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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou produzir vinagre a partir da casca de mandioca, assim como 

avaliar as suas características físico-químicas e funcionais. Para tal, a casca de mandioca foi 

sanitizada, seca em estufa a 55°C, por 24 horas e triturada. A casca de mandioca apresentou 

pH de 4,85 ± 0,05; 72,53 ± 0,09 g (100g)
-1 

de umidade; umidade da farinha de 11,75 ± 0,14 g 

(100g)
-1

; 5,18 ± 0,13 mL NaOH 1M (100g)
-1 

de acidez; 60,68 ± 1,86 g (100g)
-1

 de amido; 

1,08 ± 0,03 g (100g)
-1

 de açúcar redutor; 1,63 ± 0,04 g (100g)
-1 

de cinzas; 0,86 ± 0,02 g 

(100g)
-1

 de lipídios e 3,97 ± 0,05 g (100g)
-1 

de proteínas. A otimização da hidrólise enzimática 

foi realizada por meio do delineamento composto central rotacional (DCCR), dividida em 

dois ensaios. No primeiro ensaio analisou-se os efeitos das concentrações da enzima 

α-amilase [10 a 50 U (g amido)
-1

] e da enzima amiloglucosidase [80 a 400 U (g amido)
-1

] e no 

segundo ensaio estudou-se a ação de cada enzima separadamente (liquefação e sacarificação). 

Na liquefação variou-se a temperatura (25 a 50°C), concentração de α-amilase [4 a 20 U (g 

amido)
-1

] e tempo (30 a 120 minutos). Na sacarificação variou-se a concentração de 

amiloglucosidase [200 a 300 U (g amido)
-1

] e tempo (12 a 36 horas), sendo a temperatura fixa 

em 60°C. As variáveis respostas para os ensaios foram a porcentagem de conversão do amido 

em açúcares redutores e o teor de sólidos solúveis. A partir dos resultados obtidos na 

otimização, a produção do hidrolisado foi realizada em maior escala. A liquefação foi 

realizada com 12 U (g amido)
-1 

de α-amilase, a 37°C por 75 minutos e a sacarificação com 

200 U (g amido)
-1 

de amiloglucosidase a 60°C por 15,5 horas. O hidrolisado apresentou pH de 

4,54 ± 0,005; 9,5 ± 0,05°Brix de sólidos solúveis, acidez de 3,92 ± 0,19 mL (100 mL)
-1

; e 

91,84 ± 1,8 g (100g)
-1 

de açúcares redutores. Para a fermentação alcoólica, o hidrolisado teve 

seu teor de sólidos solúveis ajustado para 14°Brix com a adição de açúcar comercial. A 

fermentação alcoólica foi realizada em recipiente de plástico de 20 L de capacidade, 

simulando um reator de batelada. Em cada recipiente, adicionou-se 10 L de hidrolisado na 

presença de 1% [m (v)
-1

] de fermento biológico comercial.  Incubou-se os recipientes em 

shaker a 28ºC, 50 rpm, por 24 horas. O fermentado alcoólico apresentou acidez de 57,97 ± 

2,68 meq (L)
-1

; 0,094 ± 0,008 g (100g) 
-1 

de açúcar redutor; densidade relativa a 20°C de 

0,9885 ± 0,0024; pH de 4,45 ± 0,05; 4,33 ± 0,12°Brix de sólidos solúveis e grau alcoólico real 

de 6,80 ± 0,17 mL (100 mL)
-1

. Mediante ao teor alcoólico do fermentado, foi necessário 

adicionar álcool comercial de cereal 96°GL para a fermentação acética. Esta foi realizada pelo 

método submerso, utilizando acetificador de bancada, com temperatura ajustada em 30°C e a 

vazão de ar em 5 L (min)
-1

. O inóculo utilizado foi oriundo de vinagre forte de arroz. Os 

vinagres obtidos foram filtrados a vácuo utilizando papel filtro e funil de Büchner e 

submetidos à pasteurização a 65°C por 5 minutos. O rendimento da fermentação acética foi 

alto (96,72%) e a produtividade oscilou ao longo dos ciclos, tendo seu maior valor em 0,22 [g 

L (h)
-1

]. O vinagre de casca de mandioca apresentou 6,88 ± 0,47 g ácido acético (100 mL)
-1

; 

1,76 ± 0,07 g (L)
-1 

de cinzas; densidade relativa a 20°C de 1,0160 ± 0,0011; extrato seco de 

15,60 ± 0,57 g (L)
-1

; 0,19 ± 0,01 mL (100 mL)
-1 

de grau alcoólico real, pH de 3,32 ± 0,11; 

capacidade antioxidante de 25,96 ± 1,49 % DPPH; 204,70 ± 1,49 mg EAG (100 mL)
-1

 de 

fenóis totais; e 19,35 ± 1,08 mg Ecat (100 mL)
-1

 de taninos condensados. O vinagre de casca 

de mandioca produzido atendeu as especificações da legislação brasileira e apresentou 

características físico-químicas e funcionais similares a vinagres comerciais. Sendo assim, o 

aproveitamento da casca de mandioca para a produção de vinagre se mostrou viável 

tecnologicamente, apresentando-se como uma boa opção de valorização deste resíduo. 

 

Palavras-chave: subproduto, Manihot esculenta Crantz, hidrólise, fermentado acético. 
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ABSTRACT 

 

The present work aimed to produce vinegar from cassava peel, as well to evaluate its 

physicochemical and functional characteristics. Thus cassava peel was sanitized, dried in an 

oven at 55ºC, for 24 hours and grinded. Cassava peel showed pH 4.85 ± 0.05, humidity 72.53 

± 0.09 g (100g)
-1

; flour humidity 11.75 ± 0.09 g (100g)
-1

; 5.18 ± 0.13 mL NaOH 1M (100g)
-1 

of acidity; 60.68 ± 1.86 g (100g)
-1

 of amid; 1.08 ± 0.03 g (100g)
-1

 of reducing sugar; 1.63 ± 

0.04 g (100g)
-1 

of ashes; 0.86 ± 0.02 g (100g)
-1

 of lipids and 3.97 ± 0.05 g (100g)
-1 

of proteins. 

The enzymatic hydrolysis optimization was carried out by Central Composite Rotational 

Design (CCRD), divided in two essays. In the first essay it was analyzed the effects of 

α-amylase [10 to 50 U (g amid)
-1

] concentrations and of enzyme amyloglucosidase [80 to 400 

U (g amid)
-1

]. In the second essay it was studied the action of each enzyme separately 

(liquefaction and saccharification). In liquefaction it was varied the temperature (25 to 50°C), 

concentration of α-amylase [4 to 20 U (g amid)
-1

] and time (30 to 120 minutes). In 

saccharification it was varied the concentration of amyloglucosidase [200 to 300 U (g amid)
-1

] 

and time (12 to 36 hours), with the fixed temperature at 60°C. The variable responses to the 

essays were the percentage of amid conversion into reducing sugar and soluble solids content. 

From the results obtained in the optimization, the production of the hydrolyzed was carried 

out in a higher scale. The liquefaction was accomplished with 12 U (g amid) of α-amylase, at 

37°C for 75 minutes and the saccharification with 200 U (g amid) amyloglucosidase at 60°C 

for 15.5 hours. The hydrolyzed presented pH 4.54 ± 0.005; 9.5 ± 0.05°Brix of soluble solids, 

sourness 3.92 ± 0.19 mL (100 mL)
-1

; and reducing sugar 91.84 ± 1.8 g (100g)
-1

. To the 

alcoholic fermentation, the hydrolyzed has its soluble solids adjusted to 14° Brix with 

commercial sugar addition. The alcoholic fermentation was carried out in plastic container of 

20L capacity, simulating a Batch reactor. In each container, it was added 10L of hydrolyzed 

in the presence of 1% [m (v)-1] of commercial baker's yeast. It was incubated the container in 

shaker at 28°C, 50 rpm, for 24 hours. The alcoholic fermentation presented sourness of 57.97 

± 2.68 meq (L)
-1

; 0.094 g (100g) 
-1 

of reducing sugar; relative density at 20°C of 0.9885; pH 

4.45; 4.33°Brix of soluble solids and real alcoholic content of 6.80 mL (100 mL)
-1

. Through 

the alcoholic content of the fermented, it was necessary to add commercial grain alcohol 

96°GL to the acetic fermentation. This was accomplished by submerse method, using 

standing acetifiers, with temperature adjusted to 30°C and the air flow rate to 5L (min)
-1

. The 

inoculum used came from strong rice vinegar. The vinegar obtained were vacuum-filtered 

using white tipping paper and Büchner funnel and undergone to pasteurization at 65°C for 5 

minutes. The yield of acetic fermentation was high (96.72%) and the productivity oscillated 

along the cycles, getting its higher value at 0.22 [g L (h)
-1

]. The cassava by-product vinegar 

presented 6.88 ± 0.47 g acetic acid (100 mL)
-1

; 1.76 ± 0.07 g (L)
-1 

of ashes; relative density at 

20°C of 1.0160 ± 0,0011; dried powder 15.60 ± 0.57 g (L)
-1

; 0.19 ± 0.01 mL (100 mL)
-1 

real 

alcoholic content, pH 3.32 ± 0.11; antioxidant capacity 25.96 ± 1.49% DPPH; 204.70 ± 1.49 

mg EAG (100 mL)
-1

 of total polyphenols; and 19.35 ± 1.08 mg Ecat (100 mL)
-1

 of condensed 

tannins. The cassava by-product vinegar produced answered the Brazilian laws specifications 

and presented physicochemical and functional characteristics similar to the commercial 

vinegars. Thus, the utilization of cassava by-product to the vinegar production is 

technologically viable, showing to be a good option of this waste product valorization.  

 

Key-words: sub product, Manihot esculenta Crantz, hydrolysis, fermented acetic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil dispõe de uma grande variedade de resíduos agrícolas e agroindustriais, neste 

contexto se encontram as agroindústrias processadoras de mandioca (Manihot esculenta 

Crantz), a sexta cultura mais importante do mundo (BRINGHENTI; CABELLO; URBANO, 

2007).  

O cultivo da mandioca está associado ao Brasil desde o seu descobrimento. A cultura é 

plantada em todas as unidades da federação e o produto tem destacada importância na 

alimentação humana e animal, além de ser utilizado como matéria-prima em inúmeros 

produtos industriais (CEREDA, 2002). 

No processamento industrial da mandioca destaca-se a produção de farinha e de fécula 

(CEREDA, 2002). As indústrias de farinha geram como principal resíduo a casca de 

mandioca, que representa 5,1% da raiz e é obtida da pré-limpeza da mandioca, constituída de 

ponta da raiz, casca e entrecasca (ABRAHÃO, 1997; TAKAHASHI; FAGIOTO, 1990).  

O despejo indevido desses resíduos, além de agredir o meio ambiente, constitui 

desperdício de rendimentos para o produtor. Diante disso, várias pesquisas estão sendo 

desenvolvidas no sentido de aproveitá-los, levando em consideração a função econômica, 

social e ambiental envolvida. Apesar de existirem vários estudos de aproveitamento dos 

resíduos da mandioca, geralmente esses são utilizados para a produção de ração animal e de 

etanol (LEONEL; CABELLO, 2001). 

Existem poucos relatos sobre o reaproveitamento da casca de mandioca, tendo esta, 

como principal destino, a alimentação direta de animais (GAMEIRO et al., 2003). A casca de 

mandioca, após a desidratação, apresenta composição média de 58,3% de amido (CALDAS 

NETO, 1999). Diante disso, percebeu-se a necessidade de destinar a casca de mandioca para a 

alimentação humana a fim de agregar maior valor a este resíduo. 

A valorização da casca de mandioca foi realizada através do estudo da viabilidade do 

processo de acetificação da mesma. Para obter o vinagre da casca de mandioca, a pesquisa 

consistiu na caracterização do resíduo; otimização da hidrólise enzimática para liberação dos 

açúcares fermentescíveis da matéria prima amilácea; fermentação alcoólica para 

transformação dos açúcares liberados em álcool etílico; e fermentação acética para 

transformação do álcool em ácido acético.  
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2 REVISÃO 

 

 

2.1 MANDIOCA 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), originária da América do Sul, é uma raiz 

com alto teor de amido, pertence à família das Euforbiáceas e apresenta mais de trezentas 

variedades (CEREDA, 2002).  

A cultura da mandioca é a sexta mais importante do mundo, sendo básica para mais de 

700 milhões de pessoas em diversos países. De acordo com os dados da Food and Agriculture 

Organization a mandioca foi cultivada em mais de 100 países no ano de 2008 (FAO, 2010). 

O Brasil, em 2008, ocupou a terceira posição no ranking mundial de produção de 

mandioca, produzindo 26,7 milhões de toneladas, 0,8% a mais em relação ao total produzido 

em 2007 (26,5 milhões de toneladas) (FAO, 2010; IBGE, 2010). 

A mandioca brasileira é cultivada em todas as regiões do país, tendo característica de 

produto de subsistência e matéria-prima agroindustrial, dependendo da região. No Norte e 

Nordeste a tuberosa é amplamente utilizada para a alimentação, sendo consumida cozida, mas 

também há forte predomínio da indústria, principalmente a de farinha. No Centro-Sul, 

prevalece o destino para a indústria, para produção da fécula e da farinha (FELIPE; ALVES; 

CAMARGO, 2010). 

