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RESUMO 

 

O amido de mandioca fermentado (polvilho azedo) pode ser considerado um amido 
modificado química e enzimaticamente com propriedade de expansão, que forma estrutura 
alveolar e leve em produtos tradicionais em panificação, sem a utilização de fermento 
químico ou biológico. É um produto livre de glúten, produzido em pequenas indústrias, onde 
não existe um sistema interno de controle de qualidade dos processos e produtos. O presente 
trabalho teve como objetivo: diagnosticar a qualidade do polvilho azedo produzido 
artesanalmente em municípios produtores de Goiás; avaliar experimentalmente, através da 
metodologia de superfície de resposta, a influência do volume do ácido lático, massa de 
inóculo e do tempo de fermentação sobre a característica de expansão do polvilho azedo 
produzido experimentalmente, e, comparar os resultados alcançados com parâmetros 
diagnosticados dos polvilhos produzidos artesanalmente. A partir de análises de: índice de 
expansão, acidez, pH, propriedade de pasta, composição centesimal, microbiológicas e de 
microscopia eletrônica de varredura, foram estabelecidas comparações entre a fécula de 
mandioca, polvilhos experimentais e artesanais. O índice de expansão alcançado com o 
polvilho experimental foi superior ao alcançado com a fécula de mandioca e com o polvilho 
artesanal de maior expansão, detectado no diagnóstico. A produção de polvilho azedo 
experimental a partir de fécula de mandioca, utilizando o método de fermentação rápida e 
acidificação (da região de máxima expansão) apresentou valor de acidez superior ao 
permitido pela legislação, em relação ao pH os valores encontrados para os polvilhos 
experimentais são coincidentes com a literatura. A viscosidade de pasta do polvilho azedo 
experimental foi inferior a do polvilho artesanal, não comprometendo a expansão, sendo que 
essa não esteve diretamente relacionada com a viscosidade. Os polvilhos azedos 
experimentais atenderam os padrões microbiológicos vigentes para a contagem total de 
mesófilos e bolores e leveduras. Atenderam também os limites previstos na legislação para 
umidade e cinzas. Os polvilhos azedos, experimental e artesanal apresentaram 
predominantemente formas esféricas, reniformes e perfurações, quando da observação pela 
microscopia eletrônica de varredura. A produtividade industrial pode ser incrementada pela 
redução do tempo médio de fermentação utilizado (45 dias) para o proposto de (48h) 
utilizando a acidificação e a adição de inóculo. 
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR PRODUCTION OF FERMENTED 
CASSAVA STARCH 

 
ABSTRACT 

 

The fermented cassava starch (cassava starch) can be considered a chemically and 
enzymatically modified starch with expansion property, which form alveolar structure and 
light on traditional bakery products without the use of chemical or biological ferment. It is a 
gluten-free product, produced in small factories, where there is an internal system of quality 
control processes and products. This study aimed to: diagnose the quality of home made sour 
in producing municipalities of Goiás; evaluate experimentally, through the response surface 
methodology, the influence of the volume of lactic acid, mass of inoculum and fermentation 
time on characteristic expansion of cassava starch produced experimentally, and compare the 
results with parameters diagnosed from fermented cassava produced by craftsmen. From the 
analysis, swelling index, acidity, pH, folder property, chemical composition, microbiological 
and scanning electron microscopy, comparisons were established between the cassava starch, 
and experimental craft. The rate of expansion achieved with experimental flour was superior 
to that achieved with the cassava starch and cassava with the greatest expansion of artisanal, 
detected at diagnosis. The experimental production of cassava starch from cassava starch 
using the method of rapid fermentation and acidification (the region of maximum expansion) 
showed higher of acidity than those permitted by law, in relation to pH values found for the 
fermented cassava are experimental coincident with the literature. The paste viscosity of 
cassava starch was lower than the experimental craft flour, not compromising the expansion, 
and this was not directly related to viscosity. The fermented cassava sour experimental 
attended the microbial standards for the total count of mesophilic yeasts and molds. Also 
attended the limits specified in legislation for moisture and ash. The fermented cassava starch, 
experimental and traditional forms showed mostly spherical, and kidney shaped perforations, 
when the observation by scanning electron microscopy. Industrial productivity can be 
increased by reducing the average time used for fermentation (45 d) for the proposed (48h) 
using acidification and addition of inoculum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de mandioca, tendo produzido 

em 2008, 26 milhões de toneladas, numa área cultivada de 1,91 milhões de hectares 

(IBGE, 2009). 

A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) desempenha, por seu alto teor 

energético, um importante papel na dieta alimentar dos brasileiros. Além de ser uma das 

mais tradicionais culturas agrícolas brasileiras, sendo cultivada em praticamente todo o 

território nacional (APLEVICZ; DEMIATE, 2007). 

A industrialização da mandioca é uma boa alternativa para agregar valor à esta 

cultura tradicional cujo produto possui o teor de amido em torno de 80% sobre a matéria 

seca (MARCON, 2004). 

A mandioca é utilizada como matéria-prima nas indústrias, tendo uma grande 

variedade de uso, com destaque para a fécula. A fécula e seus produtos derivados têm 

apresentado competitividade crescente em outros mercados de produtos para a 

alimentação humana ou como insumos em diversos ramos industriais, tais como de 

papel, embalagem, cola, mineração, têxtil e farmacêutica. São nesses mercados que 

ocorrem as maiores oportunidades de agregação de valor e encontram-se as maiores 

perspectivas para o desenvolvimento da atividade mandioqueira (GAMEIRO; 

CARDOSO, 2003). 

A indústria de amido vem crescendo e se aperfeiçoando, levando à necessidade 

de produtos com características especificas que atendam às exigências do mercado, o 

que possibilita o processamento de matérias-primas amiláceas ainda pouco exploradas 

(LEONEL; CEREDA, 2002). 

O polvilho azedo, produto típico brasileiro e muito utilizado na culinária em 

geral, é obtido por fermentação natural da fécula, sendo a falta de qualidade, um dos 

maiores problemas no mercado de exportação (SILVEIRA et al., 2000). 

O processo de globalização provoca mudanças constantes na economia 

brasileira, obrigando as empresas a repensarem suas formas de gerenciamento. O setor 

de polvilho está inserido nesse contexto, obrigando os empresários do setor a revisarem 

suas práticas, bem como reduzirem custos e despesas. A busca pela eficiência no 

processo de produção do polvilho é, também, uma forma de sobrevivência em um 

cenário econômico que a cada dia se torna mais competitivo (LIMA, 2001). 
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O polvilho azedo apresenta grande heterogeneidade na qualidade sendo ainda 

um produto artesanal, mesmo quando fabricado em fecularias modernas. Sua 

caracterização é muito importante para tentar entender melhor os principais problemas 

ligados aos processos de produção e a potencialidade do uso alimentar (CEREDA; 

VILPOUX; 2002). 

O polvilho azedo é caracterizado pelas suas propriedades físicas, químicas e 

reológicas, as quais são diferentes do amido nativo do qual se originou. A propriedade 

de expansão é uma das mais importantes características do produto, sendo um 

parâmetro fundamental na sua avaliação (MARCON et al., 2007).  

Garcia e Leonel (2005) estudando a influência da modificação química e da 

secagem da fécula de mandioca no processo de expansão observaram que a 

concentração de ácido lático durante processo de modificação fotoquímica interfere no 

desenvolvimento da expansão; sendo que o aumento da expansão é significativo com o 

aumento da concentração de ácido lático.  

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de padronização do processo 

produtivo do polvilho azedo, propiciando ao segmento industrial a possibilidade de 

produção em larga escala, com padrão de qualidade definidos, e com a minimização dos 

custos operacionais. 

Assim, tendo em vista à otimização dos parâmetros de produção e a 

padronização da qualidade do polvilho, o presente trabalho teve como objetivo: 

diagnosticar a qualidade do polvilho azedo produzido artesanalmente em municípios 

produtores de Goiás, avaliar experimentalmente, através da metodologia de superfície 

de resposta, a influência do volume do ácido lático, massa de inóculo e do tempo de 

fermentação sobre a característica de expansão do polvilho, e, finalmente comparar os 

resultados alcançados com parâmetros diagnosticados dos polvilhos produzidos 

artesanalmente nos municípios de maior produção de Goiás. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 MANDIOCA  

 

2.1.1 Morfologia da planta 

A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) (Figura 1) é uma planta da família 

Euphorbiaceae, arbustiva, com muitos galhos, podendo atingir 3 m de altura, 

produzindo de 6 a 8 raízes feculentas com aproximadamente 30 cm de comprimento e 7 

cm de diâmetro. Seu ciclo pode ser de 1 ou 2 anos. É conhecida como tapioca nos países 

asiáticos; como aipim, castelinha e macaxeira no Brasil; como yuca nos países da 

América do Sul e como manioc em países de língua francesa na África (PANDEY et al., 

2000). 

A mandioca é uma planta heliófila, perene, tolerante a seca e possui ampla 

adaptação às mais variadas condições de clima e solo. A parte mais utilizada da planta é 

a raiz tuberosa, rica em amido, usada na alimentação humana e de animais ou como 

matéria-prima para diversas indústrias (CEREDA; VILPOUX; TAKAHASHI, 2003). 

 

Figura 1. Ilustração da planta da mandioca (Manihot esculenta Crantz) 
Fonte: Pandey et al.(2000)  

Segundo Partelli et al. (2010), a inflorescência é do tipo racimo ou panícula, 

sendo monóica. Os frutos e sementes são denominadas cápsulas deiscentes triloculares. 
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As ramas podem ser eretas (uma haste), dicotômicas (formação de duas hastes), 

tricotômicas (três hastes) e tetracotômicas (quatro hastes) (Figura 2). 

 

Figura 2. Ilustração esquemática da planta da mandioca. 
Fonte: Partelli et al. (2010). 

 

Segundo Lima (2001) a raiz é composta basicamente de película parda, 

entrecasca e polpa. Sua parte mais importante é a polpa ou parênquima, que está 

constituída, basicamente, de vasos de xilema distribuídos em forma de estrias nas quais 

se encontra o amido. No centro da raiz encontram-se os vasos xilógeneos e fibra e na 

periferia o córtex ou casca (Figura 3). 
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Figura 3. Estrutura da raiz da planta da mandioca. 
Fonte: Lima (2001). 

 

2.1.2 Características da mandioca 

A mandioca apresenta uma série de vantagens em relação a outros cultivos: fácil 

propagação, elevada tolerância a estiagens, rendimentos satisfatórios mesmo em solos 

de baixa fertilidade, pouca exigência em insumos modernos, potencial resistência ou 

tolerância a pragas e doenças, elevado teor de amido nas raízes, boas perspectivas de 

mecanização do plantio à colheita, e não apresenta grandes perdas de massa seca 

(CEREDA; VILPOUX, 2003).  

Devido a sua adaptabilidade, é uma planta extremamente cultivada em áreas 

onde outras espécies amiláceas não se desenvolvem com a mesma desenvoltura. A 

mandioca pode ser utilizada diretamente para o consumo ou destinada para a indústria 

na fabricação de farinha ou fécula (CASSONI, 2008). 

A mandioca é rica em carboidratos, fibras dietéticas, magnésio, sódio, vitaminas 

B, D e E, e pobre em proteínas, lipídios, ferro e vitamina A, porém algumas variedades 

de cor amarela apresentam quantidade significante de β-caroteno (WESTBY, 2002). 

A composição química é de aproximadamente 63% de umidade, 1,3% de 

proteína, 0,3% de lipídeo, 34% de carboidrato, 1,6% de cinzas e 2,4% de fibra alimentar 

(USP, 1998). 

Apesar de sua ampla utilização, a mandioca é reconhecida por conter glicosídeos 

cianogênicos, compostos secundários que funcionam como sistema de defesa contra 
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doenças e predadores, devido à sua capacidade de liberar ácido cianídrico (HCN) 

quando em condições de injúria. Linamarina (aproximadamente 80% dos glicosídeos 

totais) e lotaustralina são os principais glicosídeos cianogênicos presentes na mandioca, 

sendo estes geralmente sintetizados nas folhas e armazenados nas raízes (LORENZI, 

2003). 

Lima (2001) afirma que existem no Brasil mais de oitenta espécies de mandioca, 

que são classificadas de acordo com o teor cianogênico. Estão divididas em duas 

grandes classes: as doces, “mansas” ou aipim com baixa toxidez (menos de 50 mg 

HCN/ kg de polpa crua) e as “bravas” ou amargas com alto teor cianogênico (mais de 

100 mg/kg de polpa crua). Fioretto (1986) apud Lima (2001) afirma que a dose letal 

para o homem é de 1mg/kg de peso vivo. 

A mandioca é utilizada com matéria prima no desenvolvimento de uma série de 

produtos: 

Grizotto e Menezes (2003) desenvolveram chips de mandioca a partir de três 

experimentos distintos: cozimento, fermentação natural e cozimento mais secagem e 

avaliaram sua aceitação por meio da analise sensorial com 30 consumidores potenciais 

do produto. O estudo indicou grande potencial para a industrialização de um salgadinho 

a base de mandioca de elevado valor agregado, considerando o grau de satisfação dos 

consumidores. 

Camargo, Leonel e Mischan (2008) avaliaram a possibilidade de introdução da 

tecnologia de extrusão na produção de biscoitos de polvilho azedo com maior valor 

agregado, uma vez que seria elaborado a partir de uma mistura de polvilho azedo e 

farelo de mandioca. Os autores concluíram que o processo de extrusão pode ser aplicado 

na produção de biscoitos de polvilho azedo e nas condições avaliadas, os produtos com 

melhores características tecnológicas foram obtidos nas condições de 65 °C de 

temperatura de extrusão, 12% de umidade e no máximo 4% de fibras na mistura de 

polvilho azedo e farelo de mandioca. 

Uma outra forma de utilização da mandioca é a adição de seus derivados a 

farinha de trigo. Segundo Cardoso e Gameiro (2002), a decisão de produzir farinhas 

mistas esteve atrelada a questões econômicas e políticas. Indústrias de biscoitos e de 

macarrão vêm adicionando parcelas consideráveis de fécula de mandioca à farinha de 

trigo na fabricação de seus produtos. As condições de mercado praticadas favorecem 

esse procedimento, que resulta em redução de custos e, conseqüente, aumento de 
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competitividade da empresa diante da estabilidade econômica e da concorrência 

acirrada, sem com isso comprometer a qualidade do produto. 

 

2.1.3 A importância econômica da mandioca 

A produção mundial de mandioca vem apresentando um crescimento contínuo, 

com uma média anual de 2,5 a 3% e passou de 98 milhões de toneladas na década de 70 

para 212,9 milhões de toneladas de raiz em 2007. Este aumento é registrado 

principalmente nos países africanos, que têm na mandioca o principal componente na 

sua dieta alimentar não tendo, portanto um caráter comercial; ao contrário, apresenta-se 

como de subsistência. Segundo a FAO, a mandioca alimenta cerca de 60% da população 

africana, podendo alcançar até 400 milhões de pessoas (GROXKO, 2009).  

 A cultura de mandioca apresentou nas últimas duas décadas, aumento de área 

plantada e da quantidade produzida em praticamente todos os países produtores, 

principalmente nos países africanos e asiáticos, onde essa atividade constitui uma das 

principais fontes energéticas de alimento, e uma das alternativas de renda para grande 

parte da população (VIEIRA, 2008). 

Pelo fato de fácil adaptação nas terras dos países africanos, aquele continente 

participou com 49,3% da produção mundial de mandioca, no ano de 2007. Em menor 

escala seguem a Ásia com 34,2% e a América Latina com 16,4%. Ao contrário da 

África e da Ásia, que apresentam uma acelerada expansão de produção, a América 

Latina estabilizou sua produção na faixa dos 35 milhões de toneladas de mandioca, 

durante os últimos 37 anos. Em 1970, essa participação era de 36% e em 2007 caiu para 

16% sobre a produção mundial de mandioca em raiz. O Brasil é o líder absoluto, cuja 

parcela representa 77% sobre o total produzido pelos países Latino Americanos e 13% 

em relação à produção mundial (Tabela 01) (GROXKO, 2009). 
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Tabela 1. Mandioca em raiz – produção mundial (em milhões de toneladas). 

Fonte: FAO, IBGE, SEAB/DERAL (2008) apud Groxko (2009).  

 

Segundo Vilpoux (2006) o potencial de evolução da mandioca no Brasil depende 

de vários fatores, tais como a fertilidade do solo, o clima, a presença atual da cultura na 

região e o potencial de desenvolvimento de culturas concorrentes. A Figura 4 apresenta 

a localização da cultura de mandioca no Brasil, identificando as regiões de maior 

potencial.  

PAÍSES 1970 2000 2003 2004 2005 2006 2007 PART VAR
% 

1970-
2007 

ÁFRICA 40,9 96,7 
101,

9 
107,

6 
109,

7 
116,

5 
105,

0 
49,3 156,7 

NIGÉRIA 10,2 32,0 33,4 38,2 38,2 45,7 35,4 16,2 237,3 
REP.FED. 
CONGO 

10,3 16,0 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 7,1 45,6 

GANA 1,5 8,1 10,2 9,7 9,7 9,6 9,6 0,5 566,7 
OUTROS 18,9 40,6 43,4 45,2 46,8 46,2 46,2 21,4 141,3 
ÁSIA 22,4 49,8 55,8 60,3 55,9 67,3 67,3 34,2 225,4 
TAILÂNDIA 3,2 19,1 18,4 21,4 16,9 22,6 22,6 12,6 740,6 
INDONÉSIA 10,7 16,1 18,5 19,4 19,4 20,0 20,0 9,4 86,9 
OUTROS 8,5 13,7 18,9 19,2 19,6 24,7 24,7 12,2 205,9 
AMÉRICA 
LATINA 

35,3 31,3 32,3 35,0 37,5 35,0 35,0 16,4 (-0,9) 

BRASIL 30,0 23,0 23,0 23,8 26,6 27,0 27,0 12,7 (-10,0) 
OUTROS 5,3 8,3 9,9 11,9 10,9 8,0 8,0 3,8 (-50,9) 
TOTAL 
MUNDIAL 

98,6 
117,

8 
190,

0 
202,

9 
203,

1 
218,

8 
212,

9 
100,0 115,9 
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Figura 4. Distribuição geográfica de mandioca, nas meso-regiões do Brasil, em 04/05 
Fonte: IBGE (2006) e Deral (2006) apud Vilpoux (2006). 

 

O Estado de Goiás atraiu três fecularias, na última década, sendo duas de 

duzentas toneladas de mandioca por dia e uma de setecentos. A introdução dessas 

empresas processadoras de mandioca é relativamente recente e localizada em regiões 

novas que não aparecem no mapa da Figura 4 (VILPOUX, 2006). 

No Brasil, os estados do Pará, Bahia, Paraná e Maranhão são os principais 

produtores de mandioca. As maiores produtividades ficam com os estados do Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, onde a cultura alcançou seu maior desenvolvimento, conforme 

dados indicados na Tabela 2 (PARTELLI et al., 2010). 
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Tabela 2. Mandioca– principais Estados-área, produção e produtividade– 2008/09. 

Fonte: Partelli et al.(2010). 

 

Segundo Groxko (2009) a mandiocultura está presente em praticamente todo o 

território nacional, mas sua maior concentração é na Região Nordeste, cuja participação 

varia entre 35% e 40% da produção, destacando-se os estados da Bahia, Maranhão e 

Ceará. Esta região se caracteriza pelo clima mais seco, altas temperaturas e longas 

estiagens, o que dificulta o cultivo de outras culturas menos resistentes que a mandioca. 

A Bahia é o principal produtor nordestino, possui o maior número de pequenas fábricas 

de farinha. No Norte, o estado do Pará, com uma produção média de 5 milhões de 

toneladas, representa a liderança nacional. Assim como nos estados do nordeste, o Pará 

se destaca pelo enorme número de casas de farinha, goma e polvilho azedo. Na capital 

Belém, as feiras livres formam o principal centro de comercialização desses produtos e 

o excedente é exportado para alguns estados do Nordeste. Já no Centro Oeste, ao 

Regiões/estados Área 
(1000ha) 

Produção 
(1000t) 

Produtividade  
(Kg/ha) 

Participação 

NORDESTE 899 9.982 11.103 37,4 
BAHIA 324 4.200 12.963 15,7 
MARANHÃO 213 1.750 8.216 6,5 
CEARÁ 104 1.020 9.808 3.8 
OUTROS 258 3.012 11.675 11,3 
NORTE 477 7.151 14.992 26,7 
PARÁ 317 5.008 15.798 18,7 
AMAZONAS 76 708 9.316 2,6 
OUTROS 84 1.4135 17.083 5,4 
SUDESTE 123 2.226 18.098 8,3 
MINAS GERAIS 57 864 15.158 3,2 
SÃO PAULO 41 972 23.707 3,6 
OUTROS 25 390 15.600 1,5 
CENTRO-OESTE 82 1.370 16.707 5,1 
MATO GROSSO 
DO SUL 

25 484 19.360 1,8 

MATO GROSSO 36 545 15.139 2,0 
OUTROS 21 341 16.238 1,3 
SUL 296 6.006 19.974 22,9 
PARANÁ 180 4.118 20.291 15,4 
RIO GRANDE DO 
SUL 

84 1.327 22.876 5,0 

SANTA 
CATARINA 

32 561 17.531 2,1 

BRASIL 1.877 26.735 14.230 100,0 
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contrário do Norte/Nordeste, a sua produção se destina principalmente para as indústrias 

de fécula, sendo que uma parcela menor é consumida sob a forma de farinha ou 

utilizada na alimentação animal.  

Ainda segundo Groxko (2009) na Região Sul, o Estado do Paraná continua 

liderando na produção agrícola e industrial, contando com o maior e o mais moderno 

porque industrial do país, e contribui com uma média de 60% da produção nacional de 

fécula.  

No Estado de Goiás, em 2008, a produção foi de aproximadamente 450mil 

toneladas de raízes, colhidas em 26,9 mil hectares, com o rendimento médio de 16,7 

t/ha, cultivados por 6.625 produtores. Os maiores municípios produtores são Jaraguá, 

Vila Propício, Porangatu, Crixás, Inhumas, Bela Vista de Goiás e Padre Bernardo, com 

a produção de mais de 10mil toneladas, cada município (PARTELLI et al., 2010). 

Segundo Vilpoux (2006) a produção de mandioca no Brasil se caracteriza por 

fortes variações periódicas, que prejudicam muito a competitividade do setor no Brasil e 

no mundo. Essas oscilações devem-se principalmente às variações na produção agrícola, 

com plantio maior nos períodos de preço alto e redução drástica após queda dos preços. 

Partelli et al. (2010) complementam que o desenvolvimento da cultura da 

mandioca, no Brasil, apresenta algumas barreiras como: falta de visão empresarial para 

maior agregação de valor ao produto, utilização de terras menos férteis pelos 

agricultores, emprego de consórcios inadequados e falta de costume em selecionar 

manivas (sementes) de qualidade para o plantio. 

No segmento de processamento da cadeia, as limitações tecnológicas estão 

relacionadas com a necessidade de reduzir o impacto dos resíduos, diminuir custos, 

aumentar o rendimento industrial e diversificar a oferta de produtos. O sistema 

agroindustrial da mandioca no Brasil vem passando por importantes mudanças, 

verificadas especialmente a partir da década de 90. O comportamento do mercado 

indica que o segmento de fécula, dentro da cadeia agroindustrial da mandioca, é a 

principal fonte dessas mudanças (GAMEIRO; CARDOSO, 2003). 

O setor de polvilho azedo apresenta muitas deficiências e dentre elas pode-se 

citar a desorganização dos produtores; a escassez de recursos para aquisição de 

equipamentos e máquinas de insumos; a falta de associação para defesa de interesses 

dos produtores; a baixa produtividade da cultura; o baixo rendimento industrial; a falta 

de desenvolvimento da tecnologia industrial; o baixo nível de gerenciamento da 
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produção e da propriedade; a escassez de tecnologias para experimento de rejeitos 

industriais e da contaminação do meio ambiente (LIMA, 2001). 

