03 0,04 
Lipídeos 0,63 0,07 0,21 0,30 1,25 
Cinzas 0,35 0,20 0,24 0,04 0,04 
Fibras 0,40 0,30 0,49 0,83 0,29 
Somatória 1,45 0,63 1,15 1,20 1,62 
pH 5,90 6,35 5,92 5,34 5,60 
Acidez(*) 1,00 0,85 1,00 1,34 0,80 
Umidade (%) 15,07 17,81 15,79 12,93 19,44 

(*) : ml de NaOH/ 100ml 
Fonte: Cerat, 2001. 
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3.3 Metodologia para o estabelecimento de condições de estresse 

 

Algumas adaptações foram realizadas nas metodologias descritas na 

literatura para se aproximar das condições industriais, não levando em consideração a escala e 

considerando a forma recomendada para o consumidor. Os resultados e as justificativas da 

seleção de parâmetros foram apresentados em artigo para publicação. 

 

3.3.1 Preparo dos géis para as condições de estresse de congelamento, acidez e 

esterilização 

As suspensões de amidoem água (5% p/v) foram colocadas em béquer 

de 3 litros, tiveram o pH ajustados em 3,5 e 2,4 com uma solução de ácido cítrico 1M 

(Guerreiro et al., 2001) sob agitação em um pH-metro, de marca MS Tecnopon, modelo, PA 

200. Foram, então, aquecidas em banho-maria de água fervente (97oC em Botucatu, cuja 

altitude é de 805 metros) por 30 minutos e resfriados à temperatura ambiente (28oC).  

Logo após o resfriamento, foi adicionado benzoato de sódio (0,1%), 

como conservante, no gel com pH natural no estresse de acidez , segundo Bermudez, (1997).  

Segundo Guerreiro et al, (2001), molhos de salada e mostarda 

apresentam acidez na faixa de 3,5, enquanto Bermudez (1997) cita estresse de acidez com pH 

2,4. O tempo de armazenamento de 128 dias foi citado por Bermudez (1997). 
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3.3.2 Resistência ao congelamento/descongelamento 

 

O preparo das amostras seguiu o fluxograma da Figura 06. Para o 

estudo deste estresse foi selecionada a concentração de 5 %  com objetivo de melhor avaliar as 

propriedades funcionais, como a sinérese. A temperatura de congelamento de –20oC foi 

selecionada, não só por ser utilizada pelas industriais de alimentos para o armazenamento de 

pratos preparados, mas, também, por inibir o crescimento microbiano. Além disso, o 

consumidor é orientado tecnicamente a descongelar o produto apenas uma vez, razão da 

escolha de apenas 1 ciclo de congelamento/descongelamento (Guerreiro et al., 2001).  

Após o resfriamento da pasta em temperatura ambiente (testemunha), 

40 ml de gel foram colocados em copinhos de plásticos descartáveis de café (50ml) e 

tampados com folha de papel alumínio. Duas amostras foram congeladas para cada dia de 

análise. Ambas foram descongeladas em temperatura ambiente por, no máximo, 5 horas no dia 

da análise e, enquanto uma delas era centrifugada (Grupo 1), a outra (Grupo 2) era 

recongelada nas mesmas condições (-20oC por 24 horas). Esta amostra era descongelada em 

temperatura ambiente no dia seguinte, por no máximo 5 horas e centrifugada. As amostras 

foram analisadas, em triplicata, com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 dias de armazenamento 

(Guerreiro et al., 2001). 
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SUSPENSÃO DE AMIDO 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

AQUECIMENTO 97oC/30 MINUTOS   
 

RESFRIAMENTO À TEMPERATURA AMBIENTE (28oC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 06. Fluxograma da metodologia de condição de estresse de resistência ao 
congelamento. 
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3.3.3 Resistência a acidez  

Após o resfriamento da pasta à temperaura ambiente (testemunha), 

amostras de 50 g de gel foram colocados em sacos plásticos próprios para frezeer. As análises 

foram realizadas no gel em temperatura ambiente (testemunha) e após 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 

128 dias de armazenamento em temperatura ambiente (28oC) e temperatura de refrigeração 

(B.O.D. a 4oC) e foram analisadas em triplicata (Guerreiro et al., 2001) (Figura 07).  

 
SUSPENSÃO DE AMIDO 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUECIMENTO 97oC/30 MINUTOS 
 

RESFRIAMENTO À TEMPERATURA AMBIENTE (28oC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07. Fluxograma da metodologia de condição de estresse de resistência à acidez. 
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3.3.4 Resistência a esterilização 

 

 Após o resfriamento da pasta à temperatura ambiente, 50 ml de gel 

foram colocados em erlenmeyer de 125 ml e tampados com algodão e folha de papel alumínio. 

O conjunto foi esterilizado por 2 horas a 121oC. As análises foram realizadas no gel em 

temperatura ambiente (testemunha), logo após a esterilização e em 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 

dias de armazenamento em temperatura ambiente (28oC) e temperatura de refrigeração 

(B.O.D. a 4oC) e foram analisadas em triplicata (Guerreiro et al., 2001) (Figura 08). 
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SUSPENSÃO DE AMIDO 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUECIMENTO 97oC/30 MINUTOS 
 

RESFRIAMENTO À TEMPERATURA AMBIENTE (28o) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 08. Fluxograma da metodologia de condição de estresse de resistência à esterilização. 
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3.3.5 Resistência ao corte 

As suspensões de amido em água (10% p/v), foram colocadas em 

béquer de 500 mililitro, tiveram os pH ajustados a 3,0 com 0,20 g de ácido cítrico. Foram, 

então, aquecidas em banho-maria de água fervente (97oC em Botucatu) por 30 minutos.  Após 

o resfriamento da pasta à temperatura ambiente, todo o gel foi batido no eletrodoméstico Mega 

Master Walita, com torque de 60 N/in, medido no torquímetro P.A. Sturtevant, por 5 minutos 

(Figura 09). As análises foram realizadas no gel em temperatura ambiente (testemunha), logo 

após o batimento e depois de 24 horas armazenado a 6oC (Guerreiro et al., 2001).   

 

 

Figura 09. Ilustração do gel de fécula logo após passar pelo estresse de corte. 
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SUSPENSÃO DE AMIDO 10% 

 
 
 
 
 
 
 

AQUECIMENTO 97oC/30 MINUTOS 
 

RESFRIAMENTO À TEMPERATURA AMBIENTE (28oC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Fluxograma da metodologia de condição de estresse de resistência ao corte. 
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3.4 Análises das características funcionais do amido 

 

As análises das propriedades funcionais do amido estão descritas a 

seguir:  

 

3.4.1 Transparência da pasta 

 

As pastas tiveram sua transparência medida em um espectrofotômetro 

da Varian (CARY 50). A leitura foi feita por absorbância a 650 nm (Sarmento, 1997), 

utilizando água destilada como padrão. As amostras foram avaliadas em triplicata. 

 

3.4.2 Sinérese 

 

A metodologia utilizada foi adaptada por Guerreiro et al. (2001), na 

qual géis foram centrifugados a 5000rpm /10 minutos. O líquido liberado foi pesado e 

expresso em porcentagem do peso total da amostra. 

 
 

3.4.3 Viscosidade 

 

A medida de viscosidade aparente da pasta de amido, antes e depois de 

passar por condição de estresse foi medida com o aparelho Brookfield, modelo LVT, haste 1, 

2, 3 ou 4, conforme a viscosidade. 
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3.4.4 Análise estatística 

  

Os dados da análises da transparência, da sinérese e da viscosidade,  

foram analisados através de métodos quimiométricos, que correspondem a ferramentas 

matemáticas e estatísticas, apresentando como principal vantagem a melhor visualização das 

informações que podem ser extraídas de um conjunto de dados. O método empregado foi o 

PARAFAC (PARAFAC, 1997), que permite o estudo multivariado dos resultados, ou seja, 

verifica-se a relação entre as amostras e as variáveis de forma conjunta baseando-se na 

decomposição dos dados em fatores (ou pesos). Para outros métodos de análise, os dados estão 

representados pela Equação 1. A proposta do método empregado foi de decompor a medida 

em três fatores (pesos), como indicado pela Equação 2.  

Equação 1 = biripHnormalx ,min,40   

Equação 2 = iedadepHtempobiripHnormal cbax var,,min,40 =   

Nos gráficos referentes às analises efetuadas com o PARAFAC, o eixo 

“y” corresponde ao peso de cada característica, não apresentando unidade de medida. Quando 

o PARAFAC é usado, cada medida experimental é decomposta em fatores, ou seja, x = 

a.b.c.d, sendo x a medida experimental obtida representada pela medida de transparência, 

viscosidade e sinérese e “a, b, c, d”, os fatores resultantes desta decomposição, representados 

neste trabalho pelo tempo de armazenamento, pela acidez da amostra, pela temperatura de 

armazenamento e pela fonte botânica das féculas. Os resultados mostrados nos gráficos da 

Figura 11 correspondem a estes fatores, com seus valores normalizados e representados nos 

gráficos em colunas azuis. 
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A vantagem do emprego deste tipo de decomposição é a possibilidade 

de analisar variáveis, ou condições, em separado. Este método representa a importância das 

variáveis para a distribuição apresentada no gráfico de cores. Estes gráficos permitem avaliar 

semelhanças e correlações entre as amostras e o gráfico de pesos. Permite, também, tanto 

justificar a semelhança entre as amostras, quanto verificar semelhanças e correlações entre 

variáveis. A Figura 11 é um esquema para melhor visualização do método estatístico aplicado. 

O gráfico de cores, na figura, apresenta os dados das análises indicando que quanto mais 

vermelho maior o valor da análise e quanto mais azul, menor o valor. As cores iguais 

equivalem a valores iguais. 

 

 

Figura 11. Esquema da análise estatística. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A composição do amido extraído influencia diretamente as 

propriedades funcionais. Para BeMiller (1997) apenas se inicia a entender a unicidade da cada 

grânulo de amido em termos de organização interna e estrutura de polímeros. Não se pode 

generalizar sobre as estruturas, propriedades e comportamento de amidos de diferentes fontes 

e os grânulos não se comportam todos do mesmo modo. Na hipótese de que as propriedades 

sejam determinadas pela estrutura, pode-se considerar que a composição química e molecular 

dos polímeros de amido, a quantidade e estrutura dos outros constituintes, tais como lipídeos, 

diferem de planta para planta e, provavelmente, em função do local de síntese na planta. 

Os resultados apresentados baseiam-se apenas em féculas extraídas em  

laboratório das seguintes espécies: Araruta (Maranta arundinacea), Batata doce (Ipomea 

batatas), Biri (Canna edulis), Inhame (Dioscorea ssp), Mandioca (Manihot esculenta) e 

Mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza). Não foram usadas féculas comerciais.  
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4.1 Extração das féculas 

Embora não tenha sido objetivo desta pesquisa analisar a eficiência das 

extrações, os resultados obtidos nos experimentos são apresentados no Quadro 12 como 

elemento de comparação: 

          Quadro 12.  Extração das matérias primas pesquisadas 
Raiz Peso raiz (Kg) Peso fécula (Kg) Rendimento  (%) 

Araruta  4,24 0,87 20,60 
Batata doce 52,00 5,50 11,98 
Biri  47,12 5,01 10,63 
Inhame  51,00 3,00 6,72 
Mandioca 52,80 5,50 11,77 
Mandioquinha salsa 51,70 5,70 12,50 

 

A extração foi realizada nos laboratórios do CERAT em processo de 

bancada (Sarmento, 1989), mas utilizando secagem piloto em “Flash Drier”. Essas féculas, 

por serem fontes alternativas de amido, não são muito citadas na literatura atual. A tecnologia 

de extração influencia muito no rendimento (Bermudez, 1997).  

Devido à baixa quantidade de raiz para a extração, a fécula de araruta 

foi utilizada somente para avaliação do estresse de esterilização. 

O rendimento da fécula de araruta foi de 20,6%, um rendimento maior  

comparado com o citado por Bermudez (1997), que obteve rendimento de 18,1% com 

extração em laboratório. A fécula de mandioca rendeu 11,77%, baixo se comparado com o 

industrial que está em torno de 25 a 27%, no Brasil (Vilpoux, 1995), e menor que a extração 

média de raízes de mandioca, em escala de laboratório, citada por Bermudez (1997) que foi de 

21% . O rendimento de fécula de biri foi de 10,63%, um pouco menor que a citada por Soni et 

al., (1990) que esteve entre 15 e 17%. O método de extração usado por estes autores difere do 

utilizado neste trabalho, pois o leite de fécula, depois da peneiragem, foi agitado em água e 
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centrifugado com 0,1 M de NaCl. A fécula de mandioquinha salsa rendeu 12,50 % condizendo 

com o citado por Bermudez (1997), que obteve o rendimento entre 9,2 e 13,7 %. Para a fécula 

de batata doce, obteve-se um rendimento de 11,98%, pouco menor que o citado por Bermudez 

(1997), de 17,4 %. A fécula de inhame apresentou o menor rendimento entre as matérias-

primas avaliadas, com 6,72%. Bermudez (1997) citou, para esta raiz, um rendimento entre 9,8 

e 17,9 % em extração realizada em laboratório.  

O que difere entre a extração realizada neste trabalho da extração feita 

por Bermudez (1997), que conseguiu valores superiores de rendimento, é a quantidade de raiz. 

Para extração realizada em laboratório, a quantidade de matéria-prima foi muito maior, 

suficiente para obter aproximadamente 5Kg de fécula seca. Como dificilmente seria possível 

secar toda esta fécula em estufa, como cita Bermudez (1997), sem risco de fermentação ou 

desenvolvimento de fungos, buscou-se um processo diferente. O uso de “Flash Drier” para 

secagem das féculas resolveu este problema, mas acarretou perdas em torno de 20% no 

equipamento. O  “Flash Drier” permitiu uma secagem rápida da quantidade de fécula 

necessária para todas as análises. A perda de 20% equivale à fécula presa na estrutura metálica 

e ocorre também nos equipamentos industriais. No caso do uso deste piloto, as perdas 

ocorreram à cada limpeza para secagem de fécula de fonte botânica diferente. 

A facilidade da extração está relacionada, além de outros fatores, com 

o tamanho e densidade do grânulo, pois quanto menor o grânulo, por exemplo a fécula de 

inhame que está entre 1 a 60 µm (Hoover, 2001), mais demorada e difícil será sua decantação. 