O processamento industrial da raiz de mandioca resulta em vários resíduos que têm 

sido relatados como responsáveis por graves problemas de contaminação do meio ambiente. 

Além de elevada carga orgânica, alguns subprodutos do processamento da mandioca 

apresentam elevados teores de glicosídeo passível de ser hidrolisado, liberando cianeto de 

hidrogênio (LEONEL; CABELLO, 2001). 

Considerando-se os principais tipos de processamento das raízes de mandioca no 

Brasil, como a fabricação de farinha de mandioca e a extração de fécula, os subprodutos 

gerados podem ser sólidos ou líquidos. A produção de resíduos sólidos pode representar cerca 

de 40 % da massa total. Alguns dos subprodutos sólidos são crueira, a fibra, o bagaço, 

varredura e a casca de mandioca (SANGRILO et al., 2002). 
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2.2 CASCA DA MANDIOCA  

 

A casca de mandioca é o resíduo resultante da pré-limpeza da raiz que chega a 

indústria, formado por casca (composta de pele gretada), entrecasca (situada entre a película 

corticácea e o cilindro central) e pontas de mandioca, representando de 2 a 5% do peso total 

das raízes (MICHELAN et al., 2006). 

As indústrias de farinha utilizam mais de 80% da mandioca brasileira, gerando como 

principal resíduo a casca de mandioca (TAKAHASHI; FAGIOTO, 1990). Esse resíduo possui 

potencial e disponibilidade para ser utilizado como fonte energética alimentar. Após a 

desidratação, a casca de mandioca apresenta composição química média de 89,7% de matéria 

seca, 3,6% de proteína bruta, 33,2% de fibra detergente neutro e 58,3% de amido (CALDAS 

NETO, 1999). 

O principal destino da casca de mandioca é a alimentação direta de animais: 75% das 

fecularias destinam a casca para esse fim. Outra parcela, 10% das fecularias incorporam a 

casca no solo como fertilizante e 4% das empresas destinam a casca para o processamento 

visando à produção de compostos (ração) para a alimentação animal (GAMEIRO et al., 

2003). 

 Uma nova perspectiva para a casca de mandioca é a sua utilização na alimentação 

humana. Diante da importância do aproveitamento de resíduos, levando em consideração a 

função econômica, social e ambiental envolvida, torna-se necessário a realizações de estudos 

sobre a composição deste resíduo e investigações sobre o potencial e a viabilidade do seu 

beneficiamento para fins de consumo humano. 

 

 

2.3 AMIDO 

 

O amido é a principal substância de reserva nas plantas superiores e fornece de 70 a 

80% das calorias consumidas pelo homem (VAN DER BURGT et al., 2000). Depois dos 

açúcares mais simples (sacarose, glicose, frutose e maltose), é o principal carboidrato que os 

vegetais superiores sintetizam a partir da fotossíntese. Entre as matérias-primas para sua 

extração destacam-se as raízes e tubérculos, como a mandioca e a batata, e os cereais como o 

milho, o trigo e o arroz (FRANCO et al., 2002a). 

O grânulo de amido é constituído de moléculas de amilose e amilopectina associadas 

entre si por pontes de hidrogênio, formando áreas cristalinas radialmente ordenadas. Entre 
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essas áreas cristalinas existem regiões amorfas, nas quais as moléculas não têm uma 

orientação particular (CIACCO; CRUZ, 1982). 

A amilose é um polímero com estrutura linear que contém até 6.000 unidades de α-D-

glicopiranoses unidas por ligações glicosídicas α-1,4, sendo a principal responsável pelo 

processo de retrogradação do amido (Figura 1a). A amilopectina tem uma estrutura altamente 

ramificada, consistindo de cadeias de amilose com uma variação no grau de polimerização 

(DP) de 10 a 60 unidades de glicose. O DP médio dessa cadeia é de aproximadamente 20, 

sendo que as unidades de glicose estão unidas umas às outras por ligações α-1,4 e α-1,6 

(Figura 1b). O peso molecular da amilopectina é cerca de 1000 vezes o peso molecular da 

amilose. A amilopectina é menos propensa à retrogradação do que a amilose, tende a ser 

solúvel, formando soluções que não gelificam sob condições extremas de altas concentrações 

e baixas temperaturas (CEREDA, 1996a; ELLIS et al., 1998; WANG, 1997).  

 

 

(a) 

 

                                                

(b) 

 

Figura 1. a) Ligações α-1,4 da molécula de amilose. b) Ligações α-1,4 e α-1,6 da molécula de 

amilopectina. 
Fonte: Thomas; Atwell (1999). 

 

O amido, além de ser utilizado como fonte de energia, é largamente empregado pela 

indústria de alimentos nacional e internacional como ingrediente em sistemas alimentícios. 
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Mas nem sempre o amido, na sua forma nativa, possui as propriedades físico-químicas 

adequadas a determinados tipos de processamento. Desde modo, a hidrólise enzimática tem 

sido utilizada como técnica que possibilita a transformação do amido infermentescível em 

açúcares fermentescíveis, os quais podem ser convertidos em diversos produtos de interesse, 

como o álcool etílico (LIMA et al., 2002; SERRANO; FRANCO, 2005). 

 

 

2.4 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

 

A hidrólise enzimática do amido acontece pelo desdobramento total das moléculas de 

amilose e amilopectina, que ao se romperem, transformam-se em dextrinas cada vez mais 

simples e finalmente em glicose. O fato das ligações glicosídicas do amido ser do tipo α 

(alfa), desperta um maior interesse na sua utilização como substrato de processos 

biossintéticos, já que estas ligações podem ser facilmente hidrolisadas, quando comparadas 

com as do tipo β (beta, encontradas na celulose) (FRANCO et al., 2002b; LEONEL; 

CABELLO, 2001). 

Os hidrolisados produzidos a partir de mandioca têm uma vantagem competitiva, pois 

podem ser elaborados através de um processo mais simples e com menor investimento, 

devido a características particulares da mandioca, tais como menor temperatura de 

gelatinização e menores teores de proteínas e lipídeos quando comparadas ao milho 

(SURMELY et al., 2003). 

Quando uma suspensão aquosa de amido é aquecida, as ligações enfraquecidas 

permitem que os grânulos possam absorver água. Isto pode acontecer em diferentes faixas de 

temperatura. Ao mesmo tempo em que ocorre a quebra das ligações de hidrogênio, ocorre o 

intumescimento do grânulo que libera cadeias de amilose e amilopectina. Dessa forma, a 

solubilidade do amido tende a aumentar, com aumento paralelo da viscosidade e transparência 

das suspensões iniciais. Assim tem-se o processo de gelatinização. Nestas condições, as 

enzimas α-amilases aumentam a velocidade de hidrólise, em sistema de ataque múltiplo, cuja 

formação de complexo entre enzima e substrato, dará origem às primeiras clivagens. Parte da 

cadeia será liberada e a parte remanescente continuará complexada com a enzima quando 

várias ligações α-1,4 serão hidrolisadas até a dissociação do sítio da enzima (CABELLO, 

1995). 
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2.4.1 Enzimas amilolíticas 

As enzimas são compostos de natureza protéica que atuam como catalisadores 

biológicos em todas as reações metabólicas energeticamente possíveis e aceleram essas 

reações por ativação específica (CHAPLIN; BUCKE, 1990).   

As enzimas amilolíticas são catalisadoras da hidrólise de ligações dos tipos α-1,4 e α-

1,6, encontradas nos polissacarídeos, recebendo a denominação de amilases (CAMILI, 2010).  

As amilases hidrolisam moléculas de amido liberando diversos produtos, incluindo 

dextrinas e regressivamente pequenos polímeros compostos de unidades de glicose. Essas 

enzimas apresentam grande importância em biotecnologia com aplicações nas indústrias de 

alimentos, fermentação, têxtil e de papel. Apesar das amilases serem derivadas de diversas 

fontes, incluindo plantas, animais e microrganismos, enzimas microbianas geralmente 

encontram grande demanda industrial. Atualmente grandes quantidades de amilases 

microbianas estão disponíveis comercialmente e têm aplicação quase completa na hidrólise do 

amido (GUPTA et al., 2003; PANDEY et al., 2005). 

Na hidrólise do amido são utilizados, basicamente, quatro grupos de enzimas. As 

endoamilases e exoamilases que agem primeiramente nas ligações α-1,4; as desramificantes 

que agem exclusivamente nas ligações α-1,6 e as transferases que quebram ligações 

glicosídicas α-1,4 e as transferem para um receptor glicosídico, formando uma nova cadeia 

glicosídica (CAMILI, 2010).  

 

2.4.1.1 α- Amilases 

A α-amilase rompe as ligações α-1,4, ao acaso dentro da molécula de amido. O ataque 

ocorre sobre vários pontos da cadeia simultaneamente, sendo que os primeiros produtos da 

hidrólise são oligossacarídeos de 5 a 7 unidades de glicose (BRUCHMANN, 1990). Ao final, 

a α-amilase libera unidades de glicose, oligossacarídeos de diferentes pesos moleculares e 

dextrinas. Isto torna a pasta gelatinizada menos consistente e fornece maior número de 

terminais de cadeias para a ação das enzimas sacarificantes. Por esta razão, esta enzima é 

comumente denominada de enzima liquidificante (MENEZES, 1980).  

As ligações α-1,6 da amilopectina não são hidrolisadas pela α-amilase, sendo o 

produto final do ataque à amilopectina, moléculas de isomaltose (Figura 2) (BRUCHMANN, 

1990). 

 



19 

 

 

Figura 2. Ação da enzima α-amilase sobre as frações do amido, amilose e amilopectina. 
Fonte: Bruchmann (1990). 

 

O pH ótimo para a α-amilase fúngica está entre 5,0 e 6,0. Sua atividade diminui 

rapidamente acima de 50ºC, mas na presença de um excesso de íons cálcio a desativação pode 

ser diminuída. Os íons de metais pesados, como o mercúrio, a prata e o chumbo inibem a α-

amilase (HARGER, 1982). 

 

2.4.1.2 Amiloglucosidase 

A amiloglucosidase é uma enzima extracelular que rompe as ligações α-1,4 e α- 1,6 do 

amido a partir da extremidade não redutora. O resultado da sua conversão é a transformação 

total do amido em unidades de glicose (LIN; FELDBERG; CLARK, 1993; PANDEY et al., 

2005). 

O pH ótimo da amiloglucosidase situa-se entre 3,0 e 5,0, obtendo maior estabilidade 

no intervalo de pH de 4,0 a 5,0. A temperatura ótima da enzima se encontra, na maioria das 

vezes, entre 50 e 60ºC que incluem a amilogclucosidase de A. niger, A. oryzae, Monascus 

kaoliang, Mucor rouxinos, Penicillium oxalicum (COSTA, 1996; NAGODAWITHANA; 

REED, 1993; PANDEY et al., 2005). 

Em processos de degradação de polissacarídeos, geralmente é utilizada uma 

endoenzima, a α- amilase, associada à amiloglucosidase. Na hidrólise, espera-se que as 

primeiras formem moléculas menores de substrato facilitando assim a ação da 

amiloglucosidase (CABELLO, 1995). Assim, a amiloglucosidase é utilizada em amidos 



20 

 

liquefeitos com α-amilase para chegar a produtos que serão usados como substratos para 

fermentações, ou para a obtenção biotecnológica de glicose e dextrinas (PARK; SANTI, 

1977). 

 

 

2.5 VINAGRE 

 

O vinagre é uma solução diluída de ácido acético, elaborada através de dois processos 

consecutivos: a fermentação alcoólica que converte o açúcar em etanol, e fermentação acética, 

a qual transforma etanol (álcool) em ácido acético (BORTOLINI; SANT`ANNA; TORRES, 

2001; TESFAYE et al., 2002).  

A legislação brasileira define que vinagre ou vinagre de vinho é o produto obtido da 

fermentação acética do vinho e deve conter uma acidez volátil mínima de 40 g por litro 

expressa em ácido acético (4%). Sua graduação alcoólica não pode exceder a 1ºGL e deve ser 

obrigatoriamente pasteurizado. Os vinagres devem conter aspecto líquido, límpido e sem 

depósito; cor de acordo com a matéria-prima que lhe deu origem; cheiro característico e sabor 

ácido (BRASIL, 1999a). 

Desde os tempos mais remotos o vinagre já era conhecido. Originalmente obtido pela 

fermentação espontânea do vinho, outras bebidas fermentadas e de mostos de frutas deixados 

ao ar (AQUARONE et al., 2001; SACHS, 1994). Os povos antigos usavam o vinagre não só 

como condimento, mas também no preparo de bebidas, refrigerantes, na conservação de 

alimentos e até como medicamento e cosmético (MORETTO et al., 1988). 

A palavra vinagre deriva de vinaigre do francês, que significa “vinho azedo”. Embora 

o significado originariamente tenha sido aplicado ao produto obtido pela acetificação do 

vinho, atualmente o vinagre pode ser preparado a partir de qualquer substância aquosa que 

contenha açúcar e outros nutrientes que proporcionem uma fermentação alcoólica, seguida de 

uma fermentação acética (AQUARONE et al., 2001; MARTINELLI FILHO, 1983; 

MORETTO et al., 1988; SACHS, 1994).  