 

 

2.2 AMIDO 

 

O amido é a principal substância de reserva nas plantas superiores, fornecendo 

de 70 a 80% das calorias consumidas pelo homem. Os depósitos permanentes do amido 

nas plantas ocorrem nos órgãos de reserva como é o caso de grãos em cereais (milho, 

arroz) e de tubérculos e raízes (batata e mandioca) (LEONEL; CEREDA, 2002). O 

amido é um polímero natural formado por dois polissacarídeos, a amilose e a 

amilopectina, ambos contendo somente unidades de anidroglicose (C6H10O5) (CARR, 

2007).  

O amido é importante ingrediente da indústria de alimentos devido a suas 

propriedades funcionais tais como viscosidade, inchamento, absorção de água, formação 

de gel com água quente, transparência, neutralidade de sabor e odor, etc. Essas 

propriedades funcionais são influenciadas por suas propriedades tecnológicas, 

determinadas pela capacidade de complexação com iodo, massa molar, volume das 

estruturas helicoidais, densidade de empacotamento das hélices de glucanas e 

propriedades reológicas. Por sua vez estas, estabelecem suas propriedades de aplicação, 

definidas pelo tipo de estresses a que são submetidos durante o preparo do alimento: 

esterilização pelo calor, armazenamento sob frio (refrigeração e congelamento), 

agitação e mistura (corte) reaquecimento (DAIUTO, 2005). 

Cada amido é único em termos de organização dos grânulos e estrutura de seus 

constituintes poliméricos. Amidos de diferentes fontes têm grânulos de forma e 

tamanho distintos, além de outras particularidades superficiais. Especificamente, os 

grânulos de amidos de tuberosas são, geralmente, volumosos e elipsoidais com hilos 

excêntricos ou poliédricos. A modificação do amido aumenta a possibilidade de 

utilização e seu valor. As principais fontes comerciais, mundialmente conhecidas como 

produtoras de amido são o milho, o trigo, o arroz, a batata-doce e a mandioca, 

observando que os grãos de cereais respondem pela transformação de 40% a 90% de seu 

peso seco em amido; os grãos de leguminosas apresentam um teor de 30% a 70% de 

amido e as tuberosas (mandiocas, batatas, etc.) transformam de 65% a 85% do seu peso 

em amido (MATSUGUMA; 2006).  
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A Tabela 3 apresenta as características físicas e químicas do amido e os limites 

máximos estabelecidos para os diversos tipos de amidos. 

 

Tabela 3. Características físicas e químicas do amido e os limites máximos e mínimos 
estabelecidos para amidos. 

Produto Umidade 
% p/p 

Acidez 
mL de 
solução 
N% v/p 

Amido 
% p/p  

(mínimo) 

Resíduo 
Mineral 

fixo  
%p/p 

Milho 14,0 2,5 84,0 0,20 
Arroz 14,0 2,0 80,0 0,50 

Mandioca 13,0 1,5 - 0,25 
Polvilho doce 18,0 1,0 80,0 0,50 

Polvilho azedo 18,0 5,0 80,0 0,50 
Araruta 14,0 2,0 80,0 0,50 
Batata 14,0 2,0 80,0 0,50 
Sagu 14,0 2,0 80,0 0,50 

Tapioca 14,0 2,0 80,0 0,50 
Fonte: BRASIL (1978; 2005).  

 

A Legislação, por meio das Normas Técnicas Especiais Relativas a Alimentos e 

Bebidas, Resolução CNNPA n°. 12 de 1978 (BRASIL, 1978), classifica o polvilho em 

doce e azedo, tendo por base apenas a acidez titulável, que, para alimentos fermentados, 

deve ser no máximo 1,0 mL de NaOH N/100 g para polvilho doce e de 5,0 mL de 

NaOH N/100g para polvilho azedo. Os limites de umidade e cinzas são os mesmos para 

ambos os produtos que era de no máximo 14,0 e 0,5 % respectivamente. A RDC n°. 263 

de 22 de setembro de 2005 modificou os limites de umidade para no máximo 18% para 

ambos os produtos (BRASIL, 2005). 

Segundo Cereda (2002) as propriedades do amido (Figura 5) envolvem suas 

características físicas, químicas e funcionais. Embora a maior aplicação do amido seja 

na indústria alimentar, pouco destaque foi dado as suas exigências específicas. No uso 

alimentar, entretanto, essas propriedades passam por adaptações para se ajustar às 

características do alimento, que é quimicamente muito mais complexo que as condições 

em que o amido é caracterizado. 
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Figura 5. As diversas propriedades do amido. 
Fonte: Cereda (2002). 

 

Para Daiuto; Cereda e Carvalho (2002), na indústria alimentícia, o amido é 

utilizado em função da viscosidade, poder geleificante, adesão, tendência a 

retrogradação, entre outras propriedades que são influenciadas pela proporção 

amilose/amilopectina, teor de proteína e gordura além da estrutura, forma e tamanho dos 

grânulos. Embora o amido seja quimicamente constituído apenas por glicose, em sua 

extração comercial permanecem resíduos da estrutura celular vegetal, na forma de 

impurezas. Apesar de se apresentarem em teores abaixo de 2%, essas impurezas podem 

influenciar as propriedades do amido. 

 

2.2.1 Estrutura do grânulo 

Segundo Cereda (2002) a estrutura do grânulo de amido está intimamente ligada 

ao seu desenvolvimento na célula viva. O amido armazenado nas células das sementes, 

das raízes, e dos tubérculos, acha-se aí depositado como grânulos mais ou menos 

brilhantes, apresentando forma e dimensões diversas. Nas células vegetais, os grânulos 

são formados dentro de estruturas especiais denominadas amiloplastos, envolvidos por 

uma matriz protéica, o estroma. O reconhecimento da origem botânica do amido, 

através de microscopia é importante porque possibilita mesmo a pessoas com pouca 

especialização, a descoberta de fraudes em partidas de amido, ocasionadas por mistura 

indevida de produtos amiláceos de diferentes origens botânicas. O tamanho e forma dos 
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grânulos de amido são característicos da planta de origem conforme visualizado na 

Figura 6. 

O tamanho e a forma do grânulo de amido estão entre os fatores importantes 

utilizados para estabelecer os usos potenciais dos amidos. Grânulos pequenos (2,0 µm), 

por exemplo, podem ser usados como substitutos de gordura devido ao tamanho ser 

semelhante ao dos micélios de lipídeos (CEREDA; VILPOUX, 2003). 

Segundo Daiuto (2005) o tamanho do grânulo de amido é importante também 

em diversas aplicações, influência superfície de reação e interfere na velocidade de 

decantação durante os processos industriais. Grânulos com diâmetro homogêneo 

influem na biodegradabilidade dos amidos contidos em plásticos enquanto que grânulos 

de amido de tamanho grande têm sido evitados em produtos comestíveis como molhos e 

sobremesas lácteas que exigem uma sensação de maciez na boca. 
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Aumento: 1440 x 

Figura 6. Tamanho e forma dos grânulos de amido de diferentes tipos de plantas. 
Fonte: Cereda (2002). 

 

O amido que se apresenta na forma de discretos grânulos com forma e tamanhos 

dependentes de sua fonte botânica é composto basicamente por dois tipos de 

macromoléculas: amilose e amilopectina. O amido deve muito de funcionalidade a estas 

duas macromoléculas, assim como a organização física das mesmas dentro da estrutura 

granular (CEREDA, 2002).  
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2.2.2 Amilose e amilopectina 

Segundo Cereda (2008) as plantas amiláceas tuberosas têm composição em que 

predominam os carboidratos e entre estes o amido. O amido é um carboidrato complexo 

formado de resíduos de glicose, unidos em sua maioria por ligações glicosídicas α-1,4 

além de α-1,6. Esse arranjo define os dois polímeros do amido, α-amilose e α- 

amilopectina. Na amilose há somente as ligações do tipo α-1-4 enquanto que a 

amilopectina, com peso molecular maior, é composta de ligações glicosídicas do tipo α-

1-4 e α-1-6. Esta última confere a amilopectina configuração ramificada (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Tipos de ligação entre as unidades de glicose na amilose (1) e amilopectina (2) 
Fonte: Synthetic (2005) apud Cereda (2008). 
 

A quebra da molécula do amido se dá pelas enzimas do grupo das amilases que 

hidrolisam as ligações α-1,4. O uso das amilases em alimentos destina-se a 

transformação de amido em açúcar, conversão de amido em maltose, liquefação do 

amido e mudanças de textura em vegetais. As amilases podem ser divididas em três 

grupos: 

– α-amilases: que rompem ligações no interior do substrato (endoamilases); 

– β-amilase: que hidrolisam unidades de maltose a partir do final não redutor 

(exoamilases); 
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– glucoamilases: que removem unidades de glicose dos terminais não redutores 

das moléculas do substrato. 

A α-amilase ocorre em plantas, tecidos de mamíferos e em micro-organismos . 

Apresenta ação aleatória, formando açúcares redutores e sua ação sobre a amilopectina 

leva à formação de dextrinas de baixa massa molar. A ß-amilase é a enzima mais 

encontrada em tecidos vegetais como no malte, capaz de hidrolisar as dextrinas ou 

amido em maltose. Apenas a glicose maltose e dextrinas até 4 moléculas de glicose são 

fermentadas pelas leveduras em etanol. Apenas o amido gelificado é hidrolizado pelas 

enzimas amilolíticas (CEREDA, 2008). 

A amilopectina absorve muita água durante a cocção do amido e é a grande 

responsável pelo inchamento do grânulo. Portanto, amidos ricos em amilopectina são 

mais solúveis em água a 95 ºC do que os que contêm muita amilose (MARCON, 2009). 

 

2.2.3 Propriedades do amido 

O amido é amplamente utilizado para melhorar as propriedades tecnológicas em 

sistemas alimentícios. As características estruturais de amidos e suas propriedades 

térmicas e de pasta têm recebido muita atenção de pesquisadores da área (PERONI, 

2003). 

Gelatinização 

A gelatinização do amido é o colapso do arranjo molecular, onde o grânulo sofre 

mudanças irreversíveis em suas propriedades de modo que ao intumescer ocorre fusão 

da cristalinidade nativa, perda de birrefringência e solubilização. O ponto de 

gelatinização inicial e a proporção sobre o qual ocorre é influenciado pela concentração 

de amido, método de observação, tipo de grânulo e fonte botânica (MARCON, 2009). 

O processo de gelatinização também é chamado de escaldamento. Este promove 

modificações na estrutura interna dos grânulos de amido, como hidratação e 

inchamento, aumento da claridade da pasta e acentuado e rápido aumento da 

consistência da pasta (PEREIRA, 1998; APLEVICZ, 2006). 

Retrogradação 

Segundo Diniz (2006) a retrogradação é o termo dado às transformações, que 

ocorrem durante o resfriamento e o armazenamento de pastas de amido. O fenômeno é, 

basicamente, um processo de cristalização de moléculas de amilose e amilopectina, em 
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que, além do aumento da firmeza do gel e da opacidade das pastas, observa-se perda da 

solubilidade em água fria, aumento da resistência à hidrólise por enzimas amilolíticas e 

ácidos minerais e perda da capacidade de formação de complexo azul com iodo. Ocorre, 

ainda, uma diminuição de volume do gel e a expulsão de água ligada às moléculas, 

processo conhecido como sinérese. 

A sinérese é comumente encontrada em alguns produtos como molhos em geral. 

Devido à retrogradação se potencializar em temperaturas de refrigeração, a sinérese é 

frequente encontrada em produtos refrigerados e congelados. É importante lembrar que 

amidos de diferentes fontes botânicas retrogradam em diferentes valores de temperatura 

(CEREDA et al., 2001). 

A retrogradação, segundo Aplevicz (2006), é um processo que ocorre quando as 

moléculas de amido gelatinizado começam a se reassociar em uma estrutura ordenada. 

Nesta fase inicial, duas ou mais cadeias de amido podem formar um ponto de junção 

simples que depois, pode se desenvolver amplamente em mais regiões ordenadas. Por 

último, sob condições favoráveis, uma ordenação cristalina aparece, forçando a água a 

sair do sistema. 

Daiuto (2005) estudou o comportamento dos géis de féculas de mandioca 

(Manihot esculenta), batata-doce (Ipomoa batatas), ahipa (Pachyrhizus ahipa), açafrão 

(Curcuma longa), araruta (Maranta arundinacea), biri (Canna edulis), gengibre 

(Zengiber officinale), inhame (Dioscorea alata), mandioquinha-salsa (Arracacia 

xantorryza), taro (Colocasia esculenta), taioba (Xanthosoma sagittifolium) e zedoária 

(Curcuma zedoaria) e comparou com féculas de mandiocas comerciais modificadas e 

recomendadas para condições específicas de esterilização e congelamento. A condição 

de armazenamento para o estresse de esterilização de 121ºC/20mim e um ciclo de 

congelamento/descongelamento de 24 e 72 horas após preparo dos géis à temperatura de 

-20ºC. Concluiu que as féculas comerciais modificadas utilizadas para comparação 

apresentaram desempenho igual ou inferior ás féculas nativas avaliadas para os 

estresses. 

Inchamento e Solubilidade 

Quando o amido é aquecido em excesso de água, acima da temperatura de 

empastamento, a estrutura cristalina é rompida devido ao relaxamento de pontes de 

hidrogênio e as moléculas de água interagem com os grupos hidroxilas da amilose e da 
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amilopectina. Isso causa um aumento do tamanho dos grânulos devido ao inchamento e 

também ocorre parcial solubilização (HOOVER, 2001). 

O poder de inchamento dos grânulos, que pode ser determinado pelo 

aquecimento da amostra de amido em excesso de água, é definido como o peso do 

sedimento inchado (g) por grama de amido. A solubilidade do amido também pode ser 

determinada na mesma suspensão. Ela é expressa como a porcentagem (em peso) da 

amostra de amido que é dissolvida após aquecimento (HOOVER, 2001). 

Propriedade de pasta 

As mudanças que ocorrem nos grânulos de amido durante a gelatinização e 

retrogradação são as principais determinantes do comportamento de pasta desses 

amidos, as quais têm sido medidas principalmente pelas mudanças de viscosidade 

durante o aquecimento e resfriamento de dispersões de amido usando equipamentos 

como o viscoamilógrafo Brabender e mais recentemente, o viscoamilógrafo rápido ou 

Rápido Visco Analisador (RVA, Newport Scientific, Narabeen, Austrália) 

(MATSUGUMA, 2006). 

Os parâmetros normalmente determinados para interpretação das propriedades 

de pasta através da curva de empastamento (Figura 8) são: 

-Temperatura de pasta: temperatura em ºC, calculada com base no tempo de 

funcionamento do RVA (6ºC/min); correspondente ao ponto onde se inicia a formação 

da curva; 

-Viscosidade de pico: valor de máxima viscosidade do amido, durante o ciclo de 

aquecimento; 

-Quebra: diferença de viscosidade entre o pico máximo e a viscosidade mínima a 

95ºC; 

-Viscosidade final: valor da viscosidade à temperatura final de resfriamento 

(50ºC); 

-Retrogradação: diferença de viscosidade mínima a 95ºC e a viscosidade final, 

também chamado de setback. 
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Figura 8. Curva de típica de empastamento, obtido em RVA apresentando os 
parâmetros comumente medidos e viscosidade em unidade RV. 
Fonte: THOMAS; ATWELL, 1999 apud MATSUGUMA,2006. 

 

O amido de mandioca é de alta expansão, pois seus grânulos sofrem grande 

inchamento em temperaturas mais baixas, porém as forças associativas tornam-se 

frágeis, sob agitação mecânica, o que faz com que o seu viscograma Brabender 

apresente um pico de viscosidade, seguido de uma acentuada queda durante o 

aquecimento (FRANCO et al., 2001). 

Amido de mandioca 

De acordo com sua acidez, o amido de mandioca pode ser classificado como 

fécula (quando o amido não sofre fermentação alguma), polvilho doce (amido com 

acidez de 1,0 mL de NaOH N/100 ) e polvilho azedo (amido fermentado com acidez de 

1,0 mL de NaOH N/1) (DINIZ, 2006). 

Segundo Daiuto 2005, o diâmetro do grânulo de amido de mandioca varia em 

função do próprio desenvolvimento da raiz de reserva, variação essa pouco relatada. A 

fécula de mandioca apresenta cerca de 18% de amilose e 82% de amilopectina, 

expressos sobre o total de amido. No amido de cereais a amilose ocorre em 
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porcentagens de 20 a 25%. A proporção entre os polímeros é considerada como a maior 

responsável pelas diferenças funcionais entre amido e fécula. Os géis de amido são mais 

rígidos, enquanto que os de féculas são mais viscosos e transparentes (CEREDA et al., 

2001). 

O conteúdo de amilopectina do amido de mandioca o faz particularmente 

conveniente para uso em alimentos. Outras propriedades vantajosas incluem uma 

temperatura de gelatinização na faixa de 58,4 a 70ºC, rápido aumento na viscosidade 

durante a gelatinização, o que o torna um espessante muito usual, alta claridade na 

suspensão, sabor suave, baixa tendência a retrogradação e boa estabilidade de gel que, 

porém, possui textura com alta coesividade (SOARES JÚNIOR, 1995). 

Apesar da importância e de suas inúmeras aplicações industriais, o amido de 

mandioca produzido no Brasil apresenta grande variação de qualidade, principalmente 

no produto fermentado. A crescente demanda da indústria alimentícia, setor que requer 

maior uniformidade deste produto, exige estudos que relacionem parâmetros do 

processo de obtenção e suas características tecnológicas (DINIZ, 2006). 

Amidos modificados 

O amido é empregado pela indústria alimentícia como ingrediente em alimentos 

processados, sendo esta uma de suas principais áreas de aplicação. Quando novos 

produtos são desenvolvidos, amidos com propriedades específicas são utilizados para 

conferir a funcionalidade desejada ao alimento (CEREDA; VILPOUX, 2003). 

A oxidação pode gerar diferentes produtos dependendo dos agentes 

modificadores utilizados. Os amidos podem ser oxidados por diversos agentes como o 

hipoclorito de sódio e de cálcio, o persulfato de amônio, o permanganato de potássio, o 

peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, o cloridrato de sódio e os perboratos e 

ácidos hipoclóricos (CEREDA; VILPOUX, 2003). 

Dias (2001) analisando os amidos tratados com ácidos butíricos, acético, 

propiônico e lático considerou que o acido lático foi o mais importante para o 

desenvolvimento da propriedade de expansão do amido de mandioca fermentado seco 

ao sol e também foi o que mais afetou a queda na viscosidade da pasta. 
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2.2.4 O mercado de amido 

O mercado mundial de amido é dividido em 5 matérias-primas, 4 delas de 

origem tropical (milho, batata, batata doce e mandioca). Dessas matérias primas, o 

milho é a mais importante, com 71% da produção mundial de amido (VILPOUX, 

2006). 

O mercado de amidos vem crescendo e se aperfeiçoando, levando à busca de 

produtos com características específicas que atendam as exigências da indústria. A 

produção de amidos modificados é uma alternativa que vem sendo desenvolvida há 

algum tempo com o objetivo de superar uma ou mais limitações dos amidos nativos e 

assim aumentar a utilidade deste polímero nas aplicações industriais (LEONEL; 

JACKEY; CEREDA, 1998). 

Segundo Vilpoux (2003) e Aplevicz (2006) o potencial de mercado do amido no 

Brasil (Tabela 4), representado pelos três principais tipos de produtos: hidrolisados, 

amido nativo e modificado. O mercado brasileiro de fécula de mandioca é dominado 

pela fécula nativa com 54% da produção, seguido da fécula modificada com 20,8%.  

 

Tabela 4. Estimativa do mercado de amido de milho e de fécula de mandioca no Brasil. 
Produtos  Milho (%) Mandioca (%) Total (%) 
Hidrolisados  595.000 58,3 65.000 11,2 660.000 41,3 
Amido nativo  288.000 28,2 312.000 54,0 600.000 37,5 
Amido 
modificado 

60.000 5,9 120.000 20,8 180.000 11,3 

Polvilho azedo -  - - 50.000 8,7 50.000 3,1 
Outros  77.000 7,5 31.000 5,4 108.000 6,8 
Total  1.020.000 100, 578.000 100, 598.000 100, 

(%)  63,8  36,2  100,0 
Fonte: Aplevicz (2006). 

 

 

2.3 FÉCULA DE MANDIOCA 

 

De acordo com a Instrução Normativa nº. 23 de 14 de dezembro de 2005 

Normas de Classificações de Produtos Amiláceos, o amido de mandioca é a substância 

amilácea extraída das raízes de mandioca, obtida por decantação, centrifugação ou 

outros processos tecnológicos adequados (BRASIL, 2005). No Brasil, o amido de raízes 

e tubérculos recebe a denominação de fécula.  
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2.3.1 O mercado de fécula de mandioca 

Segundo Vilpoux (2003) a produção mundial de fécula de mandioca superou 

quatro milhões de toneladas neste ano. Sendo a segunda fonte de amido no mundo 

perdendo apenas para o milho, mas a frente do trigo e da batata.  

O Brasil continua presente no mercado internacional de fécula, porém com 

quantidades ainda insignificantes se comparados à Tailândia que ainda detém 85% das 

exportações de fécula e de “pellets”. No ano de 2008, as vendas brasileiras para outros 

países atingiram 9.311 toneladas e se destinaram principalmente para a Venezuela, 

Bolívia, Estados Unidos, Argentina e Chile (GROXKO, 2009). 

A produção de fécula de mandioca, no Brasil, ganhou presença a partir de 1990, 

quando o volume alcançado foi de 170 mil toneladas. A partir deste ano, houve uma 

significativa evolução, com novas indústrias se instalando, primeiramente no Paraná, 

São Paulo, Mato Grosso do Sul e mais tarde em Goiás e Pará (Figuras 9 e 10) 

(GROXKO,2009). 

 

 
Figura 9. Produção brasileira de fécula de mandioca, entre 1990 a 2009. 
Fonte: ABAM para os anos de 1990 a 2003 e CEPEA de 2004 a 2009 apud GROXKO, 2009  

 

 
Figura 10. Produção de fécula nos principais Estados, no ano de 2009. 
Fonte: CEPEA apud GROXKO, 2009 
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Dentre os principais consumidores de fécula brasileira destacam-se a indústria 

de papel e papelão, massas, biscoitos e panificação, atacadistas e frigoríficos. No ano de 

2008, houve um aumento significativo de 9% na demanda pela indústria de massas, 

enquanto que os frigoríficos apresentaram uma redução nas compras de fécula 

(GROXKO, 2009). 

O segmento de fécula pode ser dividido em dois subsegmentos: um de fécula 

nativa e polvilho, obtido do processamento da raiz, e outro de amidos modificados, que 

pode ser realizado a partir da fécula nativa ou do “leite de mandioca”, que consiste na 

fécula antes da secagem. A indústria de fécula nativa apresenta as principais 

características de um mercado concorrencial, ou seja: a tecnologia está acessível aos 

interessados; o número de empresas vem crescendo ao longo do tempo; o produto das 

empresas é praticamente homogêneo; e é considerado fácil entrar nesse mercado, ou 

seja, o investimento não é considerado barreira à entrada de novas empresas 

(GAMEIRO; CARDOSO, 2003). 

A análise a seguir indica os diferentes usos possíveis para a fécula de mandioca 

segundo Vilpoux (2006). 

Amidos nativos 

• Frigoríficos: a fécula é usada neste segmento de mercado. Ela apresenta maior 

absorção de água, deixa os produtos mais macios, proporcionando maiores 

rendimentos e menores custos. Os critérios técnicos de uso de fécula nos 

diferentes produtos deste setor são:  

• Salsichas: de 1,5 a 2,0%.  

• Mortadela: 4,5%, com máximo de 5,0%.  

• Lingüiças: máximo de 1,5%. 

• Apresuntados: máximo de 2%. 

Além desses usos, algumas empresas incorporam amido nos molhos usados nas 

carnes maturadas.  

Salgadinhos: poucos salgadinhos usam amidos nativos. Os principais são os 

amendoins japoneses, que usam fécula de mandioca, sozinha ou em mistura com 

polvilho azedo.  

• Pão de queijo: com o crescimento do consumo de pão de queijo, que passou de 

um mercado regional para nacional, o consumo de fécula cresceu muito. A 
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fécula de mandioca é usada, na maioria das vezes, em mistura com polvilho 

azedo.  