Das féculas extraídas, a mais trabalhosa foi a do inhame, pela presença 

de um muco-polissacarídico que forma gel durante a extração, dificultando a filtração e 

decantação. A presença dessa mucilagem exigiu o uso de muita água na lavagem, que retardou 
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a decantação. Além disso, a mucilagem pode ter sedimentado junto com o amido e 

influenciado na composição da fécula. Essa sedimentação de impurezas pode acontecer 

também em amidos com grânulos grandes, como a fécula de biri. As raízes de biri e araruta 

apresentam maior quantidade de fibras grandes, o que dificulta a separação do bagaço da 

fécula, na passagem pela peneira.  

O biri, assim como o inhame e a batata doce, apresentam compostos 

fenólicos que escurecem em contato com o ar (Soni et al., 1990). Para a extração foi usado 

anti-oxidante metabissulfito de potássio (P.A) numa concentração de 0,2% para a batata doce 

e inhame e 0,5% para o biri. Segundo Bermudez (1997), o processamento de biri é industrial 

na Colômbia, onde a extração do amido não exige anti-oxidante pois é lavado 7 vezes com 

água limpa. 

 

4.2 Análise fisico-química das féculas extraídas 

 

Podem haver outros componentes acompanhantes da fração amilácea 

em função da composição da planta, da qualidade da extração (decantação) e da purificação da 

fécula depois de extraída, e que repercutem nas propriedades funcionais das féculas.  

A composição físico-químicas das féculas extraídas está relacionadas 

no Quadros 11 do capítulo 3. 

Com exceção das féculas de mandioca e araruta, que sairam do secador 

com 12,93 e 10,94% de umidade, respectivamente, as outras féculas apresentaram umidade 

superior a 14%, valor que a legislação brasileira (Brasil, 1978) estabelece como limite para 

uma boa conservação (Quadro 11). O uso de “Flash Drier” piloto pode ter sido o responsável 
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por variações na temperatura de secagem, o que influenciou na umidade final, já que todas 

foram secas no mesmo equipamento, com a mesma temperatura. Por se tratar de um 

equipamento piloto não é possível contar com todos os controles de um equipamento 

industrial. Entretanto, a fécula comercial de batata é comercializada na Europa com teores de 

até 18% de umidade1, sem que ocorram problemas na variação de qualidade durante o 

armazenamento. 

O pH das féculas variou entre 5,34 para a  fécula de mandioca e 6,35 

para a fécula de biri (Quadro 11). O pH natural dos tecidos vegetais é de 5,5 a 6,0.  

A acidez também foi maior para a fécula de mandioca (1,34 ml de 

NaOH/ 100ml) e o menor valor para a fécula de mandioquinha salsa (0,80 ml de NaOH/ 

100ml) valores esses inversamente proporcionais aos valores de pH (Quadro11). 

Os maiores teores de açúcar redutor encontrados foram de 0,49% para 

a fécula de batata doce e inhame e 0,02% para a fécula de biri e araruta (Quadro 11). 

Uma característica geral das féculas é o baixo teor de proteínas e 

lipídeos se comparado com amidos de cereais. As féculas extraídas estão em acordo com a 

literatura, apresentando valores de proteína entre 0,03 a 0,21% e lipídeos entre 0,07 e 1,25%. 

As féculas de mandioquinha salsa e mandioca apresentaram o menor teor de proteína,  

enquanto a fécula de inhame apresentou o maior teor (Quadro 11). Segundo os resultados de 

Bermudez (1997), as féculas de mandioca e mandioquinha salsa apresentaram de 0,1 a 0,2 % 

de proteína e de 0,00 a 0,04% de lipídeos, respectivamente. Gebre-Marian et al., (1998) citam 

teor de 0,08% para a fécula de inhame. 

_______________________________ 
1- Informação de Olivier F. Vilpoux 



 

 

89

 

Mestres (1996) cita que quantidades de proteínas inferiores a 0,5% não 

interferem nas propriedades funcionais dos amidos. O maior teor de proteína foi encontrado na 

fécula de inhame, mas não ultrapassou esse valor. 

A fécula de mandioquinha-salsa apresentou o maior valor para o teor 

de lipídeo, 1,25%, seguido da fécula de batata doce com 0,64%. A fécula de biri apresentou o 

menor valor, 0,07%. Os lipídeos podem formar complexos com a amilose e influenciar 

propriedades físico-químicas dos amidos, tais como redução da capacidade de ligação com a 

água, retardando a retrogradação e aumentando a estabilidade no descongelamento 

(Bermudez, 1997). 

As féculas de mandioquinha-salsa e mandioca apresentaram os 

menores valores de cinzas, com 0,04 % . A fécula de batata doce apresentou o maior valor, 

com 0,34%. Bermudez (1997), cita um teor de cinzas de 0,1 a 0,2% para a fécula de 

mandioquinha-salsa e 0,1 a 2,1% para a fécula de mandioca e não detectou cinzas na fécula de 

batata doce. Hoover (2001) detectou um teor de 0,06 a 0,6% de cinzas para a fécula de batata 

doce e 0,3% para a fécula de biri. Franco et al., (2001) citam 0,12% de teor de cinzas para a 

fécula de mandioquinha-salsa. 

A fécula de mandioca apresentou a maior porcentagem de fibras, com 

0,83%, seguida da fécula de araruta, com 0,69%. A fécula de mandioquinha salsa apresentou o 

menor valor, com 0,28%. Bermudez (1997) cita valores próximos aos encontrados, de 0,2 a 

0,8% de fibras para a fécula de mandioca, 0,2 a 0,3% para a mandioquinha salsa. O valor 

encontrado pelo autor foi menor para a araruta, com porcentagem de 0,1. Franco et al., (2001) 

citam um teor de 0,16% para a fécula de mandioquinha salsa e 0,27% para a araruta. 
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Embora tenham variado de 0,63 g/100g para o biri a 1,62 g/100g para 

a mandioquinha salsa, dificilmente os componentes não amido (somatória no Quadro 11) 

tenham influenciado as propriedades funcionais dos amidos, que apresentam boa qualidade de 

extração. 

Os teores de amido das féculas analisadas variaram de 93,9 a 98,9%, 

enquanto que a variação da amilose % de amido foi de 23,0 a 35,8% do teor de amido (Quadro 

11). A literatura apresenta valores gerais para grupo de vegetais como cereais, tuberosas e 

leguminosas, onde, por exemplo, o milho apresenta 28% de amilose, a mandioca 17%, o grão-

de-bico 33% e a batata 21% de amilose. 

A fécula de biri apresentou a maior porcentagem de amilose, próxima 

a 36%, seguida da fécula de inhame, com 30%. A fécula de araruta apresentou o menor valor, 

com 23% de amilose. Bermudez (1997) cita uma taxa de amilose de 35 a 38% para a fécula do 

biri, de 12 a 32% para o inhame e 19,2% para a araruta. Franco et al., (2001) citam 18,6% para 

a fécula de araruta enquanto Hoover (2001) cita 19,4% e Dufour et al. (2000) citam 19%. Soni 

et al. (1990) e Hoover (2001) citam 38% de amilose para a fécula de biri. Dufour et al. (2000) 

indicam um teor de 24% de amilose para a fécula de inhame, enquanto N’Guessan et al., 

(2000) citam de 14,8 a 27%, Gebre-Marian et al., (1998)  29,7% e Moorthy e Nair (1989)  de 

20 a 24%. A fécula de mandioca apresentou valor de 24,4 % de amilose, valor alto se 

comparado com valores de 15 a 17% citados por Franco et al. (2001). 

É possível relacionar a diferença entre os valores com a metodologia 

de quantificação da amilose que pode quantificar como amilose um componente do grânulo 

intermediário entre amilose e amilopectina ou avaliando cadeias laterais longas de 

amilopectina. 
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4.3 Análises funcionais dos amidos de diferentes fontes botânicas para cada estresse 

 

Os resultados das análises das propriedades funcionais em condições 

de estresse levaram em conta a influência do tempo e da temperatura de armazenamento, do 

pH e da fonte botânica das féculas. As propriedades funcionais são importantes no uso 

industrial do amido pois podem ser a chave da sua aplicação em alimentos processados. 

A viscosidade é um dos principais parâmetros estudados nos géis de 

amidos ou féculas (Tester e Morrison, 1990). Porém, pouca literatura sobre viscosidade foi 

encontrada, sendo apresentados apenas dados de aparelhos como Brabender e RVA, com 

informações diferentes daquelas obtidas neste trabalho. 

 

4.3.1 Estresse de congelamento/descongelamento 

Molhos de alimentos, sobremesas e pratos prontos utilizam amidos em 

suas formulações e podem passar pelo estresse de congelamento. Esses alimentos contêm 

orientação para descongelar o produto somente uma vez, mas muitos consumidores 

descongelam o produto várias vezes. A estabilidade do gel de amido durante o congelamento e 

descongelamento favorece seu uso em produtos alimentícios. 

 

4.3.1.1 Transparência da pasta de amido 

A transparência da pasta de amido é definida como a quantidade de luz 

refletida na pasta no interior dos grânulos inchados (Schoch, 1942 citado por Craig et al., 

1989).  
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A transparência da pasta foi medida por absorbância (650 nm), com 

leitura da quantidade de luz que não foi refletida. Portanto, quanto maior o valor (Figura 12), 

menor a transparência. 

A análise de transparência para o estresse de congelamento e 

descongelamento foi avaliada em função da condição do gel antes (testemunha) e depois de 

ser congelado. Foi também realizada a avaliação do gel acidificado, em comparação ao pH 

natural.  

A Figura 12 mostra que a transparência da pasta em temperatura 

ambiente foi maior que a dos géis armazenados sob congelamento, quando descongelados. Os 

valores ficaram praticamente constantes depois do amido passar pelo congelamento. Portanto, 

o  tempo de estocagem pouco interferiu na transparência dos géis no estresse de 

congelamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 12. Grau de influência do tempo de armazenamento na transparência do gel 

de fécula a 5%  no estresse de congelamento/descongelamento. 
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No Quadro 13, observam-se as diferenças entre os géis das féculas de 

diferentes origens botânicas em temperatura ambiente (testemunha) e congelada, onde a maior 

diferença é encontrada no gel de mandioquinha salsa, que sem passar pelo estresse de 

congelamento apresentou os valores mais baixos, de 0,32 de luz absorvida para pH natural, 

0,99 para pH 3,5 e 0,26 para pH 2,4. Portanto, foi o gel mais transparente. No entanto, quando 

congelado, apresentou valores de luz absorvida de 2,79 para pH natural, 2,71 para pH 3,5 e 

1,16 para pH 2,4, valores semelhantes aos dos outros géis, com exceção do pH 2,4. 

 
Quadro13: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis  das féculas em 
função do pH dos géis testemunha e após 24 horas de armazenamento sob congelamento a –
20oC. 

 Testemunha -20oC/24 h  
pH  natural 3,5 2,4   Natural 3,5 2,4 

Batata doce 1,89 2,01 1,80 2,70 2,73 2,65 
Biri 1,56 1,96 1,28 2,64 2,75 2,61 

Inhame 1,12 2,08 1,96 2,86 2,88 2,57 
Mandioca 1,22 1,54 0,99 2,77 2,69 2,55 

Mandioquinha salsa 0,32 0,99 0,26 2,79 2,71 1,16 
 

 

O gel menos transparente, sem passar pelo estresse e para o pH natural, 

foi o do gel de fécula de batata doce, com valor de 1,89 de luz absorvida. Para o pH 3,5, os 

géis de batata doce, biri e inhame apresentaram os maiores valores de luz absorvida, cerca de 

2,0. Para pH 2,4, o menos transparente foi o gel de inhame com 1,96 de luz absorvida. 

Depois do congelamento, houve uma diminuição da transparência para 

todos os géis de todas as fontes botânicas. Para os pHs natural e de 3,5, o valor da 

transparência foi cerca de 2,7. O gel de inhame foi o mais opaco, com 2,86 de luz absorvida 

para o pH natural e 2,88 para pH 3,5. 
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O gel de batata doce foi o menos transparente, para pH 2,4, com 2,65 

de luz absorvida. 

A  acidificação dos géis de amido influenciou pouco na transparência 

dos géis congelados (Figura 13). Nos três valores fixados, pH natural, 3,5 e 2,4, para a 

condição de estresse de congelamento, os valores de luz absorvida variaram pouco, mesmo se 

foram mais baixos para géis acidificados a pH 2,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Grau de influência do pH na transparência do gel de amido para o 

estresse de congelamento/descongelamento. 

 

Os resultados comparando géis congelados (Grupo 1) com géis 

recongelados (Grupo 2), estão apresentados no Quadro 14, com as análises por origem 

botânica. 
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Quadro 14: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis das féculas em 
função do pH dos géis para o estresse de congelamento. 

 Grupo 1 Grupo 2  
PH natural 3,5 2,4  Natural 3,5 2,4 

Batata doce 2,62 2,70 2,58 2,58 2,67 2,58 
Biri 2,61 2,69 2,47 2,66 2,70 2,47 

Inhame 2,68 2,76 2,61 2,67 2,80 2,49 
Mandioca 2,55 2,63 2,45 2,61 2,61 2,49 

Mandioquinha salsa 2,48 2,55 2,20 2,48 2,53 2,37 
 

O gel de fécula de inhame apresentou os maiores valores médios de luz 

absorvida, sendo 2,68 para pH natural, 2,76 para pH 3,5 e 2,61 para pH 2,4 no Grupo 1 e 2,67 

para pH natural e 2,80 para pH 3,5 no Grupo 2.  Para o pH 2,4, no Grupo 2, o gel mais opaco 

foi o de batata doce, com valor médio de 2,58. O gel de mandioquinha-salsa apresentou os 

menores valores, sendo 2,48 para pH natural, 2,55 para pH 3,5 e 2,20 para pH 2,4, no Grupo 1 

e 2,48 para pH natural, 2,53 para pH 3,5 e 2,37 para pH 2,4 no Grupo 2. As medidas de 

transparência apresentaram valores bastante próximos, independentemente do pH do gel, 

mostrando que houve pouca influência deste fator. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 14. Grau de influência do congelamento (Grupo 1) e recongelamento 

(Grupo 2) nos géis de féculas a 5%, no estresse de congelamento/descongelamento. 
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O efeito do congelamento sobre a transparência dos géis ocorreu 

apenas uma vez, não havendo diferença entre os 2 grupos (Figura 14), as féculas congeladas 

uma só vez (Grupo 1) e as que foram recongeladas por 24 horas para ser descongeladas e 

analisadas (Grupo 2). A condição de congelamento não influenciou a transparência do gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Grau de influência da origem botânica da fécula na transparência 

para o gel de fécula a 5%, no estresse de congelamento/descongelamento. 
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amido, pela taxa de amilose/amilopectina, pela presença de sais, pelo pH, pelo procedimento 

de solubilização, pela integridade do grânulo e pela associação das cadeias após empastamento 

(Yuan e Thompson, 1998). Nos resultados obtidos, mesmo que tenham havido diferenças de 

composição, teor de amilose e de pH, não se detectou grandes alterações na transparência da 

pasta das féculas (Figura 15).  