Como a produção do vinagre está relacionada a duas fermentações sucessivas, 

alcoólica e acética, toda a matéria-prima utilizada para a produção fermentativa alcoólica, 

pode ser utilizada, a princípio, para a produção de vinagre. Sendo assim, o vinagre pode ser 

produzido a partir de sucos de frutas, uva, maçã, abacaxi, pêssego, folhas de videira, kiwi, de 

tubérculos, raízes e amiláceos, cereais, matérias-primas açucaradas, mel, melaço e álcool 
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(BORTOLINI; SANT`ANNA; TORRES, 2001; GRANADA et al., 2000; MORETTO et al., 

1988). 

 

2.5.1 Fermentação alcoólica  

A fermentação alcoólica caracteriza-se como uma via catabólica, na qual há 

degradação de moléculas de açúcar (glicose ou frutose), no interior da célula de 

microrganismos (levedura ou bactéria), até a formação de etanol e CO2, havendo liberação de 

energia química e térmica (LEHNINGER; NELSON; COX, 2006). 

O processo compreende um conjunto de reações enzimaticamente controladas e tem 

início com a ativação da glicose. Essa recebe, em reações sucessivas, dois fosfatos 

energéticos, fornecidos por duas moléculas de ATP (adenosina trifosfato) que se transformam 

em ADP (adenosina difosfato). A glicose, por sua vez, se transforma em gliceraldeido 1,3-

difosfato. Ao final, cada gliceraldeído é transformada em ácido pirúvico. O rendimento é de 

duas moléculas de ATP para cada molécula de glicose utilizada (REGODÓN et al., 1997).  

Na fermentação alcoólica, o piruvato é descarboxilado, formando acetaldeído e 

posteriormente reduzido a etanol (Figura 3) (LEHNINGER; NELSON; COX, 2006).  

 

 

                                            Fermentação alcoólica  

 

Figura 3. Catabolismo da fermentação alcoólica. 
Fonte: Lehninger, Nelson e Cox (2006). 

 

A equação global da fermentação alcoólica apresenta-se como a equação 1. 

 

C6H12O6 + 2PI + 2ADP → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP + 2H2O                    (Equação 1) 

 

Glicose 

2 Piruvato 

2 Etanol + 2CO2 

Glicólise 

(10 reações sucessivas) 

Condições anaeróbicas 
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O balanço de massa teórico indica que 1 mol de glicose é convertido a 2 moles de 

etanol e 2 moles de gás carbônico. O rendimento teórico é de 51,1 % sobre a massa da glicose 

(Equação 2) 

 

                   180g (glicose) → 92g (etanol) + 88g (gás carbônico)                            (Equação 2) 

 

2.5.1.1 Leveduras alcoólicas 

As leveduras são organismos eucariotos e suas estruturas correspondem basicamente 

àquelas de outras células eucarióticas. As células são esféricas, elípticas ou cilíndricas, 

variando grandemente em suas dimensões, porém variam consideravelmente no que se refere 

a suas dimensões, com limites desde 1 a 5μm de largura e 5 a 12μm de comprimento 

(PELCZAR; REID; CHAN, 1980).  

A espécie mais importante de levedura alcoólica é a Saccharomyces cerevisiae, que 

possui um grande espectro de utilização, sendo empregada na produção de pães, bebidas 

alcoólicas, etanol e outros (VENTURINI FILHO; MENDES, 2003). 

Uma importante razão para a aplicabilidade dessa levedura dentro do campo da 

biotecnologia é a sua susceptibilidade a modificações genéticas pela tecnologia do DNA 

recombinante, que vem sendo bastante facilitado pela publicação, em 1996, do genoma 

completo da levedura (OSTERGAARD; OLSSON; NIELSEN, 2000). 

A levedura é o único microrganismo usado comercialmente em larga escala e está 

disponível no mercado em diversos estados físicos, tais como: levedura granular, levedura 

comprimida ou prensada (tablete) e levedura seca ativa. Em escala comercial, a produção de 

levedura seca ativa (LSA) ou fermento seco é realizada a partir de caldo ou melaço de cana de 

açúcar, em separado, ou juntos, onde a levedura encontra um ambiente propício para se 

propagar dentro de condições ótimas de crescimento. Uma linha de fermento comercial 

consiste basicamente de uma operação de secagem na massa celular, de tal forma que o 

produto final mantenha ao mesmo tempo, viabilidade compatível com o seu uso e atividade 

microbiana para determinados processos (ALVES, 2008).  

O processo de liofilização tem se demonstrado mais eficiente que a secagem direta. A 

grande vantagem desse processo ao desidratar um material biológico é manter as 

características fisiológicas originais, permanecendo todas as reservas nutritivas e bioquímicas 

no produto final, chamado de fermento liofilizado. A importância da liofilização na produção 

de leveduras está ligada a manutenção da viabilidade celular assim como a estabilidade do 

fermento (PARK et al., 2007).  
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2.5.1.2 Processos de fermentação alcoólica  

O processo fermentativo inicia logo que a levedura entra em contato com o mosto, 

sendo dividido em três fases: fase preliminar ou pré-fermentação, caracterizada pela 

adaptação das leveduras e multiplicação celular; fase de fermentação principal e tumultuosa, 

com desprendimento abundante de gás e produção de álcool e fase de fermentação 

complementar ou pós fermentação, onde se observa redução da atividade fermentativa 

(JANZANTTI, 2004).  

A fermentação ideal ocorre com o mosto numa concentração de açúcar em torno de 14 

a 16 ºBrix e tem duração média de 24 horas. Teores de açúcar acima de 16 ºBrix podem 

acarretar fermentações mais lentas e freqüentemente incompletas (PATARO et al., 2002). 

Especificamente a Saccharomyces cerevisiae cresce melhor em meios ácidos de pH 4,5 - 5,0 e 

numa faixa de temperatura de 30 a 34ºC (LIMA et al., 2002). 

Dentre os metabólitos secretados pelas leveduras, o etanol é produzido em maior 

quantidade (SILVA, 2003a). Apesar disso, é normal que uma pequena percentagem seja 

convertida em outros produtos como: glicerol, ácidos orgânicos (succínico, acético, lático, 

butírico, etc.), álcoois superiores (amílico, isoamílico, butírico, isobutírico, propílico e 

isopropílico), aldeídos, ésteres, entre outros compostos voláteis (JANZANTTI, 2004).  

Os processos de condução de fermentação alcoólica utilizados podem ser classificados 

em: descontínuos (batelada), batelada alimentada e contínuos. 

A fermentação descontínua é também conhecida por fermentação em batelada ou 

processo descontínuo de fermentação. Neste processo, o mosto é inoculado com 

microrganismos e incubado nas dornas de fermentação, de modo a permitir que a fermentação 

ocorra sob condições ótimas. No decorrer do processo fermentativo nada é adicionado 

(CARVALHO; SATO, 2001). 

No processo descontínuo alimentado (batelada alimentada ou Melle-Boinot), o inóculo 

já preparado no fundo da dorna recebe o mosto até o enchimento da mesma. Quando o ºBrix 

fica constante, a fermentação é considerada encerrada e o vinho (mosto fermentado), 

juntamente com o fermento em suspensão, é enviado à centrífuga. Esse equipamento separa as 

células de levedura do vinho. O vinho praticamente isento de células segue para a destilaria, 

visando a recuperação do álcool etílico, enquanto que o fermento passa por tratamento 

químico. Após o tratamento químico, o fermento é enviado novamente ao fermentador, 

reiniciando o processo (VENTURINI FILHO; MENDES, 2003). 

O processo contínuo de fermentação alcoólica pode ser conduzido com uma ou mais 

dorna ligadas em série. A primeira dorna recebe continuamente mosto e ar, os quais fornecem 
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as leveduras alcoólicas, nutrientes e oxigênio para a multiplicação e produção de etanol. O 

mosto parcialmente fermentado da primeira dorna é enviado em fluxo contínuo para as 

demais dornas. O vinho, contendo o fermento em suspensão, que sai continuamente da última 

dorna, é enviado para centrifugação. Após essa operação, o vinho delevurado segue para a 

destilaria para recuperação do etanol, enquanto o fermento passa por tratamento ácido, 

retornando posteriormente ao processo (VENTURINI FILHO; MENDES, 2003). 

 

2.5.2 Fermentação acética 

Na fermentação acética, o etanol é oxidado a ácido acético por bactérias acéticas em 

meio aeróbio, liberando grandes quantidades de energia (BOFFO, 2004; SPINOSA, 2002). O 

esquema de oxidação do etanol a ácido acético pode ser observado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Oxidação do etanol a ácido acético. 
Fonte: Madigan, Martinko e Parker (2000). 

 

As bactérias acéticas oxidam o etanol em duas etapas. Na primeira etapa, o etanol é 

oxidado a acetaldeído e na segunda, o acetaldeído é oxidado a ácido acético. O esquema da 

oxidação do etanol pelas bactérias Acetobacter proposto por Nakayama confirma esta 

hipótese, como pode ser visto na Figura 5 (LLAGUNO; POLO, 1991). 
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Figura 5. Esquema da oxidação do etanol pelo gênero Acetobacter, proposto por Nakayama. 
Fonte: Llaguno e Polo (1991). 

 

O etanol é oxidado a acetaldeído pelo E1 e os elétrons resultantes são aceitos pelo 

grupo hemo-ferro do citocromo 553 da enzima. O acetaldeído, assim formado, continua 

oxidando-se via E2 ou E3. Pela primeira via, os elétrons liberados do acetaldeído se transferem 

ao grupo hemo unido a E1, isto é, ao citocromo 553, e pela segunda via, reduzem o NADP. O 

NADH2 produzido por E3 evita que a oxidação do ácido acético continue através do ciclo dos 

ácidos tricarboxílicos. O pH ótimo (ácido, próximo a 4,0) de E1 e E2 também favorece o 

acúmulo de ácido acético pelas espécies de Acetobacter (LLAGUNO; POLO, 1991). 

A oxidação segue de acordo com a equação básica (SPINOSA 2002): 

 

 

C5H5OH + O2                        CH3CO2H + H2O 

 

            etanol + oxigênio                         ácido acético + água                                 (Equação 3) 

  46g         32g                                     60g            18g 

 

Estequiometricamente tem-se 1 litro de etanol produzindo 1,036 Kg de ácido acético e 

0,313 Kg de água. Durante o processo fermentativo, ocorre um aumento de volume na ordem 

de 1 a 3% da concentração de etanol utilizado. Isto significa que aproximadamente 1% [v (v)
-

1
] de etanol produz 1% [p (v)

-1
] de ácido acético. Esta relação é tomada como base para 
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cálculos de rendimento para a previsão da acidez do produto. Considerando-se nulas as perdas 

por evaporação e por sobreoxidação, tem-se que a soma da concentração do etanol [v (v)
-1

] e 

do ácido acético [p (v)
-1

] é igual à concentração total (CT) ou do alemão Gesammte 

Konzentration (GK). A CT é constante durante todo o processo de acetificação (ADAMS, 

1985). 

Além do ácido acético são produzidos diversos compostos intermediários, entre eles 

aldeídos, cetonas, ésteres e outros ácidos orgânicos, sendo o acetaldeído o composto 

secundário predominate. A presença desses compostos é responsável pelo flavour do vinagre 

(BOFFO, 2004; SPINOSA, 2002). 

A solução contendo álcool no processo industrial é chamada de calda. O quociente 

entre a “concentração total” do vinagre produzido e a “concentração total” da calda resulta no 

rendimento da concentração (Y). Já o quociente entre a concentração de ácido acético do 

vinagre produzido e a “concentração total” da calda resulta no rendimento em ácido (Y ácido) 

(EBNER, 1983; EBNER; FOLLMANN, 1983).  

Em fermentações para a produção de vinagre consideradas satisfatórias, a oxidação do 

etanol atinge rendimento da concentração (Y) entre 95 e 98%, onde as perdas são provocadas 

por evaporação. A oxidação do etanol a ácido acético não depende inteiramente da 

multiplicação celular. Após o crescimento celular, quando uma alta concentração de ácido 

acético é alcançada, as células são capazes de oxidar etanol a ácido acético por certo tempo. 

Depois desse período as células morrem rapidamente e a oxidação cessa (EBNER; 

FOLLMANN, 1983).  

A evaporação de compostos voláteis durante o fermentação acética é umas das 

principais causas da redução no rendimento da concentração (Y) em escala industrial. A perda 

por evaporação de etanol na indústria chega a ser de 10 a 30% do rendimento 

estequiométrico, dependendo da temperatura de trabalho. As quantidades de ácido acético 

evaporado durante a fermentação são mínimas em comparação aos teores presente na fase 

líquida, porém, com o etanol, o fenômeno de evaporação é de real significância econômica 

(ROMERO; CANTERO, 1998; SPINOSA, 2002) 

 

2.5.3 Processo submerso de produção de vinagre 

Os principais processos industriais utilizados para a fabricação de vinagres são 

baseados nos métodos de Orleans, lento ou francês; rápido ou alemão, também conhecido 

como Schützenbach; e submerso (AQUARONE; LIMA; BORZANI, 1990; MORETTO et al., 

1988; PALMA; CARVALHO; GAVÓGLIO, 2001; TESFAYE et al., 2002). 
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O processo submerso de produção de vinagre destaca-se pela produtividade, superior 

aos demais processos, adequando-se melhor aos moldes industriais. Por este processo, 

bactérias acéticas encontram-se submersas no líquido a fermentar, multiplicando-se e 

retirando energia da reação de oxidação do álcool etílico a ácido acético. Como catalisador da 

reação é necessário a administração contínua e adequada de oxigênio em todos os pontos do 

tanque (SPINOSA, 2002). Pequenas interrupções no fornecimento de oxigênio, ainda que por 

alguns minutos, principalmente nas fases finais de fermentação, podem afetar muito o 

rendimento. O equipamento mais utilizado para a produção de vinagre em cultura submersa é 

conhecido pelo nome de acetificador de Frings, fabricado e patenteado pela Heinrich Frings- 

Bonn, Alemanha (AQUARONE et al., 2001; LLAGUNO; POLO, 1991). 