• Tapioca de goma: a tapioca de goma é um produto típico do Nordeste, feito 

apenas com fécula de mandioca umedecida. Tradicionalmente se usava fécula 

local, chamada de goma, mas em razão de preços inferiores, as fecularias do 

Paraná conquistaram este mercado. Hoje, é possível estimar um consumo anual 

entre 10 e 20.000 toneladas para este mercado, com grande potencial de 

crescimento, em função da extensão do consumo de tapioca de goma em outras 

regiões do Brasil.  

Amidos modificados:  

• Pão de queijo: além do uso de fécula de mandioca nativa, a maioria dos 

fabricantes de pão de queijo utiliza polvilho azedo em seu processo.  

• Sagu – Tapioca: o sagu (perolas de mandioca) e a tapioca (perolas quebradas) 

são produzidos para uso em sobremesas e consumidos principalmente no Sul e 

Sudeste do país. A produção de tapioca é mais fácil e realizada por 6 ou 7 

fecularias, enquanto que apenas 3 produzem sagu em grande escala.  

• Papel: quimicamente, o amido e a celulose da massa de papel são semelhantes, 

pois os dois são polímeros de glicose. O amido, nativo ou modificado, é 

utilizado em proporções diferentes em função do tipo de papel, mas também em 

função dos processos de fabricação.  

Carr (2007) no seu trabalho desenvolveu uma embalagem biodegradável tipo 

espuma (Figura 11), obtida a partir de fécula de mandioca para o armazenamento de 

alimentos. As espumas foram obtidas pelo processo de termo-expansão de uma massa 

de amido, água e aditivos e os consumidores avaliaram os parâmetros (aparência, 

resistência, confiabilidade e intenção de compra) e aprovaram o produto. 

 

Figura 11. Espumas de fécula de mandioca armazenando alimentos. 
Fonte: Carr (2007). 
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Segundo Groxko (2009) os empresários brasileiros estão diante de dois grandes 

desafios: baratear os custos de produção da fécula brasileira e conquistar novos 

mercados. Este esforço conjugado entre os órgãos do governo e os empresários torna-se 

necessário na medida em que outros países como a Tailândia e o Vietnã ganham 

destaque no mercado internacional deste produto. 

O crescimento do mercado nacional de amido é lento e pode ser estimado entre 2 

e 5% ao ano, o que é insuficiente para absorver o crescimento da produção de fécula no 

Brasil. A falta de mercado, com aumento do numero de competidores em nível nacional, 

prejudica o bom desenvolvimento do setor. A abordagem dos diferentes mercados 

nacionais de amido permite definir alguns nichos possíveis serem ocupados pelas 

fecularias (Figura 12) (VILPOUX, 2006). Segundo o autor, a produção de polvilho 

azedo está vinculada ao desenvolvimento de tecnologia de produção. 

 

 
 
Figura 12. Diferentes mercados de amido e principais fatores competitivos. 
Fonte: Vilpoux (2006). 

 

2.3.2 Tecnologia de produção do amido de mandioca 

Segundo Vilpoux (2003) apesar de representar uma produção inferior à de 

mandioca, os amidos de trigo e de batata foram objetos de inumeras pesquisas, o que 

permitiu otimizar a produção industrial. Por ser uma cultura de países tropicais, com 

menor desenvolvimento que nos países europeus (origem dos amidos de trigo e batata) a 

mandioca não foi objeto de pesquisa suficiente. Em conseqüência, o processamento da 

fécula de mandioca é bem menos otimizado que os dos outros amidos comerciais, com 

perdas elevadas de amido e a quase total falta de aproveitamento dos resíduos. 

Segundo Leonel e Cereda (2000) a melhoria do processo de extração da fécula 

de mandioca é atualmente um problema bastante discutido entre industriais e 
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pesquisadores. Para cada tonelada de raiz de mandioca processada obtêm-se por volta 

de 250 kg de fécula e perde-se no resíduo fibroso cerca de 140 kg de fécula que não foi 

extraída no processamento. No estudo realizado pelas pesquisadoras a inserção no 

processo de uma segunda extração da fécula no farelo possibilitaria uma redução de 

cerca de 20% do teor de amido deste produto. 

O processo de produção de fécula de mandioca, qualquer que seja o grau de 

tecnologia empregada, consiste das etapas de lavagem e descascamento das raízes, 

ralação para a desintegração das células e liberação dos grânulos de amido, separação 

das fibras e do material solúvel e, finalmente, secagem (LEONEL; JACKEY; 

CEREDA, 1998). No processo de produção (Figuras 13) o bagaço acumulado é 

eliminado e a fécula é arrastada pela água e separada desta por centrifugação.  

 

 

 
Figura 13. Etapas de produção de fécula de mandioca. 
Fonte: Cavallet (2002). 
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Figura 14. Fotos da produção de fécula de mandioca. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Para melhor visualizar, as figura 14 A-K apresenta uma síntese exemplificada do 

processo de produção da fécula de mandioca. Inicialmente as raízes de mandioca, após 

pesagem e avaliação do teor de amido, em balança hidrostática, são encaminhadas às 

moegas no caminhão (Figura 14A), que é colocado no tombador inclinado onde a 

mandioca é descarregada com auxilio da gravidade, para um silo (Figura 14B). Em 



46 

seguida as raízes são transportadas por esteiras (Figura 14C) que descarrega na peneira 

vibratória (Figura 14D) e são puxadas através de uma esteira até o silo de estocagem, 

onde na seqüência são encaminhados até o lavador-descascador. O mesmo trabalha sob 

filete contínuo de água e possui um eixo, provido de hastes de aço revestidas de 

borracha, dispostas radialmente,e que giram lentamente e promovem o atrito entre as 

raízes. Nessa operação, as sujidades e as películas externas presentes nas raízes são 

retiradas pela água e pelo atrito entre as raízes e as pás eixos (Figura 14E). Após a 

lavagem, as raízes passam por um colaborador que retira, manualmente, o pedúnculo 

das raízes (Figura 14F). Após, as raízes são encaminhadas ao cortador de raízes, que as 

fraciona em pedaços de, aproximadamente, 30 mm de espessura. Seguem, então, para 

um desintegrador/raspador ou cevadeira (Figura 14G), que desintegra as células, para a 

liberação do amido. Esta é uma etapa crítica do processo, pois a eficiência da extração 

do amido depende da perfeita desintegração das células nesta etapa. Neste momento, é 

liberada a linamarina que, em contato com a água e enzimas, produz acetona cianidrina 

e ácido cianídrico. Este ácido, dissolvido na água e em contato com materiais contendo 

ferro, pode formar ferrocianetos, provocando uma cor azulada no amido. Por esse 

motivo, a partir deste ponto, todos os equipamentos e tubulações são feitos de aço 

inoxidável de alta qualidade. A polpa obtida com a desintegração passa a seguir, para os 

extratores, cones rotativos em série, providos de peneiras compostas por telas finas, com 

malha de inox de mach 150 e 220, que separam as fibras de maior tamanho (Figura 

14H). Assim, é assegurada uma eficiente separação do amido e das fibras de celulose. A 

polpa lavada ou bagaço, contendo 80-95% de água, é encaminhada para um depósito e, 

geralmente, destinada para alimentação animal. Já o leite de amido crú é encaminhado 

para centrífugas separadoras (Figura 14I), que separam as impurezas e realizam uma 

concentração do mesmo. Em seguida, é efetuada uma desidratação mecânica num filtro 

contínuo à vácuo (Figura 14J). O amido desidratado é encaminhado a um secador tipo 

pneumático, ou “flash dryer” (Figura 14K) onde a umidade evapora mediante exposição 

à uma corrente de ar quente. O amido atinge, um teor de umidade final de 12 à 14%. 

Para evitar perdas de amido, através do escape junto com o ar de descarga, o secador é 

provido de ciclones de recuperação. O amido seco é encaminhado para o setor de 

embalagem, onde é acondicionado em sacos de 23 Kg ou “bags” de 1.000 Kg. 

A fécula de mandioca apresenta características físico-químicas de grande 

interesse industrial, mas como sua aplicação está concentrada em países tropicais, surge 

à necessidade do desenvolvimento de féculas que apresentem novas propriedades 
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funcionais. Nos países da América do Sul existe a produção de fécula de mandioca 

fermentada e seca ao sol, conhecido por polvilho azedo. Esta fécula é capaz de gerar 

massas que, quando assadas se expandem sem a necessidade de adição de fermento ou 

de processo de extrusão. Essas massas expandidas são livres de glúten e, sua 

composição básica é fécula, água, gordura, sal e ovos (pode ser adicionado queijo, para 

produção de pão de queijo), sendo assadas em forno a aproximadamente 200ºC 

(DEMIATE; CEREDA, 2000). 

 

 

2.4 POLVILHO AZEDO 

 

Segundo Maeda e Cereda (2001), o polvilho azedo é um tipo de fécula de 

mandioca modificada por processo de fermentação e secagem solar, apresentando 

características bem diversas do polvilho doce. No polvilho azedo a fermentação tem 

várias finalidades: eliminar a toxicidade, tornar a polpa macia para produção de biscoito 

e pão de queijo, produtos que se expandem ao forno (MARCON et al., 2007). 

 

2.4.1 Características do polvilho 

O polvilho azedo é um derivado da fécula de mandioca encontrado praticamente 

em todos os países da América do Sul, com exceção do Equador. (CEREDA; LIMA, 

1981). 

O polvilho azedo é um produto típico brasileiro, utilizado na culinária como 

matéria-prima indispensável para produção de biscoitos de queijo expandidos. Como 

produto tradicional do Estado de Minas Gerais, o polvilho azedo conseguiu expandir-se 

para todo o país, a partir da cidade de São Paulo. Esta expansão deveu-se a uma das 

suas aplicações, a elaboração do pão de queijo, que conseguiu grande penetração como 

fast food. Outro derivado do polvilho azedo é o biscoito de polvilho, outro produto 

tradicional de Minas Gerais (CEREDA; VILPOUX, 2002). 

O polvilho azedo é um amido modificado com temperatura de gelificação 

inferior á fécula de mandioca nativa, o que explica a possibilidade de gelificação do 

amido pelo processo de escaldamento (CEREDA et al., 2000). 

As principais características que diferem o polvilho azedo do amido de 

mandioca nativo, também denominado polvilho doce são: acidez, grau de expansão, 
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viscosidade, claridade de pasta, sinérese e poder redutor (APLEVICZ; DEMIATE, 

2007). 

Na produção do polvilho devem ser observados os seguintes critérios de 

qualidade: o produto deve ter baixa umidade, apresentar-se em forma de pó fino e 

produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos e ser isento de odor 

estranho ou rançoso (PEREIRA, 1998). 

O polvilho azedo é obtido a partir da fermentação natural do amido de 

mandioca. O processo é bastante rudimentar e empírico, e envolve a dispersão do amido 

em água, que forma uma camada de 10 a 20 cm sobre o amido decantado. Após um 

período de 30 a 40 dias, o amido fermentado é retirado e seco pela ação do sol e do 

vento (CEREDA, 1973; NAKAMURA, 1975). 

A expansão dos produtos sem uso de agentes levedantes (fermento químico ou 

biológico) é a principal característica do polvilho azedo, característica que ainda não foi 

suficientemente valorizada no que diz respeito à redução de custos dos produtos de 

panificação (eliminação da fase de fermentação e do próprio fermento) ou da 

possibilidade de atingir o público dos celíacos, pessoas alérgicas ao glúten da farinha de 

trigo. De qualquer forma, a propriedade de expansão do polvilho azedo não depende dos 

ingredientes da formulação, como o queijo adicionado na fabricação do pão de queijo, 

mas é especifica deste produto, como comprova a formulação de biscoito de polvilho 

(CEREDA; VILPOUX, 2002). 

Segundo a legislação (BRASIL, 1978; 2005) os principais limites para o 

polvilho azedo são: 

• Físico-Químicas 

• Umidade % p/p: máxima de 18,00. 

• Amido % p/p: mínimo de 80,00. 

• Cinzas % p/p: máximo de 0,5. 

• Acidez expressa mL NaOH N / 100g % p/p: máxima de 5,00. 

 

• Microbiologia 

• Contagem total em placas (mesófilos): < 5x104/ g. 

• Bactérias coliformes fecais: ausência  

• Clostridium sulfito redutores (44ºC): máximo 2x10/ g. 

• Staphylococcus aureus: ausência 
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• Bolores e leveduras: máximo 103/ g. 

• Salmonelas: ausência 

Embora a principal propriedade do polvilho azedo seja a expansão, a Legislação 

brasileira não prevê este tipo de análise. Outro problema dos limites fixados pela 

legislação é relativo à acidez do polvilho azedo, fixada em no máximo 5,00 mL NaOH 

N / 100g. Uma das principais características do polvilho azedo é sua acidez, considerada 

por muitos com um critério de qualidade. A fixação de limites para este parâmetro não é 

baseada em nenhum critério técnico ou de proteção à saúde. Semelhante a um picles, o 

ácido lático é o principal responsável pela acidez elevada, seguido do ácido acético, 

também encontrado no vinagre e do ácido butírico, responsável pelo aroma de queijos e 

manteiga (CEREDA; VILPOUX, 2002). 

A falta de padronização se estende a padrões adotados para avaliar a qualidade 

do polvilho, Cereda (1983 b) com o objetivo de obter um parâmetro para avaliação da 

qualidade do polvilho azedo analisou duas amostras e verificou que as mesmas 

apresentavam características diferentes, principalmente no teor de ácidos orgânicos, 

viscosidade Brabender, rendimento e volume dos biscoitos e não apresentavam 

diferenças no aspecto e na composição química. 

Cereda (1985) com objetivo de encontrar um índice de qualidade para o produto 

comercial analisou 12 amostras de polvilho azedo de Estados produtores. Foram 

analisados quanto ao índice de absorção de água, umidade e consistência Bostwick. 

Conclui-se que a partir dos resultados analíticos encontrados, não era possível encontrar 

um índice de correlação satisfatório que permitisse definir e padronizar a qualidade dos 

polvilhos estudados. 

 

2.4.2 Tecnologia de produção de polvilho 

A fabricação do polvilho azedo tradicional foi descrita por Cereda et al. (2000), 

compreendendo a extração da fécula das raízes de mandioca e sua fermentação natural. 

Os autores descrevem também a fermentação da fécula (polvilho doce) comercial, pela 

adição de água. Na fermentação natural predominam as bactérias formadoras do ácido 

lático. Estudou-se também a fécula de mandioca impregnada com ácido lático é então 

exposta ao sol em processo de experimento e secagem naturais. A reação é fotoquímica 

e envolve os dois componentes (fécula + ácido lático) e a radiação ultravioleta do sol. 

Demiate et al. (2000) investigaram o mecanismo de modificação que ocorre e 
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concluíram que trata-se de reação de oxidação. Portanto, o polvilho azedo é um amido 

modificado. 

Segundo Cereda (1987) durante a fermentação do amido de mandioca 

desenvolve-se uma variada microflora, responsável pela produção de enzimas 

amilolíticas e de ácidos orgânicos que podem ser responsáveis pelas propriedades 

funcionais do polvilho azedo. 

A produção de polvilho azedo é realizada principalmente por pequenas e médias 

empresas que usam um processo empírico de fermentação natural, sem controle e 

dependente substancialmente das condições climáticas, gerando um produto 

desuniforme e muitas vezes de péssimas características tecnológicas (DIAS, 2001). 

Segundo Silva, Assumpção, Vegro (2000) o setor de produção de polvilho azedo 

deverá sofrer várias mudanças, não só pelo aumento da demanda, como também pelos 

avanços tecnológicos observados nos últimos anos. A modernização do processo de 

fermentação e secagem do polvilho azedo, visando à obtenção de produtos padronizados 

e de menor custo, tem atraído a atenção de vários grupos de pesquisa. 

Segundo Diniz (2006) o polvilho azedo produzido no Estado de Minas Gerais é 

elaborado através de tecnologia artesanal, originando produtos de difícil padronização. 

Em todas as indústrias visitadas pelo autor, os tanques de fermentação estavam abertos 

(ao ambiente) (Figuras 15 A e B), sendo que nove estavam sob incidência solar direta, 

mesmo quando construídos em galpões, o que demonstra a falta de condições higiênicas 

sanitárias no processamento. 

 

 

Figura 15. Exemplo de tanques de fermentação encontrados durante a visita técnica: 
(A) Tela sobre tanque (B) Tanques expostos ao sol. 
Fonte: Diniz (2006). 
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Segundo Cereda et al. (2001) é possível obter o polvilho azedo diretamente a 

partir da fécula seca, como se observa na Figura 16 . 

 

 
Figura 16. Etapas da produção de polvilho azedo diretamente da fécula de mandioca. 
Fonte: Adaptado de Cereda et al. (2001). 
 

A fécula de mandioca é transferida para tanques de fermentação e cobertas com 

água. Esses podem estar descobertos ou não, ser enterrados, semi-enterrados ou 

elevados, ou ainda, em cochos de madeira ou plástico (Figura 17A) existem tanques de 

alvenaria (Figura 17B), revestidos ou não. Os revestimentos mais comuns são os de 

cerâmica, lajota, ladrilho e azulejo (CEREDA et al., 2001). 

 

 
Figura 17. Modelos de tanques de fermentação. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Segundo Cereda et al. (2001) a fécula deve permanecer em tanques de 

fermentação sob uma camada de água que no início chega a 20 cm e vai secando à 
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medida que o tempo passa. O tempo de fermentação é variável nas regiões tradicionais 

produtoras de Minas Gerais, leva de 30 a 40 dias, chegando até 60 dias no inicio da 

safra (CEREDA, 1987).  

Uma vez completada a fermentação, deixa-se secar a superfície dos tanques até 

que o polvilho fique com umidade ao redor de 30-50%, com consistência e aspecto de 

queijo. O polvilho fermentado é retirado dos tanques por meio de pás, podendo ou não 

passar por esfarelador mecânico (Figura 18), e posteriormente é espalhado para secar 

sobre jiraus (Figura 19 A e B), sobre o qual se estendem plástico preto. A secagem é 

realizada ao sol, em processo limitante a produção e com grande demanda de mão de 

obra.  Ao final da secagem, que dura cerca de 8-12 horas o polvilho azedo apresenta 

uma fina granulação, a qual lhe é característica (CEREDA et al.,2001).  

 

 

Figura 18. Modelo de esfarelador mecânico. 
Fonte: Acervo da autora 

 

 
A 

 
B 

Figura 19. Secagem da fécula fermentada em jiraus.  
Fonte: Acervo da autora. 
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2.5 MÉTODOS DE MODIFICAÇÃO DA FÉCULA DE MANDIOCA 

 

2.5.1 Fermentação da fécula de mandioca 

Cereda (1973) descreve a fermentação natural de fécula de mandioca sem 

inoculação e sem suplementações nutricionais. Nesse processo, o produto é suspenso 

em água e vinte e quatro horas após já é visível à turvação da água sobrenadante e 

presença de bolhas na fécula decantada, que posteriormente sobem à superfície 

formando espuma. A fécula de mandioca é o único substrato empregado para esse 

crescimento, com cerca de 98% de amido na forma granular e cerca de 0,06% de 

nitrogênio total expresso em matéria seca. 

Segundo Silveira et al. (2000) a natureza do processo fermentativo da fécula 

utilizado comercialmente, é ainda pouco conhecida e se caracteriza por ser um processo 

rudimentar e empírico, em que a maioria dos produtores não utiliza inóculo para 

garantir ou acelerar a fermentação. Alguns poucos produtores costumam usar como 

inóculo o polvilho azedo da safra anterior, úmido ou seco, ou deixar no fundo do tanque 

um pouco da fécula fermentada. Outros tipos de inóculos ás vezes empregados são 

grãos de milho ou mistura de fubá e suco de limão que, envoltos em sacos, são 

colocados no fundo do tanque. 

A fermentação natural da fécula se desenvolve na presença de micro-organismos  

que degradam parcialmente o amido granular, por meio de enzimas, produzindo 

açúcares simples, que constituem o substrato. Ocorre a formação do grupo de micro-

organismos produtores de ácidos orgânicos como o lático, acético, propiônico, butírico 

e de bolores e leveduras que produzem substâncias que conferem aroma e sabor 

característicos ao produto (CEREDA; LIMA, 1981; NUNES, 1994). 

Segundo Cereda (1973) os micro-organismos da primeira fase seriam os 

responsáveis pela rápida queda de concentração de O2 dissolvido. Se a fonte de carbono 

é disponível e deve resultar da hidrólise do amido, restaria estabelecer a origem do 

nitrogênio.  

Cavallet et al. (2006) enfatizam que a fermentação natural de fécula de mandioca 

ocorre sem inoculação e sem suplementações nutricionais, sendo que a fécula de 

mandioca é o único substrato empregado para esse processo e o produto formado é o 

polvilho azedo. Estudos mostram que a fermentação natural que origina o polvilho 

azedo ocorre, principalmente, devido à ação de bactérias ácido-lácticas. Os 

componentes não amiláceos da fécula de mandioca somam menos de 1% e que o 
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nitrogênio atmosférico não é fixado pelas bactéricas, mas sim proveniente da própria 

fécula.  

Segundo Cereda (1973) uma das evidências da fermentação é a formação de 

ácidos orgânicos, principalmente lático, acético, butírico, propiônico, fórmico e 

succínico. Cereda (1975) identificou uma abundante microflora no material em 

fermentação, concluindo que na primeira fase desenvolve-se uma microflora pouco 

exigente, composta em sua maioria por coliformes e aeróbios mesófilos. Na segunda 

fase foram detectados micro-organismos mais exigentes, identificados como produtores 

de ácidos orgânicos, muitos dos quais microaerófilos ou anaeróbios. A terceira fase 

caracterizou-se pela presença de leveduras e micro-organismos  saprófitos. 

Cereda e Giaj-levra (1987), em ensaios de laboratório com fermentação natural 

de fécula de mandioca confirmaram a presença de diferentes grupos de micro-

organismos não simbióticos fixadores de N2 atmosférico, cada qual com atividade 

diferente ao longo dos primeiros oito dias do processo de fermentação natural de fécula 

de mandioca. Dentre eles os micro-organismos formadores de gás foram os mais 

numerosos e os que primeiro apareceram, seguido pelos que causam turbidez no meio, 

sendo os formadores de película os menos frequentes e últimos a aparecerem.  

Cereda et al. (1984) analisaram a composição dos gases desprendidos em ensaio 

de laboratório em recipientes fechados onde foi conduzido o processo de fermentação 

de fécula de mandioca. Revelaram a presença de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, 

argônio e gás carbônico na atmosfera que fazia parte do sistema. No início, a 

composição percentual dos gases mostrou-se bastante próxima da composição do ar e o 

hidrogênio não chegou a ser detectado. A partir do início da fase visível da fermentação, 

isto é, quando começaram a aparecer bolhas de ar no substrato, ocorreu aumento 

gradativo no teor de hidrogênio e gás carbônico. O teor de argônio permaneceu 

praticamente constante e houve redução do teor de nitrogênio. Entre o segundo e quarto 

dias, correspondendo à produção intensa de gases, houve aumento de gás carbônico, 

consumo de nitrogênio e oxigênio. Admitiu-se, para explicar os resultados, que o N2 da 

atmosfera no sistema fechado em fermentação foi consumido em certas fases, em 

detrimento da composição total, sendo o O2 diluído pelo CO2 produzido. Assim o 

nitrogênio necessário à formação da biomassa nos primeiros estágios da fermentação 

pode ter sido utilizado da atmosfera, já que o teor de nitrogênio total disponível na 

fécula é muito baixo. 
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Segundo Dias et. al. (2007), as condições em que se desenvolve a fermentação 

natural de polvilho azedo são muito especiais: substrato formado exclusivamente por 

amido granular, como fonte de carbono para os microorganismos; meio quase sólido 

formado pela decantação do polvilho no tanque e, consequentemente, condições 

anaeróbias no meio, que se estabelecem nos primeiros cinco dias. 

A fermentação da fécula de mandioca proporciona um aumento de sua 

solubilidade e poder de inchamento em água. Entretanto, como o processo não é 

controlado, ocorre uma variação muito grande nas características físico-químicas do 

amido, como teor de acidez e natureza dos ácidos formados afetando as propriedades 

tecnológicas do polvilho (PEREIRA, 1998). 