Para Ziemba (1965) maiores teores de amilose no amido resultam em 
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para o estresse de congelamento, a proporção de amilose não teve influência na transparência. 
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O inchamento e a fragilidade dos grânulos no sistema água-amido 

pode afetar a transparência da pasta (Craig te al., 1989). O estresse de congelamento pode ter 

fragilizado a estrutura do gel, com apresentação de vestígios de grânulos inchados com 

pequena associação de cadeias depois do empastamento, afetando a transparência. 

Pelos resultados obtidos, em relação à análise de transparência, poderia 

ser utilizada qualquer uma das féculas avaliadas, em alimentos ácidos ou não como pratos 

prontos e tortas de frutas, que passem por congelamento. 

 

4.3.1.2 Sinérese da pasta de amido 

 

Os géis de amido formados durante a gelatinização não são estáveis e, 

por esfriamento e/ou armazenamento sofrem transformações estruturais que, no conjunto, são 

definidas como retrogradação. A retrogradação do amido é o processo que ocorre quando as 

moléculas se reassociam e formam uma estrutura ordenada durante o armazenamento. Sob 

condições favoráveis, uma ordem cristalina aparece e ocorre separação da fase física. Durante 

essa reassociação, há liberação de água, processo que recebe o nome de sinérese (Atwell et al., 

1988). 

Yuan e Thompson, (1998) citam que quando uma pasta de amido é 

congelada, ocorre separação de fases com a formação de cristais de gelo. No 

descongelamento, a pasta de amido continua sendo composta de uma fase aquosa rica em 

amido e outra deficiente. Para os autores, esta separação de fases é evidenciada com o 

aumento  de ciclos de congelamento/descongelamento devido ao aumento da quantidade de 

amilopectina retrogradada, na fase aquosa, rica em amido.  
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A sinérese foi primeiramente atribuída às moléculas de amilose, 

agregadas através das pontes de hidrogênio intra ou intermoleculares (Dreher et al., 1983). 

Hoover et al. (1991) sugerem que a quantidade de sinérese pode ser atribuída à combinação do 

conteúdo de amilose, ao grau de associação entre os componentes do amido, ao comprimento 

das cadeias de amilopectina e ao grau de polimerização da amilose e amilopectina. 

No presente estudo, foi medida a sinérese da pasta pelo peso do líquido 

liberado em relação ao peso total da amostra e expresso em porcentagem. 

Nos géis armazenados sob congelamento, o tempo de estocagem 

influenciou na sinérese (Figura 16). Quanto mais tempo o gel permaneceu congelado, menor a 

liberação de líquido para os dois grupos analisados. Esses resultados conflitam com a 

literatura, que cita o oposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Grau de influência do tempo de armazenamento na sinérese dos géis de 

féculas a 5% , no estresse de congelamento. 
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A sinérese pode depender do tamanho dos cristais de gelo formados no 

gel. Segundo Ferrero et al., (1994), géis de amido de milho ceroso congelados com taxa baixa 

de congelamento, armazenados a –20oC e por 8 dias apresentam tamanho de cristais de gelo 

pequenos com diâmetro próximo de 20 µm, enquanto os géis armazenados por 60 dias, nas 

mesmas condições, apresentam cristais de gelo com tamanhos distribuídos de 30 a 70 µm. A 

sinérese dos géis armazenados por 60 dias foi alta, principalmente nos últimos dias. Por isso, 

quando maior o tamanho dos cristais e maior o tempo de armazenamento, maior a sinérese. 

O ciclo de congelamento/descongelamento (Grupo 2) liberou, em 

média e para todos os pH, menor quantidade de líquido, do que o simples descongelamento do 

gel (Quadro 15). O gel de inhame apresentou maior sinérese para o pH natural, 49,72 g/100g, 

porém os resultados foram menores para os géis com pH ajustados a 3,5 e 2,4, com 41,59 e 

29,50 g/100g, respectivamente. Para o recongelamento, todos os valores foram menores, sendo 

39,51g/100g para o pH natural, 39,08 g/100g para pH 3,5 e 27,47 g/100g para pH 2,4. O gel 

de biri apresentou valores próximos para as duas condições. Quando se faz o recongelamento 

por 24 horas (Grupo 2) para depois descongelar, ocorreu menor liberação de líquido do que 

descongelar o gel por uma única vez.  

Esses dados confirmam os deYuan e Thompson, (1998) que citam que 

a sinérese aparentemente diminui com o aumento do número de ciclos para géis de amido de 

milho ceroso, congelados à –18oC/24 horas. 

Portanto, de acordo com os dados deste trabalho, o maior efeito de 

sinérese ocorre com o estresse do primeiro congelamento. Neste trabalho não foi realizado 

mais de um ciclo de congelamento/descongelamento em razão de informações da literatura 

como a citada por Qian et al., (1998) onde para todos os géis estudados, a sinérese aumentou 
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com o número de ciclos de armazenamento a -12oC. A metodologia utilizada pelo autor realiza 

três ciclos de congelamento/descongelamento a –12oC/ 24 horas. 

 
Quadro15: Valores médios de sinérese (g/100g) dos géis das féculas em função do pH e 
condição de congelamento dos géis para o estresse de congelamento. 

 Grupo 1 Grupo 2  
PH Natural 3,5 2,4  Natural 3,5 2,4 

Batata doce 11,69 15,23 16,58 12,60 15,43 10,84 
Biri 37,90 35,66 27,71 36,32 36,08 29,79 

Inhame 49,72 41,59 29,50 39,51 39,08 27,47 
Mandioca 37,25 34,19 33,52 28,03 27,65 30,50 

Mandioquinha salsa 17,35 38,49 44,91 27,45 20,77 40,68 
 

É possível observar a influência da acidificação do gel de amido sobre 

a sinérese pelos gráficos da Figura 17. A maior influência ocorreu em valores de pH natural 

que apresentaram maiores porcentagens de sinérese, uma tendência de redução com a 

acidificação e, ocorrendo menor perda de líquidos em pH 2,4. A influência do pH na análise 

de sinérese, porém, foi muito pequena. Uma análise mais detalhada dos resultados é realizada 

no Quadro 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Grau de influência do pH na sinérese dos géis de fécula a 5% para o estresse 

de congelamento. 

 

Em relação à influência da origem botânica sobre a sinérese dos géis 

submetidos a um (Grupo 1) e dois congelamentos (Grupo 2), observa-se na Figura 18 que o 

gel de fécula de batata doce apresentou a menor taxa de sinérese em relação às outras féculas, 

cerca de 12 g/100g. O gel de inhame apresentou a maior sinérese, com cerca de 50 g/100g. As 

féculas de mandioca e mandioquinha salsa apresentaram valores muito semelhantes e o de biri 

foi intermediário. Esses resultados são coerentes com os citados no Quadro 15, onde se detalha 

o efeito do congelamento e ajuste de pH. 

 

 

 

 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Natural 3,5 2,4

pH

G
ra

u 
de

 in
flu

ên
ci

a



 

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Grau de influência da fonte botânica das féculas na sinérese dos géis de 

féculas a 5%, no estresse de congelamento. 

 

De acordo com Bermudez (1997), que avaliou os géis com pH natural 

armazenado a –20oC por 6 semanas, o gel de fécula de batata doce apresenta uma sinérese 

constante, em torno de 50%, do início ao fim do tempo de estocagem. O gel de fécula de 

inhame apresenta uma sinérese de 40% no início do armazenamento, aumentando para 60% ao 

longo do armazenamento e se mantendo estável. O gel de fécula de mandioquinha salsa 

apresentou sinérese durante todo o período de armazenamento, de 50%. O gel de fécula de 

mandioca começou a liberar 40% de líquido depois de 14 dias e aumentou para 45% no 40o  

dia. O gel de fécula de araruta apresentou 70% de sinérese nos primeiros dias, 60% nos 

primeiros 15 dias, quase 80% no 30o dia e dimunuiu para 25% no final do armazenamento (45 

dias).  

Considerando apenas os resultados com pH natural, sem realização do 

ciclo de congelamento, os géis apresentam valores de sinérese diferentes dos citados por 
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Bermudez (1997), com exceção do gel de inhame, com valor de 49%, próximo ao valor citado 

pelo autor de 40 a 60%. O gel de fécula de batata doce apresentou uma sinérese bem menor do 

que a citada pelo autor, cerca de 11%, seguido pelo gel de mandioquinha salsa, com 16%. Os 

géis de fécula de biri e mandioca apresentaram uma sinérese de 37%, valor similar aos 

resultados de Bermudez para mandioca mas diferentes no caso do biri, onde o autor 

identificou uma sinérese de 60%. 

A propriedade funcional de resistir à sinérese tem sido relacionada 

com diferentes componentes ou características dos amidos. 

As diferenças na estabilidade em ciclos de congelamento e 

descongelamento de diferentes espécies botânicas refletem a variação na proporção de amilose 

e de amilopectina, no comprimento de cadeias (sem considerar cadeias “A”), no grau de 

associação entre os componentes do amido, entre o grau de polimerização da amilose e 

amilopectina (Hoover et al, 1991), no tempo de armazenamento, na taxa e no número de ciclos 

de congelamento e na adição de outros ingredientes (Dreher et al., 1983). Diferenças no 

comprimento da cadeia de amido têm mostrado influencia na recristalização do gel durante seu 

armazenamento (Hoover et al, 1998). 

Géis de amidos com as maiores proporções de amilose apresentam os 

maiores graus de sinérese (Baker e Rayas-Duarte, 1998). Pela literatura, a fécula de biri 

apresenta alto teor de amilose, 38%, dado semelhante à fécula utilizada neste trabalho, de 

35%. No entanto, o gel de inhame, para o qual foi obtido um valor de amilose de 30 %, 

apresentou maior grau de sinérese do que o biri.  

Wu e Seib (1990) relatam uma boa estabilidade de congelamento/ 

descongelamento para o amido modificado de cevada ceroso, que pode ter como causa as 
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cadeias curtas de suas amilopectinas. Para a fécula de mandioca, o comprimento médio das 

cadeias “A” das amilopectinas deste tipo de amido é de 12 unidades de glicose. Entretanto, a 

fécula de mandioca não apresentou bom comportamento quanto à sinérese. 

O amido de amaranto, com  95-98% de amilopectina e tamanho de 

grânulo de 1-3 µm, foi relatado como apresentando uma ótima estabilidade para 4 ciclos de 

congelamento e descongelamento quando comparado com amido de milho, trigo e arroz 

(Baker e Rayas-Duarte, 1998). Segundo os autores, a sinérese do gel de amaranto foi nula no 

primeiro ciclo e aumentou para 28% no quarto ciclo. O gel de trigo e arroz apresentaram 

sinérese constante, de 35 e 30%, respectivamente, para o mesmo período. O gel de milho 

apresentou sinérese inicial de 10%, que aumentou para 25%, no 4o ciclo. Os géis foram 

avaliados numa temperatura de congelamento de –20oC e para 10 ciclos.  

Segundo Hoover et al. (1998), o grau de sinérese reflete as diferenças 

na magnitude de interação entre as cadeias de amido e o comprimento das cadeias de amilose 

e amilopectina. 

Para a análise de sinérese, a fécula mais indicada para alimentos 

congelados, como pratos prontos com molhos e tortas doces, seria a de batata doce, 

principalmente para alimentos não ácidos. 

 

4.3.1.3 Viscosidade da pasta 

A viscosidade é um dos principais parâmetros estudados quando se  

visa a aplicação na área de tecnologia de alimentos.  

O gráfico utilizado para a análise de viscosidade é o apresentado por 

cores para melhor visualização (Figura 19). Cada cor representa um número, mostrado ao lado 
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de cada gráfico. Cada gráfico representa uma repetição, A, B e C. Na vertical, cada 6 

quadradinhos representa uma fécula cujo nome está escrito ao lado. Desses 6, o primeiro e o 

sexto representam o gel com pH 2,4, onde o primeiro é armazenado a –20oC (Grupo 1) e o 

último, recongelado por 24 horas (Grupo 2). O segundo e o terceiro representam o pH 3,5, na 

mesma seqüência da temperatura de armazenamento e quarto e quinto, o pH natural. 

Os valores das cores estão representados ao lado de cada gráfico, com 

fator de 104, e representam valores de viscosidade que estão entre 10.000 e 50.000cp. 

Os géis de batata doce, biri e inhame apresentaram viscosidade maior 

do que sensibilidade do aparelho Brookfiel utilizado neste estudo, que era de 2.000.000cp. No 

entanto, como os géis de mandioca e mandiquinha salsa apresentam alguns valores bem 

abaixo disso, cerca de 10.000 a 40.000 cp, essa diferença não seria percebida pois diminuiria a 

sensibilidade do gráfico e por isso, consideramos o patamar máximo de 50.000 cp. 

 

Figura 19. Gráfico em cores para a representação do efeito do estresse de congelamento na 

viscosidade dos géis de féculas, em três repetições A, B e C. 

 

Pelo gráfico observa-se que os géis de fécula de inhame, biri e batata 

doce apresentam comportamentos semelhantes, havendo diferenciação de viscosidade somente 

do gel em temperatura ambiente (testemunha) e congelado (Grupo 1 e 2)(Quadro 16). A 
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viscosidade destes géis aumenta nas primeiras 24 horas e depois se mantém constantes. O 

tempo de armazenamento, ciclo de congelamento e acidificação não influenciaram na 

viscosidade destes géis.  

Em comparação, os géis de mandioca e mandioquinha-salsa 

apresentam comportamentos diferenciados e estão analisados em detalhes nas Figuras 20 e 21. 

Além da diferença de viscosidade do gel em temperatura ambiente e congelado, estes géis 

apresentaram um aumento gradativo da viscosidade no congelamento. 

As repetições A, B e C das análises apresentam resultados 

semelhantes. 

 
Quadro16: Valores médios de viscosidade, em centipoises (cp), dos géis das féculas em 
função do pH e tempo de congelamento para o estresse de congelamento. 