O acetificador possui um sistema de aeração tipo auto-aspirante, localizado no fundo 

do tanque, um dispositivo quebra-espuma por centrifugação, localizado na parte superior do 

tanque, por onde também saem os gases efluentes e um sistema automático de descarga do 

vinagre forte e admissão de novo meio. Ele possui ainda, no seu interior, serpentina que 

permite a dissipação térmica, possibilitando, dessa forma, o controle da temperatura dentro de 

uma faixa conveniente (Figura 6) (AQUARONE et al., 2001).  

 

Figura 6. Corte transversal de um acetificador para a elaboração de vinagre pelo método 

submerso. a) turbina de ar; b) compensador de ar; c) dispositivo para coletar o líquido de 

condensação; d) e e) dispositivos para controlar a formação de espuma; f) dispositivo para 

medir o álcool; g) serpentina para refrigeração; h) dispositivo para refrigeração; i) 

termômetro; j) bomba para entrada do vinho; k) bomba para a retirada do vinagre. 
Fonte: Mecca et al. (1979).    

 



28 

 

A matéria-prima diluída e corrigida em seus nutrientes é colocada no acetificador e 

inoculada com vinagre forte ou com uma suspensão de bactérias acéticas. O alcóografo do 

equipamento registra continuamente o teor alcóolico do meio e quando se atinge um teor 

ideal, o produto final é descarregado automaticamente. O vinagre deve conter ainda cerca de 

0,2% de álcool, tendo em vista que o consumo total do álcool prejudica as bactérias acéticas e 

pode provocar deteriorização no vinagre acabado. Imediatamente após a retirada do vinagre, 

há o regarregamento com matéria-prima (calda), utilizando-se como inóculo parte do volume 

de vinagre produzido anteriormente e deixado no fermentador. A cada 24 horas esse processo 

é repetido, cerca de ¼ do valor total do tanque é retirado, obtendo-se aumento de acidez na 

ordem de 4% ao dia (AQUARONE; LIMA; BORZANI, 1990; SPINOSA 1996). 

O método submerso destaca-se pela produtividade, muito superior aos demais 

processos e, portanto, adequado aos moldes industriais modernos. O substrato alcoólico, por 

esse método, pode ser fermentado trinta vezes mais rapidamente que por qualquer outro 

processo (AQUARONE et al., 2001). A produção gira em torno de 2,5 g (L h)
-1

 de vinagre e 

os rendimentos superiores a 90% (LLAGUNO; POLO, 1991; PALMA; CARVALHO; 

GAVÓGLIO, 2001). Outra vantagem oferecida pelo método é o menor espaço ocupado pelo 

acetificador.  

Entretanto seus inconvenientes estão no alto custo de investimento inicial, na 

necessidade de técnicos especializados para a manutenção e na obrigatoriedade de constância 

de produção. Isso porque, pequenas interrupções na aeração levam ao recomeço do processo, 

o que pode levar meses. Além da necessidade de tratamentos de filtração para obter limpidez 

adequada, já que o vinagre produzido mostra-se turvo (SPINOSA, 1996; ZANCANARO JR., 

1988).  

 

2.5.4 Processamento final do vinagre 

Ao final da produção do vinagre é importante analisar o tratamento que este deverá 

sofrer para ser dirigido ao mercado consumidor, sendo este tratamento dependente do 

processo e da matéria-prima que foram utilizados em sua produção (PALMA; CARVALHO; 

GAVÓGLIO, 2001). Dentre os tratamentos têm-se os processos de armazenamento, 

clarificação, filtração, envelhecimento, estabilização e envase.  

Após o término da fermentação, o vinagre deve ser acondicionado em recipientes 

apropriados e mantidos sem o contato com o ar, pois sem oxigênio as bactérias são inibidas e 

não oxidam o ácido acético, evitando assim o enfraquecimento do vinagre (SACHS, 1994).  
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A clarificação pode ser realizada por diversos processos: espontânea ou 

autoclarificação, mecânica ou centrifugação e físico-química, através de substâncias orgânicas 

e inorgânicas utilizadas como clarificantes (gelatinas, caseína, albumina, bentonita entre 

outras) (AQUARONE et al., 2001; LLAGUNO; POLO, 1991; MECCA et al., 1979).  

A filtração tem como finalidade a separação definitiva de impurezas do vinagre. 

Dependendo do diâmetro das partículas que vão ser retidas, o processo de filtração pode 

chegar a ser esterilizante (retém partículas com diâmetro inferior a 1 micra – ultrafiltração) 

(LLAGUNO; POLO, 1991). Os tipos de filtração mais utilizados são filtração a cartucho; 

filtração com extrato filtrante; membrana filtrante; filtro rotativo a vácuo e filtração por meio 

de fibras vegetais (AQUARONE et al., 2001). 

 O processo lento de produção de vinagres fornece vinagre relativamente límpido, 

devido ao tempo que permanece em repouso durante a acetificação, sendo utilizado apenas 

uma simples filtração. O processo alemão que utiliza material de enchimento também fornece 

produto quase límpido já que parte das substâncias que poderiam turvar o vinagre é retirada 

no material suporte do gerador. Neste caso, a filtração é realizada em filtro-prensa seguindo-

se a pasteurização e o acondicionamento. Já no processo submerso, o vinagre produzido é 

bastante turvo por conter em suspensão as bactérias acéticas e as substâncias sólidas 

originadas da matéria-prima. Este vinagre necessita de uma clarificação, filtração, diluição e 

pasteurização antes de seu envase (LLAGUNO; POLO, 1991; AQUARONE et al., 2001; 

MECCA et al., 1979; PALMA; CARVALHO; GAVÓGLIO, 2001).  

No Brasil, o processo de envelhecimento não é normalmente praticado. Esta etapa 

consiste em submeter o produto após a acetificação, clarificação e filtração a um período de 

maturação, ao final do qual o vinagre apresenta características sensoriais diferenciadas 

(LLAGUNO; POLO, 1991). Segundo Mecca et al. (1979), durante o envelhecimento há 

diminuição da acidez fixa, transformações dos taninos e corantes e formação do “bouquet” do 

vinagre. Durante esse tempo, ocorrem reações de esterificação, responsáveis pelo 

desenvolvimento de aromas agradáveis (AQUARONE et al., 2001). Com o envelhecimento o 

vinagre adquire um sabor e aroma mais suave perdendo a aspereza característica do produto 

novo (SACHS, 1994). 

A etapa de estabilização do vinagre permite manter suas características físico-químicas 

e sensoriais durante o período de comercialização. Pode ser realizada por métodos físicos ou 

químicos. Os métodos físicos mais usados na indústria vinagreira são a pasteurização e a 

ultrafiltração (LLAGUNO; POLO, 1991; MECCA et al., 1979). A pasteurização consiste em 

tratar o vinagre a temperaturas variáveis de 50 a 80ºC de modo a destruir totalmente os 
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microrganismos e desativar as enzimas que são predominantemente a causa mais importante 

das alterações (oxidação do ácido acético) do vinagre. O tratamento do vinagre mediante calor 

pode ser uma alternativa eficaz e segura para uma melhor conservação do produto 

(AQUARONE et al., 2001). Os métodos químicos consistem na adição de substâncias que 

auxiliam na estabilização do vinagre. A legislação brasileira prevê como forma de 

estabilização do vinagre a pasteurização ou o uso de dióxido de enxofre, num teor máximo de 

0,02 g por 100 mL de vinagre de vinho (BRASIL, 1999a). 

O vinagre deve ser embalado em material resistente que não sofra corrosão e que não 

transmita cor ou odores desagradáveis ao produto, geralmente são utilizadas garrafas de vidro, 

PVC ou polietileno, fechadas com tampas plásticas. A retirada do ar é essencial para garantir 

a preservação do produto. Uma clarificação adequada, boa filtração, pasteurização e adição de 

conservantes são os parâmetros que definem a quantidade de ar a ser retirada no momento do 

envase (AQUARONE et al., 2001). 

 

2.5.5 Bactérias acéticas 

A fermentação acética é realizada por um conjunto de bactérias do gênero 

Acetobacter, pertencentes à família Pseudomonaceae (AQUARONE et al., 2001). 

As bactérias do gênero Acetobacter apresentam dimensões de 0,6 a 0,8μm, com 

formato de bastonetes elipsoidais, retos ou ligeiramente curvos. Quando jovens são gram-

negativas e as células velhas são gram variáveis. São bactérias aeróbias estritas, isto é, o 

oxigênio é o aceptor final dos elétrons. Algumas células apresentam motilidade, com flagelos 

periféricos ou laterais. A maioria das cepas não possui pigmentos, porém uma pequena 

parcela produz pigmentos marrons solúveis em água, ou colônias rosa. As Acetobacter 

apresentam catalase positiva, oxidase negativa, ausência de liquefação gelatinosa, ausência de 

formação de indol como também formação de H2S. As melhores fontes de carbono para seu 

crescimento são etanol, glicerol e lactato. Formam película ou crosta na superfície da cultura, 

vulgarmente chamada de “mãe do vinagre”, de onde partem os repiques. Essas películas 

variam de acordo com a espécie, podendo ser delgadas, espessas, contínuas ou em ilhas 

(AQUARONE et al., 2001). São comumente encontradas em frutas, vegetais, mel, flores, 

sakê, tequila, vinho de palma, kefir, levedura de cervejaria, vinagre, cana de açúcar, nata e 

solo de jardim (DE LEY et al., 1984). 

Ao contrário da fermentação alcoólica, tem-se verificado que o emprego de culturas 

puras fornece um produto inferior ao obtido com culturas mistas, pois as espécies estão 

provavelmente em simbiose (AQUARONE et al., 2001). 
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Assim, após o término da fermentação alcoólica, inocula-se o vinho com essa mistura 

de bactérias úteis e ativas adicionando “vinagre forte”, que é o vinagre não diluído e não 

pasteurizado de uma fermentação anterior, contendo altas concentrações de bactérias acéticas 

ativas (LLAGUNO; POLO, 1991; AQUARONE et al., 2001; MECCA et al., 1979). 

Apesar de mais de 100 espécies, subespécies e variedades do gênero Acetobacter já 

terem sido classificadas, poucas são aquelas com qualidades industriais, isto é, capazes de 

produzirem concentrações elevadas de ácido acético, não formarem material viscoso, terem 

tolerância a concentrações razoáveis de etanol e ácido acético, desenvolverem em 

temperaturas entre 25 e 30ºC e preferencialmente, não oxidarem os compostos completamente 

até gás carbônico e água (AQUARONE et al., 2001). 

As principais bactérias de interesse industrial são: Acetobacter aceti, A. xylinoides, A. 

orleanense ou pasteurianus, A. acetigenum, A. schuetzenbanchii, A. curvum e A. rances.  A 

espécie representativa do gênero Acetobacter é o A. aceti, que é capaz de utilizar sais de 

amônio como única fonte de nitrogênio. A A. aceti suporta 11% de álcool e produz 6,5% de 

ácido acético; sua temperatura ótima de crescimento é de 34ºC entre os extremos de 5 e 42ºC 

(AQUARONE et al., 2001; DE LEY et al., 1984). 

 

2.5.6 Composição e legislação do vinagre 

A composição de um vinagre depende basicamente da matéria-prima que o originou, 

tendo o vinagre obtido de frutos ou de malte, composição mais complexa que o vinagre de 

álcool, por conter praticamente todas as substâncias solúveis existentes na matéria-prima ou 

que se formaram nos processos fermentativos alcoólico e acético (AQUARONE et al., 2001). 

Independente do substrato alcoólico precedente, o ácido acético é o principal 

componente dos vinagres. Sua concentração é expressa em gramas de ácido acético por 100 

ml de vinagre (LLAGUNO; POLO, 1991; MECCA et al., 1979). 

No Brasil, a legislação estabelece que o vinagre deve apresentar acidez volátil 

expressa em ácido acético g (100 mL)
-1

 de no mínimo 4,0 g (100 mL)
-1

 e no máximo 7,9 g 

(100 mL)
-1

. A legislação preconiza ainda outros teores limites para assegurar a qualidade dos 

vinagres, como teor de álcool etílico residual, extrato seco, cinzas e outros (BRASIL, 1999a). 

Apesar de almejar-se o maior rendimento possível na transformação de etanol em 

ácido acético, não se deve esgotar esse substrato, já que na ausência deste, as bactérias 

acéticas promovem a degradação do ácido acético (AQUARONE et al., 2001). A legislação 

brasileira estabelece um teor de álcool etílico, em volume a 20°C, de no máximo 1% 

(BRASIL, 1999a). 
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A quantidade de extrato seco em vinagres pode indicar fraudes, já que teores muito 

baixos ou muito altos de extrato seco podem sugerir adulterações do produto. Produtos 

diluídos com água ou com soluções de ácido acético apresentam teores baixos de extrato seco, 

assim como teores muito altos de extrato seco podem indicar adição de substâncias não 

voláteis que aumentam o resíduo seco (LLAGUNO; POLO, 1991; TAKEMOTO, 2000). A 

legislação brasileira estabelece um valor mínimo de 7,0 g (L)
-1

 para vinagres de vinho tinto e 

rosados e 6,0 g (L)
-1

 para vinagres de vinho branco (BRASIL, 1999a). 