Cereda e Lima (1981) estudando a fermentação natural de fécula de mandioca, 

estabeleceram técnica de laboratório que permitiu acompanhar o processo por meio de 

determinações de pH, acidez titulável, açúcares, ácidos orgânicos, além da enumeração, 

isolamento e identificação da microflora ocorrente. No processo de purificação da 

fécula, perdem-se os solúveis de constituição da raiz, que apresentam poucos compostos 

nitrogenados e vitaminas. O substrato fica então restrito a uma suspensão de amido 

granular em água.  

Demiate et al. (1999) analisaram a presença de ácidos orgânicos em amostras de 

polvilho azedo comercial de diferentes regiões do Brasil. Os ácidos quantificados foram 

lático (0,036 - 0,813 g/ 100g), acético (0 - 0,068 g/ 100g), propiônico (0 - 0,013 g/ 

100g) e butírico (0 - 0,057g/ 100g). Foram encontradas amostras com quantidades 

significativas de ácido lático, mas nessas não foi detectada a presença de ácidos 

propiônico e butírico, que normalmente estão associados ao ácido lático. 

Segundo Diniz (2006) na fabricação do polvilho azedo, é marcante o empirismo 

empregado no julgamento do tempo adequado de fermentação. Vários estudos vêm 

sendo elaborados, no sentido de reduzir o tempo de fermentação. Nas empresas 

produtoras de polvilho, o tempo total de fermentação varia de 35 dias a 45 dias (Figura 

20). Apenas no início da safra, esta etapa é mais longa, podendo ser superior a 60 dias. 

Em nove das doze indústrias que o autor visitou, o tempo de fermentação foi 

condicionado ao rodízio dos tanques, estipulando um limite entre os 20 dias e 45 dias, 

as demais utilizam parâmetros como: avaliação do sabor azedo, avaliação do pH do 

meio e teste de expansão para interromper a fermentação. 
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Figura 20. Tempo de fermentação do polvilho nas empresas visitadas pelo autor. 
Fonte: Diniz (2006). 

 

Com objetivo de acelerar a fermentação natural da fécula de mandioca, Marcon 

et al. (2006) adicionou glicose ao sistema, evidenciando que a adição na concentração 

de 0,50% contribuiu para acelerar a fermentação, causando modificações na estrutura do 

grânulo do amido, não influenciando na aceitabilidade sensorial do produto. 

O processo de inoculação tem sido utilizado para potencializar efeitos da 

diversidade microbiana presentes no substrato de fermentação de fécula de mandioca. 

Através de procedimentos metodológicos específicos pode-se direcionar a atividade 

metabólica de determinados micro-organismos , ou grupo de micro-organismos , para 

desenvolver características desejáveis, como expansão, padronização do produto e 

diminuição do tempo de fermentação, como foram observados por Cavallet et al. 

(2001). 

Ascheri e Vilela (1995) realizaram ensaios de fermentação natural da fécula de 

mandioca, em diferentes meios (tanque industrial, experimental e béquer) constatando 

diversas alterações nas características do polvilho e dos biscoitos elaborados, em função 

do tempo de fermentação. Ficou comprovada neste estudo a influência da fermentação 

nas características de expansão e densidade dos biscoitos elaborados, sendo o ponto 

ótimo aos 30 dias do processo fermentativo. 
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2.5.1.1  Microbiota presente na fermentação da fécula de mandioca 

 

A fermentação da fécula de mandioca é dividida em três etapas, nem sempre 

muito distintas. Os micro-organismos  responsáveis pela criação das condições para a 

fermentação na primeira etapa incluem os gêneros: Achromobacter, Escherichia coli, 

Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus e Clostridium gêneros. Na segunda etapa, micro-

organismos  que têm maiores necessidades nutricionais aparecem. Por último, o terceiro 

passo, micro-organismos saprófitas tornam-se presentes e são responsáveis pela 

degradação de alguns produtos da fermentação. Exemplos de micro-organismos  

presentes neste passo é o gênero Bacillus e algumas leveduras; nesta etapa não há 

geração de compostos que contribuem para o aroma e o sabor típico de amido azedo. 

Três tipos de fermentação são identificadas: láctica, com a presença dos gêneros 

Lactobacillus, Leuconostoc e Pediococcus, gêneros propiónico, onde é encontrada 

Propionibacterium, gênero butírico, com Clostridium (DEMIATE et al., 1999). 

Cereda (1973) em estudo sobre a fermentação da fécula de mandioca encontrou 

micro-organismos pouco exigentes, produtores de ácidos que provocam a queda no pH 

do meio de 6,0 a valores em torno de 3,0, bactérias mais exigentes, caracterizadas pelos 

gêneros Lactobacillus, Leuconostoc e Pediococcus em fermentação láctica, 

Propionibacterium em fermentação propiônica e Clostridium em fermentação butírica e 

os saprófitos que utilizam os produtos metabólicos da fermentação. Destacaram-se as 

leveduras que conferem aroma e sabor ao polvilho azedo, além de bactérias do gênero 

Bacillus. 

Ampe et al. (2001) apud Cavallet (2002) confirmaram a dominância de bactérias 

do ácido láctico, e apontaram principalmente espécies Bifidobacterium minimum, 

Lactococcus lactis, Streptococcus sp, Enterococcus saccharolyticus e Lactobacillus 

plantarum. Também encontrou Lactobacillus panis, Leuconostoc mesenteroides e 

Leuconostoc citreum. Utilizando técnica de hibridização de 16S rRNA, foi confirmada a 

presença de uma das mais recentes espécies de lactobactérias, qual seja Lactobacillus 

manihotivorans.  

 

2.5.2 Métodos alternativos de modificação da fécula de mandioca 

Segundo Garcia e Leonel (2005) as pesquisas sobre a substituição da 

fermentação na produção de fécula de mandioca modificada com propriedade de 
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expansão têm apontado para o uso de ácidos minerais, orgânicos e enzimas no 

experimento do amido de mandioca.  

Plata Oviedo (1998) estudou o efeito da modificação ácida (ácido clorídrico ou 

ácidos orgânicos) e do tipo de secagem (estufa ou ao sol) no desenvolvimento da 

propriedade de expansão do amido nativo de mandioca industrial e observou que as 

amostras tratadas com ácido clorídrico, acético, lático ou propiônico, ou com misturas 

binárias ou terciárias destes ácidos, não apresentaram expansão quando secas em estufa. 

Mas ocorreu grande aumento no índice de expansão quando as amostras foram secas ao 

sol, tendo à amostra tratada com ácido lático apresentado a maior expansão.  

Demiate e Cereda (2000) compararam as propriedades de expansão de féculas de 

mandioca oxidadas quimicamente com as de amidos acidificados com ácido lático, 

secos ou não ao sol, polvilho azedo e fécula de mandioca nativa e concluíram que a 

expansão está associada à presença de grupos carboxílicos. 

Leonel, Garcia e Reis (2004), verificaram o comportamento de expansão de 

amidos de batata-doce, biri e taioba modificados fotoquimicamente, mediante 

concentrações crescentes de ácido lático, sendo utilizado o amido de mandioca como 

padrão. Concluíram que a concentração de ácido lático interfere na propriedade de 

expansão das féculas de batata-doce, mandioca e taioba e não apresenta efeito na fécula 

de biri, sendo os índices de expansão obtidos nas diferentes féculas considerados 

baixos, quando comparados aos índices obtidos para fécula de mandioca modificada. 

Marcon et al. (2006) determinaram o efeito da fermentação com adição de 

glicose, na produção de polvilho azedo, apontando para uma redução no tempo de 

fermentação. Avaliando a capacidade de expansão, propriedades viscoamilográficas e 

aceitabilidade sensorial, concluíram que o processo de produção de polvilho azedo 

melhorado não prejudicou a expansão do amido, suas propriedades físico-químicas e 

sensoriais, mas sim resultou em amidos com diferentes propriedades 

viscoamilográficas, melhores comparativamente ao polvilho azedo produzido pelo 

processo industrial atual. 

Nunes (1994) observou que o ácido lático é um dos compostos químicos 

adicionados à fécula de mandioca pelo processo fermentativo na produção de polvilho 

azedo. A adição desse ácido à fécula de mandioca seguida de exposição à radiação 

ultravioleta foi responsabilizada pela promoção da propriedade de expansão.  

Silva et al. (2008) concluíram que amidos oxidados em elevadas concentrações 

produzem pastas fluidas, estáveis à retrogradação e passiveis de serem aplicados em 
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indústrias de papel, têxtil e de alimentos. Essa propriedade é atribuída à presença de 

carboxilas, com cargas negativas e mais volumosas que as hidroxilas. No trabalho, os 

amidos de batata, batata doce, mandioca, mandioquinha salsa, milho e milho ceroso 

foram modificados com KMnO4/ácido lático e NaOCl/ácido lático e caracterizados 

quanto ao teor de carboxilas, poder redutor, coloração diferencial, propriedade de 

expansão e propriedades viscoamilográficas, em água e tampões acetato (pH 4,0) e 

fosfato (pH 7,0). Concluíram que amidos de milho ceroso e de mandioca modificados 

com KMnO4/ ácido lático apresentaram elevadas expansões (entre 25,8 e 24,1 mL.g–1, 

respectivamente). 

Demiate et al. (1999) destacam que a presença de ácidos orgânicos (lático, 

acético, propiônico e butírico) no polvilho azedo, além de contribuir com aspectos como 

aroma e sabor, têm, conforme indica a literatura, uma correlação com a propriedade de 

expansão, que é um fator determinante não só no uso alimentício como nos demais. O 

processo fermentativo foi estudado por vários investigadores e é predominantemente a 

presença de acido lático, sendo o amido o meio para o crescimento bacteriano. 

Demiate e Cereda (2000) analisaram as propriedades de expansão de féculas de 

mandioca modificadas. As modificações foram feitas com acréscimo de agente oxidante 

permanganato de potássio, acidificação com ácido lático, e cítrico e sua expansão foi 

comparada a amostra de fécula nativa, tratada com ácido lático e seco em estufa e outra 

seca ao sol, além de uma amostra de polvilho azedo comercial. Os resultados mostraram 

que tanto as amostras oxidadas quimicamente quanto as oxidadas foto-quimicamente 

apresentaram propriedade de expansão, ao contrário das amostras de fécula natural e 

acidificada com acido lático seca em estufa. 

Conforme descrito é perceptível a eficiência da acidificação e sua influência na 

propriedade de expansão. 

 

2.6 PROPRIEDADE DE EXPANSÃO DO POLVILHO AZEDO: IMPORTÂNCIA 
DA FERMENTAÇÃO E DA SECAGEM AO SOL 

 

Cereda (1983a) relatou que para o consumidor a principal característica que 

define a qualidade do polvilho azedo é seu poder de expansão, definido como a 

capacidade de aumentar o volume da massa confeccionada quando submetida ao forno. 
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O poder de inchamento e a solubilidade em água quente dos amidos fermentados 

apresentaram valores maiores que os amidos não fermentados (NAKAMURA, 1975; 

ASQUIERI, 1990; DIAS, 2001). 

Segundo Demiate et al. (1999) a presença de ácidos orgânicos no polvilho 

azedo, além de contribuir com aspectos como sabor e aroma, tem correlação com a 

propriedade de expansão, que é um fator determinante para uso alimentício. 

 

2.6.1 Efeito da radiação ultravioleta na fécula fermentada 

As propriedades funcionais do polvilho azedo são obtidas a partir da 

fermentação e exposição à luz ultravioleta (DIAS et al., 2007). Machado et al. (2007) 

compararam vários métodos de secagem do polvilho azedo e concluiram que as 

alterações nas propriedades tecnológicas do amido de mandioca podem ser obtidas por 

processos físicos, tais como experimento térmico ou exposição a radiações. A radiação 

ultravioleta demonstrou ser um catalisador da etapa de secagem, além de demonstrar 

maior capacidade de absorção de água e maior resistência, apresentando maiores picos 

no perfil do poder de inchamento do produto. 

Secagem Solar (Natural) 

A secagem ao sol do amido fermentado, além de influenciar a qualidade do 

polvilho azedo, pelo desenvolvimento da capacidade de expansão, constitui um fator 

limitante da produção, devido principalmente ao grande espaço físico requerido 

(CEREDA, 1994). 

Pesquisas recentes sobre o desenvolvimento da propriedade de expansão do 

amido de mandioca fermentado e seco ao sol durante o forneamento indicaram ser a 

oxidação do amido, promovida pela radiação UV proveniente da luz solar, na presença 

de ácidos orgânicos, um dos responsáveis por este fenômeno (DIAS, 2001). 

Mestres e Rouau (1997) não detectaram atividade amiliolítica nos amidos 

fermentados e analisando os amilogramas produzidos pelo RVA, levantaram a hipótese 

do amido fermentado seco ao sol sofrer uma degradação oxidativa. No entanto, com o 

uso de agentes antioxidantes, ácido ascórbico ou galato de propila não foi possível 

evitar a queda de viscosidade máxima, com o aumento do pH, a qual foi de 

aproximadamente 60 unidades RVA no pH 7,0. Baseados nesses resultados, os autores 

levantaram a hipótese da modificação química do amido provavelmente ser uma 

despolimeração oxidativa causada pelas ações conjuntas da fermentação e da secagem 
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ao sol. No entanto foi sugerida a necessidade da confirmação dessa hipótese e de 

estudos sobre como essa modificação poderia incrementar o poder de expansão do 

polvilho azedo. 

Mestres e Rouau (1997); Aplevicz (2006) afirmaram que durante a secagem ao 

sol ocorre uma pequena despolimerização da fécula e sugerem pequena redução do teor 

de ácido lático associado ao experimento fotoquímico, que estão relacionados com a 

propriedade de expansão do produto. Plata Oviedo (1998) observou que a partir de 4 

horas de secagem ao sol o amido de mandioca fermentado atingia seu valor máximo de 

expansão. 

Processos de secagem artificial, mesmo sendo mais eficientes, não resultam em 

produto seco com o mesmo poder de expansão, sugerindo que a radiação solar é mais 

responsável por esta característica do que o calor. A secagem ao sol ocasiona uma série 

de transtornos, desde elevada contaminação por poeira até a falta de padrão de lotes. A 

secagem artificial poderá regularizar estes problemas e tornar o polvilho azedo um 

produto comercial confiável. A secagem artificial da fécula de mandioca fermentada foi 

desenvolvida a partir da pesquisa, que comprovou a influência da radiação ultravioleta 

nas propriedades especiais que o produto final apresenta (NUNES; CEREDA, 1994; 

CEREDA; VILPOUX, 2002).  

A radiação ultravioleta (R-UV) é a parte do espectro eletromagnético referente 

aos comprimentos de onda entre 100 nm e 400 nm. De acordo com a intensidade à qual 

a R-UV é absorvida pelo oxigênio e ozônio e, também, devido aos efeitos 

fotobiológicos, costuma-se dividir a região UV em três intervalos, conforme mostrado 

na Figura 21. 

 
Figura 21. Características dos diferentes comprimentos de ondas do UV. 
Fonte: INPE (2005) apud DINIZ (2006).  
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Pode-se dizer que o sol emite energia em, praticamente, todos os comprimentos 

de onda do espectro eletromagnético, permeados pelas diversas linhas de absorção. De 

toda essa energia emitida, 44 % concentra-se entre 400 nm e 700 nm, denominado 

espectro visível. O restante é dividido entre radiação ultravioleta (inferior a 400 nm) 

com 7 %, infravermelho próximo (entre 700 nm e 1500 nm) com 37 % e infravermelho 

(superior a 1500 nm) com 11 %. Menos de 1 % da radiação emitida concentra-se acima 

da região do infravermelho, ou seja, microondas e ondas de rádio, e abaixo da região 

ultravioleta, como raios X e raios gama (DINIZ, 2006). 

Cereda e Nunes (1989); Maeda e Cereda (2001) avaliaram a expansão ao forno 

de fécula fermentada de mandioca colombiana após submeter às amostras aos seguintes 

experimentos: polvilho doce seco à sombra, seco em estufa e ao sol. A habilidade de 

expansão ao forno ou expansibilidade do polvilho azedo seco ao sol foi duas vezes 

maior que nas outras condições de secagem. 

O amido de mandioca fermentado oxidado com exposição solar ou com 

peróxido de hidrogênio pode desenvolver a propriedade de expansão; já o amido de 

milho comum nessas condições não tem essa capacidade. Os melhores resultados para a 

propriedade de expansão foram no amido de mandioca oxidado com peróxido de 

hidrogênio aos 50 dias de fermentação (DIAS et al., 2007).  

Plata Oviedo (1998) sugeriu que a reação de oxidação promovida pela ação de 

luz ultravioleta do sol sobre o amido fermentado de mandioca durante a secagem seria 

um dos fenômenos responsáveis pelo desenvolvimento da propriedade de expansão, e 

esta tinha seu valor máximo a partir de quatro horas de exposição solar. 

Secagem Artificial (Lâmpadas) 

A maioria dos trabalhos, sobre à modificação de amido pela irradiação UV, 

emprega uma fonte artificial (UVA, UVB ou UVC) sobre os amidos acidificados 

artificialmente, avaliando sua qualidade a partir de suas propriedades de expansão 

(DINIZ, 2006). 

Plata Oviedo (1998) estudando modificações do amido de mandioca através de 

ácidos orgânicos e ácido clorídrico, bem como, a forma que é realizada a secagem do 

produto, verificou que o tipo de ácido e a forma como é executada a secagem interferem 

nas características físico-químicas do amido de mandioca. Observou também, que 

amidos de batata e araruta, quando modificados com ácido lático, apresentaram 
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propriedade de expansão semelhante ao amido de mandioca para a produção de 

biscoitos. Esta característica não foi observada com o amido de milho. 

O amido nativo de mandioca seco ao sol e o amido fermentado de mandioca 

seco em estufa apresentam uma pobre propriedade de expansão. No entanto, o amido 

fermentado de mandioca e o amido de mandioca tratado com ácidos orgânicos 

apresentaram propriedade de expansão quando secos ao sol ou com lâmpadas de luz 

ultravioleta, sugerindo que a propriedade de expansão resulta de alguma modificação do 

amido causada pela luz ultravioleta (do sol ou das lâmpadas) na presença de ácidos 

orgânicos (DIAS et al., 2007). 

Torna-se necessário buscar a modernização da produção, possibilitando assim o 

controle das condições de secagem e, com isso, tornar o polvilho azedo um produto 

comercial confiável (MACHADO et al., 2007). 

Nunes e Cereda (1994) trabalharam com o amido de mandioca hidrolisado com 

ácido lático e seco em estufa ou com lâmpada de luz UV de 253,7nm. Estes 

pesquisadores verificaram que o amido hidrolisado e seco com lâmpada de luz UV de 

253,7 nm em estufa apresentou, respectivamente, propriedades de pasta similares às do 

polvilho azedo e do amido nativo. 

Em estudos realizados por Vatanasuchart et al (2005), apud Dias (2001) os 

amidos de mandioca modificados por oxidação a 1 % de ácido láctico durante 15 

minutos e expostos à radiação de UVB ou de UVC durante (7, 9, 11 h) apresentaram 

propriedades eficazes no teste de expansão. Segundo os autores, as moléculas de amido 

nas regiões amorfas são despolamirizadas, parcialmente, pela hidrólise do ácido láctico 

e pela irradiação UV para moléculas de tamanho reduzido de amido, que eram 

responsáveis pela expansão do biscoito. 

Machado et al. (2007) verificaram em seus ensaios que o tempo de fermentação 

não tem influência direta na acidez titulável, e por conseqüência, na propriedade de 

expansão e sim, às diferentes condições de secagem empregadas. 

Neste estudo não será utilizada a secagem artificial e sim a secagem natural.   

Ficando a comparação entre os tipos de secagem para outro estudo. 

 

2.7 EMPREGO DA SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

 

A Metodologia da Superfície de Resposta (MSR) pode ser definida como um 

método estatístico que utiliza dados quantitativos de um desenho experimental 
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adequado para determinar, e simultaneamente, solucionar equações multivariadas. Essas 

equações podem ser representadas graficamente como superfícies de resposta, que 

podem ser usadas de três formas: 1) descrever como a variáveis em teste afetam as 

respostas; 2) para determinar as interrelações entre as variáveis em teste; e 3) para 

descrever efeitos combinados de todas as variáveis em teste sobre a resposta (BRITO et 

al., 2002).  

Segundo Brito et al. (2002) a MSR é uma metodologia que deve ocorrer em 

quatro etapas: I-Identificar os fatores. O primeiro passo é identificar até 5 fatores que 

sejam críticos ao estudo, ou seja os fatores responsáveis pela maior variação no 

processo. Esta etapa presume que o pesquisador conheça quais são os fatores que 

influenciam o processo. Se os fatores não forem conhecidos deve-se realizar ensaios 

preliminares para identificar os principais. II-Definir os níveis. O segundo passo 

consiste em definir a faixa em que os fatores estarão contidos. Se a faixa for muito 

ampla corre-se o risco de não encontrarmos o ótimo. Nesse caso um segundo 

planejamento com uma faixa mais restrita deve ser realizado. III-Escolher o desenho 

experimental apropriado. Os desenhos estabelecem uma ordem em como os ensaios 

devem ser realizados. Ao cobrir toda a faixa escolhida para o ensaio enfatiza-se os 

pontos mais próximos ao ponto médio (ponto central), ao mesmo tempo em que são 

reduzidos os números de ensaios. IV-Análise dos dados. O quarto passo é analisar os 

dados usando um programa computacional adequado. As conclusões desse ensaio 

devem ser confirmadas por ensaios posteriores na condição considerada ótima. Como 

em qualquer outro estudo científico, os resultados não podem ser extrapolados para 

além dos limites estabelecidos. 

Dias (2001) utilizando o método de superfície de resposta, avaliou a influência 

que a concentração de oxidantes, pH, temperatura e tempo de reação tiveram no 

processo de oxidação e nas propriedades funcionais do amido de mandioca fermentado 

seco artificialmente. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um polvilho azedo com boa capacidade de expansão com tempo de 

fermentação curto utilizando ácido lático, inoculação e secagem ao sol. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Realizar diagnóstico da qualidade do polvilho produzido pelos produtores de 

Goiás analisando os parâmetros: Reológicos e Microscópicos (Índice de 

Expansão e Presença de Sujidades); Microbiológicos (Bolores e Leveduras e 

Bactérias Mesófilas); Físico/químicos (Umidade, Resíduo Mineral, Acidez, pH e 

Teor de amido no polvilho). 

� Caracterizar a amostra de fécula utilizada na produção do polvilho, por meio da 

realização de análises físico-químicas e microbiológicas. 

� Realizar estudos preliminares para definir as faixas de valores atribuídas às 

variáveis dependentes utilizadas no ensaio, avaliando por meio da MSR o efeito 

das variáveis envolvidas e as faixas ótimas de operação, tendo em vista a 

otimização do ensaio. 

� Otimizar por meio da MSR o efeito das variáveis dependentes, volume de ácido 

lático, massa de inóculo e tempo de fermentação sobre a variável resposta, 

índice de expansão. 

� Avaliar os polvilhos produzidos quanto aos parâmetros de acidez e pH.  

� Analisar as propriedades de pasta dos polvilhos por Rapid Visco Analyser 

(RVA), e compará-los com a fécula e com polvilho artesanal de maior expansão. 

� Caracterizar os polvilhos obtidos nos 19 experimentos quanto à composição 

centesimal e parâmetros microbiológicos.  

� Avaliar, através da microscopia eletrônica, as características do polvilho obtido 

do experimento de maior expansão, e compará-la à microscopia da fécula e do 

polvilho artesanal de maior expansão.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os ensaios e as análises foram conduzidos nos Laboratório de Alimentos e 

Planta Piloto do SENAI, localizados na Escola SENAI Vila Canaã, na Empresa 

Brasileira de Pesquisa em Agropecuária (EMPRAPA-GO), nos Laboratórios do 

Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual e 

Londrina (DCTA/UEL), no Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT/Botucatu) 

da Universidade Estadual Paulista e no Laboratório de Controle de Qualidade de 

Alimentos (LCQA) da Faculdade de Farmácia (UFG-GO). 