 Testemunha Depois de 1 dia (média G1 e G2) 
pH  Natural 3,5 2,4 Natural 3,5 2,4 

Batata doce 3.033 3.833 3.000 >2.000.000 >2.000.000 >2.000.000
Biri 1.866 7.500 495 >2.000.000 >2.000.000 >2.000.000

Inhame 5.083 1.100 212 >2.000.000 >2.000.000 >2.000.000
Mandioca 14.000 10.250 1.433 26.250 32.916 6.141 

Mandioquinha salsa 13.833 10.583 125 33.050 23.083 2.302 
Legenda: >2.000.000 = valores extrapolam o limite de sensibilidade do equipamento 

 

Os resultados do Quadro 16 mostram que os géis de fécula de inhame, 

batata-doce e biri, a partir do primeiro dia de armazenamento sob congelamento, 

desenvolveram uma viscosidade constante até final do experimento. Os géis de mandioca e 

mandioquinha-salsa apresentaram comportamentos diferentes e são melhor detalhado nas 

Figuras 20 e 21.  
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Legenda: G1 =Grupo 1 e G2 = Grupo 2; (G1)N: congelado com pH natural; (G2)N:  
recongelado, pH natural;  (G1) 3,5: congelado com pH 3,5;  (G2) 3,5: recongelado, com pH 
3,5; (G1)2,4: congelado com pH 2,4; (G2) 2,4: recongelado, pH 2,4. 

 
Figura 20. Viscosidade média em centipoises (cp) do gel de mandioquinha salsa a 5% 

em função do tempo de armazenamento, para o estresse de congelamento.  

 

A viscosidade do gel de mandioquinha salsa com pH 2,4 apresentou 

um comportamento semelhante para os géis que passaram ou não pelo recongelamento por 24 

horas (Grupo 2) com viscosidade média baixa de cerca de 5.000 cp, se comparado com os géis 

com pH natural e 3,5, com média de cerca de 25.000 cp. A viscosidade em pH 2,4 aumentou, 

alcançando seu valor máximo de 10.000 cp, no 64o dia de armazenamento.  

A viscosidade em pH de 3,5 apresentou comportamento oscilatório, 

atingindo o valor máximo de 50.000 cp no 32o dia, independentemente do gel ter sido 

recongelado (Grupo 2) ou não. No entanto, os géis que foram recongelados por 24 horas 
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(Grupo 2) apresentaram, para os primeiros oitos dias de armazenamento, valores maiores de 

viscosidade, cerca de 35.000 cp.  

Este comportamento ocorreu também com o gel de pH natural, mas o 

gel que passou por recongelamento por 24 horas apresentou valores de viscosidade maiores do 

que aquele ajustado a pH 3,5. Os picos de viscosidade ocorreram no 2o e 8o dia, com valores 

de 34.000 e 35.000cp para o pH 3,5 e 1o e 8o para o pH natural, com valores de 40.000 e 

39.000cp, respectivamente. 

Em função dos resultados, observa-se que a acidez e o recongelamento 

do gel influenciaram na viscosidade do gel de mandioquinha-salsa congelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: G1 = grupo 1 e G2 = Grupo 2; (G1)N: congelado com pH natural; (G2)N: 
recongelado, pH natural;  (G1) 3,5: congelado com pH 3,5;  (G2) 3,5: recongelado, com pH 
3,5; (G1)2,4: congelado com pH 2,4; (G2) 2,4: recongelado, pH 2,4. 

 
Figura 21. Viscosidade média em centipoises (cp) do gel de mandioca a 5% em 

função do tempo de armazenamento, para o estresse de congelamento.  

O gel de mandioca com pH 2,4 apresentou um aumento gradativo da 

viscosidade. A viscosidade do gel do Grupo 2 a pH 2,4, foi semelhante até o 16o dia ao Grupo 
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1, mas antecipou a elevação e queda em relação ao gel que não passou pelo recongelamento. 

Os géis com pH 2,4 apresentam baixa viscosidade, com valor máximo de 25.000 cp, se 

comparada com os géis de pH natural e 3,5, que atingira o valor máximo de 50.000 cp. A 

viscosidade do gel com pH natural (5,3), do primeiro grupo, aumentou mais lentamente do que 

o gel recongelado (Grupo 2); mas após ambas se mantiveram constante, com 50.000 cp. A 

viscosidade do gel com pH 3,5, depois de 48 horas de armazenamento sob congelamento, 

apresentou valores bem próximos da viscosidade do gel com pH natural, com cerca de 20.000 

cp e, no entanto, exigiu mais tempo para estabilizar. 

A acidez influenciou a viscosidade dos géis submetidos ao 

armazenamento sob congelamento. Para géis com pH natural, a estabilização da viscosidade 

ocorreu no 4o dia, enquanto que para géis ajustados a 3,5, foi observada apenas no 32o dia. 

A baixa estabilidade ao congelamento permite não recomendar 

algumas féculas para o uso em cremes, pudins e recheio de tortas que são armazenados 

congelados. 

 

Do estresse de congelamento, resumo: 

Análise de transparência:        

- pequena influência da origem botânica da fécula na 

transparência; 

- acidez e tempo de armazenamento influenciaram um pouco 

na transparência e o gel com acidez 2,4 teve maior 

transparência; 
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- o estresse de congelamento influenciou na transparência - 

quando congelada a amostra perde transparência 

- o fato de descongelar e recongelar o produto uma vez não 

influencia na transparência; 

 

 

Análise de sinérese:                

- a origem botânica da fécula teve grande influência na 

sinérese; 

- houve influência do tempo de armazenamento na sinérese – 

quanto maior o tempo, menor a sinérese 

- houve pequena influência da acidez na sinérese; 

- o recongelamento influenciou na sinérese do gel de inhame; 

 

 

Análise de viscosidade:         

- o tempo de armazenamento influenciou na viscosidade; 

- houve influência da origem botânica da fécula na 

viscosidade – houve formação de 2 grupos: Grupo 1: 

inhame, biri e batata doce e Grupo 2: mandioca e 

mandioquinha salsa; 

- o congelamento e o ciclo de congelamento influenciaram na 

viscosidade; 
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- houve uma pequena influência da acidez na viscosidade 

onde os géis com pHs natural e de 3,5 tiveram maior 

viscosidade que os géis com pH de 2,4. 

 

4.3.2 Estresse de Acidez 

 

Alimentos ácidos, como molho de salada e mostarda, utilizam amido 

em suas formulações. A influência da acidez nas propriedades funcionais dos amidos é de 

extrema importância para a indústrias de alimentos, pois podem indicar os melhores amidos 

para estes produtos. 

Os resultados das análises funcionais para o estresse de acidez são 

apresentados a seguir. 

Nesses testes, algumas amostras foram contaminadas por 

microrganismos, tais como todos os géis com pH natural armazenados em temperatura 

ambiente (28oC) e a 4oC. Também houve contaminação para o gel de mandioca com pH 3,5, 

para amostras armazenadas em temperatura ambiente. Os géis de féculas de inhame e biri 

conservaram-se melhor e só apresentaram contaminação com 64o dia de armazenamento.  

 

4.3.2.1 Transparência da pasta 

A análise de transparência para o estresse de acidez foi estabelecida 

em função do tempo de armazenamento, acidificação do gel e origem botânica das féculas.  

Na  Figura 22, apresenta-se a variação da luz absorvida em relação ao 

tempo de estocagem em dias. Para a análise estatística em função do tempo foram 
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considerados 128 dias. Algumas amostras foram contaminadas por microrganismos e 

descartadas. Para verificar estatisticamente se houve influência da acidez, foi feita análise com 

os dados de armazenamento até 16o dia, o que possibilitou melhor análise das amostras. 

Nas duas situações (16 e 128 dias), constatou-se que a transparência 

dos géis acidificados apresentou tendência de aumento da opacidade, com o passar do tempo. 

Portanto, houve influência do tempo de armazenamento na transparência do gel de amido para 

o estresse de acidez para os géis das 5 espécies estudadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Grau de influência do tempo de armazenamento na transparência do gel 

de fécula com concentração de 5% no estresse de acidez. 

 

Os dados das amostras que foram contaminados não influenciaram a 

análise estatística. 

Quanto mais tempo o gel permaneceu estocado, menor foi sua 

transparência,o que pode estar relacionado com a retrogradação. A maior diferença de 

transparência ocorreu nas primeiras 24 horas de armazenamento do gel. 
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Para Dufour et al, (2000), a boa estabilidade no armazenamento está 

relacionada com uma boa resistência do gel de amido à acidez.  

 

Quadro 17. Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis das féculas 
armazenadas a 4oC por  24 horas, para o estresse de acidez. 

 Testemunha 24 horas/ 4oC 
PH Natural 3,5 2,4 Natural 3,5 2,4 

Batata doce 1,89 2,01 1,80 2,33 2,48 2,27 
Biri 1,56 1,96 1,60 1,89 2,18 2,01 

Inhame 1,12 2,02 1,96 2,75 2,63 2,47 
Mandioca 1,22 1,54 0,90 1,57 1,61 1,07 

Mandioquinha salsa 0,61 1,03 0,14 1,26 1,20 0,28 
 

O gel mais transparente foi o de mandioquinha salsa, com valores de 

absorbância de 0,61, 1,03 e 0,14 para pH natural, 3,5 e 2,4, respectivamente, para a 

testemunha e 1,26, 1,20 e 0,28 para géis armazenados a 4oC por 24 horas. Os géis menos 

transparente foram o de batata doce, para os géis testemunhas de pH natural e 3,5, com valores 

de 1,89 e 2,01 respectivamente, e o gel de inhame, para a testemunha de pH2,4, com valor de 

1,96 e para todos os testes com armazenamento em 4oC. Segundo Craig et al., 1989, a 

transparência dos géis está relacionada com a proporção de amilose, onde quanto maior a 

proporção de amilose, menos transparente o gel. No entanto, neste estudo, a proporção de 

amilose foi de 25,2 % para a fécula de mandioquinha-salsa e 24,4% para a mandioca, porém o 

gel de mandioquinha-salsa foi mais transparente. 

A Figura 23 mostra que os géis de todas as féculas armazenados a 4oC 

apresentaram menor transparência que os géis armazenados em temperatura ambiente. 
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Figura 23. Grau de inflluência da temperatura de armazenamento na transparência do 

gel de fécula numa concentração de 5%, para o estresse de acidez. 

 

 

 

Pelo Quadro 18 e a Figura 24 analisam a influência da temperatura de 

armazenamento e da acidez na transparência das pastas de amido submetidas ao estresse de 

acidez. Os géis de fécula de inhame e batata-doce apresentaram os maiores valores de 

absorbância para os pHs natural, 3,5 e 2,4, nas duas temperaturas de armazenamento. Os géis 

de fécula de mandioca e mandioquinha-salsa apresentaram os menores valores, portanto maior 

transparência. 
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Quadro 18. Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis  de féculas em 
função da acidificação e temperatura de armazenamento para o estresse de acidez. 

                                      Temperaturas  
  4oC Ambiente 

pH Natural 3,5 2,4 Natural 3,5 2,4 
Batata doce 2,62 2,73 2,67 2,33 2,24 2,18 

Biri 2,42 2,60 2,59 1,92 2,29 2,47 
Inhame 2,69 2,68 2,75 2,34 2,52 2,57 

Mandioca 1,48 2,17 1,82 1,40 1,62 1,23 
Mandioquinha salsa 1,81 1,98 0,76 1,08 1,30 0,41 

 

Na Figura 24, apresenta-se a influência da acidez dos géis na 

transparência. Nota-se uma pequena variação na transparência. Os géis acidificados com pHs 

natural e 3,5 apresentaram influência igual e, no entanto, maior que os géis acidificados a pH 

2,4. Portanto, houve pequena influência da acidificação na transparência das pastas de amido.  

A acidificação causa hidrólise destruíndo a estrututa do grânulo, 

primeiro na região amorfa e depois na cristalina (Bermudez, 1997). Por isso, a transparência é 

maior em pH 2,4, pois deve ter havido uma destruição maior das estruturas do que nos géis em 

pH 3,5 e natural. 

A transparência da pasta é afetada também pelo pH, presença de sais e 

procedimentos de solubilização (Greenwood, 1964). As pastas de amidos modificados com 

ligações cruzadas perdem transparência (Reddy e Seib, 2000). 
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Figura 24. Grau de influência do pH na transparência do gel de fécula a 5%, no 

estresse de acidez. 

 

A origem botânica da fécula influenciou na transparência do gel de 

amido para o estresse de acidez. Pela Figura 25, pôde-se observar que a fécula de 

mandioquinha salsa apresentou os menores valores de luz absorvida no gel armazenado em 

temperatura ambiente e 4oC, sendo, portanto, o mais transparente, frente a mandioca. As 

féculas de batata doce e inhame apresentam os maiores valores de absorção de luz e a menor 

transparência.  

A composição das féculas analisadas neste trabalho mostra que o gel 

de mandioquinha-salsa possui 25% de amilose e o de mandioca 24,4%. Maiores teores de 

amilose no amido resultam em pastas mais opacas, enquanto que teores menores propiciam 

pastas mais claras (Ziemba, 1965). No entanto, a fécula de biri, que apresenta maior 

porcentagem de amilose com 36%, não é a mais opaca.  
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Figura 25. Grau da influência da fonte botânica na transparência do gel de fécula a 

5%, no estresse de acidez. 

 

Os dados obtidos são confirmados pelos os de Dufour et al., (2000), 

que relatou que os géis a 4% de fécula de mandioquinha-salsa e mandioca, em pH 3, 

apresentam pastas com uma alta transparência. 

Segundo Craig et al. (1989), a conformação molecular na característica 

granular, ou seja, a distribuição da amilose e amilopectina na molécula, é um importante fator 

na determinação da transparência da pasta. O autor cita que o gel de batata a 1% é o mais 

transparente, com 96% de transmitância a 650 nm, seguido pela mandioca, com 33%.  

Zheng et al. (1998) relatam que o amido de cevada sem amilose 

(ceroso) tem alta transparência, mesmo após armazenamento por 16 horas ou uma semana a 

temperatura de refrigeração (4oC). 
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Os géis de mandioquinha-salsa e mandioca mostraram uma melhor 

transparência sob o estresse de acidez sendo indicados para preparo de alimentos onde essa 

característica é vantagem, como recheio e cobertura de tortas doces de frutas refrigeradas. 

 

4.3.2.2 Sinérese 

Na análise de sinérese, os dados estão apresentados na Figura 26 em 

gráficos de cores, onde cada cor representa um número, ao lado do gráfico. Cada gráfico 

representa uma repetição (A, B e C). Na vertical, cada 6 quadradinhos representa uma fécula 

cujo nome está escrito ao lado. Desses 6, o primeiro e o sexto representam o gel com pH 2,4, 

sendo o primeiro armazenado em temperatura ambiente e o último, a 4oC. O segundo e 

terceiro representam o pH 3,5, na mesma seqüência da temperatura de armazenamento e o 

quarto e o quinto, o pH natural. 

 

Figura 26 . Gráfico em cores para representação do efeito do estresse de acidez na sinérese nos 

géis de féculas, em 3 repetições A, B e C. 