A determinação do teor de cinzas objetiva determinar os minerais contidos no produto. 

As considerações para o teor de cinzas são válidas para o teor de extrato seco dos vinagres. 

Um vinagre diluído e reconstituído parcialmente com ácido acético apresenta baixos valores 

de cinzas assim como valores muito altos podem indicar a adição de substâncias não voláteis 

(LLAGUNO; POLO, 1991; TAKEMOTO, 2000). A legislação brasileira estabelece um valor 

mínimo de 1 g (L)
-1

 (BRASIL, 1999a). 

No Quadro 1 estão apresentadas as características físico-químicas para vinagres de 

vinho e vinagres de álcool (PALMA; CARVALHO; GAVÓGLIO, 2001). 

 

Quadro 1. Características físico-químicas de vinagres de vinho e de álcool. 

Componentes Máximo Mínimo 

Vinagre de vinho 

Acidez volátil em ácido acético [g (100 mL)
-1

] - 4,0 

Etanol em volume a 20 °C (°GL) 1,0 - 

Cinzas g (L)-1 - 1,0 

Extrato seco reduzido [tinto e rose – g (L)
-1

] - 7,0 

Extrato seco reduzido [branco – g (L)
-1

] - 6,0 

Sulfato de potássio [g (L)
-1

] 1,0 - 

Vinagre de álcool 

Acidez volátil em ácido acético [g (100 mL)
-1

] - 4,0 

Etanol em volume a 20 °C (°GL) 1,0 - 

Extrato seco reduzido [g (L)
-1

] - 0,2 

Resíduo mineral fixo [g (L)
-1

] - 0,02 

Fonte: Palma, Carvalho e Gavóglio (2001). 
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2.5.7 Características funcionais do vinagre 

 

2.5.7.1 Compostos fenólicos  

Os processos oxidativos podem ser evitados através da modificação das condições 

ambientais ou pela utilização de substâncias antioxidantes com propriedades de impedir ou 

diminuir o desencadeamento das reações oxidativas (PAZOS et al., 2007; SOARES, 2002). 

Assim, os compostos antioxidantes são capazes de inibir a oxidação de diversos substratos, 

podendo ser divididos em duas classes: com atividade enzimática e sem essa atividade 

(BEATTLE, 2003). 

Em relação aos compostos que apresentam atividade enzimática, estão aqueles capazes 

de bloquear o início da oxidação, removendo espécies reativas de oxigênio. Além disso, as 

próprias células podem desenvolver múltiplas formas de se protegerem contra os efeitos 

deletérios dos radicais livres, produzindo enzimas que agem como antioxidantes (BEATTLE, 

2003). Quanto ao mecanismo de ação daqueles que não apresentam atividade enzimática, 

encontram-se moléculas que interagem com as espécies radicalares e são consumidas durante 

a reação, como acontece com os compostos fenólicos (HASSIMOTTO; GENOVESE; 

LAJOLO, 2005; MOREIRA; MANCINI-FILHO, 2004; SOARES, 2002).  

Os fenóis são compostos que apresentam grupos hidroxilas ligadas diretamente a um 

núcleo benzênico, de forma que os polifenóis constituem-se em fenóis que possuem mais de 

três hidroxilas ligadas ao anel benzênico (SOARES, 2002). Estão amplamente distribuídos na 

natureza, apresentam ação antioxidante e têm sido associados à redução do desenvolvimento 

de doenças crônicas. Os compostos fenólicos englobam moléculas simples e outras com alto 

grau de polimerização podendo ser classificados em compostos pouco distribuídos na 

natureza, que se encontram um número reduzido, como os fenóis simples, o pirocatecol, a 

hidroquinona, o resorcinol e aldeídos derivados dos ácidos benzóicos; e compostos 

largamente distribuídos na natureza, podendo ser divididos em dois grandes grupos: os 

flavonóides (polifenóis e derivados) e os ácidos fenólicos (ácidos benzóico, cinâmico e seus 

derivados) (MAMEDE; PASTORE, 2004; SOARES, 2002) e polímeros, como alguns 

fenólicos que não se apresentam na forma livre nos tecidos vegetais, como os taninos e 

ligninas (ANGELO; JORGE, 2007). 

A atividade antioxidante dos compostos fenólicos é principalmente devida às suas 

propriedades de óxido-redução, as quais podem desempenhar um importante papel na 

absorção e neutralização dos radicais livres, quelando o oxigênio triplete e singlete ou 

decompondo peróxidos (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004) e alguns radicais 
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hidroxila, óxido nítrico, peroxinitrito, radical semiquinona e radical superóxido (BIANCHI; 

ANTUNES, 1999). 

Os antioxidantes fenólicos funcionam como seqüetradores de radicais, assim, os 

compostos fenólicos e alguns de seus derivados são eficazes para prevenir a oxidação lipídica, 

atuando como antioxidantes nos alimentos e no organismo, seqüestrando radicais livres, 

removendo espécies reativas de oxigênio, que são iniciadores da inflamação crônica. Além 

disso, alguns compostos fenólicos atuam diretamente na inibição da lipoxigenase, uma 

mediadora da resposta inflamatória (FINLEY, 2004; SOARES, 2002). 

Os referidos compostos são encontrados em diferentes alimentos como vegetais, 

frutas, chocolate, chá, café, vinho, sucos de uva e vinagre, em diferentes concentrações 

(DÁVALOS; BARTOLOMÉ; GÓMEZ-CORDOVÉS, 2005). Os polifenóis totais têm sido 

estudados devido à sua influência na qualidade dos alimentos, englobando uma variedade 

significativa de substâncias que apresentam atividades farmacológicas, inibição da oxidação 

lipídica, proliferação de fungos, além de participarem em processos responsáveis pela cor, 

adstringência e aroma em vários alimentos. Entretanto, os efeitos protetores à saúde, 

derivados do consumo de tais alimentos, têm sido atribuídos à quantidade e qualidade dos 

polifenóis presentes (SOARES, 2002).  

Estudos revelam que os vinagres de cereais e de uva são ricos em compostos fenólicos 

que apresentam atividade antioxidante. (XU; TAO; AO, 2007; DÁVALOS; BARTOLOMÉ; 

GÓMEZ-CORDOVÉS, 2004). Miyakama et al. (2003), após examinar as propriedades 

antioxidantes, pelo método de seqüestro de radical DPPH, do vinagre envelhecido em madeira 

propôs o seu uso como um aditivo alimentar. Natera et al., (2003) estudaram a composição 

fenólica, compostos aromáticos e conteúdo de ácidos orgânicos de 83 amostras de vinagres de 

diferentes matérias primas (vinho branco, vinho tinto, maçã, mel, álcool, balsâmico e malte), 

com e sem envelhecimento em madeira. Observaram que os vinagres envelhecidos em 

madeira apresentaram maior composição fenólica e maior produção de compostos voláteis 

conforme o período de envelhecimento. 

No processo de envelhecimento ocorre uma série de alterações químicas em vinagres, 

principalmente no seu conteúdo fenólico. Aldeídos fenólicos formados durante a degradação 

de lignina que acontece no processo de envelhecimento, resultam no desenvolvimento de 

excelentes propriedades sensoriais e são responsáveis pelas características de sabor de 

produtos envelhecidos em madeira (GARCIA PARRILLA et al., 1997). 
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2.5.7.2 Determinação de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante 

O método mais comum para determinação de polifenóis totais é o desenvolvido por 

Folin e Ciocalteau (1927), adaptado por diversos autores (DÁVALOS; BARTOLOMÉ; 

GÓMEZ-CORDOVÉS, 2004; KUSKOSKI et al., 2005; KUSKOSKI et al., 2006; MELO et 

al., 2006; QUEIROZ; MORAIS; NASCIMENTO, 2002). Ele consiste em um método 

espectrofotométrico que se fundamenta em seu caráter redutor. Utiliza como reativo uma 

mistura de tungstato de sódio e molibdato de sódio que, em meio básico, se reduzem ao 

oxidar os compostos fenólicos, originando óxidos azuis de tungstato e molibdato (VILLELA; 

BACILA; TASTALDI, 1972). A absorbância da cor azul pode ser detectada em 765 nm e os 

resultados expressos em mg de ácido gálico por 100 g de matéria-prima (KUSKOSKI et al., 

2005).  

Existem diversos métodos para determinar a atividade antioxidante de compostos 

químicos, tanto in vitro como in vivo (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). É necessário 

considerar, porém, que ensaios in vivo podem representar alguns inconvenientes, como a 

adaptabilidade em resposta ao aumento do estresse oxidativo. Porém, as determinações 

realizadas in vitro oferecem uma idéia aproximada do que ocorre em situações mais 

complexas in vivo (KUSKOSKI et al., 2005). 

Diversos compostos cromógenos são utilizados para determinar a capacidade 

antioxidante de compostos para captar os radicais livres gerados, operando assim contra os 

efeitos prejudiciais de processos de oxidação, que implicam em formação de espécies reativas 

de oxigênio. Alguns destes métodos são caracterizados pelos seqüestros de radicais ABTS 

(2,2`-azino-bis, também conhecido como 3-etilbenzotiazoline-6-ácido sulfônico, A-1888) e 

DPPH (2,2,-difenil-1-picrilhidrazila) (KUSKOSKI et al. 2005; KUSKOSKI et al., 2004; 

MAMEDE; PASTORE, 2004) e o sistema de oxidação betacaroteno/ácido linoléico 

(DUARTE-ALMEIDA et al., 2006).  

O método de radicais livres DPPH está baseado no descoramento de uma solução 

composta por radicais DPPH de cor violeta quando da adição de substâncias que podem ceder 

um átomo de hidrogênio. Assim, este se baseia na transferência de elétrons de um composto 

antioxidante para um oxidante (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006; MAHATTANATAWEE 

et al., 2006; MELO et al., 2006; MENSOR et al., 2001). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Este trabalho teve como objetivo produzir vinagre a partir da casca de mandioca, 

assim como avaliar as suas características físico-químicas e funcionais. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar físico-quimicamente a casca de mandioca; 

 Promover a otimização da hidrólise do amido; 

 Caracterizar o hidrolisado obtido nas condições otimizadas; 

 Realizar a fermentação alcoólica; 

 Caracterizar físico-quimicamente o fermentado alcoólico; 

 Realizar a fermentação acética; 

 Caracterizar físico-quimicamente o vinagre. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1  Matéria-prima 

A casca de mandioca da cultivar IAC-12 (safra 2008/2009) foi fornecida pela 

Fecularia Bela Vista Ltda (FEBELA), localizada na cidade de Bela Vista de Goiás - GO.  

O açúcar cristal utilizado para a correção do teor de sólidos solúveis na etapa da 

fermentação alcoólica foi da marca Super Sucar. 

 

4.1.2 Enzimas 

As enzimas utilizadas para hidrólise do amido da casca de mandioca foram α-amilase 

e amiloglucosidase, ambas fornecidas pela empresa Granotec, na forma liofilizada. A α-

amilase (SPRING ALFA 125.000) foi produzida por fermentação submersa de uma cepa 

selecionada de Aspergillus oryzae e a amiloglucosidase (SPRING AG BR) foi produzida por 

fermentação submersa de Aspergillus níger (ANEXOS A e B).  

 

4.1.3 Microrganismos 

 

4.1.3.1 Fermentação alcoólica 

A levedura Saccharomyces cerevisae utilizada na fermentação alcoólica foi adquirida 

a partir de fermento biológico instantâneo da marca Fleischmann na forma liofilizada.  

 

4.1.3.2  Fermentação acética 

A fermentação acética foi conduzida pela inoculação de bactérias do gênero 

Acetobacter provenientes de vinagre de arroz não-pasteurizado (vinagre forte), adquirido na 

indústria Dom Spinosa S. A., localizada em Assis – SP.  

 

4.1.4 Fermentador acético 

 O equipamento utilizado para a produção de vinagre pelo método de fermentação 

submersa foi cedido pela indústria Dom Spinosa S. A., localizada em Assis – SP. O 

fermentador (acetificador) é constituído de aço inoxidável com capacidade total de 8 litros, 

tendo 6 litros como o seu volume útil (Figura 7). 
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Figura 7. Acetificador de bancada (marca Frings) para a elaboração de vinagre pelo método 

de fermentação acética submersa. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

O acetificador possui um sistema de refrigeração composto por uma serpentina e um 

termômetro localizados no interior do mesmo. A entrada de água é regulada por uma bomba 

que recebe comando do medidor de temperatura.  A bomba de água é acionada quando a 

temperatura do sistema atinge valores acima de 30°C. A água circula na serpentina dissipando 

o calor e quando o marcador de temperatura acusa valores abaixo de 30°C, a bomba é 

automaticamente desligada.  