 

 

4.1 METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO 

 

Para coleta dos dados, foram utilizadas as técnicas de investigação quantitativas 

e qualitativas, como a realização de entrevistas e observação assistemática (Haguete 

2000). Além das observações e do relato dos produtores, não apresentados neste 

trabalho, foram realizados o registros fotográficos das condições de processamento e a 

coleta de amostras para realização das análises de qualidade dos polvilhos. 

 

 

4.2 MATERIAL 

 

4.2.1 Matéria-prima 

As amostras de fécula de mandioca (Figura 22) foram provenientes da Indústria 

FEBELA- Fecularia Bela Vista LTDA, localizada no município de Bela Vista no Estado 

de Goiás, da safra de 2009, cultivar Branca de Santa Catarina. Ate a realização do 

ensaio a fécula foi mantida em embalagem original (sacos em polietileno de alta 

densidade de 25 kg), estocados a temperatura ambiente, sob estrados, na planta piloto da 

Escola SENAI Vila Canaã. 
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Figura 22. Foto da embalagem da fécula utilizada. 
Fonte: http://www.febela.com.br/quadros.htm 
 

A fécula de mandioca utilizada na condução do ensaio foi analisada quanto aos 

parâmetros: teor de amido, amilose; amilopectina; expansão; índice de absorção de 

água; pH; acidez titulável, umidade e contagem total de mesófilos. As análises de amido 

foram realizadas segundo Rickard; Behn (1987) e demais parâmetros físico-químicos 

seguiram metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985). O índice de absorção de água 

foi determinado segundo metodologia proposta por Cereda 1983(b) e o de expansão, 

segundo metodologia proposta por Pereira et al.(1999). A avaliação microbiana foi 

realizada segundo metodologia oficial da American Public Health Association (APHA, 

1992). 

 

4.2.2 Insumos  

O ácido lático utilizado no ensaio foi da marca Synth®, P.A., concentração de 

85% e densidade de 1,206g/mL. 

 

4.2.3 Inóculo 

 O inóculo foi preparado utilizando a fécula de mandioca e água, sendo o mesmo 

deixado para fermentar por 10 dias (Apêndice D).  
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4.3 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O ensaio foi conduzido conforme delineamento central composto rotacional 

(DCCR) com 3 fatores ou variáveis independentes. Este delineamento para 3 variáveis 

contém no mínimo de                    pontos ou ensaios, onde N é o número de 

variáveis. Os ensaios definidos por estes pontos compreendem:      pontos para um 

modelo fatorial completo (combinam níveis +1 e -1); 2N pontos axiais ou estrela em 

cada eixo, com distância do centro igual a distancia de cada vértice (um nível em α e os 

outros em zero) valores mínimo e máximo, mais cinco pontos no centro do modelo 

(nível zero). O valor de α depende do número de pontos do modelo fatorial (F) e do 

número de fatores (N), sendo calculado pela equação 1.  

 

 Equação 1 

 

Neste caso, com 3 variáveis:  

 

Neste trabalho foi realizado um ensaio fatorial 23 com cinco pontos centrais e 

seis pontos axiais totalizando 19 experimentos. Estudou-se o efeito das três variáveis 

independentes: volume de ácido láctico (X1), massa de inóculo (X2) e tempo de 

fermentação em horas (X3) sob a variável resposta, expansão do polvilho obtido (Y).  

Os níveis das variáveis reais foram definidos através da literatura e dos testes 

preliminares (1° ensaio), estipulando-se como ponto central para o volume de ácido 

láctico (X1), massa de inóculo (X2) e tempo de fermentação em horas (X3) valores 

próximos aos testados. 

 

4.3.1 Parâmetros utilizados no 1° Ensaio 

Para realização do primeiro ensaio considerou-se os valores descritos pela 

literatura para estabelecer os pontos centrais para as variáveis dependentes. Assim para 

o volume de ácido lático foi estabelecido o valor de 25mL/Kg de fécula , baseado em 

Nunes (1994) ou seja para 500g cerca de 12 mL. 

Cereda (1987) e Silveira et al.(2000), descrevem a adição de inóculo por alguns 

produtores, por meio da utilização do polvilho e/ou da permanência de resíduos da safra 

anterior nos tanques de fermentação. Entretanto, para definir a quantidade dessa adição, 
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foi considerado neste ensaio, aleatoriamente, o percentual de cerca de 5%, sobre a 

massa de fécula a ser fermentada, para o inicio do estudo.  

Como a intenção foi diminuir o tempo de fermentação comumente utilizado nos 

processo de produção artesanal, que é de 45 a 60 dias, definiu-se como parâmetro inicial 

o tempo de 48 horas para o ponto central, uma vez que o objetivo principal era a 

redução de tempo por isso a escolha do curto intervalo para a fermentação. 

Os níveis das variáveis independentes foram estabelecidos em cinco níveis 

diferentes: -1,68, -1, 0, 1,+1,68 e são apresentados nas Tabelas 5 e 6, juntamente com o 

planejamento completo. 

 

Tabela 5. Níveis das variáveis: volume de ácido lático, massa de inóculo e tempo de 
fermentação do fatorial 23 com seis pontos centrais e seis axiais. 

 

Variáveis 
Níveis  

-1,68 -1 0 +1 +1,68 
Volume de ácido lático (mL) X1 1,6 6 12 18 22,4 

Massa de Inóculo (g) X2 2,7 10 24 30 37,3 

Tempo de fermentação (h) X3 7,68 24 48 72 88,32 
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Tabela 6. Planejamento Fatorial 23 com cinco pontos centrais e seis axiais sendo as 
variáveis reais: volume de ácido lático, massa de inóculo e tempo de fermentação. 

 
 
4.3.2 Parâmetros utilizados no 2° ensaio 

Considerando os resultados do primeiro ensaio e a necessidade de otimização, 

novos valores foram atributos às variáveis dependentes, sendo os mesmos expostos na 

Tabela 7 e o delineamento completo na Tabela 8. 

 

Tabela 7. Níveis das variáveis: volume de ácido lático, massa de inóculo e tempo de 
fermentação do fatorial 23 com seis pontos centrais e seis axiais. 

 

Experimentos  

Variáveis Codificadas Variáveis reais 

X1 X2 X3 
Acido 
lático 
(mL) 

Massa (g) 
Tempo fermentação 

(h) 

1 -1 -1 -1 6 10 24 
2 1 -1 -1 18 10 24 
3 -1 1 -1 6 10 24 
4 1 1 -1 18 30 24 
5 -1 -1 1 6 10 72 
6 1 -1 1 18 10 72 
7 -1 1 1 6 30 72 
8 1 1 1 18 30 72 
9 -1,68 0 0 1,6 20 48 

10 1,68 0 0 22 20 48 
11 0 -1,68 0 12 2,7 48 
12 0 1,68 0 12 37,3 48 
13 0 0 -1,68 12 24 7,68 
14 0 0 1,68 12 24 88,32 
15 0 0 0 12 24 48 
16 0 0 0 12 24 48 
17 0 0 0 12 24 48 
18 0 0 0 12 24 48 
19 0 0 0 12 24 48 

Variáveis 
Níveis  

-1,68 -1 0 +1 +1,68 

Volume de ácido lático (mL) X1 0 6 15 24 30 

Massa de Inóculo (g) X2 0 15,2 37,5 59,8 75 

Tempo de fermentação (h) X3 7,68 24 48 72 88,32 
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Tabela 8. Planejamento Fatorial 23 com seis pontos centrais e seis axiais sendo as 
variáveis reais: volume de ácido lático, massa de inóculo e tempo de fermentação. 

 

4.3.3 Condução do ensaio 

O ensaio foi conduzido em três etapas:  

Preparação do Inóculo 

A fécula de mandioca foi pesada (500g) colocada em bandejas de plástico com 

5L de capacidade, devidamente identificadas (Figura 22), suspensas com água em 

excesso (2 litros) (Figura 23) para formar uma camada sobrenadante sobre o amido e 

colocada na estufa fechada (Figura 24). A estufa foi mantida desligada e os inóculos 

mantidos a temperatura ambiente, somente colocados na estufa para evitar que poeira e 

sujidades contaminassem as amostras. O tempo de fermentação da fécula para 

preparação do inóculo foi de 10 dias, conforme estabelecido no protocolo experimental. 

Experimentos  

Variáveis Codificadas Variáveis reais 

X1 X2 X3 
Acido 
lático 
(mL) 

Massa (g) 
Tempo fermentação 

(h) 

1 -1 -1 -1 6 15,2 24 
2 1 -1 -1 24 15,2 24 
3 -1 1 -1 6 59,8 24 
4 1 1 -1 24 59,8 24 
5 -1 -1 1 6 15,2 72 
6 1 -1 1 24 15,2 72 
7 -1 1 1 6 59,8 72 
8 1 1 1 24 59,8 72 
9 -1,68 0 0 0 37,5 48 

10 1,68 0 0 30 37,5 48 
11 0 -1,68 0 15 0 48 
12 0 1,68 0 15 75 48 
13 0 0 -1,68 15 37,5 7,68 
14 0 0 1,68 15 37,5 88,32 
15 0 0 0 15 37,5 48 
16 0 0 0 15 37,5 48 
17 0 0 0 15 37,5 48 
18 0 0 0 15 37,5 48 
19 0 0 0 15 37,5 48 
17 0 0 0 15 37,5 48 
18 0 0 0 15 37,5 48 
19 0 0 0 15 37,5 48 
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Figura 23. Materiais para preparação do inóculo. 
 

 

Figura 24. Adição de água a fécula. 
 

 

Figura 25. Bandejas com inóculos colocadas na estufa. 
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Fermentação da fécula  

A fécula de mandioca foi submetida à fermentação natural em laboratório. A 

Figura 26 apresenta os passos da preparação da fermentação. Inicialmente a massa de 

inóculo referente ao experimento foi pesada na bandeja de plástico, com capacidade de 

5L e devidamente identificada (Figura 27). Em seguida, dois litros de água destilada 

foram medidos, com auxílio de uma proveta, e adicionado à bandeja (Figura 28). Logo 

em seguida o ácido lático, cujo volume já havia sido previamente medido, conforme 

Tabela 10, foi adicionado diretamente sobre a mistura de inóculo e água (Figura 29). 

Posteriormente as amostras de fécula de mandioca, previamente pesadas (500g), foram 

adicionadas às bandejas de plástico (Figura 30) e homogeneizadas com auxilio de uma 

colher de inox (Figura 31). Finalmente a bandeja de plástico com a massa foi levada à 

estufa para fermentar (Figura 32). A estufa permaneceu desligada e os experimentos 

mantidos a temperatura ambiente, que no período do ensaio variou entre 25-28°C. 

 

Figura 26. Materiais utilizados na fermentação. 
 

 
 
Figura 27. Pesagem do inóculo na bandeja. 
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Figura 28. Adição de água no inóculo. 

 
 

 
 
Figura 29. Adição do ácido lático. 
 

 

 
 
Figura 30. Adição da fécula. 
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Figura 31. Homogeneização da amostra. 
 

 
 
Figura 32. Bandejas com os experimentos colocadas na estufa. 

 

Oxidação solar 

Após o período de fermentação o excesso de água do processo fermentativo foi 

drenado, por meio do transbordamento da mesma, e as féculas fermentadas 

acondicionadas em bandejas revestidas com folha de alumínio (Figura 33), com altura 

de camada de massa de no máximo 0,5 cm (Figura 34) e os experimentos foram 

submetidos à secagem solar (Figura 35) nas dependências da Escola SENAI Vila Canaã. 

O tempo de exposição variou de 8 - 10 horas, sendo utilizado como parâmetro de final 

de secagem o mesmo utilizado pelos produtores de polvilho que é o de pressionar a 

massa na mão e perceber a não formação de aglomerado para interrupção da secagem 

(Figura 36). Após este período os polvilhos produzidos (Figura 37) foram 

acondicionados em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade devidamente 

identificados, mantidos a temperatura ambiente, para posteriormente serem analisados. 
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Figura 33. Identificação das bandejas de secagem. 
 

 
Figura 34. Adição das féculas fermentadas nas bandejas. 
 

 

Figura 35. Secagem das féculas fermentadas. 
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Figura 36. Esfarelamento da fécula fermentada. 
 

 
 
Figura 37. Polvilho seco. 
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4.4 MÉTODOS 

 

4.4.1 Determinação de umidade 

A umidade foi determinada por dessecação em estufa, a 103ºC, até peso 

constante, segundo método da (AACC, 1995). As determinações foram realizadas em 

triplicata. 

 

4.4.2 Teor de cinzas 

A determinação das cinzas foi realizada pelo método de incineração dupla, no 

qual uma quantidade da amostra é submetida a um processo de carbonização prévia 

seguido de incineração completa em mufla a 550ºC por 6 horas, segundo método da 

(AACC, 1995). As determinações foram realizadas em triplicata. 

 

4.4.3 Teor de proteína  

Para a análise de proteína bruta, determinou-se o nitrogênio total pelo método de 

micro-Kjeldahl, segundo o método oficial n° 960.52 da AOAC International (1997). O 

nitrogênio total foi convertido em proteína bruta utilizando-se o fator 5,95. Os 

equipamentos utilizados foram o bloco digestor (Tecnal, TE-0070) e o destilador de 

nitrogênio (Tecnal, TE-0363). As determinações foram realizadas em triplicata. 

 

4.4.4 Teor de lipídeo  

O teor de lipídeo foi determinado em extrator de óleos e graxas (Marconi, MA 

044/8/50), utilizando como solvente o éter de petróleo, conforme o método oficial n° 

032/IV do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985). As determinações foram realizadas em 

triplicata. 

 

4.4.5 Carboidratos 

Os carboidratos foram calculados por diferença. 
 
4.4.6 Determinação de pH 

O pH e a acidez titulável foram determinadas segundo o método descrito por 

Plata Oviedo (1998). 
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4.4.7 Acidez 

A análise foi realizada no mesmo material usado para determinação do pH, 

conforme descrito Plata Oviedo (1998). Após a determinação do pH foram adicionadas 

duas a quatro gotas de fenolftaleína. A mistura foi novamente agitada enquanto NaOH 

0,1N era adicionado, até que o pH atingisse 8,3 ( Figura 42). A análise foi realizada em 

triplicata. A acidez titulável foi expressa em miliequivalentes de NaOH  por 100 g de 

amostra. 

 

4.4.8 Contagem de fungos e bolores  

O plaqueamento foi realizado em triplicata e até a diluição 10-3 utilizando 

metodologia do APHA (1992). 

 

4.4.9 Contagem total de mesófilos 

O plaqueamento foi realizado em triplicata e até a diluição 10-3 utilizando 

metodologia do APHA (1992). 

 

4.4.10 Microscopia sujidades - Pesquisa de insetos, larvas e fragmentos de insetos 

e de pelos de roedores  

Foi utilizado o método descrito pela AOAC (1997). Foram pesadas 100 g de 

fécula em um béquer de 1000 mL e misturar 600 mL de água destilada. Passar a mistura 

por tamis n°230 e lavar com jatos de água. Transferir o resíduo quantitativamente para 

béquer de 1000 mL, lavando o tamis com água. Filtrar a vácuo sobre o papel de filtro e 

examinar ao microscópio estereoscópico (aumento de 20 vezes). 

 

4.4.11 Determinação da propriedade de expansão 

Para avaliar a qualidade de aplicação industrial do polvilho azedo, foram 

aplicados os seguintes testes de expansão de biscoitos, segundo metodologia proposta 

por Maeda e Cereda (2001). Na preparação dos biscoitos foram pesados 50 g de 

polvilho azedo e colocados, aproximadamente, 40 mL de água fervente sobre a amostra. 

A massa foi modelada, testando-se a consistência nas mãos até tornar-se 

suficientemente homogênea e macia para ser moldada. Caso permanecesse dura e 

quebradiça, um pouco mais de água fervente era adicionada até obter-se a consistência 

ideal. Com a massa modelada, foram confeccionados três biscoitos redondos de 10 g 

cada, aproximadamente, os quais foram distribuídos em assadeira e levados ao forno 
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elétrico termoestatizado a temperatura de 200ºC, por 25 minutos. Após esfriarem, os 

biscoitos confeccionados foram medidos com o uso do paquímetro digital, SHAN® 

através da medida do diâmetro médio, antes e após o forneamento. O índice de 

expansão foi calculado, segundo Pereira et al. (1999) e Marcon (2004), por meio da 

razão entre o diâmetro médio final (após assado) e o diâmetro médio inicial (antes de 

assado).  

 

4.4.12 Propriedades viscoamilográficas 

As propriedades da pasta dos polvilhos foram avaliadas pelo Rapid Visco 

Analyser (RVA), série 4, da Newport Scientific e programa de computador Thermocline 

for Windows, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMPRAPA, em 

Goiânia. 

Foi utilizada a concentração de 2,5 g de amostra em 25 mL de água, corrigidos 

para a base de 14% de umidade. O equipamento operou no modo standard 2 

(NEWPORT SCIENTIFIC, 1995), com modificações na programação: 50°C por 1 

minuto, aquecimento de 50 a 92°C a uma taxa de 5,6°C/min., manutenção da pasta a 

92°C por 5 minutos, resfriamento de 92 a 50°C à uma taxa de 5,6°C/min e 01 mim para 

finalização. 

Dos perfis viscoamilográficos obtidos, foram extraídos os parâmetros: 

temperatura de pasta, viscosidade máxima (pico), quebra de viscosidade (diferença entre 

a viscosidade máxima e da pasta mantida a 92°C por 5 minutos), viscosidade final e 

tendência à retrogradação (diferença entre viscosidade final e da pasta a 92°C por 5 

minutos). A viscosidade foi expressa em RVU (Rapid Visco Units). 

 

4.4.13 Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica não foi realizada em todas as amostras, haja vista o 

número de experimentos. Para essa analise selecionou-se a fécula, o polvilho de maior 

expansão e o polvilho artesanal, para fins de comparação. As amostras foram diluídas 

em álcool etílico 100% (1/10 p/v) e posteriormente duas gotas da solução foram 

colocadas sobre os “stubs”. Após este procedimento as amostras foram cobertas em 10 

µm de ouro metalizador (MED-010 da Balzers) e avaliadas em microscópio eletrônico 

de varredura (SEM 515 Philips), sob tensão de 20KV e tamanhos de 120, 200, 2000 e 

4000 vezes. Foram escolhidas as microscopias com tamanho de 2000 vezes para serem 

apresentadas neste trabalho.  
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4.5 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

No Apêndice A são apresentados exemplos das programações do SAS for 

windows e passos do Statistica for windows versão 7.0 que foram utilizados neste 

trabalho (PROC ANOVA / TUKEY, PROC RSREG; ANOVA / MANOVA).PROC 

ANOVA, foi utilizada para efetuar a análise de variância e o teste Tukey (testes de 

comparação de médias); PROC RSREG (Apêndice B) para construir os modelos de 

regressão quadráticos de superfície de resposta (THE SAS SYSTEM, 1992) e o 

ANOVA / MANOVA para o ajuste dos modelos de regressão múltipla e a construção 

dos gráficos de superfície de resposta bi e tridimensionais (STATISTICA FOR 

WINDOWS, 2007). 

 

4.5.1  Análise de variância 

Para avaliação dos resultados de expansão do polvilho, foi empregada a análise 

de variância (ANOVA) e determinada à significância pelo emprego do teste F (P ≤ 

0,05). Para o estudo comparativo das médias foi feito teste Tukey, verificando-se as 

médias estatisticamente significativas ao nível de 5% de probabilidade (PIMENTEL 

GOMES, 1990; THE SAS SYSTEM, 1992). 

 

4.5.2  Metodologia de Superfície de Resposta 

A Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) foi empregada para a análise 

do efeito combinado das variáveis independentes (x1, x2, x3) nas respostas avaliadas 

(y1). A resposta pode ser escrita como sendo função (f) de x: y1= f(x1, x2, x3). 

As médias dos dados de cada um dos 19 experimentos para cada resposta foram 

tratadas por análise de regressão múltipla da MSR, para desenvolver modelos 

matemáticos de segunda ordem, contendo termos lineares, quadráticos e de interação 

das 3 variáveis independentes, com o emprego do SAS for windows (THE SAS 

SYSTEM, 1992). A equação geral deste modelo preditivo é representada pela Equação 

2. 

 
 +  +  +  +  +  + + +€ 

Equação 2 
 

Onde: 

y1 = função resposta genérica ou variável dependente 
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x1 , x2, x3  = níveis codificados das variáveis independentes 

β 0 = ponto central do sistema ou ponto estacionário 

β s = coeficientes estimados pelo método dos mínimos quadrados 

€ = resíduo que mede o erro experimental, apresentando uma distribuição normal com 

média zero e variância igual a 2 s 

 

O modelo preditivo para cada resposta ou variável dependente pode ser 

empregado somente dentro da área experimental, não podendo ser feitas extrapolações. 

O modelo ideal deve ter: boa significância (P ≤ 0,05), alta confiabilidade (dados dentro 

do intervalo de confiança de 95%, ou seja, resíduo irrelevante) e baixa variabilidade (R2 

≥ 70% e C.V ≤ 10%, sendo aceito até 20% em ensaios de campo) (MIRANDA, 1998). 

No programa Statistica for windows (ANOVA / MANOVA) os termos não 

significativos foram retirados obtendo um modelo final ajustado mais adequado para 

descrever as características da região analisada. Em alguns casos em que os termos não 

foram significativos, porém contribuíram com a resposta, estes foram mantidos no 

modelo (RODRIGUES; IEMMA, 2005). Nos modelos que o R2 foi muito baixo (< 

50%) foi realizado apenas o teste Tukey, pois os modelos não podem ser utilizados para 

fins preditivos, somente como indicadores de tendência. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO POLVILHO PRODUZIDO 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

 

O diagnóstico foi realizado em produtores dos municípios com maior produção 

de polvilho do Estado de Goiás, sendo estes: Bela Vista de Goiás, Piracanjuba, 

Porangatu e Inhumas. Foram visitados oito produtores e observado o processo de 

produção do polvilho. A realidade encontrada foi de uma produção marcada pelo 

empirismo e falta de padronização nas etapas de fermentação e secagem, além de 

péssimas condições higiênicas e sanitárias de processamento (Figura 43). 

 

 

Figura 38. Fotos do tanque de fermentação (A), máquina de quebra blocos de polvilho 
fermentado úmido (B); sistema de secagem em jiraus do tipo gaveta (C). 
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As amostras recolhidas foram analisadas quanto ao índice de expansão (IE), pH, 

acidez, teor de amido, umidade, resíduo mineral, presença de bolores e leveduras, 

bactérias mesófilas e microscopia (presença de sujidades), cujos resultados estão 

apresentados na forma de histogramas (Figuras 44, 45 e 46). 

Para o IE (Figura 44a), 63% das amostras apresentaram variação entre 0,5 - 1,0 

12,5% entre 1,0 - 1,5 e 25% entre 1,5 – 2,0. A maioria, portanto, apresentaram baixas 

expansões (considerações a respeito serão feitas no item 5.3 deste trabalho). 

Em relação ao pH, (Figura 44b), observou-se que 62,5% das amostras 

apresentaram variação no pH no intervalo de 3-4, 24,5% entre 4 -5 e 13% entre 5 – 6. 

Não existe especificação na legislação a respeito do pH de polvilho azedo. A faixa de 

variação de pH obtida por Marcon (2009), ao analisar amostras de polvilho azedo foi 

entre 3,73 - 4,76. Portanto semelhante à observada neste trabalho. 

Sabendo que a acidez máxima permitida pela legislação brasileira é de 5,0 mL 

NaOH 1N / 100 g (BRASIL, 1978), pode-se observar na (Figura 44c) que somente 

12,5% das amostras não atenderam ao padrão especificado. Enquanto que 62,5% 

obtiveram acidez entre 2-3 mL NaOH 1N / 100 g. 

A legislação prevê um teor de amido de no mínimo de 80,0 g (100 g)-1 

(BRASIL, 1978). Nas amostras avaliadas (Figura 45a) observou-se que todas atenderam 

a legislação, com 76% das amostras variando o teor de amido entre 86 - 87 g (100 g)-1. 

O teor de umidade variou entre 9,00-11,00 g (100 g)-1 em 50% das amostras 

(Figura 45b). Considerando que o padrão previsto na legislação é de no máximo 18 g 

(100 g)-1 (BRASIL, 2005), pode-se afirmar que as amostras atenderam a legislação 

brasileira. 