 

Os géis de mandioca, com pH natural e 3,5, armazenados em 

temperatura ambiente, apresentaram maior número de amostras contaminados. A análise dos 

dados mostra que os géis de fécula de mandioquinha salsa não liberaram líquido durante o 

A B C 
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armazenamento, independente do pH e da temperatura de armazenamento. Em seguida, os géis 

de mandioca apresentaram uma pequena sinérese em pH 2,4, sendo 6,37 g/100g no 32o dia; 

10,39g/100g, no 64o; e 22g/100g no final de 128 dias. Os géis das outras féculas tiveram maior 

sinérese e são melhor detalhados nas Figuras 26, 27 e 28. 

Na Figura 27, pode-se observar que o pH, o tempo e a temperatura de 

armazenamento influenciaram a sinérese dos géis de batata-doce. A sinérese aumentou 

progressivamente para os géis com pH natural, 3,5 e 2,4 armazenados a temperatura de 4oC, 

atingindo até 80g/100g. Os géis armazenados em temperatura ambiente apresentaram menor 

sinérese do que os armazenados a 4oC, com um máximo de 38g/100g. 

Os géis com pH 2,4 armazenados em temperatura ambiente, 

apresentaram comportamento praticamente constante, ou seja em torno de 20%, enquanto que 

os géis com pH 3,5, tiveram os maiores valores de sinérese, cerca de 35 g/100g. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente; (4C)2,4: gel com pH 2,4 armazenado a 
4oC; (28C)2,4:  gel com pH 2,4 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 27. Sinérese do gel de batata doce a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de acidez.  

 

O gel de biri sofreu influência da acidez, do tempo e da temperatura de 

armazenamento na análise de sinérese (Figura 28). Pelo gráfico é possível observar que a 

sinérese aumentou com o tempo de armazenamento e foi maior para os pHs 3,5 e 2,4 e 

armazenamento em 4oC, com sinérese superior a 80g/100g. O gel com pH natural, armazenado 

em temperatura ambiente (testemunha), apresentou a menor sinérese, com valores inferiores a 

20 g/100g. A partir do quarto dia de armazenamento, houve uma diferença mais nítida no 

comportamento dos géis. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH normal 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente; (4C)2,4: gel com pH 2,4 armazenado a 
4oC; (28C)2,4:  gel com pH 2,4 armazenado em temperatura ambiente. 

 

Figura 28. Sinérese do gel de biri a 5%, em relação ao tempo de armazenamento, para  

estresse de acidez.  

 

 

 

De acordo com a Figura 29, o gel de inhame não apresentou uma 

influência significativa do pH, do tempo e da temperatura de armazenamento na sinérese. O 

gel com pH natural apresentou alta sinérese, de até 60 g/100g, nas primeiras 24 horas de 

armazenamento e a menor sinérese no último dia de armazenamento, cerca de 20 g/100g. O 

gel de inhame apresentou baixa resistência para o estresse de acidez em relação a sinérese. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 

armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente; (4C)2,4: gel com pH 2,4 armazenado a 
4oC; (28C)2,4:  gel com pH 2,4 armazenado em temperatura ambiente. 

 

Figura 29. Sinérese do gel de inhame a 5% em relação ao tempo de armazenamento, 

para o estresse de acidez.  

 

Analisando-se a sinérese, em estresse de acidez, houve influência do 

pH, do tempo e da temperatura de armazenamento para os géis de batata doce, biri e inhame. 

No gel de biri ocorreu a pior resistência para o estresse de acidez, seguido do inhame. O gel de 

mandioquinha salsa apresentou a melhor resistência, seguido pelo gel de mandioca. Pelo 

Quadro 19, pode-se comparar os dados, em relação à origem das féculas. 
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Quadro 19: Valores médios de sinérese (g/100g) dos géis das féculas em função do estresse de 
acidez armazenadas em condições de temperatura ambiente e a 4oC. 

 Temperatura de 4oC Temperatura ambiente (28o) 
PH Natural 3,5 2,4  Natural 3,5 2,4 

Batata doce 28,31 44,51 35,76 8,28 23,39 17,99 
Biri 38,28 42,55 43,12 12,92 39,20 40,25 

Inhame 37,84 43,85 38,09 37,97 36,15 42,74 
Mandioca 0,00 0,48 0,96 0,00 0,00 4,87 

Mandioquinha salsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 
 

 

Os resultados obtidos confirmam os dados de Bermudez para os géis 

de fécula de mandioquinha salsa e mandioca, que não apresentaram liberação de líquido 

durante as 8 semanas que estiveram armazenadas a 4oC, com pH de 2,4. O gel de fécula de 

batata doce apresentou sinérese em torno de 20%, nas primeiras quatro semanas aumentando 

para 30%, na sexta semana, e mantendo-se constante até a oitava semana, nas mesmas 

condições citadas para o gel de mandioquinha salsa. Para o gel de fécula de inhame, a sinérese 

foi aumentando até a oitava semana alcançando 30% de liberação de líquido, nas condições 

citadas anteriormente. O gel de fécula de araruta começou a apresentar sinérese somente a 

partir da quarta semana, com um valor aproximado de 12%, aumentando até 30% na oitava 

semana (Bermudez, 1997). 

Neste trabalho realizado, os géis de fécula de mandioquinha salsa e 

mandioca apresentaram valores de sinérese praticamente nulos, mostrando a mesma tendência 

citada por Bermudez (1997), enquanto que os géis de batata doce apresentaram sinérese de  

19%, valor próximo ao citado pelo autor. 

O fenômeno de retrogradação é influenciado pela origem botânica 

(Orford et al, 1987, Roulet et al., 1990, citados por Liu and Thompson, 1998) e a estrutura fina 
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da amilopectina (Ward et al, 1990 citado por Liu and Thompson, 1998). Como conseqüência a 

taxa de amilose e amilopectina afeta a cinética de retrogradação (Gudmundsson and Eliasson, 

1990 citado por Liu and Thompson, 1998). 

Ishii et al. (1994) demonstraram, com estudos por calorimetria 

diferencial de varredura (DSC), em soluções de 20% de féculas de tubérculos e raízes 

resfriadas a 5oC, que a taxa e a extensão da retrogradação seguem a ordem: biri > batata > 

araruta > mandioca. Estes autores postulam que a taxa e a extensão da retrogradação da 

amilopectina são influenciadas pelo comprimento de sua cadeia. 

 

4.3.2.3 Viscosidade da pasta de amido 

 

Na análise de viscosidade, os dados estão apresentados em gráficos de 

cores, onde cada cor representa um número, ao lado de cada gráfico. Cada gráfico representa 

uma repetição (Figura 30). Na vertical, cada 6 quadradinhos representam uma fécula cujo 

nome está escrito em frente. Desses 6, o primeiro e o sexto representam o gel com pH 2,4, 

sendo o primeiro armazenado em temperatura ambiente e o último, a 4oC. O segundo e 

terceiro representam o pH 3,5, na mesma seqüência da temperatura de armazenamento e o 

quarto e o quinto, o pH natural.  

O valor das cores está apresentado ao lado de cada gráfico, com fator 

104 , e representa valores de viscosidade entre 10.000 e 50.000 cp. 
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Figura 30. Gráfico em cores para representação do efeito do estresse de acidez na 

viscosidade dos géis de féculas, com três repetições A, B e C. 

 

Pelo gráfico, observa-se que os géis de mandioquinha-salsa e 

mandioca apresentam um comportamento mais constante da viscosidade do que os géis de 

biri, inhame e batata doce. Por esse motivo, estes últimos estão detalhados nas Figuras 31, 32 e 

33. 

O gel de batata doce sofreu influência do pH, do tempo e da 

temperatura de armazenamento em sua viscosidade (Figura 31). Em pH natural, houveram 

dados faltantes devido ao crescimento de microrganismos. Para temperatura de 

armazenamento de 4oC houve um aumento considerável da viscosidade, atingindo 40.000 cp, 

antes da contaminação. Em pH 3,5 e armazenamento à temperatura de 4oC, a viscosidade 

aumenta para 50.000cp a partir do oitavo dia de armazenamento. Em pH 2,4, a viscosidade 

aumentou de 40.000 cp a partir do décimo sexto dia, em gel armazenado a temperatura de 4oC. 

Em temperatura ambiente (testemunha), a viscosidade foi aumentando gradativamente a partir 

do 32 dias até atingir o patamar de 23.000 cp. 
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Legenda: . (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente; (4C)2,4: gel com pH 2,4 armazenado a 
4oC; (28C)2,4:  gel com pH 2,4 armazenado em temperatura ambiente. 

 

Figura 31. Viscosidade (cp) do gel de batata doce a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de acidez 

 

 

Para o gel de biri, houve influência do tempo e da temperatura de 

armazenamento (Figura 32). Houve um aumento gradativo da viscosidade até atingir o valor 

máximo de 50.000 cp. Os  géis com pH natural apresentam os maiores valores de viscosidade, 

quase 30.000 cp, antes de ocorrer contaminação. Nos géis acidificados ocorreram valores 

próximos para os 4 primeiros dias de armazenamento, com viscosidade da ordem de 5.000cp. 
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  Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente; (4C)2,4: gel com pH 2,4 armazenado a 
4oC; (28C)2,4:  gel com pH 2,4 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 32. Comportamento da viscosidade (cp) do gel de biri a 5%, em relação ao 

tempo de armazenamento, para o estresse de acidez.  

 

Para os géis de inhame houve influência do ajuste de pH a 2,4, que 

apresentou aumento de viscosidade a partir do 4o dia para temperatura de 4oC e oitavo dia para 

temperatura ambiente (Figura 33). Os valores de viscosidade chegam a 50.000 cp. Os géis 

com pH natural e acidificado a 3,5 apresentaram baixa viscosidade, independentemente do 

tempo e temperatura de armazenamento.  
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente; (4C)2,4: gel com pH 2,4 armazenado a 
4oC; (28C)2,4:  gel com pH 2,4 armazenado em temperatura ambiente. 

 

Figura 33. Viscosidade do gel de inhame a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de acidez.  

 

Quando pastas de amido quentes são esfriadas à temperatura ambiente, 

a extensão do aumento da viscosidade é governada pela tendência de retrogradação do amido. 

Este comportamento é amplamente determinado pela afinidade dos grupos hidroxilas de uma 

molécula para outra. As moléculas de amilose estando dispersas podem orientar-se de maneira 

paralela para formar agregados de baixa solubilidade, levando a formação do gel. A 

viscosidade do gel à temperatura de 50oC de fécula de inhame foi maior do que seu pico de 

viscosidade. Portanto, no resfriamento a viscosidade de inhame aumentou devido à alta 

tendência de retrogradação da fração de amilose (Gebre-Mariam e Schmidt, 1998). Segundo 

Moorthy (1989), a viscosidade do gel de Dioscorea rotundata depois do período de 97oC/20 
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minutos, é um pouco maior da viscosidade aos 97oC, aumentando ainda mais com o 

resfriamento da pasta a 25oC, refletindo a resistência da pasta da fécula. Esta estabilidade em 

alta viscosidade não é observada para fécula de mandioca e batata doce. 

Segundo o gráfico em cores (Figura 29), os géis de mandioquinha salsa 

e mandioca apresentaram um comportamento mais constante, enquanto os demais géis tiveram 

comportamentos variados. Nos gráficos da Figura 31, 32 e 33, observa-se que houve 

influência da acidez, da temperatura e do tempo de armazenamento na viscosidade do estresse 

de acidez, mesmo se apenas para algumas féculas analisadas. Os géis de mandioca e 

mandioquinha salsa não sofreram esta influência. 

O preparo de alimentos ácidos, de molhos tipo maionese, mostarda, 

molhos de salada, poderia utilizar féculas de mandioca e mandioquinha salsa como substitutos 

dos amidos modificados, pois estas féculas mantêm sua viscosidade mais constante, em torno 

de 10.000 a 20.000 cp, em condições de acidez. 

Resumo para o estresse de acidez: 

Análise de transparência: 

- influência da origem botânica da fécula na transparência 

formando 2  grupos. Grupo 1: inhame, biri e batata doce, 

com gel pouco transparente e Grupo 2: mandioca e 

mandioquinha salsa, com gel bem transparente; 

- influência do tempo de armazenamento na transparência, 

onde maior o tempo menor a transparência; 



 

 

130

 

- influência da temperatura de armazenamento na 

transparência: a temperatura de 4oC menor transparência do 

que em 28oC 

- pequena influência da acidez na transparência. 

 

Análise de sinérese: 

- influência da origem botânica na sinérese, com separação 

das féculas em 2 grupos – Grupo 1: inhame, biri e batata 

doce, com sinérese elevada e Grupo 2: mandioca e 

mandioquinha salsa, com mínima ou nenhuma sinérese; 

- influência do tempo de armazenamento na sinérese; 

- influência da temperatura de armazenamento na sinérese: 

temperatura de 4cC com maior sinérese do que com 28oC; 

- influência da acidez na sinérese. 

 

Análise de viscosidade:  

- influência da origem botânica da fécula na viscosidade, com 

separação das féculas em 2 grupos – Grupo 1: inhame, biri e 

batata doce, com maior retrogradação e Grupo 2: mandioca e 

mandioquinha salsa, com pequena ou sem retrogradação; 

- influência da temperatura de armazenamento na viscosidade; 

-  influência do tempo de armazenamento na viscosidade; 

-  influência da acidez na viscosidade. 
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4.3.3 Estresse de Esterilização 

 

Alimentos infantis e conservas utilizam amido em suas formulações e 

passam pelo estresse de esterilização. Algumas propriedades funcionais são afetadas e podem 

ser determinantes na escolha do amido utilizado. 

As análises funcionais das pastas de amidos nativos sob condições de 

estresse de esterilização estão relacionadas a seguir. 

 

4.3.3.1 Transparência da pasta  

A análise de transparência depois da esterilização foi feita em função 

da condição do gel (antes e depois de passar pela esterilização), da acidificação deste gel e da 

origem botânica das féculas. O tempo de armazenamento influencia na transparência da pasta 

de féculas. Como pode ser observado na Figura 34, a transparência apresenta tendência de 

redução com o passar do tempo de armazenamento das pastas que foram submetidas ao 

estresse de esterilização.  
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Figura 34. Grau de influência do tempo de armazenamento na transparência do gel 

de fécula a 5%, para o estresse de esterilização. 

 

A Figura 35 mostra que a temperatura de armazenamento influencia a 

transparência do gel esterilizado. Os géis armazenados em temperatura ambiente (testemunha) 

apresentam quase metade da opacidade dos armazenados a 4oC . 
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Figura 35. Grau de influência da temperatura de armazenamento na transparência do 

gel a 5%, para o estresse de esterilização. 