O sistema de aeração é a parte mais importante desse acetificador. A entrada de ar é 

controlada por um medidor de vazão. A bomba acoplada introduz ar ao sistema na quantidade 

regulada no medidor. O ar entra por um tubo externo que o conduz até a parte inferior do 

acetificador, portanto o ar entra no acetificador em movimento ascendente. No interior do 

equipamento possui uma turbina que provoca uma agitação intensa no meio. As micro-bolhas 

formadas pelo sistema de aeração tendem a subir mais lentamente que bolhas maiores, 

proporcionando um tempo máximo de retenção. A incorporação de oxigênio no meio, 

portanto, é excelente em todo o perfil do fermentador (SPINOSA, 1996). 
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4.2 METODOLOGIA 

 

 O estudo para a obtenção do vinagre a partir da casca de mandioca foi dividido em 

duas partes. A Parte 1, chamada de “Obtenção do açúcar”, foi desenvolvida seguindo as 

seguintes etapas: coleta, preparo e caracterização físico-química da casca de mandioca; 

determinação da atividade enzimática da α-amilase e amiloglucosidase; e a otimização da 

hidrólise enzimática da casca de mandioca. 

A Parte 2 do estudo, “Produção do vinagre”, compreendeu a hidrólise enzimática da 

casca de mandioca nas condições otimizadas, obtenção do hidrolisado e sua caracterização; 

fermentação alcoólica e a caracterização físico-química do fermentado alcoólico obtido; 

fermentação acética e caracterização físico-química do vinagre obtido (Figura 8). 

 

4.2.1 Parte 1: Obtenção do açúcar 

 

4.2.1.1  Coleta, preparo e caracterização físico-química da matéria-prima  

A casca de mandioca foi obtida na indústria FEBELA, durante o processo de limpeza, 

que ocorre no lavador-descascador (Figura 9a). Este equipamento é alimentado por um fluxo 

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

radialmente. O movimento giratório das hastes promove o atrito entre as raízes, retirando 

desta forma as películas externas presentes na mandioca.  

O resíduo gerado nesta etapa é eliminado da linha de produção em uma calha que 

funciona por gravidade (Figura 9b). Para a coleta da casca de mandioca, sacos plásticos de 

polietileno (espessura 0,10 micras) foram acoplados nesta saída, de modo a acondicionar as 

amostras. Os sacos foram lacrados e mantidos refrigerados até o momento da secagem. 

O preparo e a caracterização da amostra foram realizados nos laboratórios do setor de 

Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás, situados em Goiânia - GO.  

A casca de mandioca foi sanitizada com solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm 

por 15 minutos. Em seguida, foi seca em estufa com circulação forçada de ar (Tecnal, modelo 

TE-394/3) a 55°C, por 24 horas, atingindo umidade em torno de 10% [m (m)
-1

] (Figura 10a). 

Posteriormente, foi moída em moinho com rotor vertical e martelo fixo (Marconi, modelo 

MA 090/CF) utilizando peneiras de 20 mesh (Figura 10b). Assim foi obtida a farinha da casca 

de mandioca.  

 



40 

 

 

Figura 8. Esquema geral da pesquisa. 
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(a)                                                          (b) 
 

Figura 9. Coleta da casca de mandioca no processo de limpeza das raízes. (a) Lavador-

descascador. (b) Saída da casca de mandioca pela calha. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 

(a)                                                       (b) 
 

Figura 10. (a) Secagem da casca de mandioca. (b) Moagem da casca de mandioca. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

A farinha da casca de mandioca foi embalada à vácuo e mantida sob refrigeração até o 

momento das análises.  

O experimento para a obtenção da farinha de casca de mandioca foi repetido três vezes 

e as amostras foram caracterizadas em triplicata por meio da avaliação de acidez, amido, 

açúcares redutores, cinzas, lipídios, pH, proteínas e umidade, conforme metodologia descrita 

no item 4.2.3. 

A determinação do teor de umidade foi realizada na amostra antes e após o processo 

de secagem. As demais análises foram realizadas somente na farinha da casca de mandioca.  
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4.2.1.2 Determinação da atividade enzimática  

 Para determinar os parâmetros da otimização da hidrólise enzimática, foi necessário 

avaliar a atividade das enzimas utilizadas. Esta etapa do estudo foi realizada no laboratório de 

Biotecnologia de Fungos do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

4.2.1.2.1 Enzima α-amilase (SPRING ALFA 125.000)  

A atividade enzimática da α-amilase foi determinada segundo Moraes; Astol Filho e 

Ulhoa (1999). As determinações foram realizadas em triplicata, sendo divididas em três 

etapas: preparo das soluções (amido e enzima); reação das soluções e leitura da absorbância.   

As soluções de amido foram preparadas utilizando amido solúvel P. A. (marca Synth) 

nas concentrações de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5% [m (v)
-1

]. As soluções foram aquecidas em 

microondas por cinco minutos para que o amido fosse gelatinizado. A solução de enzima foi 

preparada a 0,001% [m (v)
-1

] de enzima α-amilase. 

A reação das soluções de enzima, do amido e do branco, foi realizada em microtubos 

tipo eppendorf, utilizando tampão acetato de sódio 0,05 M em pH 5,5, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Alíquotas da solução de reação da amostra, amido e branco para atividade 

enzimática da α-amilase. 

  Amostra (μL) Amido (μL) Branco (μL) 

Soluções de amido  500 500 - 

Solução de enzima 300 - - 

Solução tampão 200 500 500 

Água destilada - - 500 

 

Os microtubos foram agitados e incubados em banho-maria (Kacil BM-02) a 40°C por 

5 minutos e a reação foi cessada em banho de gelo. Alíquotas de 200 µL de cada reação foram 

transferidas para tubos contendo 200 µL de ácido acético (1 M), 200 μL de solução de Fuwa e 

4,4 mL de água destilada. Em seguida, a leitura da absorbância foi realizada no comprimento 

de onda de 660 nm (espectrofotômetro Bell 1105).  

Uma unidade da atividade de α-amilase (U) foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para hidrolisar 0,1 mg de amido por minuto. O resultado foi expresso em U (g de 

enzima)
-1

, com base nas equações 4 e 5: 

 

                  U = 
(Abs. amido a 0,5  - Abs. amostra)/Abs. 0,1 mg amido

t
 / f 

(Equação 4) 
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         Abs.0,1mg amido=

 
Abs.amido a 0,5 

-Abs.amido a 0,4 
 +  

Abs.amido a 0,4 

-Abs.amido a 0,3 
 

+  
Abs.amido a 0,3 

-Abs.amido a 0,2 
 +  

Abs.amido a 0,2 

-Abs.amido a 0,1 
 

4  

 

Sendo: 

U: unidade enzimática 

Abs. amido a 0,5%: absorbância lida na solução de reação do amido a 0,5% de concentração 

Abs. amostra: absorbância lida na solução de reação da amostra 

Abs. 0,1mg amido: absorbância referente a 0,1mg de amido 

t: tempo de reação em minutos 

f: fator de diluição (= 0,001) 

 

4.2.1.2.2  Enzima amiloglucosidase (SPRING AG BR) 

A atividade enzimática da amiloglucosidase foi determinada segundo Moraes; Astol 

Filho e Ulhoa (1999). As determinações foram realizadas em triplicata, sendo subdivididas 

em três etapas: preparo de soluções (amido e amostra); reação e determinação da 

concentração de glicose.  

A solução de amido foi preparada utilizando amido solúvel na concentração de 0,5% 

[m (v)
-1

] em tampão acetato de sódio (0,05 M, pH 4,5). Para que ocorresse a gelatinização, a 

solução foi aquecida em microondas por 5 minutos. A solução de enzima foi preparada na 

concentração de 0,1% [m (v)
-1

] da enzima amiloglucosidase. 

A reação da amostra foi realizada em microtubos tipo eppendorf segundo a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Alíquotas da solução de reação da amostra para análise da atividade enzimática da 

amiloglucosidase. 

  Amostra (μL) 

Solução de amido  100 

Solução de enzima 20 

 

Os microtubos foram agitados e incubados em banho-maria (Kacil BM-02) a 40 °C 

por 30 minutos. A reação foi interrompida com banho de gelo.  

A concentração de glicose liberada pela reação foi determinada segundo o método de 

glicose oxidase (Kit Glicose Enzimática Líquida, Doles Reagentes).  

O experimento com o kit glicose oxidase foi realizado segundo a Tabela 3. 

(Equação 5) 
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Tabela 3. Alíquotas para preparação do branco, solução padrão e amostra para análise da 

atividade enzimática da amiloglucosidase.   

 
Branco Padrão Amostra 

Reagente de cor 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL 

Solução padrão - 20 μL - 

Amostra - - 20 μL 

 

Os tubos foram agitados e incubados em banho-maria (Kacil BM-02) a 37 C por 10 

minutos. A leitura da absorbância foi realizada a 510 m, zerando o aparelho com o branco 

(espectrofotômetro Bell 1105).  

Uma unidade de atividade de amiloglucosidase (U) foi definida como a quantidade de 

enzima necessária para liberar 1 µmol de glicose por minuto a partir do amido. O resultado foi 

expresso em U (g de enzima)
-1

, com base nas equações 6 e 7: 

 

Glicose (mg/dL) = (Abs amostra Abs padrão) x 100                  (Equação 6)           

 

U =  Glicose (180 x t)   x 1000/0,1                              (Equação 7)           

 

Sendo: 

U: unidade enzimática 

Abs. da amostra: absorbância lida na solução de reação da amostra 

Abs. do padrão: absorbância lida na solução padrão de glicose 

t: tempo de reação da amostra em minutos 

 

4.2.1.3 Otimização da hidrólise enzimática do amido da casca de mandioca 

A partir desta etapa, todo o estudo foi realizado nos laboratórios de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual de Londrina. 

A metodologia de superfície de resposta foi utilizada na otimização da hidrólise 

enzimática. Inicialmente foi utilizado o planejamento fatorial completo 2
2
, para analisar os 

efeitos das concentrações da enzima α-amilase (α-a) e da enzima amiloglucosidase (amg). 

Este primeiro ensaio foi realizado como teste para buscar a faixa de estudo de cada variável.  
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Para a otimização do processo, foi necessário a realização do segundo ensaio. Neste 

ensaio, estudou-se a ação de cada enzima separadamente, levando em consideração além da 

concentração das enzimas, tempo e temperatura.  

As variáveis respostas consideradas nos dois ensaios foram a porcentagem de 

conversão do amido em açúcares redutores, calculada a partir do teor de açúcares redutores 

obtido segundo metodologia ADNS (MILLER, 1959) e a concentração de sólidos solúveis 

pelo método de refratometria. 

 

4.2.1.3.1  Primeiro ensaio  

O ensaio foi conduzido conforme Delineamento Central Composto Rotacional 

(DCCR) com duas variáveis independentes e cinco repetições no ponto central, totalizando 13 

experimentos. As variáveis independentes foram a concentração das enzimas α-amilase e 

amiloglucosidase.   

Os experimentos foram realizados de acordo com os valores dos níveis das variáveis e 

matriz do planejamento DCCR apresentados nas Tabelas 4 e 5, respectivamente.  

Para a realização da hidrólise enzimática, o amido foi gelatinizado, incubando casca de 

mandioca suficiente para uma concentração final de 10% [m (v)
-1

] de amido, na presença 

inicial de 40 mL de água destilada, mas considerando o volume final de 50 mL com a adição 

do tampão posteriormente. A concentração de amido utilizada neste trabalho se baseou em 

dados da literatura, levando em consideração a concentração máxima de 10%, já que 

concentrações maiores para a casca de mandioca inviabilizam o processo devido à alta 

viscosidade adquirida principalmente durante a gelatinização (BRINGHENTI; CABELLO; 

URBANO, 2007; FERREIRA et al., 2005a; LEONEL; CEREDA; ROAU, 1999). 

 

Tabela 4. Codificação de níveis para as variáveis: concentração de  α-amilase e 

amiloglucosidase do primeiro ensaio da hidrólise enzimática. 

Variáveis 

 Níveis  

-1,41 -1 0 1 1,41 

α-amilase [U (g amido)
-1

] 10 15,8 30 44,2 50 

Amiloglucosidase 

 [U (g amido)
-1

] 
80 126,5 240 353,5 400 

U = unidade enzimática; g = grama. 
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Tabela 5. Matriz para o planejamento DCCR do primeiro ensaio da hidrólise enzimática. 

Experimentos 

Variáveis codificadas Variáveis reais 

X1 X2 
α-amilase 

[U (g amido)
-1

] 
 

Amiloglucosidase 

[U (g amido)
-1

] 

1 -1 -1 15,8  126,5 

2 +1 -1 44,2  126,5 

3 -1 +1 15,8  353,5 

4 +1 +1 44,2  353,5 

5 -1,41 0 10  240 

6 +1,41 0 50  240 

7 0 -1,41 30  80 

8 0 +1,41 30  400 

9 0 0 30  240 

10 0 0 30  240 

11 0 0 30  240 

12 0 0 30  240 

13 0 0 30  240 

X1 = α-amilase; X2 = Amiloglucosidase; U = unidade enzimática; g = grama. 

 

A gelatinização foi então realizada em frascos erlenmeyer de 250 mL de capacidade 

em banho-maria tipo Dubnoff (Tecnal TE-053) a 70ºC durante 30 minutos. A seguir, o pH foi 

ajustado para 4,5, adicionando 10 mL de tampão acetato de sódio para uma concentração final 

de 50 mM. Adicionou-se a enzima α-amilase na concentração definida em cada experimento e 

incubou-se os frascos em shaker (Tecnal TE-421) a 40ºC e 100 rpm, por 2 horas 

(BRINGHENTI; CABELLO; URBANO, 2007). 