Com relação ao teor de cinzas (Figura 45c) todas as amostras atenderam aos 

parâmetros exigidos na legislação de no máximo 0,5 g (100 g)-1, sendo que a maior 

frequência foi observada entre 0,05 - 0,08 g (100 g)-1, com 50% das amostras neste 

intervalo. 
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Figura 39 Histogramas de frequência referentes ao IE, pH e Acidez para os polvilhos 
artesanais coletados 
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Figura 40 Histogramas de frequência referentes ao teor de amido, umidade e resíduos 
minerais para os polvilhos artesanais coletados 
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Figura 41 Histogramas de frequência referentes a bolores e leveduras, bactérias 
mesófilas e presença de casca e insetos para os polvilhos artesanais coletados 
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Observa-se na Figura 46a que 100% das amostras apresentaram contagem para 

bolores e leveduras, menor ou igual a 10 UFC g-1, portanto todas atendem a legislação, 

que prevê contagem de até 103 UFC g-1 (BRASIL, 1978). 

Em relação à contagem de bactérias mesófilas 62,5% das amostras apresentaram 

contagem dentro da faixa de 10 –102 UFC g-1 (Figura 46b). Considerando o padrão 

previsto na legislação de 5x105 UFC g-1 (BRASIL, 1978), pode-se afirmar que todas as 

amostras apresentaram valores dentro da faixa estabelecida.  

Para a análise de microscopia 100% das amostras apresentaram contaminações, 

sendo 75% com presença de cascas e 25% com presença de casca e insetos, (Figura 

46c), o alto grau de contaminação provavelmente é devido à falta de condições 

higiênicas sanitárias ao longo do processo. 

Observou-se também que apesar dos problemas de falta de uniformidade, a 

qualidade microbiana das amostras se enquadrou nos limites estabelecidos pela 

legislação brasileira. As possíveis razões para tal fato são a alta acidez do produto e o 

efeito da radiação ultravioleta do sol. 

Apesar das precárias condições de alguns estabelecimentos produtores de 

polvilho, apenas 12,5% das amostras não se encontravam dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação, referente à acidez das amostras. O que permite concluir 

que com pequenas interferências no processo produtivo, pode-se adequar a totalidade do 

polvilho aos padrões de comercialização. Principalmente, com a implantação de boas 

práticas de fabricação e controles no processamento. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA FÉCULA DE MANDIOCA 

 

 

Características físicoquímicas e contagem total de mesófilos da amostra de 

fécula de mandioca “in natura” utilizada nos ensaios são apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 9. Características físicoquímicas da fécula de mandioca utilizada no ensaio 
científico 

Características  Média ± Desvio Padrão 

Índice de expansão  1,24 ± 0,02 

pH 5,48 ± 0,37 

Acidez titulável [mL de NAOH 1 N (100 g)-1] 1,6 ± 0,05 

Amido [g (100 g)-1] 98,45 ± 0,00 

Amilose [g (100 g)-1] 14,92 ± 0,01 

Amilopectina [g (100 g)-1] 83,53 ± 0,01 

Umidade [g (100 g)-1] 11,95 ± 0,07 

Cinzas [g (100 g)-1] 0,05 ± 0,01 

Proteína [g (100 g)-1] 0,1± 0,07 

Lipídeos [g (100 g)-1] 0,2± 0,01 

Absorção de água (mL 50 g-1) 39 ± 0,52 

Contagem total de mesófilos (UFC g-1)  101  

 

O índice de expansão da fécula de mandioca utilizada foi de 1,24, portanto está 

dentro da faixa de variação encontrada por Marcon (2009), de 1,18 -1,49, ao analisar 

cinco amostras de fécula de mandioca comerciais, dentre elas a marca YOKI®. 

O valor de pH encontrado foi de 5,48, portanto abaixo do valor apontado como 

normal para fécula de mandioca, que é de 6,2. Valor 3% maior, foi determinado por 

Cavallete et al. (2006), na avaliação da fécula de mandioca, encontrando pH de 5,6. Esta 

diferença é provavelmente devido a variações de clima, solo, e cultivares utilizadas. 

A acidez titulável apresentou-se acima de 0,94 mL de NAOH 1 N (100g)-1, valor 

esse tido como comum para fécula de mandioca. Cavallete et al. (2006), encontrou 

maior valor, 1,54 mL de NAOH 1 N (100 g)-1 quando analisou a fécula de mandioca da 

cultivar Branca de Santa Catarina, da cidade de Marechal Cândido Rondon (PR). 

Observa-se que o teor de amido da fécula de mandioca utilizada, encontra-se dentro dos 
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padrões da legislação sendo superior a 80,00 g (100 g)-1, e próximos aos encontrados 

por Plata Oviedo e Camargo (1995) de 99,60 g (100 g)-1 e superior ao encontrado por 

Cavallete (2002) 96,94 g (100 g)-1. 

O valor de amilose detectado [14,92 g (100 g)-1] foi inferior ao encontrado por 

Takizawa et al. (2004) de 18,6 g (100 g)-1 e 8,5% menor que o encontrado por Leonel et 

al. (2004) de 16,3 g (100 g)-1 ao analisar fécula de mandioca da variedade Branca de 

Santa Catarina. 

A umidade de 11,95 g (100 g)-1está de acordo com a legislação que prevê para a 

fécula de mandioca: umidade máxima 18,0 g (100 g)-1(BRASIL, 2005) e dentro da faixa 

que Marcon (2009) encontrou para as féculas analisadas 11,72-14,19 g (100g)-1. Valor 

8% maior foi encontrado por. Garcia e Leonel (2005) para a fécula de mandioca 12,95 g 

(100 g)-1. 

O teor de cinzas de 0,05 g (100 g)-1 está de acordo com a legislação que prevê no 

máximo 0,05 g (100 g)-1 de cinza (BRASIL, 1978)  

Observa-se que o valor de lipídeos encontrado para a fécula de mandioca de 0,2 

g (100g)-1é 10% menor que o encontrado por Cereda et al.(1995), enquanto Samento 

(1997) quantificou 0,22 g (100 g)-1. 

Para valor de proteína foi obtido teor de 0,1 g (100g)-1, que coincide com o 

encontrado por Cereda (2002), na sua avaliação da fécula de mandioca. 

Quanto a contagem total de mesófilos o valor encontrado, 101 UFC g-1 indica 

baixo índice de contaminação microbiana. 

A fécula de mandioca nativa utilizada nesse ensaio atendeu aos parâmetros 

exigidos pela legislação brasileira.  
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5.3 ÍNDICE DE EXPANSÃO DOS POLVILHOS EXPERIMENTAIS 

 

Os dados obtidos para o IE no ensaio 1, assim como as condições de volume de 

ácido lático, massa de inóculo e tempo de fermentação de cada experimento, podem ser 

observados na Tabela 11. 

 

Tabela 10. Médias e desvios-padrão dos índices de expansão dos polvilhos 
experimentais em função do volume de ácido lático (X1), massa de inóculo (X2) e 
tempo de fermentação. (X3) - Ensaio 1. 

Experimento 

Variáveis independentes Resposta 
Volume de ácido 
lático adicionado 

(mL) 

Massa de 
inóculo (g) 

Tempo de 
fermentação 

(h) 

Índice de 
expansão 

1 6 10 24 1,8 ± 0,13 

2 18 10 24 1,7 ± 0,07 

3 6 30 24 1,9 ± 0,12 

4 18 30 24 1,4 ± 0,14 

5 6 10 72 1,7 ± 0,17 

6 18 10 72 1,7 ± 0,08 

7 6 30 72 1,6 ± 0,08 

8 18 30 72 1,6 ± 0,18 

9 1,6 20 48 1,6 ± 0,07 

10 22,4 20 48 1,8 ± 0,11 

11 12 2,7 48 1,5± 0,13 

12 12 37,3 48 1,5± 0,14 

13 12 24 7,68 1,7± 0,07 

14 12 24 88,32 1,6± 0,09 

15 12 24 48 1,5± 0,12 

16 12 24 48 1,5± 0,07 

17 12 24 48 1,6± 0,13 

18 12 24 48 1,6± 0,06 

19 12 24 48 1,6± 0,09 

 

A análise de variância para o IE mostrou que o modelo matemático completo 

não foi significativo (P = 0,2520), que possui falta de ajuste significativa (FA = 0,0038), 

apresentando coeficiente de variação de (6.24%) e 61,3% das respostas são explicáveis 

pelo modelo completo. Portanto, o modelo não pode ser considerado preditivo, apenas 

válido para verificar a tendência da resposta. O efeito quadrático do volume de ácido 

lático (P = 0,020278), e o efeito da interação do volume de ácido lático e do tempo de 
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fermentação foi significativo (P = 0,027483) os demais não foram, mas foram mantidos 

no modelo ajustado os termos linear da massa de inóculo, quadrático do tempo de 

fermentação e a interação do volume de ácido lático e da massa de inóculo, como pode 

ser observado no Apêndice B1. A partir do modelo ajustado (Tabela 12), foram traçados 

gráficos de curvas de nível e de superfície de resposta que apresentam a variação do IE 

em função do volume de ácido lático (mL) e do tempo de fermentação (h), como pode 

ser observado na Figura 49 (a e b). 

 

Tabela 11. Modelo de regressão ajustado e coeficientes de determinação (R2) do índice 
de expansão  
RESPOSTA MODELO R2 

Índice de 

Expansão 

0,59 

y: resposta; x1: volume de ácido lático (mL); x2: massa de Inóculo (g); x3: tempo de fermentação (h). 
Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 
resposta. 
.  

Pode ser observado na Figura 47 (a e b) que a região de mínima expansão, situa-

se no centro do gráfico de curva de nível. A região de máxima expansão ficou próxima 

dos maiores valores de volume de ácido lático e tempo de fermentação ou dos menores 

valores. Provavelmente a região de máxima expansão pudesse ser encontrada nos 

maiores valores das variáveis independentes, pois o modelo obtido no ensaio não foi 

preditivo, e os menores valores puderiam apontar valores falsos de IE. Assim, procedeu-

se a ampliação dos valores de volume de acido lático, que no primeiro ensaio variava de 

1,6 a 22,4 mL e no segundo ensaio passou a variar de 0-30 mL. A massa de inóculo no 

1° ensaio variou entre 2,7 – 3,7 g e no 2° ensaio passou a oscilar entre 0 – 75 g, visando 

à otimização do índice de expansão, ou seja, a obtenção da região de máxima expansão. 

Os dados obtidos para IE no segundo ensaio, com as novas faixas de variação de 

volume de ácido lático, massa de inóculo e a mesma variação do tempo de fermentação 

estão apresentados na Tabela 13. 

 



93 

 

 
Figura 42. Índice de expansão do polvilho em função do volume de ácido lático e do 
tempo de fermentação com a quantidade de massa de inóculo fixada em 24 g. 
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Tabela 12. Médias e desvios-padrão do índice de expansão dos polvilhos experimentais 
em função do volume de ácido lático (X1), massa de inóculo (X2) e tempo de 
fermentação (X3) - Ensaio 2. 

Experimento 

Variáveis independentes Resposta 
Volume de ácido 
lático adicionado 

(mL) 

Massa de 
inóculo 

 (g) 

Tempo de 
fermentação 

(h) 

Índice de 
expansão 

1 6,0 15,2 24 1,7 ± 0,07 
2 24,0 15,2 24 1,8 ± 0,10 
3 6,0 59,8 24 1,6 ± 0,11 
4 24,0 59,8 24 1,7 ± 0,14 
5 6,0 15,2 72 1,6 ± 0,07 
6 24,0 15,2 72 1,9 ± 0,10 
7 6,0 59,8 72 1,7 ± 0,08 
8 24,0 59,8 72 1,8 ± 0,08 
9 0,0 37,5 48 1,6 ± 0,09 

10 30,0 37,5 48 1,6 ± 0,14 
11 15,0 0,0 48 1,8 ± 0,10 
12 15,0 75,0 48 1,7 ± 0,12 
13 15,0 37,5 7,68 1,7 ± 0,08 
14 15,0 37,5 88,32 1,6 ± 0,06 
15 15,0 37,5 48 1,9 ± 0,08 
16 15,0 37,5 48 2,0 ± 0,06 
17 15,0 37,5 48 2,1 ± 0,10 
18 15,0 37,5 48 2,0 ± 0,19 
19 15,0 37,5 48 1,9 ± 0,09 
 

A análise de variância para o IE mostrou que o modelo matemático completo foi 

significativo (P = 0,0188), com coeficiente de determinação de 81,51%, falta de ajuste 

não significativa (FA = 0,3605), coeficiente de variação baixo (5,35%), podendo ser 

considerado preditivo. Os efeitos quadráticos do volume de ácido lático (P = 0,000065), 

da massa de inóculo (P = 0,009525) e do tempo de fermentação (P = 0,000452), foram 

significativos. O efeito linear do volume de ácido lático, apesar de não ser significativo 

(P = 0,083), foi mantido para melhorar o ajuste do modelo (Apêndice B2). O modelo 

ajustado e o coeficiente de determinação (R2) estão apresentados na Tabela 14.  
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Tabela 13. Modelo de regressão ajustado e coeficiente de determinação (R2) do Índice 
de Expansão em função do volume de ácido lático (mL), da massa de inóculo (g) e do 
tempo de fermentação (h). 

Resposta MODELO R2 

Índice de 

Expansão 
 0,79 

y: resposta; x1: Volume de Ácido lático (mL); x2: Massa de Inóculo (g); x3: Tempo de Fermentação (h). 
Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 
resposta. 
 

 

A partir deste modelo foram traçados gráficos que apresenta a variação do IE em 

função da massa de inóculo (g) e do tempo de fermentação (h), com o volume de ácido 

lático fixado em 6 mL, 15 mL e 24 mL ( Figura 48 a,b,c). 

Ao analisar a Figura 48a observa-se que quando o volume de ácido lático é igual 

a 6 mL, a região de máximo índice de expansão (1,8) está compreendida no intervalo 

27,3 - 48,5 g para massa de inóculo e de 38,8 - 54,8 h para o tempo de fermentação. Já 

quando o volume de ácido lático é de 15 mL, Figura 48b, a região de máxima expansão 

(1,9) é observada quando o intervalo de variação para massa de inóculo é de 29,8 - 45,3 

g e de 41,8 - 50,8 h para o tempo de fermentação. Na Figura 48c a região de máxima 

expansão (1,8) ocorre quando o intervalo de variação para massa de inóculo é de 23,0 - 

51,2 g e para o tempo de fermentação de 40,8 - 57,6 h. 

Observa-se claramente, nos gráficos da figura 48, o efeito quadrático do tempo 

de fermentação e massa de inóculo. O índice de expansão aumentou com a elevação 

destas variáveis independentes, até atingir a região de máximo, diminuindo em seguida.  

Para melhor visualização do efeito do volume de ácido lático, também foram 

elaborados gráficos com a variação do Índice de expansão em função do volume de 

ácido lático (mL) e do tempo de fermentação (h), fixando-se a massa de inóculo em 

15,2 g (a), 37,5 g (b) e 59,8 g (c) (Figura 49). 
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Figura 43. Índice de expansão dos polvilhos de mandioca experimentais em função do 
tempo de fermentação (h) e da massa de inóculo (g), com o volume de ácido lático 
fixado em 6 mL(a), 15 mL(b) e 24 mL(c). 
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Figura 44. Índice de expansão dos polvilhos de mandioca experimentais em função do 
tempo de fermentação (h) e do volume de ácido lático (mL), com massa de inóculo 
fixada em 15,2 g (a), 37,5 g (b) e 59,8 g (c). 
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Ao analisar a Figura 49a observa-se que quando a massa de inóculo é igual a 

15,2 g a região de máxima expansão (1,8) localiza-se no intervalo fixado em 10,12 - 

22,15 mL para o volume de ácido lático e de 36,0 - 62,4 h para o tempo de fermentação.  

Quando a massa de inóculo foi fixada em 37,5 g, Figura 49b, a região de 

máxima expansão (2,0) é compreendida quando o intervalo de variação para o volume 

de ácido lático é de 10,8 - 21,3 mL e de 36,0 - 65,3 h para o tempo de fermentação. 

Na Figura 49c a região de máxima expansão (1,8) ocorreu quando o intervalo de 

variação para volume de ácido lático foi de 10,8 - 21,8 mL para o volume de ácido 

lático e de 36,0 - 62,4 h para o tempo de fermentação  

Das condições citadas a segunda combinação ternária é a ideal, pois propiciou o 

maior índice de expansão e o menor tempo de fermentação. Considerando as 

dificuldades operacionais que as indústrias enfrentam para atender o tempo de 

fermentação necessário a produção do polvilho, entendemos que, devido à diminuição 

dos custos operacionais e consequente aumento do fluxo de produção o menor tempo de 

fermentação é a melhor opção.  

Ainda considerando a combinação ternária como ideal, temos que o volume 

mínimo de ácido lático a ser adicionada é de 10,8 mL (500g) -1de fécula, ou seja, 2% 

que quando extrapolados para uma produção de 1 tonelada diária teríamos um consumo 

de 20Lde ácido lático, e um incremento de R$ 240,00 ao custo de produção. Porém os 

custos oriundos da acidificação são pequenos quando comprados ao ganho propiciado 

pela redução do tempo de fermentação 48-60 d para 48 h. Garcia e Leonel (2005) 

concluíram que a concentração de ácido lático durante o processo de modificação 

fotoquímica interfere no índice de expansão, sendo o aumento da expansão significativo 

com o aumento da concentração de ácido lático. 

Em relação à adição da massa de inóculo não haveria um incremento de custo, 

uma vez que a mesma retorna ao processo e também pouco impacto na produção, uma 

vez que a quantidade de massa de inóculo adicionada por tonelada seria de 75 kg, 

podendo ser preparado em pequenos tanques já utilizados no processo produtivo do 

polvilho. 

Existem divergências quanto à forma de avaliação da expansão do polvilho 

azedo. Alguns autores referem-se à densidade; outros a volume específico e outros a 

índice de expansão, resultando em dados conflitantes quanto aos parâmetros de 

expansão considerados ideais (ASCHERI e VILELA, 1995; PEREIRA et al., 1999; 

MAEDA e CEREDA, 2001; PLATA OVIEDO e CAMARGO, 2005).  
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Demiate et al. (2000) e Silva et al. (2006) afirmaram que o método de avaliação 

da propriedade de expansão utilizando o painço para medir o volume de deslocamento 

não é muito sensível e possui baixa reprodutibilidade. Demiate et al. (2000) concluíram 

que o índice de expansão apresentou-se como uma das características mais adequadas 

para a caracterização do polvilho azedo utilizado em biscoitos de polvilho, uma vez que 

há relação entre a expansão e o peso do produto, existindo uma relação com o grau de 

qualidade. 

Na figura 50 observa-se a aparência e tamanho final do biscoito produzido com 

o polvilho do experimento 18, ponto que se encontra na região de máxima expansão 

segundo os gráficos analisados, além do polvilho artesanal de maior expansão verificada 

no diagnóstico e a fécula de mandioca utilizada para produção do polvilho no ensaio. 

Pode–se observar uma visível diferença entre os produtos do experimento 18 foram 

maiores que os produzidos com polvilho artesanal e a fécula de mandioca. 

 

 

Figura 45. Índices de expansão da fécula de mandioca, do polvilho artesanal e polvilho 
do experimento 18. 

 

A maior expansão alcançada (IE = 2,0) foi do polvilho com 48 h de fermentação, 

esse valor se aproxima do resultado alcançado por Marcon (2009) para a amostra de 

maior expansão (PAM). A autora ao analisar polvilhos azedos com fermentação de 48 

dias, polvilho azedo seco em estufa (PASE), Polvilho azedo seco ao sol (PASSOL) e 

IE=1,7 ± 0,10 

IE=2,0 ± 0,19 

IE=1,24 ± 0,10 
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polvilho azedo referência - mix (PAM), obteve índices de expansão com valores de 

1,46, 1,66 e 2,00, respectivamente. A autora concluiu que o IE aumentou 

proporcionalmente em relação ao volume específico para as diferentes amostras 

analisadas e foi inversamente proporcional a densidade específica. Sendo que a amostra 

PAM, que corresponde a um pool das amostras preferidas pelos padeiros, referência 

como polvilho azedo de boa performance, apresentou o melhor índice de expansão 

(2,0), o maior volume específico (10,07 mL g-1) e a menor densidade específica (0,1 mL 

g-1). 

Pereira et al. (1999) avaliaram féculas de araruta, batata-baroa, batata-inglesa e 

mandioca como fontes alternativas na produção de amidos fermentados com 

propriedade de expansão e compararam com o polvilho azedo industrial. Concluíram 

que os biscoitos obtidos a partir do polvilho azedo comercial foram os que apresentaram 

maior expansão (1,99), valor 1% menor ao alcançado neste trabalho. 

 

 

5.4 ACIDEZ E pH 

 

Na Tabela 15 são apresentados as médias de pH e acidez dos polvilhos, assim 

como as condições experimentais utilizadas no ensaio 2.  

A análise de variância para a acidez titulável (Apêndice B3), mostrou que o 

modelo matemático completo foi significativo (P = 0,0000), a falta de ajuste não foi 

significativa (FA = 0.0820), o coeficiente de variação foi médio (11,35%) e 97,59% das 

respostas são explicáveis pelo modelo completo, sendo reduzido para 97,00% no 

modelo ajustado, podendo ser considerado preditivo. Os efeitos linear e quadrático do 

volume de ácido lático foram significativo (P = 0,000; P = 0,003, respectivamente), 

assim como o efeito da interação entre volume de ácido lático e massa de inóculo (P = 

0,030). Os efeitos lineares da massa de inóculo (P = 0,1356), e quadrático do tempo de 

fermentação (P = 0,2374) e a interação da massa de inóculo e tempo de fermentação, (P 

= 0,2319) não foram significativos, mas foram mantidos no modelo ajustado. 

A partir do modelo ajustado (Tabela 16), foi traçado gráfico que apresenta a 

variação de acidez em função do volume de ácido lático (mL) e da massa de inóculo (g), 

como pode ser observado na Figura 51. 
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Tabela 14. Médias e desvios-padrão da acidez e do pH dos polvilhos de mandioca 
experimentais obtidos em função do volume de ácido lático (X1), massa de inóculo 
(X2) e tempo de fermentação (X3). 

Experimento 

Variável independente Respostas 
Volume de 
ácido lático 
adicionado 

(mL) 

Massa 
de 

inóculo  
(g) 

Tempo de 
fermentação  

(h) 

Acidez titulável 
(mL de NAOH 

1N(100 g)-1) 
pH 

1 6,0 15,2 24 3,70 ± 0,00 3,16 ± 0,00 

2 24,0 15,2 24 13,75 ± 0,35 2,60 ± 0,03 

3 6,0 59,8 24 3,35 ± 0,07 3,06 ± 0,09 

4 24,0 59,8 24 10,40 ± 0,14 2,73 ± 0,01 

5 6,0 15,2 72 3,20 ± 0,00 3,24 ± 0,01 

6 24,0 15,2 72 12,75 ± 0,21 2,69 ± 0,01 

7 6,0 59,8 72 3,75 ± 0,07 3,09 ± 0,00 

8 24,0 59,8 72 11,15 ± 0,07 2,69 ± 0,06 

9 0,0 37,5 48 1,80 ± 0,00 4,17 ± 0,04 

10 30,0 37,5 48 15,00 ± 0,00 2,66 ± 0,04 

11 15,0 0,0 48 6,49 ± 0,45 2,83 ± 0,01 

12 15,0 75,0 48 6,70 ± 0,00 2,93 ± 0,00 

13 15,0 37,5 7,68 4,85 ± 0,07 3,05 ± 0,04 

14 15,0 37,5 88,32 6,50 ± 0,00 2,85 ± 0,07 

15 15,0 37,5 48 6,10 ± 0,14 2,95 ± 0,05 

16 15,0 37,5 48 7,05 ± 0,07 2,85 ± 0,00 

17 15,0 37,5 48 7,35 ± 0,07 2,84 ± 0,02 

18 15,0 37,5 48 7,05 ± 0,07 2,86 ± 0,01 

19 15,0 37,5 48 6,75 ± 0,35 2,85 ± 0,01 
 

Tabela 15. Modelo de regressão ajustado e coeficientes de determinação (R2) da acidez 
e do pH dos polvilhos de mandioca experimentais em função do volume de ácido lático 
(X1), massa de inóculo (X2) e tempo de fermentação (X3). 