 

O valor médio da transparência dos géis armazenados em temperatura 

ambiente foi de 0,98 de absorbância (650 nm), enquanto para os géis armazenados em 

temperatura de 4oC, foi de 1,59 (Quadro 20).  

 
Quadro 20: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) do gel  de féculas em 
função da temperatura de armazenamento, para o estresse de esterilização. 

 Temperatura de 28oC Temperatura de 4oC 
Araruta 0,75 1,52 

Batata doce 0,93 1,66 
Biri 1,11 1,78 

Inhame 1,49 2,01 
Mandioca 0,98 1,46 

Mandioquinha salsa 0,62 1,11 
 

Para todas as féculas, os géis acidificados a pH 2,4  e esterilizados não 

resistiram a estes dois estresses e perderam suas características, transformando-se em líquido 
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com alguns resíduos de partículas em suspensão. Essa desestruturação do gel permitiu maior 

transmissão da luz (Figura 36). Considerando apenas os géis esterilizados com pH natural e 

3,5, verificou-se que a acidez interferiu pouco na transparência, sendo os géis de pH 3,5 os 

mais opacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Grau de influência do pH na transparência do gel a 5%, para o estresse de 

esterilização. 

 

A origem dos géis interferiu na transparência dos géis de fécula sem 

tratamento (testemunha) e submetido ao estresse de esterilização e armazenado em 

temperatura ambiente e sob refrigeração (4oC) (Figura 37 e Quadro 21). A fécula de 

mandioquinha-salsa esterilizada apresenta o gel mais transparente, com um valor médio de 

transparência de 1,85 em temperatura de armazenamento de 4oC e de 1,12 para a temperatura 

ambiente. Em seguida está o gel de mandioca com um valor médio de transparência de 1,87 

em temperatura de 4oC e 0,97 em temperatura ambiente. O gel de inhame esterilizado 
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apresentou a menor transparência com um valor médio de 2,72 para armazenamento em 4oC e 

2,20 em temperatura ambiente. Esses valores são para géis esterilizados com pH natural. 

 

Quadro 21: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis de fécula, em 
função da acidez e temperatura de armazenamento, para o estresse de esterilização. 

                                   Temperatura  
 28oC 4oC 

pH  Natural 3,5  Natural 3,5 
Araruta 0,85 1,25 2,07 2,32 

Batata doce 1,37 1,06 2,40 2,20 
Biri 1,71 1,42 2,51 2,63 

Inhame 2,20 2,01 2,72 3,01 
Mandioca 0,97 1,86 1,87 2,38 

Mandioquinha salsa 1,12 0,69 1,85 1,45 
 

Os géis armazenados em temperatura ambiente apresentam valores de 

absorbância menores do que os géis armazenados a 4oC, independente do pH. Os géis mais 

transparentes, armazenados à 28oC e com pH natural, foram pela ordem araruta > mandioca > 

mandioquinha-salsa > batata doce > biri > inhame. Para os géis armazenados a 4oC, a ordem 

foi mandioca e mandioquinha-salsa > araruta > batata doce e biri > inhame. Para géis com pH 

3,5, armazenados a 28oC e a 4oC, a seqüência de transparência foi mandioquinha-salsa > 

batata doce > araruta > biri > mandioca > inhame.  

Embora os relatos na literatura como o de Yuan e Thompson (1997) 

citam que a transparência pode ser influenciada pela proporção de amilose e amilopectina para 

amido ceroso de milho, não houve relação entre o teor de amilose e transparência para o 

estresse de esterilização.  
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Figura 37. Grau de influência da origem botânica na transparência dos géis de 

féculas a 5%, no estresse de esterilização. 

 

Considerando todos os tratamentos pode-se constatar que os géis mais 

transparentes foram, pela ordem, mandioquinha-salsa, araruta e mandioca, batata doce, biri e 

inhame (Figura 37). 

Os géis, logo após a esterilização, tem a transparência aumentada. Os 

resultados são relacionados no Quadro 22. O gel de mandioca com pH 3,5 apresenta uma 

transparência praticamente constante depois de ser esterilizado. O gel de mandioquinha salsa, 

com pH natural, apresentou uma transparência alta antes de ser esterilizado, mantendo-a após 

a esterilização, tornado-se apenas mais turvo. O gel de inhame apresentou a menor variação de 

transparência depois de ser esterilizado. 

Se considerado o teor de amilose como influência na transparência de 

géis de amidos submetidos a estresse de esterilização, o gel mais transparente deveria ter sido 
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o de araruta que apresentou menor teor de amilose (23% de amilose). No entanto, o gel mais 

transparente foi o de mandioquinha-salsa com 25% de amilose. 

 

Quadro 22: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis de fécula em 
função da acidez,  para o estresse de esterilização. 

 Esterilização  
Testemunha   To 24 horas após  

Natural 3,5 Natural 3,5 Natural 3,5 
Araruta 1,24 1,35 0,39 0,48 0,30 0,79 

Batata doce 1,89 2,01 0,23 0,49 1,13 0,68 
Biri 1,56 1,66 0,32 0,22 1,17 0,44 

Inhame 1,12 2,20 0,92 1,42 1,77 0,94 
Mandioca 1,22 1,58 0,32 1,61 0,70 1,68 

Mand. Salsa 0,23 1,00 0,20 0,12 0,56 0,21 
Legenda: To –logo após a esterilização 

Para processamento de alimentos esterilizados, a fécula de 

mandioquinha salsa foi a que melhor manteve a transparência após o processo e a fécula de 

inhame a que mais ficou opaca. Para processar sopas, molhos enlatados, cremes, a fécula de 

inhame poderia ser a fécula indicada. Para pratos prontos infantis, onde a cor e transparência 

são importantes, seria indicada a fécula de mandioquinha-salsa. 

 

4.3.3.2 Sinérese da pasta de amido  

 

A sinérese do gel esterilizado com pH 2,4 não foi analisada porque, 

como descrito anteriormente, houve uma desestruturação total para todas as féculas utilizadas. 

As féculas não poderiam, portanto, ser usadas no preparo de alimentos esterilizados com pH 

tão baixo. No entanto, esse valor de acidez não é utilizado no processamento de alimentos.  
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Na análise de sinérese, os dados estão apresentados em gráficos de 

cores (Figura 38), onde cada cor representa um número, ao lado de cada gráfico. Cada gráfico 

representa uma repetição (A, B e C). Na vertical, cada 6 quadradinhos representa uma fécula 

cujo nome está escrito em frente. Desses 6, o primeiro e o sexto representam o gel com pH 

2,4, sendo o primeiro armazenado em temperatura ambiente e o último, a 4oC. O segundo e 

terceiro representam o pH 3,5, na mesma seqüência da temperatura de armazenamento e o 

quarto e o quinto, o pH natural. 

 

Figura 38. Gráfico em cores para representação do efeito do estresse de esterilização, 

na sinérese dos géis em três repetições A, B e C. 

 

Pela Figura 38, observa-se que dois grupos de féculas podem ser 

identificados. Os géis de mandioquinha-salsa e mandioca não apresentaram sinérese quando 

esterilizados, independentemente da acidez, do tempo e da temperatura de armazenamento, 

desconsiderando-se os valores de pH 2,4. Em contrapartida, os géis de inhame, biri e batata 

doce sofram influência do tempo, pH do gel e temperatura de armazenamento, embora com 

perfis diferentes. Estes géis estão tratados em separados. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 

armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 39. Sinérese do gel de batata doce a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de esterilização.  

 

 

 

A sinérese do gel de batata doce esterilizado (Figura 39) somente 

apareceu depois de 4 dias de estocagem, independentemente da acidez da fécula. O gel 

armazenado em temperatura ambiente apresentou um grau de sinérese menor, praticamente 

nula, do que aquele armazenado a 4o C, cerca de 18g/100g. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 40. Sinérese do gel de biri a 5%, em relação ao tempo de armazenamento, para 

o estresse de esterilização.  

 

 

A sinérese do gel de biri esterilizado com pH natural, armazenado em 

temperatura ambiente, apresentou o maior grau de sinérese ao primeiro dia de armazenamento, 

40 g/100g, valor esse que diminuiu até o 8o dia, aumentando novamente no 32o dia e 

diminuindo no final do tempo de armazenamento, para 10g/100g (Figura 40). O gel com pH 

3,5 liberou cerca de 22g/100g de água até o 64o dia, não apresentando liberação de líquido aos 

128 dias de armazenamento, quando armazenado a 4oC. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 41. Sinérese do gel de araruta a 5%, em relação ao tempo de armazenamento, 

para o estresse de esterilização.  

 

 

 

Na Figura 41 pode-se observar que os géis armazenados em 

temperatura ambiente não apresentaram sinérese. Os géis com pH 3,5 apresentaram um grau 

de sinérese maior, cerca de 15g/100g, e mais constante do que os géis com pH natural. O 

tempo de armazenamento influenciou na sinérese dos géis com pH natural porque liberou 

líquido após quatros dias de armazenamento. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 42. Sinérese do gel de inhame a 5%, em relação ao tempo de armazenamento, 

para o estresse de esterilização.  

 

O gel de inhame acidificado a 3,5 apresentou alto grau de sinérese, 

cerca de 20%, em ambas temperaturas de armazenamento (Figura 42). O gel com pH natural, 

armazenado a 4oC, apresentou maior sinérese do que estocado em temperatura ambiente.  

A metodologia utilizada por Bermudez (1997), que não citou os 

valores de sinérese para as outras féculas, utilizou a esterilização por 2 horas, a 121oC, com 

gel de amido a 4% e pH natural armazenado em temperatura ambiente e em 4oC 

(refrigeração). 

Segundo o autor, o gel de fécula de batata doce apresentou em torno de 

10% de liberação de líquido sob temperatura de refrigeração, mas não houve sinérese no gel 

armazenado em temperatura ambiente. O gel de fécula de inhame apresentou uma liberação de 
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líquido, em torno de 10%, no início do armazenamento (30 dias) aumentando até o limite de  

35% para a temperatura ambiente e 30% na temperatura refrigerada, no final do 

armazenamento.  

Os resultados obtidos neste trabalho (Quadro 23) foram semelhantes 

aos obtidos  por Bermudez (1997), revelando uma liberação de líquido de 10,2% para o gel de 

batata doce armazenado a 4oC e de 1,7% para o mesmo gel armazenado em temperatura 

ambiente. No presente trabalho, o grau de sinérese encontrado para o gel de fécula de inhame 

foi de 16,0% para 4oC e 14,6% em temperatura ambiente, valores inferiores aos de Bermudez.  

Este trabalho também esterilizou géis com pH 3,5, análise que não foi 

realizada por Bermudez (1997). 

 

Quadro 23: Valores médios de sinérese (g/100g) dos géis das féculas em função da 
temperatura de armazenamento para o estresse de esterilização. 

 Armazenamento  
 Temperatura ambiente (28oC) Refrigerado 4oC 

Araruta 0,07 6,86 
Batata doce 1,70 10,24 

Biri 7,22 12,85 
Inhame 14,69 16,01 

Mandioca 0,23 3,05 
Mandioquinha salsa 0,00 0,00 

  
 

Na análise de sinérese, observa-se que houve influência da acidez, do 

tempo, da temperatura de armazenamento e da origem botânica da fécula. O gel de 

mandioquinha-salsa, seguido do gel de mandioca, são mais resistentes à sinérese do que os 

demais.  
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As féculas de mandioquinha-salsa e mandioca poderiam ser utilizadas 

em alimentos esterilizados e armazenados em temperatura ambiente ou refrigerada, como 

sopas esterilizadas e alimentos infantis. A fécula de araruta apresentou boa resistência para 

alimentos não ácidos, armazenados em temperatura de 4oC e alimentos ácidos ou não, 

armazenados em temperatura ambiente, como molhos prontos em conserva. 

 

4.3.3.3 Viscosidade da pasta de amido 

Na análise de viscosidade, os géis avaliados demonstraram 

comportamentos diferentes, razão pela qual foram separados em gráficos de cada fécula para 

uma melhor interpretação.  

Os dados estão apresentados em gráficos em cores (Figura 43), onde 

cada cor representa um número, ao lado de cada gráfico. Cada gráfico representa uma 

repetição (A, B e C). Na vertical, cada 6 quadradinhos representa uma fécula cujo nome está 

escrito em frente. Desses 6, o primeiro e o sexto representam o gel com pH 2,4, sendo o 

primeiro armazenado em temperatura ambiente e o último, a 4oC. O segundo e terceiro 

representam o pH 3,5, na mesma seqüência da temperatura de armazenamento e o quarto e o 

quinto, o pH natural.  

Os valores das cores estão representados ao lado de cada gráfico, com 

fator de 104, e representam  valores de viscosidade que estão entre 10.000 e 50.000 

centipoises. O aparelho Brookfield utilizado neste trabalho tinha leitura até 2.000.000 cp, no 

entanto algumas féculas extrapolaram este valor. Porém, para melhor ilustração no gráfico em 

cores, consideramos um patamar de 50.000 cp. 
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Os géis esterilizados de mandioca e mandioquinha-salsa apresentam 

comportamento semelhante que não apresentou forte influência de tempo e temperatura de 

armazenamento e de acidez. Os géis de batata doce, biri, inhame e araruta foram influenciados 

por estes fatores. 

 

 

Figura 43. Gráfico em cores para representação do efeito do estresse de esterilização na 

viscosidade dos géis de féculas, em três repetições A, B e C. 

 

No gel de batata doce submetido ao estresse de esterilização ocorreu 

influência da acidez na viscosidade (Figura 44). O gel com pH 3,5 apresentou viscosidade um 

pouco menor do que o gel com pH natural. A temperatura de armazenamento influenciou na 

viscosidade pois o gel armazenado em temperatura ambiente apresentou menor viscosidade, 

cerca de 10.000 cp para o pH natural e 5.000 cp para o pH 3,5, que o gel armazenado em 

temperatura de 4oC, com cerca de 50.000 cp para ambos os pHs. O tempo de armazenamento 

influenciou os géis armazenados em temperatura de refrigeração. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 44. Viscosidade do gel de batata doce a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de esterilização.  

 

O comportamento da viscosidade do gel de biri sofreu influência do 

tempo e da temperatura de armazenamento, porém não da acidificação (Figura 45). Os géis 

armazenados em temperatura ambiente apresentaram menor viscosidade, cerca de 5.000 cp, do 

que os armazenados a 4oC, com 50.000 cp. A viscosidade aumentou com o tempo de 

armazenamento. No gel armazenado em temperatura ambiente, a viscosidade aumentou para 

50.000 cp somente depois de 64o dias de armazenamento. No gel armazenado a 4oC, a 

viscosidade aumentou a partir da esterilização.  
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 

armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 45. Viscosidade do gel de biri a 5%, em relação ao tempo de armazenamento, 

para o estresse de esterilização.  