Transcorrido esse tempo, adicionou-se a amiloglucosidase na concentração definida 

em cada experimento, e incubou-se os frascos a 60ºC e 100 rpm por 24 horas. O tempo de 

incubação da amiloglucosidase se baseou em estudo feito por Ferreira et al. (2005a) que 

observou na hidrólise do amido de mandioca uma estagnação na produção de açúcar redutor 

em torno das 24 horas de processo. 

O valor do pH, bem como as temperaturas de incubação foram definidos com base nas 

fichas técnicas das enzimas (ANEXO A e B). 
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4.2.1.3.2  Segundo ensaio 

 Considerando os resultados do primeiro ensaio e a necessidade de otimização, foi 

realizado um novo ensaio. No segundo ensaio foi realizado dois planejamentos, um para 

avaliar a etapa de liquefação da hidrólise (α-amilase) e outro para avaliar a sacarificação 

(amiloglucosidase). 

 

4.2.1.3.2.1  Método experimental para a liquefação  

 A liquefação da pasta de casca de mandioca foi realizada segundo um planejamento 

experimental estatístico, o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), com três 

variáveis independentes e seis repetições no ponto médio, totalizando 20 experimentos. 

As variáveis independentes foram a temperatura (X1), a concentração da enzima 

α-amilase (X2) e tempo (X3).  A faixa de estudo da variável X1 foi baseada nas declarações do 

fabricante contidas na ficha técnica da enzima α-amilase (Anexo A), da X2 foi baseada nos 

resultados do primeiro ensaio e da X3 em dados da literatura (BRINGHENTI; CABELLO; 

URBANO, 2007).  

Os experimentos foram realizados de acordo com os valores dos níveis das variáveis e 

matriz do planejamento DCCR apresentados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente.  

A condução do método foi a mesma realizada no primeiro ensaio no que diz respeito a 

gelatinização, concentração de amido e ajuste de pH. Adicionou-se a enzima α-amilase na 

concentração definida em cada experimento e incubou-se os frascos em shaker (Tecnal TE-

421). A temperatura foi regulada nos níveis definidos para cada experimento, assim como o 

tempo de permanência dos fracos no shaker.  

 

Tabela 6. Codificação de níveis para as variáveis: temperatura, concentração de  α-amilase e 

tempo da liquefação da casca de mandioca. 

Variáveis 
 Níveis  

-1,68 -1 0 1 1,68 

Temperatura (°C) 25 30,1 37,5 44,9 50 

α-amilase [U (g amido)
-1

] 4 7,2 12 16,8 20 

Tempo (minutos) 30 48,2 75 101,8 120 

U = unidade enzimática; g = grama. 
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Tabela 7. Matriz para o planejamento DCCR da liquefação da casca de mandioca. 

Experimentos 

Variáveis codificadas Variáveis independentes 

X1 X2 X3 
Temperatura 

(°C) 

α-amilase  

[U (g amido)
-1

] 

Tempo 

(minutos) 

1 -1 -1 -1 30,1 7,2 48,2 

2 +1 -1 -1 44,9 7,2 48,2 

3 -1 +1 -1 30,1 16,8 48,2 

4 +1 +1 -1 44,9 16,8 48,2 

5 -1 -1 +1 30,1 7,2 101,8 

6 +1 -1 +1 44,9 7,2 101,8 

7 -1 +1 +1 30,1 16,8 101,8 

8 +1 +1 +1 44,9 16,8 101,8 

9 -1,68 0 0 25 12 75 

10 +1,68 0 0 50 12 75 

11 0 -1,68 0 37,5 4 75 

12 0 +1,68 0 37,5 20 75 

13 0 0 -1,68 37,5 12 30 

14 0 0 +1,68 37,5 12 120 

15 0 0 0 37,5 12 75 

16 0 0 0 37,5 12 75 

17 0 0 0 37,5 12 75 

18 0 0 0 37,5 12 75 

19 0 0 0 37,5 12 75 

20 0 0 0 37,5 12 75 

X1 = temperatura; X2 = α-amilase; X3 = tempo; U = unidade enzimática; g = grama. 

 

4.2.1.3.2.2 Método experimental para a sacarificação 

O ensaio foi conduzido conforme Delineamento Central Composto Rotacional 

(DCCR) com duas variáveis independentes e cinco repetições no ponto central, totalizando 13 

experimentos. As variáveis independentes foram o tempo (X1) e a concentração da enzima 

amiloglucosidase (X2). O ponto central da variável X1 foi baseada em estudo de Ferreira et al. 

(2005). E a faixa de X2 foi baseada nos resultados do primeiro ensaio. Os experimentos foram 

realizados de acordo com os valores dos níveis das variáveis e matriz do planejamento DCCR 

apresentados nas Tabelas 8 e 9, respectivamente.  
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Tabela 8. Codificação de níveis para as variáveis: tempo e concentração de amiloglucosidase 

da sacarificação da casca de mandioca. 

Variáveis 
 Níveis  

-1,41 -1 0 1 1,41 

Tempo (horas) 12 15,5 24 32,5 36 

Amiloglucosidase 

 [U (g amido)
-1

] 
200 214,5 250 285,5 300 

U = unidade enzimática; g = grama. 

 

Tabela 9. Matriz para o planejamento DCCR da sacarificação da casca de mandioca. 

Experimentos 

Variáveis codificadas Variáveis reais 

X1 X2 
Tempo 

(horas) 
 

Amiloglucosidase 

[U (g amido)
-1

] 

1 -1 -1 15,5  214,5 

2 +1 -1 32,5  214,5 

3 -1 +1 15,5  285,5 

4 +1 +1 32,5  285,5 

5 -1,41 0 12  200 

6 +1,41 0 36  300 

7 0 -1,41 24  250 

8 0 +1,41 24  250 

9 0 0 24  250 

10 0 0 24  250 

11 0 0 24  250 

12 0 0 24  250 

13 0 0 24  250 

X1 = tempo; X2 = amiloglucosidase; U = unidade enzimática; g = grama. 

 

Partindo das coordenadas do ponto máximo definidas no planejamento da liquefação, 

procederam-se os ensaios para o estudo do comportamento da sacarificação. 

Sendo assim, a condução do método foi a mesma nas etapas de gelatinização, 

concentração do amido, ajuste do pH. A liquefação foi realizada nas condições ótimas 

definidas no planejamento anterior, no que concerne a concentração da enzima α-amilase, 

temperatura e tempo. Após esse tempo, a temperatura do shaker foi ajustada para 60°C e 

adicionou-se a enzima amiloglucosidase na concentração definida de cada experimento e a 

reação ocorreu pelo tempo definido para cada experimento. 
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4.2.2  Parte 2: Produção do vinagre 

 

4.2.2.1  Obtenção e caracterização do hidrolisado  

Após obtidas as condições ótimas de hidrólise enzimática em menor escala, a mesma 

foi realizada em maior escala.  

Frascos de vidros de capacidade de 4 litros foram utilizados, seguindo a mesma 

metodologia de gelatinização, concentração de amido, ajuste de pH, condições ótimas da 

etapa de liquefação (concentração da α-amilase, tempo e temperatura) e condições ótimas da 

etapa de sacarificação (concentração da amiloglucosidase e tempo). Os mesmos equipamentos 

foram utilizados (banho-maria e shaker).  

Esta etapa foi realizada em três repetições. Os hidrolisados obtidos foram filtrados 

com o auxilio de uma malha sintética e armazenados em fracos âmbar, previamente 

higienizados com água e sabão, posteriormente sanitizados com solução clorada a 200 ppm 

por 15 minutos, enxaguados com água destilada após a sanitização e secos em estufa por 60 

minutos. As amostras foram acondicionadas em refrigeração, buscando preservar ao máximo 

as características originais das amostras durante todo o tempo das análises. 

Os hidrolisados foram caracterizados, em triplicata, quanto ao teor de açúcares 

redutores, acidez, sólidos solúveis e  pH, conforme descrito no item 4.2.3. 

 

4.2.2.2  Fermentação alcoólica 

 Para iniciar a fermentação alcoólica foi necessário corrigir a quantidade de sólidos 

solúveis obtida na etapa da hidrólise enzimática. Sendo assim, acrescentou-se açúcar na 

quantidade suficiente para atingir 14°Brix.  

A fermentação alcoólica foi realizada em recipiente de plástico de 20 L de capacidade, 

em condições de assepsia, simulando um reator batelada. Em cada recipiente, adicionou-se 10 

L de hidrolisado na presença de 1% [m (v)
-1

] de fermento biológico comercial.  Incubou-se os 

recipientes em shaker (Tecnal TE-421) a 28ºC e 50 rpm. O tempo final da fermentação foi 

definido pela estabilização da quantidade de sólidos solúveis do fermentado. 

Esta etapa foi realizada em três repetições. Os fermentados alcoólicos foram 

armazenados em fracos âmbar, previamente higienizados da mesma forma citada 

anteriormente. As amostras foram acondicionadas em refrigeração até o momento das 

análises. 
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Os fermentados alcoólicos foram caracterizados, em triplicata, quanto à acidez total, 

açúcar redutor, grau alcoólico real, densidade relativa a 20ºC, pH e sólidos solúveis conforme 

descrito no item 4.2.3.  

 

4.2.2.2.1 Cálculo do rendimento e produtividade da fermentação alcoólica 

O rendimento da fermentação alcoólica foi calculado utilizando-se os valores de etanol 

produzido (% p/v) em relação aos açúcares consumidos (% p/v), como apresentado na 

equação 8 (AQUARONE; LIMA; BORZANI, 1990). 

 

Rendimento =  (Et x 0,7895) Ac    x 100                     (Equação 8) 

 

Sendo: 

Et: etanol produzido (mL/100mL) 

0,7895: densidade do etanol (g/mL) 

Ac: açúcar consumido (g/100mL) 

 

A produtividade da fermentação alcoólica foi calculada considerando-se o etanol 

produzido (% p/v) em relação ao tempo total de fermentação (horas), em (g/L.h), segundo a 

equação 9 (AQUARONE; LIMA; BORZANI, 1990).  

 

Produtividade =Et x 0,7895 t                            (Equação 9) 

 

Sendo: 

Et: etanol produzido (mL/100mL) 

0,7895: densidade do etanol (g/mL) 

t: tempo total da fermentação (horas) 

 

4.2.2.3  Fermentação acética 

A fermentação acética foi realizada pelo método submerso, utilizando o acetificador 

de bancada cedido pela indústria Dom Spinosa S. A, como especificado no item 4.1.4. A 

temperatura de fermentação foi ajustada em 30°C e a vazão de ar em 5L por minutos. 

O inoculo utilizado, vinagre forte de arroz, foi analisado quanto a sua acidez. Mediante 

a este resultado e o teor alcoólico do fermentado alcoólico, calculou-se a concentração total 
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(CT), que representa a soma das concentrações de álcool e da acidez. Foi necessário 

acrescentar álcool de cereal 96°GL para aumentar o valor de CT. 

Partiu-se com 3L de fermentado alcoólico, 3L do inóculo e 0,170L de álcool de cereal 

96°GL.  

 

4.2.2.3.1  Acompanhamento da fermentação acética 

A fermentação acética foi realizada de forma semi-contínua, por meio de ciclos. 

Realizou-se seis ciclos, sendo os três primeiros eliminados para retirar a interferência do 

inóculo e da adição do álcool de cereal.  

A acidez e o teor alcoólico foram os parâmetros determinantes para a carga e descarga 

dos ciclos fermentativos. Sendo assim, determinou-se o teor alcoólico e a acidez, conforme 

item 4.2.3, no início e no final de cada ciclo. O fim do ciclo foi considerado quando o teor 

alcoólico estava abaixo de 1% [v (v)
-1

], determinado pela legislação. 

A relação entre a quantidade de vinagre retirada a cada final do ciclo e o mosto 

restante da fermentação no acetificador deve ser de 1/3 : 2/3 (SPINOSA, 1996). O volume 

descarregado de vinagre e imediatamente recarregado com fermentado alcoólico foi de 2 L a 

cada ciclo, tendo um total de 6L dentro do acetificador.  

 

4.2.2.3.2  Filtração e Pasteurização 

Os vinagres obtidos foram filtrados a vácuo utilizando papel filtro e funil de Buchner. 

Posteriormente, foram acondicionados em frascos âmbar com capacidade de 1L, devidamente 

higienizados como citado anteriormente. Os fracos com as amostras foram submetidos a 65°C 

em estufa por 20 minutos para que ocorresse a pasteurização (AQUARONE et al., 2001). 

Em seguida, os fracos foram acondicionados sob refrigeração até o momento das 

análises. Os vinagres foram caracterizados quanto ao pH, densidade relativa a 20° C, grau 

alcoólico real, acidez volátil, cinzas, extrato seco, açúcares redutores, fenóis totais, taninos 

condensados e capacidade antioxidante relativa conforme descrito no item 4.2.3. 