RESPOSTA MODELO* R2 

Acidez 

 

0,97 

pH 
 

0,81 

y: resposta; x1: Volume de Ácido lático (mL); x2: Massa de Inóculo (g); x3: tempo de fermentação (h). 
Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 
resposta. 
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Figura 46 Acidez titulável dos polvilhos de mandioca experimentais, em função do 
volume de ácido lático (X1) e da massa de inóculo (X2), com o tempo de fermentação 
(X3) fixado em 48 h. 

 

O volume de acido lático aplicado foi diretamente proporcional à acidez do 

polvilho. Em relação à massa de inóculo observou-se que na região do gráfico para 

valores de ácido lático ate 8 mL, aumentando a massa de inóculo ocorreu o aumento na 

acidez do polvilho. Provavelmente, este efeito deve-se a aceleração da fermentação com 

(a) 

(b) 



103 

acréscimo do inóculo e consequente produção de ácidos orgânicos que provocariam o 

aumento da acidez titulável. Na região entre 8 - 13 mL de ácido lático, a massa de 

inóculo não afetou a acidez titulável do polvilho. Enquanto, na região acima de 13 mL 

de acido lático, o aumento da massa de inóculo resultou na redução da acidez do 

polvilho. Provavelmente o que ocorreu foi que uma maior adição de ácido lático 

provocou o desfavorecimento da microbiota responsável pela fermentação, propiciando 

uma inibição da fermentação e a redução da acidez. 

Carvalho et al. (1996) afirmam que 80,6% dos micro-organismos responsáveis 

pela fermentação do polvilho são bactérias ácido láticas (BAL), que a fermentação é 

realizada por microbiota mista, o que produz aumento da acidez titulável e também que 

a presença de leveduras seria de vital importância para o fornecimento de açúcares 

fermentáveis para a atuação das outras bactérias do processo. 

A grande variação na acidez titulável dos polvilhos de mandioca é atribuída ao 

fato de as fermentações não serem submetidas às análises de controle, sendo 

interrompidas em diferentes estágios de desenvolvimento e de produção dos ácidos 

(CEREDA; LIMA, 1981; CEREDA; GIAJ-LEVRA, 1987; ASCHERI; VILELA, 1995). 

Segundo Cereda (1983a), essas variações se devem não somente ao teor de ácidos 

formados, mas também à natureza desses ácidos. Neste trabalho a variação de acidez, no 

entanto se dá provavelmente pela quantidade distinta de ácido utilizada em cada 

experimento, uma vez que o tempo de fermentação não sofreu grandes variações. 

Dias (2001) concluiu que os amidos tratados com ácidos butíricos, acético ou 

propiônico tiveram sua acidez titulável reduzida por ocasião da secagem solar, 

evidenciando a possível evaporação ou destruição destes ácidos, o que não ocorreu com 

os amidos tratados com o ácido lático, que mantiveram valores altos de acidez após a 

secagem. 

Considerando que o ácido lático não evapora após a secagem, é o limite 

estabelecido na legislação brasileira de 5 mL de NAOH 1N(100 g)-1 para acidez 

titulável, temos que os valores de acidez encontrados para os polvilhos experimentais da 

região de máxima expansão ( experimentos 15 a 19) são superiores aos permitidos. Tal 

fato nos remete a necessidade de utilização de quantidades de ácido lático mínimas, 

considerando a faixa de variação de 10,8 - 21,3 mL sinalizadas na otimização. 

A análise de variância para pH, (Apêndice B4), mostrou que o modelo 

matemático completo foi significativo (P = 0,0073) e a falta de ajuste também (FA = 

0.0028), com coeficiente de variação baixo (6,24) e 85,42% das respostas foram 
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explicadas pelo modelo completo, sendo reduzido para 81,00% no modelo ajustado 

(Tabela 16). Assim, o modelo não pode ser considerado preditivo, apenas para 

visualizar a tendência da resposta. O efeito linear e quadrático do volume de ácido lático 

foram significativos para o pH dos polvilhos de mandioca (P = 0,000001; P = 0,001223, 

respectivamente) e o gráfico que ilustra o modelo ajustado é apresentado na Figura 52. 
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Figura 47. pH dos polvilhos de mandioca em função do volume de ácido lático (mL). 
 

Com o aumento do volume de ácido lático, ocorreu a diminuição do pH 

tendendo para estabilização a partir de 25 mL de ácido lático.  

Segundo Dias et al. (2007), o acompanhamento do processo de produção do 

polvilho indicou intensa redução do pH nos primeiros dias de fermentação, com 

reduções menos intensas até estabilização, no final da fermentação. Este comportamento 

foi semelhante ao observado por Cereda e Lima (1981), Cereda (1983a), Cereda e Giaj-

Levra (1987), Aschieri e Vilela (1995), Carvalho et al. (1996) e Pereira et al. (1999), 

afirmam que a queda do pH ocorre em função da formação de compostos aromáticos e, 

principalmente, ácidos orgânicos. Entretanto, os autores estudaram tempos de 

fermentação muito maiores, de 30-60 d, do que os estudados neste trabalho. 

Marcon (2004) encontrou valores de pH 3,77; 3,87 e 4,27 para polvilhos azedos 

de diferentes regiões polvilheiras de Santa Catarina:e para polvilhos fermentados em 

laboratório valores de 3,77 a 4,58. 

Tanto os resultados apresentados no presente trabalho quanto nos publicados 

sobre o pH de amidos nativos de mandioca, revelam uma grande variação neste 

parâmetro. Vários autores afirmam que o pH de polvilho azedo é baixo (CEREDA, 

1987; ASCHERI; VILELA, 1995; PLATA OVIEDO e CAMARGO, 1995; 
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CARVALHO et al., 1996; PEREIRA et al., 1999; DEMIATE et al., 1999; 2000; 

SILVEIRA et al., 2000; MARCON, 2004; MARCON et al. 2006; 2007), o que foi 

comprovado pelos resultados obtidos neste trabalho que obteve valores de 2,6 a 4,1. 

 

 

5.5  PROPRIEDADES DE PASTA DOS POLVILHOS ARTEZANAL E 

EXPERIMENTAL SELECIONADO E DA FÉCULA DE MANDIOCA 

 

A análise de RVA é uma ferramenta importante no estudo da viscosidade de 

produtos fonte de amido. Essa análise gera informações importantes, relacionando 

aspectos de viscosidade durante o aquecimento e resfriamento sobre agitação. As 

diferenças de viscosidade entre o polvilho artesanal, o polvilho experimental 

(experimento 18) e fécula de mandioca (sem fermentação) estão ilustradas na Figura 53. 

 

 

Figura 48. Amilogramas da fécula de mandioca, polvilho artesanal e polvilho do 
experimento 18. 

 

Observou-se que a fécula apresentou maior pico de viscosidade, 

comparativamente ao polvilho azedo, o mesmo foi observado por outros autores 

(APLEVICZ; DEMIATE, 2007; MARCON et al., 2007). 

Os polvilhos apresentaram valores de viscosidade de pasta menores do que a da 

fécula de mandioca. Isto porque o amido irradiado com UV sofre mudanças nas 
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propriedades funcionais com aumento da capacidade de ligação de água e da 

solubilidade e diminuição do pico de viscosidade, o que pode ser observado após 

exposição à luz solar, particularmente com fécula de mandioca que foi previamente 

acidificada (MESTRES; ROUAU, 1997; NUNES, 1994; PLATA OVIEDO; 

CAMARGO, 1995). 

A viscosidade das pastas de amidos nativos de diferentes fontes é maior se 

comparada com a dos amidos que sofreram processo de modificação por agentes 

oxidantes. Isto se deve ao fato da oxidação reduzir o tamanho das cadeias que compõem 

o amido (SILVA et al., 2008). 

A fécula de mandioca tem menor liberação de água que o polvilho azedo 

reafirmando a despolimerização do amido durante o processo fermentativo. A quebra 

das cadeias seria responsável pela menor capacidade do polvilho azedo reter a água; 

portanto, fécula e polvilho azedo são produtos diferenciados quanto à funcionalidade 

(APLEVICZ; DEMIATE, 2007). 

 

 

5.6 PROPRIEDADES DE PASTA DOS POLVILHOS DE MANDIOCA 

EXPERIMENTAIS. 

 

Na figura 54 são apresentados os amilogramas para os polvilhos de mandioca 

dos 19 experimentos do ensaio 2. 

 

Figura 49. Amilogramas dos polvilhos de mandioca dos 19 experimentos do ensaio 2. 



107 

 
Observa-se na figura 54 que o experimento 5 apresentou o maior pico de 

viscosidade, provavelmente por ser o experimento com menor quantidade de ácido 

lático adicionada. Isto porque, segundo Demiate et al. (2005), a medida que o pH 

aumenta os picos de viscosidade diminuem isso ocorre devido ao aparecimento de 

cargas negativas (carboxilas), o amido torna-se um polieletrólito em pH mais elevado, e 

devido às interações entre as cargas, o amido torna-se menos viscoso. Além disso, 

observou-se que os polvilhos experimentais apresentaram curvas viscoamilográficas 

típicas, que se caracteriza por um incremento abrupto da viscosidade até atingir o pico 

máximo, seguido de acentuada queda da mesma (PLATA OVIEDO, 1998)  

Marcon et al. (2007), estudando as relações entre a expansão e a viscosidade, 

concluíram que não ocorre relação direta entre a expansão e a viscosidade de pasta para 

o polvilho azedo de diferentes procedências. Observaram que as diferenças na 

viscosidade não comprometem o desempenho do polvilho azedo quanto à expansão 

atingida, em todas as amostras. Apesar de algumas amostras de polvilhos apresentarem 

menores picos de viscosidade, isto não comprometeu o desempenho da expansão. O 

mesmo foi observado nesse estudo. 

Os resultados da análise viscoamilográfica dos polvilhos de mandioca obtidos no 

ensaio 2 estão apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 16. Características viscoamilográficas dos polvilhos em função do volume de ácido lático (X1), massa de inóculo (X2) e tempo de 
fermentação (X3). 

Experimento 
Volume de 

Ácido Lático 
 (mL) 

Massa de 
Inóculo 

 (g) 

Tempo de 
Fermentação 

 (h) 

Pico de 
Viscosidade 

(RVU) 

Quebra de 
Viscosidade 

(Breakdown) 
(RVU) 

Viscosidade 
Final 

(RVU) 

Tendência à 
Retrogradação 

(Setback) 
(RVU) 

1 6,0 15,2 24 343,17 250,08 112,50 -230,67 
2 24,0 15,2 24 340,83 260,83 84,92 -255,92 
3 6,0 59,8 24 342,08 247,25 117,67 -224,42 
4 24,0 59,8 24 248,92 203,33 57,08 -191,83 
5 6,0 15,2 72 507,42 341,58 198,25 -309,17 
6 24,0 15,2 72 258,83 227,42 34,75 -224,08 
7 6,0 59,8 72 360,25 262,33 109,92 -250,33 
8 24,0 59,8 72 231,33 202,58 34,17 -197,17 
9 0,0 37,5 48 464,50 311,42 182,25 -282,25 
10 30,0 37,5 48 180,50 156,33 30,00 -150,50 
11 15,0 0,0 48 294,92 237,50 63,92 -231,00 
12 15,0 75,0 48 291,75 233,83 68,17 -223,58 
13 15,0 37,5 7,68 239,58 192,42 56,58 -183,00 
14 15,0 37,5 88,32 224,58 188,75 45,92 -178,67 
15 15,0 37,5 48 368,00 270,08 106,58 -261,42 
16 15,0 37,5 48 325,33 240,33 94,50 -230,83 
17 15,0 37,5 48 382,50 279,92 122,25 -260,25 
18 15,0 37,5 48 330,58 247,25 91,17 -239,42 
19 15,0 37,5 48 245,00 195,25 51,42 -193,58 
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A análise de variância para pico de viscosidade dos polvilhos de mandioca 

experimentais, mostrou que o modelo matemático completo não foi significativo (P = 

0,0602), a falta de ajuste também não (FA = 0.3898), o coeficiente de variação foi 

médio (18,7%) e 74,8% das respostas foram explicáveis pelo modelo completo, sendo 

reduzido para 73% no modelo ajustado. O efeito linear do volume de ácido lático foi 

significativo resposta (p = 0,000118), os efeitos linear da massa de inóculo, quadrático 

do tempo de fermentação e da interação do volume de ácido lático com o tempo de 

fermentação não foram significativos, mas foram mantidos no modelo para melhor 

ajuste, como pode ser visto no Apêndice B5. A partir do modelo ajustado (Tabela 18), 

foram traçados gráficos que mostram a variação do pico de viscosidade em função do 

volume de ácido lático (mL), e do tempo de fermentação (h), com a da massa de inóculo 

(g) fixada em 37,5 g. Os pontos brancos no gráfico da Figura 55, de superfície 

tridimensional ou nas curvas de nível, são as médias dos dados experimentais. 

 

Tabela 17. Modelos de regressão ajustados e coeficientes de determinação (R2) do Pico 
de Viscosidade, Quebra Viscosidade, Viscosidade Final e Tendência a Retrogradação 
em função do volume de ácido lático (X1), massa de inóculo (X2) e tempo de 
fermentação (X3). 

RESPOSTA MODELO* R2 

Pico de 

Viscosidade  
 

 

0,73 

Quebra 

Viscosidade 

 
 

0,65 

Viscosidade Final  
 

0,77 

Tendência a 

Retrogradação 
 

 

0,62 

y: resposta; x1: Volume de Ácido lático (mL); x2: Massa de Inóculo (g); x3: tempo de fermentação (h).  
Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 
resposta. 
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Figura 50. Pico de viscosidade dos polvilhos de mandioca experimentais em função do 
volume de ácido lático (X1) e do tempo de fermentação (X3), com massa de inóculo de 
37,5 g. 

 

(b) 

(a) 
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Observou-se na Figura 55 que quando a massa de inóculo foi igual a 37,5g, a 

região de máximo para o pico de viscosidade (400 RVU) está compreendida no 

intervalo 0 - 2 mL para o volume de ácido lático e de 50 - 88,32 h para o tempo de 

fermentação. Fixando o tempo de fermentação, com o aumento do volume de ácido 

lático observou-se uma diminuição do pico de viscosidade. Quando fixamos o volume 

de ácido lático, com o aumento do tempo de fermentação temos um aumento do pico de 

viscosidade. Dias et al. (2007), observaram tendência contrária ao analisar polvilhos 

com 30 e 50 dias de fermentação, obtendo valores de Pico de viscosidade de 228,58 e 

214,58 respectivamente. 

Para quebra de viscosidade, o modelo matemático completo não foi significativo 

(P = 0,15), a falta de ajuste também não foi significativa (FA = 0.3873), o coeficiente de 

variação foi médio (15,15%) e 66,99% das respostas foram explicáveis pelo modelo 

completo, sendo reduzido para 65,00% no modelo ajustado Portanto o modelo não pode 

ser considerado preditivo, mas serve como indicativo de tendência da resposta. O efeito 

linear do volume de ácido lático foi significativo (P = 0,0008), os efeitos lineares da 

massa de inóculo e da interação do volume de ácido lático e do tempo de fermentação, 

não foram significativos, mas foram mantidos para melhor ajuste do modelo, como 

pode ser visto no Apêndice B6. 

A partir do modelo ajustado (Tabela 18), foram traçados gráficos que mostram a 

variação da quebra de viscosidade em função do volume de ácido lático (mL) e do 

tempo de fermentação (h), com a massa de inóculo (g) fixada em 37,5 g como pode ser 

observado na Figura 56. 
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Figura 51. Quebra de viscosidade dos polvilhos de mandioca em função do volume de 
ácido lático e do tempo de fermentação com massa de inóculo fixada em 37,5 (g). 

 

Ao analisar a Figura 56, observou-se que quando a massa de inóculo é igual a 

37,5 g a região de máximo para a quebra de viscosidade (320 RVU) está compreendida 

no intervalo 0 -5 mL para o volume de ácido lático e de 45 - 88,32 h para o tempo de 

fermentação.  

(b) 

(a) 
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Em relação à viscosidade final, o modelo matemático completo foi significativo 

(P = 0,0139) e a falta de ajuste não foi significativa (FA = 0.4559), coeficiente de 

variação foi alto (31,40%) e 82,88% das respostas explicáveis pelo modelo completo, 

sendo reduzido para 77,00% no modelo ajustado. O efeito linear do volume de ácido 

lático foi significativo para esta resposta, porém apesar de não serem significativos, os 

efeitos lineares da massa de inóculo, quadráticos do volume de ácido lático e a interação 

do volume de ácido lático e do tempo de fermentação foram mantidos no modelo para 

melhor ajuste, como pode ser visto no Apêndice B7. Portanto, o modelo só serve para 

verificar a tendência da resposta. A partir do modelo ajustado (Tabela 18), foram 

traçados gráficos que mostram a variação da viscosidade final em função do volume de 

ácido lático (mL), da massa de inóculo (g) e do tempo de fermentação (h), com a massa 

de inóculo fixada em 37,5g como pode ser observado na Figura 57. 
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Figura 52. Viscosidade Final dos polvilhos de mandioca experimentais em função do 
volume de ácido lático (X1) e do tempo de fermentação (X3), com massa de inóculo 
fixada em 37,5 g. 

 

(a) 

(b) 
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Quando a massa de inóculo é fixada em 37,5g, a região de máximo para a 

viscosidade final (200 RVU) está compreendida no intervalo 0 - 2 mL para o volume de 

ácido lático e de 48 - 88,32 h para o tempo de fermentação. 

A análise de variância para a tendência a retrogradação, mostrou que o modelo 

matemático completo não foi significativo (P = 0,2520), a falta de ajuste foi 

significativa (FA = 0,0038), o coeficiente de variação foi baixo (6,24%) e 61,3% das 

respostas foram explicáveis pelo modelo completo, sendo reduzido para 62,00% no 

modelo ajustado. Portanto o modelo não pode ser considerado preditivo, e sim 

indicativo da tendência da resposta. O efeito linear do volume de ácido lático foi 

significativo para esta resposta (P = 0,0025), os efeitos lineares e quadráticos da massa 

de inóculo e a interação do volume de ácido lático e da massa de inóculo, não foram 

significativos, mas demais termos não significativos foram mantidos no modelo para 

melhor ajuste do mesmo, como pode ser visto no Apêndice B8. 

A partir do modelo ajustado (Tabela 18), foram traçados gráficos que mostram a 

variação da tendência a retrogradação em função do volume de ácido lático (mL), do 

tempo de fermentação (h), como pode ser observado na Figura 58. Observou-se que 

quando a massa de inóculo é igual a 37,5 g a região de máximo para a tendência a 

retrogradação (120 RUV) está compreendida no intervalo 25 - 30 mL para o volume de 

ácido lático e de 72 - 88,32 h para o tempo de fermentação. 

Sabe-se que os amidos modificados apresentam alta tendência a retrogradação, 

isto porque os amidos modificados por oxidação são associadas à presença de 

grupamentos carbonila e carboxila que dificultam a reassociação das cadeias de amido 

para a formação do gel novamente (LEONEL; GARCIA; REIS, 2004). 
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Figura 53. Tendência a retrogradação do polvilho de mandioca experimental em função 
do volume de ácido lático (X1) e do tempo de fermentação (X3), com massa de inóculo 
fixada em 37,5 g. 

 

 

 

(b) 

(a) 
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5.7 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL  

 

Os resultados da composição centesimal para polvilhos de mandioca obtidos nos 

19 experimentos do ensaio 2 estão apresentados na Tabela 19. 

A umidade e as cinzas no polvilho de mandioca são úteis para controlar as 

condições de secagem e a presença de resíduos de solo no processamento do amido. Os 

valores obtidos estão em conformidade com a legislação, de acordo com a RDC n° 263 

de 22 de setembro de 2005, o valor de umidade do polvilho deve ser de no máximo 18 g 

(100 g)-1 e o de cinzas de 0,50 g (100 g)-1 (BRASIL, 2005). 

Observa-se uma diferença significativa entre as amostras em relação à umidade, 

a amostra do experimento 5 diferiu das demais e apresentou o maior valor de umidade, 

isto porque o parâmetro de retirada das amostras do sol foi o mesmo utilizado pelos 

produtores artesanais, ou seja, o toque manual, sendo portanto uma medida imprecisa e 

responsável por essa divergência . 

Quando se observa o valor de cinzas encontrado nas amostras de polvilho, 

verifica-se que as amostras dos experimentos de 1 a 4, 6, 9, 11 e 16, não apresentaram 

diferenças significativas (P>0,05) entre si, porém diferem-se da amostra 5 de maior 

valor (P≤0,05). A elevação do teor de cinzas do polvilho azedo é devida ao processo de 

secagem ao sol, ao ar livre, o qual sofre a ação dos ventos e de poeira.  

Quando se compara a composição química da fécula de mandioca com a do 

polvilho, percebe-se que a fermentação enriquece o teor protéico do polvilho azedo em 

cerca de dez vezes (Tabela 10). Cereda (1987), Ascheri e Vilela (1995), Plata Oviedo e 

Camargo (1995) afirmam que esse fenômeno ocorre devido aos resíduos metabólicos 

produzidos por micro-organismos durante a fermentação. Neste trabalho não houve um 

enriquecimento tão acentuado, mas houve um aumento do teor protéico. Os valores de 

proteína encontrados nos polvilhos dos experimentos 3, 7, 8, 12 e 18 não diferiram entre 

si (P>0,05), sendo todos superiores a 0,2 g (100 g)-1, NAKAMURA (1975), ASCHERI 

e VILELA (1995), citam valores de proteína nos polvilhos azedo de 0,60 a 1,83 g (100 

g)-1, sendo superiores a 0,1 g (100 g)-1 na maioria destes. 
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Tabela 18. Composição centesimal dos polvilhos de mandioca experimentais. 
 

1 Valores apresentados em base seca, exceto para teor de umidade; 
Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna para cada constituinte  se diferem significativamente (P ≤ 0,05) pelo teste Tukey. 

Experimento Umidade  
g (100g)-1  

Cinzas 
g (100g)-1 

 

Proteína 
g (100g)-1  

Lipídios  
g (100g)-1 

Carboidratos 
g (100g)-1  

1 8,26 ± 0,087EF 0,093 ± 0,000BCDEFG 0,227 ± 0,000CDE 0,209 ± 0,026CDEF 99,472 ± 0,026DEF 
2 13,14 ± 0,127B 0,092 ± 0,008BCDEFG 0,239 ± 0,001B 0,294 ± 0,001AB 99,375 ± 0,006GHI 
3 6,88 ± 0,006G 0,105 ± 0,004BCDEFG 0,222 ± 0,003DEF 0,300 ± 0,011AB 99,373 ± 0,011GHI 
4 9,52 ± 0,255D 0,111 ± 0,000BCDEFG 0,228 ± 0,004CDE 0,291 ± 0,014ABC 99,371 ± 0,018GHI 

5 16,17 ± 0,254A 0,170 ± 0,004A 0,248 ± 0,000A 0,276 ± 0,041ABCD 99,361 ± 0,037HI 

6 4,95 ± 0,270H 0.098 ± 0,011BCDEFG 0,218 ± 0,004FGH 0,269 ± 0,025ABCD 99,417 ± 0,011FGHI 
7 6,87 ± 0,743G 0,129 ± 0,016ABCD 0,222 ± 0,003DEF 0,307 ± 0,023A 99,347 ± 0,010I 
8 5,23 ± 0,214H 0,087 ± 0,004EFG 0,222 ± 0,001DEF 0,125 ± 0,012G 99,567 ± 0,007A 

9 7,72 ± 0,137FG 0,095 ± 0,003BCDEFG 0,227 ± 0,001CDE 0,224 ± 0,001BCDEF 99,455 ± 0,005DEF 

10 4,93 ± 0,302H 0,089 ± 0,007DEFG 0,219 ± 0,000FGH 0,219 ± 0,001BCDEF 99,473 ± 0,007DEF 

11 5,48 ± 0,028H 0,095 ± 0,000BCDEFG 0,220 ± 0,000EFG 0,240 ± 0,007ABCDE 99,445 ± 0,007DEFG 

12 5,55 ± 0,101H 0,079 ± 0,000G 0,221 ± 0,001DEF 0,149 ± 0,020GF 99,552 ± 0,019ABC 

13 1,98 ± 0,064 J 0,082 ± 0,007FG 0,211 ± 0,001H 0,233 ± 0,016ABCDE 99,474 ± 0,024CDEF 

14 3,76 ± 0,234 I 0,085 ± 0,004EFG 0,213 ± 0,000GH 0,148 ± 0,001GF 99,555 ± 0,003AB 

15 10,99 ± 0,045C 0,13 ± 0,004AB 0,235 ± 0,002BC 0,202 ± 0,011DEFG 99,432 ± 0,017EFGH 

16 9,13 ± 0,144DE 0,121 ± 0,001BCDEF 0,228 ± 0,000CD 0,279 ± 0,046ABCD 99,373 ± 0,046GHI 

17 11,86 ± 0,056 C 0,125 ± 0,000ABCDE 0,233 ± 0,001BC 0,165 ± 0,003EFG 99,483 ± 0,003BCDEF 

18 11,78 ± 0,338 C 0,131 ± 0,007ABC 0,223 ± 0,002DEF 0,147 ± 0,011GF 99,499 ± 0,016ABCDE 

19 9,42 ± 0,035 D 0,091 ± 0,011CDEFG 0,228 ± 0,002CD 0,164 ± 0,015EFG 99,518 ± 0,006ABCD 
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Quanto ao teor de lipídeos, as amostras de polvilho de mandioca experimentais 

5, 6 e 16 apresentaram diferenças significativas (P≤0,05), com relação as amostras  8, 

12, 14 e18. Os valores, entretanto, são maiores do que os encontrados por ASCHERI e 

VILELA (1995), que obteve 0,006 g (100 g)-1de lipídeo como teor máximo. Já Marcon 

et.al. (2007) encontrou uma faixa de variação de 0,16 - 0,22 g (100 g)-1para o teor de 

lipídeos, próxima a encontrada neste trabalho. 