 

O gel esterilizado de araruta com pH natural mostrou uma viscosidade 

pouco maior do que o gel com pH 3,5 (Figura 46). O gel não apresentou diferença na 

viscosidade, em relação à temperatura de armazenamento até o 16o dia, quando houve 

aumento de viscosidade  para o gel armazenado a 4oC. O gel com pH 3,5, armazenado em 

temperatura ambiente, manteve sua viscosidade constante, cerca de 4.000 cp, até o 32o dia de 

armazenamento, enquanto com temperatura de 4oC, a viscosidade aumenta a partir do 2o dia. 

Todos os géis perderam quase 8.000 cp de sua viscosidade logo após a esterilização. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH normal armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH normal 

armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 46. Viscosidade do gel de araruta a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de esterilização.  

 

O gel esterilizado de inhame teve sua viscosidade influenciada pelo 

pH, pelo tempo e pela temperatura de armazenamento (Figura 47). Todos os géis tiveram sua 

viscosidade aumentada gradativamente de 10.000 para 50.000 cp, porém os géis em pH ácido 

apresentaram menor viscosidade. Logo após serem esterilizados, o gel de inhame com pH 

natural, teve sua viscosidade aumentada em 5.000 cp e com pH 3,5, a viscosidade manteve-se 

constante em 2.000 cp. Os géis armazenados em temperatura ambiente mantiveram uma 

viscosidade baixa por mais tempo que os armazenados em 4oC. 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 47. Viscosidade do gel de inhame a 5%, em relação ao tempo de 

armazenamento, para o estresse de esterilização.  

 

 

A viscosidade do gel de mandioca com pH natural antes da 

esterilização (testemunha) é muito superior à viscosidade do gel acidificado a 3,5 (Figura 48). 

Depois da esterilização, a viscosidade de ambos diminuiu, apresentando as viscosidade com 

valor de 2.000 cp. A viscosidade do gel acidificado aumentou para aproximadamente 22.000 

cp depois de 64 dias de estocagem, enquanto que os outros géis se mantiveram em viscosidade 

baixa.  
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 

armazenado em temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado em temperatura ambiente. 
 

Figura 48. Viscosidade do gel de mandioca a 5% em relação ao tempo de 

armazenamento para o estresse de esterilização.  

 

 

 

O gel de mandioquinha-salsa, como o de mandioca, não foi 

influenciado pelo pH, pelo tempo e pela temperatura de armazenamento (Figura 49). A 

viscosidade dos géis diminuiu quase 10.000 cp para o gel acidificado a 3,5 e 20.000 cp para 

pH natural, logo depois da esterilização (To). 
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Legenda: (4C)N: gel com pH natural armazenado a 4oC; (28C)N: gel com pH natural 
armazenado a temperatura ambiente; (4C)3,5: gel com pH 3,5 armazenado a 4oC; (28C)3,5: 
gel com pH 3,5 armazenado a temperatura ambiente. 
 

Figura 49. Viscosidade do gel de mandioquinha salsa a 5% em relação ao tempo de 

armazenamento para o estresse de esterilização.  

 

Pelos gráficos anteriores verificamos que a origem botânica, o pH, o 

tempo e a temperatura de armazenamento influenciaram na viscosidade. As féculas que menos 

resistiram à esterilização foram as féculas de mandioquinha salsa e de mandioca para a análise 

de viscosidade. As fécula de inhame e biri apresentaram alta viscosidade depois de 

esterilizadas. Houve influência da acidez no gel de batata doce e araruta e para o gel de 

inhame armazenado em temperatura ambiente. 
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Resumo do estresse de esterilização: 

Análise de transparência: 

- influência da origem botânica da fécula para a transparência 

na seguinte ordem: mand. salsa > mandioca > araruta > 

batata doce > biri > inhame; 

- influência do tempo de armazenamento na transparência, 

onde maior o tempo, menor a transparência; 

- influência da esterilização na transparência, pois os géis 

esterilizados apresentam maior transparência do que géis não 

esterilizados; 

- influência da temperatura de armazenamento na 

transparência, onde os géis armazenados a 28oC são mais 

transparentes do que a 4oC; 

- pequena influência da acidez na transparência, onde o gel 

com pH natural apresenta maior transparência do que 

acidificado a 3,5. 

Análise de sinérese: 

- influência da origem da fécula na sinérese, com formação de 

2 grupos - Grupo 1: inhame, biri, batata doce e araruta 

apresentaram sinérese e Grupo 2 : mandioca e mandioquinha 

salsa com sinérese nula; 

- pouca influência do tempo de armazenamento na sinérese, 

que foi maior para inhame e biri e menor para batata doce; 
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- influência da temperatura de armazenamento na sinérese, 

com resultados maiores para armazenamento em 4oC do que 

com 28oC; 

- influência da acidez na sinérese, onde o gel com pH 3,5 

apresenta maior sinérese do que o natural. 

 

Análise de viscosidade: 

- influência da origem da fécula na viscosidade, onde o gel de 

inhame apresentou aumento no primeiro dia; os géis de biri, 

batata doce, araruta e inhame ultrapassaram 50.000 cp e os 

géis de mandioca e mandioquinha salsa se mantiveram 

constante; 

- influência do tempo de armazenamento na viscosidade, onde 

quanto maior o tempo, maior a viscosidade; 

- influência da temperatura de armazenamento na viscosidade, 

onde o gel a 4oC é mais viscoso do que o gel a 28oC; 

- influência da acidez na viscosidade, onde o gel natural 

apresenta maior viscosidade do que o acidificado a 3,5. 
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4.3.4 Estresse de corte 

Alguns alimentos passam pelo estresse de corte, tais molhos para 

salada, mortadela e salsichas. Estes alimentos são misturados por alguns minutos e esse 

estresse pode ocasionar mudanças na propriedade funcional do amido. A acidez, com a adição 

de ácidos e condimentos, utilizados na elaboração destes alimentos, pode também interferir. 

As análises para este estresse estão relacionadas nos Quadros 24, 25 e 

26 e nas Figuras 50 a 53. 

 

4.3.4.1 Transparência da pasta de amido  

 

A análise de transparência para o estresse de corte foi estudada em 

função da condição do gel, do tempo de armazenamento, do estresse ligado ao uso do multi 

processador, da acidificação do gel e da origem botânica das féculas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Grau de influência da origem botânica na transparência dos géis de 

féculas a 10%, no estresse de corte. 
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No Quadro 24, verifica-se que a transparência foi alterada depois do 

gel ter passado pelo estresse de corte. A transparência do gel à temperatura ambiente 

(testemunha) permaneceu praticamente a mesma depois do gel passar pelo multi processador.  

No entanto, quando o gel foi colocado por 24 horas na geladeira, houve um aumento da 

transparência deste mesmo gel.  

A transparência observada nos géis passados pelo estresse de corte 

variou conforme a origem botânica da fécula. De acordo com a Figura 50 e Quadro 24, o gel 

de mandioca apresentou a pasta mais transparente após este estresse e o gel de inhame foi o 

menos transparente.  

 
Quadro 24: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) dos géis de fécula em 
função do estresse de corte. 

 Tempo após estresse 
 Testemunha To 24horas 

Batata doce 1,62 1,68 2,68 
Biri 1,92 1,36 2,96 

Inhame 2,36 1,57 3,05 
Mandioca 0,87 1,23 2,25 

Mandioquinha salsa 0,69 1,68 2,45 
 

O gel de mandioquinha-salsa apresentou o menor valor de absorbância, 

com 0,69, sendo o gel mais transparente em temperatura ambiente. Porém, depois de passar 

pelo estresse, a transparência diminuiu bastante, passando para o valor de 1,68 de luz 

absorvida. O inhame apresentou o gel menos transparente em temperatura ambiente, com o 

valor de 2,36 de absorbância. Depois do estresse, a transparência deste gel melhorou, 

atingindo uma absorbância de 1,57, valor menor que o do gel de mandioquinha-salsa. 
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Após 24 horas a 6oC, a opacidade dos géis aumentou muito, o gel de 

inhame sendo aquele com maior valor, 3,05, enquanto que os géis de mandioca e de 

mandioquinha-salsa foram os mais transparentes. 

Os géis que passaram pelo estresse do corte com pH natural 

apresentam maior transparência em relação aos géis com adição de ácido cítrico (Figura 51), o  

que indica que a acidez influencia na transparência do gel de féculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Grau de influência do pH na transparência dos géis de féculas a 10%, 

com estresse de corte. 

 

Os géis com pH natural apresentaram os menores valores médios de 

transparência para todas as féculas, enquanto os géis acidificados a pH 3,0 apresentaram os 

maiores valores (Quadro 25). 
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Quadro 25: Valores médios de transparência ( Absorbância – 650 nm) de géis das féculas em 
função da acidificação para o estresse de corte. 

 Natural  Acidificado pH 3,0 
Batata doce 1,89 2,10 

Biri 1,96 2,18 
Inhame 2,38 2,27 

Mandioca 0,83 1,50 
Mandioquinha salsa 1,31 1,90 

 

A transparência foi menor para o gel de mandioca, com valores de 0,83 

para pH natural e 1,50 para o gel acidificado. O gel de inhame apresentou os maiores valores, 

2,38 para pH natural e 2,27 para pH 3,0, sendo o gel mais opaco. Os géis mantiveram a mesma 

seqüência de transparência, independentemente do pH. 

 

4.3.4.2 Sinérese da pasta de amido  

 

Para este estresse não houve necessidade de gráfico para apresentação 

dos dados, pois não houve liberação de água nem em temperatura ambiente (testemunha), nem 

imediatamente após o estresse e para nenhum dos géis de diferente origem botânica 

analisados. A adição de ácido cítrico até pH 3,0 não influenciou a sinérese, pois as amostras 

analisadas também não apresentaram liberação de líquidos. 

 

4.3.4.3 Viscosidade da pasta de amido 

Por se usar uma concentração de 10%, a maioria dos géis das féculas 

apresentou uma viscosidade alta, superior à sensibilidade de leitura do aparelho Brookfield 

utilizado neste estudo, que era de 2.000.000 cp. Por esse motivo, aparece o sinal de maior no 

Quadro 26. 
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 O estresse de corte diminuiu muito a viscosidade dos géis avaliados 

(Quadro 26), independente da acidez do gel. Os géis acidificados em temperatura ambiente 

(testemunha) apresentaram menor viscosidade em relação aos géis não acidificados, com 

exceção do gel de inhame para o qual a acidificação não alterou a viscosidade.  

Para pH natural, o gel de mandioquinha-salsa apresentou a menor 

viscosidade inicial, 1.040.000cp, mas a menor viscosidade após o estresse (To) foi apresentada 

pelo gel de mandioca, com o valor de 900 cp. Após as 24 horas a 6oC, o gel menos viscoso 

continuou sendo o de mandioca, com valor de 1.600 cp. O gel de biri apresentou as maiores 

viscosidade, >2.000.000 cp para o gel em temperatura ambiente, 28,6 para após o estresse e 

>2.000.000 cp após o armazenamento refrigerado por 24 horas. 

Para pH 3,0, a menor viscosidade foi do gel de mandioquinha-salsa, 

730.000 cp, para o gel em temperatura ambiente. Após o estresse (To), o gel menos viscoso foi 

o de mandioca, com 100 cp, sendo também menos viscoso após 24 horas armazenado em 6oC, 

com valor de 360 cp. O gel mais viscoso foi o de batata doce, com viscosidade de 1.140.000 

cp, em temperatura ambiente e depois do armazenamento em refrigeração por 24 horas, com 

viscosidade de >2.000.000 cp. O gel de biri apresentou maior viscosidade no gel acidificado 

imediatamente após o gel ter passado pelo estresse, com o valor de 43.100 cp.  

O gel de mandioca apresenta um comportamento diferenciado dos 

demais porque, independente da acidez, não conseguiu manter a viscosidade do gel inicial, que 

era de 2.000.000 cp depois de 24 horas. O gel de mandioquinha salsa recuperou, mas não 

totalmente, uma parte de sua viscosidade após o armazenamento por 24 horas, em condições 

refrigeradas (6oC). 
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Quadro 26: Valores médios de viscosidade (x 103 cp) dos géis das féculas em função da acidez 
para o estresse de corte. 

 Gel com pH natural Gel com pH 3,0  
 Test. To 24 h Test.  To 24 h 

Batata doce >2.000 12,5 1.160 1.140 11,2 >2.000 
Biri >2.000 28,6 2.000 1.120 43,1 >2.000 

Inhame >2.000 28,2 1.600 >2.000 23,6 >2.000 
Mandioca >2.000 0,9 1,6 11,58 1,0 3,6 

Mandioquinha salsa 1.040 2,7 740 730 2,6 620 
 
 

A Figura 52 apresenta uma pequena influência da acidez no estresse de 

corte. Pela figura, observa-se que os géis com pH natural apresentam as maiores viscosidade 

do que os géis acidificados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 52. Grau de influência da acidez na viscosidade do gel de fécula a 10%, 

para o estresse de corte. 
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A origem botânica da fécula influencia a viscosidade do gel no estresse 

de corte (Figura 53). O gel de fécula de mandioca apresenta a viscosidade mais baixa, 

enquanto o inhame, a maior.  

O gel de mandioca oferece menor resistência ao estresse de corte, pois 

não consegue recuperar sua viscosidade inicial, enquanto o gel de inhame foi o mais resistente, 

pois recupera sua viscosidade depois de 24 horas de armazenamento entre 6 e 8oC. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 53. Grau de influência da origem das féculas na viscosidade do gel de fécula a 

10%, no estresse de corte. 

 

A viscosidade foi influenciada pelo estresse de corte pois todos os géis 

de fécula avaliados tiveram suas viscosidade diminuída. 

Os alimentos, que em seu processamento passam por agitação 

mecânica poderiam utilizar fécula de inhame que apresenta alta viscosidade. 
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Resumo do estresse de corte: 

Análise de transparência: 

- influência do estresse na transparência; 

- influência da origem botânica da fécula na transparência; 

- influência da acidez na transparência; 

- influência do armazenamento em baixa temperatura na 

transparência do gel. 