Considerando os valores de carboidratos encontrados, temos que a amostra do 

experimento 8 diferiu das demais apresentando o maior valor, as amostras dos 

experimentos 2, 3, 4, 6 e 16 não diferiram entre si (P>0,05). 

 

 

5.8 CONTAGEM TOTAL DE MESÓFILOS E DE BOLORES E LEVEDURAS  

 

A Tabela 20 apresenta os valores encontrados para as análises microbiológicas 

de Contagem Total de Mesofilos e Bolores e Levedura para os polvilhos experimentais 

obtidos no ensaio 2. 

Observou-se que as amostras apresentaram a mesma contagem para bolores e 

leveduras, menor ou igual a 1,5 x 102 UFC g-1, portanto atenderam a legislação 

brasileira, que prevê contagem máxima de 103 UFC g-1 para esta análise. 

Com relação à contagem de bactérias mesófilas dos polvilhos experimentais, 

observou-se contagem na faixa de 3 x 102 – 8,8 x 104 UFC g-1, sendo que 11 das 19 

amostras experimentais apresentaram contagem de 2,5 x 104 UFC g-1. Considerando o 

padrão da legislação de 5 x 105 UFC g-1, todas as amostras encontravam-se dentro da 

faixa permitida.  

Cereda e Vilpoux (2003) publicaram variações de 1,2 - 3,6 x 102 UFC g-1 para 

bolores e leveduras em amostras de polvilho azedo e de 10 a 3,1 x 103 UFC g-1 para 

contagem total de mesófilos, valores inferiores aos encontrados neste trabalho. As 

diferenças apontadas se devem provavelmente aos diferentes estágios de fermentação 

das amostras. Neste trabalho o tempo de fermentação variou de 7,68 a 88,32h, o que 

permite considerar que a contagem de mesófilos está sendo incrementada pelas 

bactérias láticas na primeira fase da fermentação, uma vez que a fermentação foi 

interrompida nesta fase, não sendo atingida a fase de decréscimo das bactérias láticas. 

Tal fato explicaria os valores contagem de mesofilos superiores aos encontrados nos 

polvilhos artesanais (com fermentação média de 60d). 
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Tabela 19. Contagem total de mesófilos e de bolores e leveduras dos polvilhos 
experimentais. 

 

 

5.9 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA 

 
A Figura 59 ilustra a microscopia eletrônica de varredura em diferentes 

aumentos da fécula de mandioca. Observou-se a forma ovalada predominante e 

superfície lisa dos grânulos de amido. Enquanto que nos polvilhos azedo artesanal e 

experimental (experimento 18) (Figura 60) observaram-se superfícies porosas e 

presença de orifícios e rachaduras típicas do amido que sofreu processo de fermentação. 

Os grânulos de fécula de mandioca assim como dos polvilhos azedos observados 

através da microscopia eletrônica de varredura mostraram formas predominantemente 

ovaladas, arredondadas e truncadas, típicas de amido de mandioca, com diâmetros 

variados, que não sofreram mudanças durante a fermentação (Figuras 59 e 60). 

Diferentemente das féculas de mandioca, os grânulos dos polvilhos azedos, 

apresentam perfurações devido à ação de enzimas amilolíticas. Estas atuam 

Experimentos Mesófilos 
(UFC g-1)  

Bolores e Leveduras  
(UFC g-1) 

1 4,3 x 104  <1,5 x 102  
2 2,5 x 104   <1,5 x 102  

3 2,5 x 104   <1,5 x 102  

4 2,5 x 104   <1,5 x 102  

5 2,5 x 104   <1,5 x 102  

6 2,5 x 104  <1,5 x 102  

7 2,5 x 104  <1,5 x 102  

8 2,5 x 104  <1,5 x 102  

9 2,5 x 104  <1,5 x 102  

10 8,8 x 104  <1,5 x 102  

11 3,0 x 102  <1,5 x 102  

12 3,5 x 104  <1,5 x 102  

13 2,5 x 104  <1,5 x 102  

14 3,9 x 104  <1,5 x 102  

15 3,1 x 104  <1,5 x 102  

16 2,5 x 104  <1,5 x 102  

17 2,5 x 104  <1,5 x 102  

18 7,5 x 104  <1,5 x 102  

19 4,1 x 104  <1,5 x 102  
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primeiramente sobre as zonas amorfas dos grânulos colocados em excesso de água no 

processo fermentativo (DEMIATE et al., 2000). 

O aspecto alterado da superfície dos grânulos de amido de mandioca após a 

fermentação, com perfurações e rachaduras, comprova o efeito do ataque das amilases 

(CEREDA; NUNES; WESTBY, 1995; MARCON, 2004). O mesmo efeito foi 

observado no polvilho artesanal e nos experimentais, não sendo observadas diferenças 

microscópicas entre eles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Micrografias eletrônicas de varredura de grânulos de amido de mandioca 
nativo (fécula). 
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Figura 55. Micrografias eletrônicas de varredura de grânulos de amido fermentado do 
polvilho azedo (a) experimental e polvilho artesanal (b). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Pelos resultados do presente trabalho pode-se concluir que: 

 

 O diagnóstico da qualidade do polvilho indicou não haver padrão de qualidade 

para o produto, pois verificou-se presença de casca e insetos em todas as amostras 

analisadas. Quanto à acidez 12,5% das amostras não se encontravam dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação, para as demais analises os resultados estão em 

conformidade; 

 Os padrões fisicoquímicos e microbiológicos encontrados para a amostra de 

fécula utilizada nos ensaios estão de acordo com a legislação brasileira vigente e com a 

literatura; 

 O estudo preliminar definiu as faixas de valores atribuídas às variáveis 

dependentes utilizadas no ensaio 2; 

 Os resultados da otimização do processo indicaram que a região de máxima 

expansão (2,0) ocorreu quando o intervalo de variação para o volume de ácido lático foi 

de 10,8 - 21,3 mL e de 36,0 - 65,3 h para o tempo de fermentação, quando a massa de 

inóculo foi de 37,5 g; 

 O índice de expansão alcançado com o polvilho experimental foi superior ao 

alcançado com a fécula de mandioca e com o polvilho artesanal de maior expansão, 

detectado no diagnóstico; 

 A produção de polvilho azedo experimental a partir de fécula de mandioca, 

utilizando o método de fermentação rápida e acidificação (da região de máxima 

expansão) apresentou valor de acidez superior ao permitido pela legislação, em relação 

ao pH os valores encontrados para os polvilhos experimentais são coincidentes com a 

literatura; 

 A viscosidade de pasta do polvilho azedo experimental foi inferior a do polvilho 

artesanal, não comprometendo a expansão, sendo que essa não esteve diretamente 

relacionada com a viscosidade; 

 Os polvilhos azedos experimentais atenderam os padrões microbiológicos 

vigentes para a contagem total de mesófilos e bolores e leveduras. Atenderam também 

os limites previstos na legislação para umidade e cinzas. 



124 

 Os polvilhos azedos, experimental e artesanal apresentaram predominantemente 

formas esféricas, reniformes e perfurações, quando da observação pela microscopia 

eletrônica de varredura. 

 Finalmente pode se dizer que a produtividade industrial pode ser incrementada 

pela redução do tempo médio de fermentação utilizado (45 d) para o proposto de (48h) 

utilizando a acidificação e a adição de inóculo. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A. PROGRAMAÇÃO DO SAS FOR WINDOWS 

 
Apêndice A1. Proc ANOVA/TUKEY para os dados experimentais de Índice de 
Expansão (ensaio 1) 
 
data a; 
        input x1 x2 x3 y1 @@; 
list; 
label x1='vol ac latico' 
      x2='massa de inóculo' 
      x3='tempo de fermentacao'; 
cards; 
        -1      -1      -1      1.7711 
        1       -1      -1      1.6504 
        -1      1       -1      1.8610 
        1       1       -1      1.4163 
        -1      -1      1       1.6638 
        1       -1      1       1.7161 
        -1      1       1       1.5920 
        1       1       1       1.5801 
        -1.68   0       0       1.5637 
        1.68    0       0       1.8276 
        0       -1.68   0       1.5096 
        0       1.68    0       1.5003 
        0       0       -1.68   1.6522 
        0       0       1.68    1.6080 
        0       0       0       1.5232 
        0       0       0       1.5244 
        0       0       0       1.5709 
        0       0       0       1.5628 
        0       0       0       1.5777 
; 
proc print; 
proc sort; 
by x1-x3; 
Title 'modelo 2a ordem, var. originais, expansao 1'; 
proc rsreg; 
model y1=x1-x3/lackfit; 
run; 
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Apêndice A2. Proc ANOVA/TUKEY para os dados experimentais referentes a 
composição centesimal 
 
data a; 
title 'anova'; 
input amos rep umidade cinzas proteina lipidios carboid; 
cards; 
        1       1       8.20    0.093   0.227   0.191   99.490 
        1       2       8.32    0.093   0.227   0.227   99.454 
        2       1       13.05   0.098   0.238   0.293   99.371 
        2       2       13.22   0.086   0.240   0.295   99.379 
        3       1       6.88    0.102   0.224   0.308   99.365 
        3       2       6.87    0.107   0.220   0.292   99.380 
        4       1       9.34    0.110   0.225   0.281   99.383 
        4       2       9.70    0.111   0.230   0.301   99.358 
        5       1       15.99   0.19    0.248   0.246   99.387 
        5       2       16.35   0.14    0.247   0.305   99.334 
        6       1       5.14    0.090   0.215   0.287   99.409 
        6       2       4.76    0.105   0.220   0.251   99.424 
        7       1       7.39    0.135   0.220   0.290   99.354 
        7       2       6.34    0.122   0.224   0.324   99.340 
        8       1       5.38    0.090   0.222   0.116   99.572 
        8       2       5.07    0.084   0.221   0.133   99.562 
        9       1       7.81    0.097   0.228   0.225   99.451 
        9       2       7.62    0.092   0.226   0.223   99.459 
        10      1       5.14    0.084   0.219   0.219   99.477 
        10      2       4.71    0.094   0.219   0.218   99.468 
        11      1       5.46    0.095   0.220   0.235   99.450 
        11      2       5.50    0.095   0.220   0.244   99.440 
        12      1       5.48    0.079   0.220   0.163   99.538 
        12      2       5.62    0.079   0.221   0.135   99.565 
        13      1       2.03    0.087   0.212   0.244   99.457 
        13      2       1.93    0.076   0.211   0.221   99.491 
        14      1       3.59    0.082   0.213   0.148   99.557 
        14      2       3.92    0.087   0.212   0.147   99.553 
        15      1       11.02   0.129   0.233   0.194   99.444 
        15      2       10.96   0.135   0.236   0.210   99.419 
        16      1       9.03    0.121   0.228   0.311   99.340 
        16      2       9.23    0.120   0.228   0.246   99.406 
        17      1       12.00   0.125   0.232   0.162   99.481 
        17      2       11.71   0.125   0.233   0.167   99.484 
        18      1       11.82   0.126   0.225   0.139   99.510 
        18      2       11.74   0.136   0.221   0.155   99.488 
        19      1       9.39    0.083   0.230   0.174   99.513 
        19      2       9.44    0.098   0.226   0.153   99.522 
; 
run; 
proc anova; 
class amos rep; 
model umidade=amos rep; 
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means amos / tukey; 
run; 
proc anova; 
class amos rep; 
model cinzas=amos rep; 
means amos / tukey; 
run; 
proc anova; 
class amos rep; 
model proteina=amos rep; 
means amos / tukey; 
run; 
proc anova; 
class amos rep; 
model lipidios=amos rep; 
means amos / tukey; 
run; 
proc anova; 
class amos rep; 
model carboid=amos rep; 
means amos / tukey; 
run; 
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APÊNDICE B. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Apêndice B1. Modelo de regressão e análise de variância para médias experimentais de 
índice de expansão (Ensaio 1) em função das variáveis independentes: volume de ácido 
lático (X1), da massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0, 6130 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 6.2427 

REGRESSÃO         G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 0.013975 0.0592 0.459 0.7178 

Quadrática     3 0.065592 0.2777 2.153 0.1636 

Interação 3 0.065217 0.2761 2.141 0.1651 

Total da regressão          9 0.144784 0.6130 1.584 0.2520 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste              5 0.088673 0.017735 26.029 0.0038 

Erro Puro                     4 0.002725 0.000681   

Total do erro 9 0.091399 0.010155   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

    Prob > 
│T│ 

Média 1 1,543192 0,031843 0,000000 
 1 0,061146 0,023135 0,020278 

 1 -,026925 0,023353 0,269684 

 1 0,037917 0,023135 0,125178 

 1 -,048522 0,030499 0,135640 

 1 0,075712 0,030499 0,027483 
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Apêndice B2. Modelo de regressão e análise de variância para médias experimentais de 
índice de expansão (Ensaio 2) em função das variáveis independentes: volume de ácido 
lático (X1), da massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.8151 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 5.3578 

REGRESSÃO         G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 0.026585 0.0603 0.978 0.4450 

Quadrática     3 0.327994 0.7440 12.072 0.0017 

Interação 3 0.004756 0.0108 0.175 0.9106 

Total da regressão          9 0.359335 0.8151 4.409 0.0188 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste              5 0.053024 0.010605 1.489 0.3605 

Erro Puro                     4 0.028484 0.007121   
Total do erro 9 0.081507 0.009056   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

 Prob > 
│T│ 

Média 1 1,983642 0,036541 0,000000 

   1 0,041216 0,022148 0,083885 

 1 -0,124211 0,022178 0,000065 

  1 -0,066565 0,022178 0,009525 

 1 -0,100960 0,022178 0,000452 

 



139 

Apêndice B3. Modelo de regressão e análise de variância para médias experimentais da 
acidez titulável em função das variáveis independentes: volume de ácido lático (X1), da 
massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.9759 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 11.3588 

REGRESSÃO         G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 233.536917 0.9241 114.9 0.0000 

Quadrática     3 8.896262 0.0352 4.376 0.0368 

Interação 3 4.195938 0.0166 2.064 0.1754 

Total da regressão          9 246.629117      0.9759 
 

40.442      0.0000 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste              5 5.196294 1.039259 4.609 0.0820 

Erro Puro                     4 0.902000 0.225500   
Total do erro 9 6.098294 0.677588   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

 Prob > 
│T│ 

Média 1 6,909884 0,274668 0,000000 

 1 4,120691 0,201437 0,000000 

 1 0,717348 0,199552 0,003681 

 1 -0,322262 0,201437 0,135622 

 1 -0,248143 0,199552 0,237428 

 1 -0,643750 0,263074 0,030760 

 1 0,331250 0,263074 0,231919 
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Apêndice B4 . Modelo de regressão e análise de variância para médias experimentais de 
pH em função das variáveis independentes: volume de ácido lático (X1), da massa de 
inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.8542 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 6.2419 

REGRESSÃO         G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 1.406372 0.6690 13.767 0.0010 

Quadrática     3 0.366859 0.1745 3.591 0.0593 

Interação 3 0.022550 0.0107 0.221 0.8796 

Total da regressão          9 1.795781 0.8542 5.860 0.0073 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste              5 0.298542 0.059708 30.156 0.0028 

Erro Puro                     4 0.007920 0.001980   
Total do erro 9 0.306462 0.034051   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

 Prob > 
│T│ 

Média 1 2,844594 0,044547 0,000000* 

 1 -0,320767 0,040396 0,000001* 

 1 0,155570 0,039693 0,001223* 
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Apêndice B5. Modelo de regressão completo e análise de variância para os dados 
experimentais do Pico de Viscosidade em função das variáveis independentes: volume 
de ácido lático (X1), da massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.7482 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 18.6875 

REGRESSÃO         G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 71866 0.5812 6.925 0.0103 

Quadrática 3 9770.953442 0.0790 0.941 0.4603 

Interação 3 10879 0.0880 1.048 0.4175 

Total da regressão          9 92516 0.7482 2.971 0.0602 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste             5 19688 3937.650678 1.376 0.3898 

Erro Puro                     4 11447 2861.749420   
Total do erro 9 31135 3459.472341   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

 Prob > 
│T│ 

Média 1 332,6116 14,56750 0,000000 

 1 -69,6331 13,21009 0,000118 

 1 -20,0073 13,21009 0,152134 

 1 -24,8849 12,97996 0,075852 

 1 -35,2512 17,25219 0,060318 
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Apêndice B6. Modelo de regressão completo e análise de variância para os dados 
experimentais da Quebra de Viscosidade em função das variáveis independentes: 
volume de ácido lático (X1), da massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.6699 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 15.1571 

REGRESSÃO         G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 18481 0.5149 4.679 0.0310 

Quadrática 3 2845.575839 0.0793 0.720 0.5646 

Interação 3 2715.344100 0.0757 0.687 0.5820 

Total da regressão          9 24042 0.6699 2.029 0.1534 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste             5 7511.376171 1502.275234 1.385     0.3873 

Erro Puro                     4 4338.084920 1084.521230   
Total do erro 9 11849 1316.606788   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

 Prob > 
│T│ 

Média 1 249,3158 8,94122 0,000000 

 1 -34,2718 8,10807 0,000845 

 1 -12,5019 8,10807 0,145393 

 1 -13,8163 7,96683 0,104830 

 1 -17,5925 10,58903 0,118855 
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Apêndice B7. Modelo de regressão completo e análise de variância para os dados 
experimentais da Viscosidade Final em função das variáveis independentes: volume de 
ácido lático (X1), da massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.8288 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 31.4097 

REGRESSÃO        G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 25739 0.6484 11.365 0.0020 

Quadrática 3 3387.421747 0.0853 1.496 0.2807 

Interação 3 3776.171450 0.0951 1.667 0.2426 

Total da 
regressão           

9 32902 0.8288 4.843 0.0139 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste             5 4019.841614 803.968323 1.159 0.4559 

Erro Puro                    4 2774.304920 693.576230   
Total do erro 9 6794.146534 754.905170   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

Prob > 
│T│ 

Média 1 87,4911 9,217392 0,000000 

 1 -42,7416 6,759891 0,000026 

 1 9,7100 6,696606 0,170758 

 1 -7,6542 6,759891 0,277963 

 1 -9,7327 6,696606 0,169830 

 1 -18,8850 8,828325 0,051977 
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Apêndice B8. Modelo de regressão completo e análise de variância para os dados 
experimentais da Tendência a Retrogradação em função das variáveis independentes: 
volume de ácido lático (X1), da massa de inóculo (X2) e do tempo de fermentação (X3). 
 

 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA (PROC RSREG – SAS) 

Coeficiente de determinação (R2) = 0.6130 

Coeficiente de variação (C.V = %) = 6.2427 

REGRESSÃO        G.L         S.Q. R2 Valor F Prob>F 
Linear                                3 0.013975 0.0592 0.459 0.7178 

Quadrática 3 0.065592 0.2777 2.153 0.1636 

Interação 3 0.065217 0.2761 2.141 0.1651 

Total da 
regressão           

9 0.144784 0.6130 1.584 0.2520 

RESÍDUO G.L         S.Q. Q.M Valor F Prob>F 
Falta de ajuste             5 0.088673 0.017735 26.029 0.0038 

Erro Puro                    4 0.002725 0.000681   
Total do erro 9 0.091399 0.010155   

PARÂMETRO G.L Coeficiente 
estimado 

Erro padrão da 
estimativa 

 Prob > 
│T│ 

Média 1 -237,261 8,073430 0,000000 

 1 26,892 7,321138 0,002507 

 1 12,353 7,321138 0,113685 

 1 13,915 7,193603 0,073543 

 1 16,364 9,561306 0,109051 
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Apêndice C. Cronograma do ensaio. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
Data Atividades Hora Experimentos 
1°dia Preparação do Inóculo - Colocar a fécula na 

água por 10 dias 
15:30 14 

2°dia Preparação do Inóculo - Colocar a fécula na 
água por 10 dias 

08:00 5 a 8 

3°dia Preparação do Inóculo - Colocar a fécula na 
água por 10 dias 

08:00 9 a 12; 15 a 19 

4°dia Preparação do Inóculo - Colocar a fécula na 
água por 10 dias 

08:00 1 a 4 

5°dia Preparação do Inóculo - Colocar a fécula na 
água por 10 dias 

00:20 13 

11° dia Acrescentar o ácido mais a água no inóculo 
e deixar por 88,32 horas 

15:30 14 

12° dia Acrescentar o ácido mais a água no inóculo 
e deixar por 72 horas 

08:00 5 a 8 

13° dia Acrescentar o ácido mais a água no inóculo 
e deixar por 48 horas 

08:00 9 a 12; 15 a 19 

14° dia Acrescentar o ácido mais a água no inóculo 
e deixar por 24 horas 

08:00 1 a 4 

15° dia Acrescentar o ácido mais a água no inóculo 
e deixar por 7,68 horas 

00:20 13 

15° dia Colocar para secar todos os experimentos 08:00 14 
15° dia 08:00 5 a 8 
15° dia 08:00 9 a 12; 15 a 19 
15° dia 08:00 1 a 4 
15° dia 08:00 13 
15° dia Retirar todos os experimentos 16:00 14 
15° dia 16:00 5 a 8 
15° dia 16:00 9 a 12; 15 a 19 
15° dia 16:00 1 a 4 
15° dia 16:00 13 
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Apêndice D. Protocolo experimental  
 
Código                Experimento   Inóculo                                   Fermentação                                                      Secagem 

 
                                                 1°dia (*)                        10°dia                                                                                                 15°dia (**)                            15°dia (***)              

                                                                                      

                                                                         2°dia                                12°dia 

 

                                                                                               3°dia                               13°dia                                 

 

 

                                                                                                     4°dia                                 14°dia 
 

 

                                                                                                                                 5°dia                                  15° dia  
 

 

 

(*) Análises da fécula (umidade, cinza, lipídeo, proteína, pH, expansão, absorção, contagem total, teor de amido, amilose,amilopectina e acidez) 

(**) Análises da fécula fermentada (umidade, pH, acidez) 

       (***) Análises do produto final (umidade, cinza, proteína, lipídeo, pH, acidez, expansão, RVA, Contagem de mesófilos e bolores) 

14 

5 a 8 

9 a 12; 15 a 19 

1 a 4 

13 - 1,68 

- 1 

0 

+ 1 

+ 1,68 
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