 

Análise de viscosidade: 

- pequena influência da acidez na viscosidade do gel; 

- influência da origem botânica na viscosidade do gel; 

- influência do estresse de corte na viscosidade, sendo que o 

gel de mandioca perdeu sua estrutura e viscosidade e não as 

recuperou. 
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 

A revisão demonstrou que poucos estudos foram feitos sobre 

resistência de amidos às condições de estresse. Em razão disso, foi necessário estabelecer 

metodologias ou adaptá-las para condições de resistência à esterilização, 

congelamento/descongelamento, corte e acidez, de modo a torná-las mais próximas das 

praticadas pelas industrias de alimentos. 

As metodologias usadas permitiram mensurar diferenças. Esses 

resultados mostraram que a fécula de mandioquinha salsa apresentou um gel muito claro após 

esterilização, que a fécula de inhame que teve baixa resistência ao congelamento, apresentou 

boa resistência à esterilização. A transparência do gel é indicada para alimentos como tortas de 

frutas, pratos prontos, molhos de tomate, etc. A resistência dos amidos à temperatura de 

refrigeração e acidez é indicada para alimentos como molhos de salada, iogurtes “light”, 

tortas, etc. 
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A necessidade de sintetizar os efeitos das condições de estresse sobre 

as propriedades funcionais das féculas levou à elaboração do Quadro 27. Este Quadro  mostra 

a influência das condições analisadas nas propriedades funcionais das féculas. O valor 3 indica 

alta influência, valor 2 média, valor 1 baixa influência e valor 0 sem influência. 

De acordo com o Quadro 27, podemos observar que a origem botânica 

foi o parâmetro que mais influenciou as propriedades funcionais, independente da condição de 

estresse. A sinérese na condição de acidez e a viscosidade na condição de acidez e 

esterilização foram as propriedades mais influenciadas, seguidas da sinérese para 

congelamento/descongelamento e esterilização. 

Quadro 27. Avaliação geral das condições de estresse sobre algumas propriedades funcionais 
das féculas. 

 Congelamento/descongelamento 
 Transparência Sinérese Viscosidade 

Origem botânica 2 3 3 
Tempo de armazenamento 1 3 3 

Temperatura de armazenamento 3 3 3 
Acidez 0 1 1 
Total  6 10 10 

 Acidez 
Origem botânica 3 3 3 

Tempo de armazenamento 3 3 3 
Temperatura de armazenamento 1 3 3 

Acidez 1 3 3 
Total  8 12 12 

 Esterilização 
Origem botânica 3 3 3 

Tempo de armazenamento 3 1 3 
Temperatura de armazenamento 1 3 3 

Acidez 1 3 3 
Total  7 10 12 

 Corte 
Origem botânica 3 0 3 

Corte 1 0 2 
Tempo de armazenamento 2 0 2 

Acidez 3 3 2 
Total  9 3 9 

Legenda: influência: leve - 1 
                                 média - 2 
                                 forte - 3 
                sem influência -0 
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A fécula de mandioca apresenta um comportamento diferenciado na 

análise de resistência de corte, pois não recupera sua viscosidade depois da agitação. O gel de 

mandioca, quando esterilizado, apresentou indícios de que durante a esterilização pode dar 

origem a frações de amido resistentes. 

Durante o trabalho surgiram propostas sobre novas pesquisas a serem 

realizadas, pois pouco se sabe sobre os amidos tropicais ainda pouco explorados no Brasil. A 

continuidade do trabalho poderia avaliar estes amidos em situação real de processamento de 

alimentos, para isto poderia substituir os amidos modificados nos alimentos que passam por 

condições de estresse. Essas atividades deveriam incluir novos ingredientes, uma vez que os 

alimentos possuem outros ingredientes que podem interferir em seu comportamento, como o 

sal, o açúcar e a gordura. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

A avaliação das féculas tropicais de mandioca (Manihot esculenta), 

batata doce (Ipomea batatas), mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza), inhame 

(Dioscorea ssp), biri (Canna edulis) e araruta (Maranta arundinacia) nas condições de 

estresse adotadas no experimento permitiram concluir que: 

 
• O processo de extração usado permitiu extrair quantidades adequadas de fécula com 

composição dentro dos limites encontrados na literatura. 

• As féculas selecionadas para as avaliações de influência de condições de estresse nas 

propriedades funcionais apresentaram variações de componentes como lipídios, proteínas e 

amilose que a literatura cita como influenciando as propriedades funcionais. Apesar das 

variações entre as fontes botânicas os valores foram muito baixos se comparados com os 

de amidos de cereais e leguminosas. Os limites, expressos em g/100g de matéria seca, 

foram: 
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Para proteína, o menor teor foi das féculas de mandioquinha-salsa e mandioca com 0,03 e 

o maior da fécula de inhame, com 0,21. Em lipídios o menor teor encontrado foi para 

fécula de biri, com 0,07 e o maior foi para a fécula de mandioquinha-salsa, com 1,25. 

Mesmo amilose que é uma característica de grupos vegetais apresentou variação de 23% 

para araruta a 36% em biri.  

• Embora não fosse objetivo da pesquisa, foi possível comparar padrões de propriedades 

funcionais com composição das féculas para verificar a interferência de proteína, lipídios e 

amilose. 

• As metodologias de avaliação do efeito das condições de estresse que foram selecionadas e 

testadas foram adequadas para medir a influência destas condições sobre as propriedades 

funcionais das féculas, aproximando-se da realidade das indústrias de processamento de 

alimento e das suas recomendações ao consumidor. 

• Nas condições em que a pesquisa foi desenvolvida não foi possível estabelecer a influência 

das características físico-químicas sobre as propriedades funcionais em condições de 

estresse, salvo para transparência dos géis submetidos ao estresse de congelamento e 

descongelamento, onde os a transparência dos géis aparentemente apresentaram 

correlações com o teor protéico das féculas. O gel mais transparente foi o de 

mandioquinha salsa, que também foi o que apresentou menor teor protéico na fécula, 

enquanto que o mais opaco foi o gel de inhame, cuja fécula apresentou o maior teor de 

proteína. Nas demais féculas, com teores intermediários de proteína, os géis também 

apresentaram leituras intermediárias de opacidade. 
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•   No estresse de congelamento/descongelamento foi possível concluir que:  

- Transparência: a temperatura foi o fator que mais influiu sobre a transparência dos 

géis. O maior efeito ocorreu nas primeiras 24 horas de congelamento a -20ºC em 

relação à transparência do gel medida à temperatura ambiente. O tempo de 

armazenamento sob congelamento influiu muito pouco, observando-se que os géis 

foram se tornando mais opacos com o tempo. O descongelamento seguido de novo 

congelamento e descongelamento da amostra (Grupo 2) não alterou a 

transparência. A acidificação do gel não influenciou a transparência. A origem 

botânica pouco influiu sobre a transparência. 

- Sinérese: A origem botânica foi o fator que mais influenciou a sinérese, cujo menor 

valor foi apresentado pela fécula de batata doce e o maior valor, pela fécula de 

inhame. O congelamento e o tempo de armazenamento sob congelamento pouco 

influíram a liberação de líquido pelos géis de amido, mas quanto maior o tempo, 

maior foi a sinérese. O aumento de um ciclo de congelamento/descongelamento das 

amostras (Grupo 2) influenciou pouco a sinérese em relação a apenas um 

congelamento. A acidificação dos géis pouco influiu. A sinérese dos géis de pH 

natural foi semelhante a  dos géis acidificados a pH 3,5 e menor que a pH 2,4. 

- Viscosidade: Foi possível diferenciar dois grupos de comportamento diferente 

quanto aos fatores avaliados: Um grupo inclui a mandioca e mandioquinha salsa e 

outro inhame, batata doce e birí. Este último grupo apresentou viscosidade que 

ficou praticamente constante a partir do primeiro dia de armazenamento, enquanto 

que os géis de mandioca e mandioquinha salsa tiveram aumento da viscosidade 

próximo do final do armazenamento. Para este grupo, houve interferência do 
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acidez, tendo o gel com pH 2,4 viscosidade menor se comparada ao pH natural e 

3,5, que apresentaram valores semelhantes. Entretanto o valor final de viscosidade  

foi semelhante e alto para todas as féculas, alcançando 50 mil cp no ponto máximo. 

Todos os fatores avaliados influenciaram muito a viscosidade dos géis. O duplo 

congelamento e descongelamento das amostras influenciou a viscosidade. 

• No estresse de acidez foi possível concluir que:  

Os géis armazenados a temperatura ambiente foram contaminados por 

microrganismos e não puderam ser avaliados, mesmo sendo utilizado um 

conservante. Entretanto o gel de inhame resistiu mais às contaminações que os de 

outras fontes botânicas. Para avaliações futuras, deverá ser aumentada a 

concentração de conservante, mantendo-se os limites da legislação brasileira. 

- Transparência: a origem botânica influiu muito sobre a transparência. Por ordem da 

maior para a menor transparência os resultados foram mandioquinha salsa, 

mandioca, biri, batata-doce e inhame, o mais opaco. A temperatura também influiu 

muito sobre a transparência dos géis. Embora o maior efeito tenha ocorrido nas 

primeiras 24 horas de refrigeração a 4ºC, os géis armazenados foram se tornando 

mais opacos com o tempo, mas em menor intensidade que para o estresse de 

congelamento. A acidificação do gel pouco influenciou a transparência. Os géis de 

pH natural apresentaram-se mais opacos que os que tiveram o pH ajustado a 3,5, 

que foram mais opacos que os pH 2,4. 

- Sinérese: Todos os fatores avaliados influenciaram muito a liberação de líquido 

pelos géis. Quanto a acidez, o pH 3,5 apresentou a maior sinérese. O gel de 

mandioquinha-salsa não apresentou sinérese e o gel de mandioca o menor valor, 
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enquanto que os de biri, batata doce e inhame  apresentaram os maiores. Foram 

identificados 2 Grupos, como no estresse de congelamento. 

- Viscosidade: A refrigeração foi o fator que mais influiu na viscosidade. Embora a 

maior diferença tenha ocorrido nas primeiras 24 horas, a viscosidade aumentou 

com o tempo de armazenamento. A acidificação do gel afetou a viscosidade, e 

observou-se forte influência da origem botânica das féculas.  Como para o estresse 

de congelamento, os mesmos dois grupos foram identificados. Embora sem a 

mesma uniformidade do estresse de congelamento, foram observados valores de 

viscosidade de 50 mil centipoise para os géis refrigerados. 

• No estresse de esterilização possível concluir que:  

Nenhum gel com pH de 2,4 resistiu a esterilização, que reúne o estresse de calor, 

pressão e acidez. Portanto essa acidez, embora permita comparação com dados da 

literatura, pode ser eliminada em futuras avaliações.  

- Transparência: a origem botânica influiu muito a transparência. Assim como a 

temperatura, o tempo de armazenamento também influiu muito na transparência 

dos géis, porém menos que para o estresse de congelamento. Os géis armazenados 

foram se tornando cada vez mais opacos com o tempo. A acidificação do gel a pH 

3,5 pouco influenciou a transparência, tornando os géis um pouco mais opacos que 

os de pH natural. Pela ordem crescente de opacidade observou-se: mandioquinha-

salsa, mandioca, araruta, batata doce, biri e inhame. 

- Sinérese: Todos os fatores avaliados influenciaram muito a sinérese dos géis. A 

origem botânica foi o fator que mais influenciou a sinérese. Houve formação de 2 

Grupos: inhame, birí e batata-doce apresentaram sinérese e, mandioca e 
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mandioquinha-salsa apresentaram sinérese muito baixa e nula, respectivamente. Os 

géis armazenados sob refrigeração apresentaram maior valor de sinérese enquanto 

que os armazenados à temperatura ambiente, um valor menor. O tempo de 

armazenamento influenciou a sinérese, quanto maior o tempo, maior a sinérese. A 

acidez também influenciou a sinérese, com os géis acidificados a pH 3,5 liberando 

mais líquido que os de pH natural. 

- Viscosidade: Todos os fatores avaliados influenciaram muito a viscosidade dos 

géis. Os géis em pH natural apresentaram viscosidade maior que em pH 3,5. Os 

géis armazenados sob refrigeração exibiram maior viscosidade que à temperatura 

ambiente.Também para viscosidade foi possível identificar os mesmos dois grupos 

de comportamento, como para os estresses de congelamento e acidez. Apenas os 

géis de birí, inhame e batata-doce alcançaram os valores de 50 mil centipoise. O gel 

de inhame foi o único que apresentou esse valor já no primeiro dia de 

armazenamento. Os géis de mandioca e mandioquinha-salsa perderam a 

viscosidade após o estresse e não mais a recuperaram. De forma geral, quanto 

maior o tempo de armazenamento, maior o valor da viscosidade. 

• No estresse de corte possível concluir que:  

- Transparência: a origem botânica influiu muito a transparência dos géis submetidos 

ao corte. O gel mais transparente foi o da mandioca e o menos, o do inhame. A 

temperatura e o tempo de armazenamento  também influíram muito. Os padrões 

foram semelhantes aos dos demais estresses. A acidificação do gel influenciou 

pouco a transparência, os géis com pH 3,0 apresentaram-se menos transparentes 

que os com pH natural. 
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- Sinérese: Não houve sinérese dos géis submetidos ao estresse de corte, tanto para 

os avaliados em temperatura ambiente quanto logo após ao estresse. A acidificação 

não ocasionou alteração desse resultado. 

- Viscosidade: Todos os fatores avaliados influenciaram muito a viscosidade dos 

géis. O estresse de corte reduziu muito a viscosidade dos géis de todas as origens 

botânicas, independentemente do pH dos mesmos. A acidez influenciou a 

viscosidade dos géis à temperatura ambiente. Os géis ácidos apresentaram menor 

viscosidade que os de pH natural, com exceção do gel de inhame. O gel de 

mandioca e de mandioquinha-salsa apresentaram perfis diferenciados dos demais, 

semelhante ao que aconteceu com o estresse de esterilização. O gel de mandioca, 

ao contrário do que ocorreu com o gel de mandioquinha salsa, não recuperou 

viscosidade após o estresse. 

 

• Em todas as condições de estresse avaliadas o fator mais importante foi sem dúvida, a 

origem botânica das féculas. Depois deste, a temperatura foi o fator que mais influiu, tanto 

de congelamento (-20 ºC) como de refrigeração (4ºC). A influência da temperatura foi 

detectada logo nas primeiras 24 horas após o armazenamento. 

• O pH de 2,4 foi introduzido apenas para possibilitar a comparação com a literatura. Trata-

se de valor muito baixo para ser encontrado em alimentos. Como para o estresse de 

esterilização esse pH hidrolizou o amido, em novas avaliações poderá ser eliminado. 

• Na avaliação de estresse de acidez os géis armazenados sob temperatura ambiente 

contaminaram-se. Em novas avaliações esta condição poderá se eliminada. 
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