 

4.2.2.3.3  Cálculo do rendimento em ácido acético  

O rendimento em ácido acético foi calculado em função do álcool consumido e da 

acidez produzida, de acordo com a equação 10: 

 

 aa = (AA x 100) / (Et x 1,304)                               (Equação 10) 
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Sendo: 

 aa: rendimento em ácido acético (%) 

AA: ácido acético produzido (g/100 mL) 

1,304: rendimento estequiométrico na conversão de álcool em ácido acético 

Et: álcool consumido (g/100 mL) 

 

4.2.2.3.4  Cálculo da produtividade em ácido acético  

A produtividade em ácido acético foi calculada segundo a equação 11: 

 

Paa = (Vaa x AA) / (t x VU)                                  (Equação 11) 

 

Sendo: 

Paa: produtividade em ácido acético [g (L.h)
-1

] 

Vaa: volume de ácido acético produzido por ciclo (L) 

AA: ácido acético [g (L)
-1

] no volume produzido 

t: tempo de fermentação do ciclo (h) 

VU: volume útil do reator (L) 

 

4.2.3  Análises físico-químicas 

 As análises físico-químicas foram realizadas, em triplicata, conforme descrito a seguir. 

 

4.2.3.1  Acidez  

A acidez das amostras foi determinada pelo método 016/IV, descrito pelo Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008). Este é um método titulométrico que se baseia na titulação com 

solução de hidróxido de sódio até coloração rósea com o uso de fenolftaleína como indicador. 

 Inicialmente, pesou-se cerca de 1g da amostra e transferiu-se para um erlenmeyer de 

125mL com a ajuda de 50 mL de água destilada. Adicionou-se 3 gotas de solução de 

fenolftaleína a 1% [m (v)
-1

] e titulou-se com solução de hidróxido de sódio 0,1M, até 

coloração rósea. 

O resultado foi expresso em acidez em solução molar por cento [v (m)
-1

], por meio da 

equação 12: 

 

Acidez = (V x f x 100) / (P x c)                           (Equação 12) 
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Sendo: 

V: n° de mL da solução de hidróxido de sódio 0,1M gastos na titulação 

f: fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1M 

P: n° de gramas da amostra usados na titulação 

c: correção para a solução de hidróxido de sódio, 10 para 0,1M  

 

4.2.3.2  Acidez total em bebidas fermentadas 

A acidez do fermentado alcoólico foi determinada pelo método 235/IV, descrito pelo 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

Pipetou-se 10 mL da amostra em um frasco Erlenmeyer de 500 mL contendo 100 mL 

de água. Adicionou-se 3 gotas de fenoftaleína a 1% [m (v)
-1

] e titulou-se com solução de 

hidróxido de sódio (0,1M) padronizada, até coloração rósea persistente. 

 O resultado foi expresso em acidez em meq L
-1

, por meio da equação 13: 

 

Acidez = (n x  f x   x 1000) (V)                              (Equação 13)    

 

Sendo: 

n: n° de mL da solução de hidróxido de sódio 0,1M gastos na titulação 

f: fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1M 

M: molaridade da solução de hidróxido de sódio = 0,1M 

V: volume da amostra em mL 

 

4.2.3.3  Acidez total em vinagres pelo método volumétrico 

A acidez total dos vinagres foi determinada pelo método 504/IV, descrito pelo 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).  

Pipetou-se 10 mL da amostra em um frasco Erlenmeyer de 500 mL contendo 100 mL 

de água. Adicionou-se 3 gotas de fenoftaleína a 1% [m (v)
-1

] e titulou-se com solução de 

hidróxido de sódio (1M) padronizada, até coloração rósea persistente. 

 O resultado foi expresso em ácido acético, g 100 mL
-1

, por meio da equação 14: 

 

Acidez = (Vo x   x f x   ) / (V x 10 x n)                   (Equação 14) 

Sendo: 

Vo: n° de mL da solução de hidróxido de sódio 1M gastos na titulação 
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M: molaridade da solução de hidróxido de sódio = 1M 

f: fator de correção da solução de hidróxido de sódio 1M 

MM: massa molar do ácido acético  

V: volume da amostra em mL 

n: número de hidrogênios ionizáveis do ácido acético 

 

4.2.3.4  Açúcares redutores totais 

Os açúcares redutores foram determinados utilizando o método proposto por Miller 

(1959), com adaptações, utilizando o ácido 3-5-dinitrossalicílico (ADNS). O princípio 

químico da reação do ADNS com os açúcares redutores fundamenta-se na sua redução para 

ácido 3-amino-5-nitrossalicílico, caracterizada pela mudança de cor da solução (SILVA et al., 

2003b). 

O reagente ADNS foi preparado misturando-se 300 mL de solução 4,5% [m (v)
-1

] de 

NaOH, 880 mL de solução de ácido 3-5-dinitrossalicílico a 1,0% [m (v)
-1

] e 225 g de tartarato 

duplo de sódio e potássio. A esta mistura, adicionou-se uma solução contendo 10 g de fenol 

cristalino e 22 mL de NaOH 10% [m (v)
-1

], diluídos a 100 mL. 

Preparou-se uma solução padrão de glicose com sensibilidade de 100 a 540 

microgramas de glicose. Para isto, pesou-se 54mg de glicose anidra e transferiu-se para um 

balão volumétrico de 100 mL e completou-se o volume com água destilada. Do balão 

contendo a solução de glicose, retirou-se alíquotas de 0,3; 0,5; 0,8 e 1,0 mL e transferiu-se 

para tubos de ensaio previamente enumerados. Adicionou-se 2,0mL de ADNS em cada tubo e 

posteriormente 1,9; 1,7; 1,4; 1,2 mL de água destilada, respectivamente, para que todos os 

tubos contivessem o volume final de 4,2 mL. Preparou-se o branco com 2,2 mL de água e 2,0 

mL de ADNS. Os tubos foram agitados e colocados em banho-maria (Tecnal TE-053) 

fervente por 6 minutos e posteriormente resfriados em água. A leitura da absorbância foi 

realizada em espectrofotômetro regulado a 540 nm (espectrofotômetro Biochrom Libra S22). 

 

4.2.3.5  Amido 

O teor de amido foi determinado pela metodologia de digestão ácida em microondas 

(CEREDA; DAIUTO; VILPOUX, 2004).  

Pesou-se aproximadamente 1,0 g de amostra em um béquer de 250 mL de capacidade 

e adicionou-se cerca de 50 mL de HCl 1M. O béquer foi lacrado com filme plástico auto-

aderente e colocado dentro de outro, de 500 mL de capacidade, contendo água suficiente para 

cobrir a solução. Em seguida, foi aquecido em microondas durante 5 minutos na potência 
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máxima. Após este período, o amido se converteu em açúcar, reação confirmada pelo teste do 

Lugol (iodo em iodeto de potássio) que, em contato com a amostra, ficou amarelo. A seguir, a 

amostra foi neutralizada com NaOH 10% [m (v)
-1

] usando potenciômetro para observar o 

ponto de viragem (pH 8). Após a neutralização, a amostra foi transferida para um balão 

volumétrico de 250 mL e o volume completado com água destilada. Os açúcares redutores 

foram quantificados pela metodologia do ácido dinitrosalicílico (ADNS) descrita 

anteriormente (MILLER, 1959).  

 O resultado foi multiplicado por um fator de correção da eficiência do método. Este 

fator foi extraído da análise de amido realizada com amido PA.  

 

4.2.3.6  Capacidade antioxidante relativa pelo método de seqüestro de radicais DPPH 

A determinação da capacidade antioxidante relativa foi determinada de acordo com 

metodologia adaptada em escala semi-micro pelo método do seqüestro do radical livre estável 

2,2-difenil-1-picrilhidralila (DPPH) (ZUQUE et al., 2004).  

A análise foi subdividida em quatro etapas: preparo da solução de DPPH, medida da 

absorbância de referência, medida da absorbância da solução de amostra e medida das 

soluções de compensação (branco). 

A solução de DPPH foi produzida com 600 μ  e acondicionada em geladeira a 4 °C, 

em frasco âmbar.  

A solução de referência de DPPH foi preparada com 600 μL de etanol PA e 500 μL da 

solução de DPPH. A absorbância foi lida a 517 nm (Abs (ref)). 

A solução da amostra foi preparada com 100 μL de amostra, 500 μL de etanol PA e 

500 μL da solução de DPPH. A absorbância foi lida a 517 nm (Abs (amostra)). 

Além disso, foram utilizadas soluções de compensação da amostra (Abs (branco)), 

para remover possíveis contribuições da coloração do vinagre. A solução de compensação foi 

constituída por 100 μL de amostra e 1000 μL de etanol PA, com absorbância lida a 517 nm. 

Em todas as etapas descritas anteriormente de preparo de soluções (solução de 

referência de DPPH, solução da amostra e de compensação das amostras) os tubos de ensaio 

foram agitados, acondicionados em repouso e em local escuro (devido à fotosensibilidade do 

radical DPPH) por 30 minutos, e posteriormente efetuou-se a leitura da absorbância. 

O cálculo da capacidade antioxidante relativa da amostra foi realizado utilizando-se a 

equação 15: 
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 DPPHseq =   Abs(ref)–Abs(amostra)-Abs(branco)  x 100 Abs(ref)  

(Equação15) 

Assim, foi obtida a capacidade antioxidante relativa a 100 μL de amostra diluídos em 

uma solução de 1100 μL de volume total. Os resultados foram expressos em   de DPPH 

seqüestrado por 100 μL de amostra. 

 

4.2.3.7  Cinzas 

O teor de cinzas foi obtido por incineração em mufla à 550ºC, utilizando o método 

oficial 923.03 da AOAC (1997). 

Os cadinhos de porcelana foram tarados em mufla a 550°C durante 3 horas, resfriados 

em dessecador e pesados. Para a amostra casca de mandioca pesou-se cerca de 5 g nos 

cadinhos tarados, levou-se a carbonização em chapa aquecedora e a incineração em mufla a 

550 °C até que o resíduo se tornasse branco ou acinzentado. Para a amostra de vinagre, 

pipetou-se 25 mL de amostra e procedeu-se da mesma forma anterior.  

O resultado para a casca da mandioca foi expresso em porcentagem, ou seja grama por 

100 grama (g 100g
-1

), conforme a equação 16: 

 

Cinzas = (a - b) / (c x 100)                            (Equação 16) 

 

Sendo: 

a: massa do cadinho com cinza em gramas 

b: massa do cadinho vazio em gramas 

c: massa da amostra em gramas 

 

As cinzas do vinagre foram expressas em gramas por litro (g L
-1

) de amostra, por meio 

do produto entre o fator 40 (conversor de mL para L) e a subtração dos pesos dos cadinhos 

com cinzas dos cadinhos vazios, como apresenta a equação 17: 

 

Cinzas = 40 x (a - b)                                  (Equação 17) 

 

4.2.3.8  Densidade relativa a 20ºC 

A densidade relativa a 20°C foi determinada pelo método densimétrico utilizando-se 

picnômetro, segundo o método 215/IV do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 
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O picnômetro foi lavado com sabão e água corrente e posteriormente imerso em água 

destilada. Após este procedimento, foi enxaguado com álcool etílico a 95 ºGL e, por último, 

seco com éter etílico e pesado em balança analítica de precisão (Pp). O picnômetro foi 

adicionado de água destilada a 20°C e procedeu-se a pesagem (PH2O). Em seguida secou-se o 

picnômetro e procedeu-se da mesma forma com cada amostra (Pam). 

O resultado foi expresso em g mL
-1

 com quatro casas decimais, com base na equação 

18: 

 

Densidade = (Pam - Pp) / (PH20 - Pp)                (Equação 18)      

 

Sendo: 

Pam: peso do picnômetro com amostra a 20°C 

Pp: peso do picnômetro vazio 

PH2O: peso do picnômetro com água destilada a 20°C 

 

4.2.3.9  Extrato seco total 

O extrato seco total será determinado pelo método gravimétrico, conforme descrito 

pelo método 508/IV do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

Para determinação do extrato seco total, pipetou-se 25 mL da amostra em placas de 

alumínio com 8,5 cm de diâmetro, previamente secas em estufa por uma hora, resfriadas em 

dessecador e pesadas. Evaporou-se o conteúdo das placas em banho-maria a 100 °C até que o 

resíduo estivesse aparentemente seco. 

As placas foram colocadas em estufa regulada a 105 °C (± 3 °C) por uma hora para 

que a secagem fosse completada. Posteriormente, procedeu-se com o resfriamento das placas 

em dessecador e subseqüente pesagem destas em balança analítica de precisão.  

O resultado foi expresso em g L
-1

, sendo o cálculo estabelecido pela diferença entre o 

peso das placas com o extrato seco e das placas vazias, multiplicada pelo fator de conversão 

de mL para L, 40, como apresenta a equação 19: 

 

Es = 40 x (a - b)                                    (Equação 19) 

 

Sendo: 

Es = extrato seco total (g) 
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a = massa da placa com extrato (g) 

b = massa da placa vazia (g) 

4.2.3.10 Fenóis totais  

A determinação de fenóis totais foi realizada segundo Folin e Ciocalteau (1927) apud 

Sousa et al. (2007), com adaptações. Foi utilizado reagente de Folin-Ciocalteau a 10% [m (v)
-

1
] e solução aquosa de carbonato de sódio a 7,5% [m (v)

-1
].  

Adicionou-se em tudo de ensaio 100 μL da amostra, acrescentou-se 1,0 mL de água 

destilada e 1,0 mL do reagente de Folin-Ciocalteau a 10%, aguardou-se 5 minutos à 

temperatura ambiente e inseriu-se então à mistura, 1,0 mL de carbonato de sódio a 7,5%. A 

mistura foi mantida inerte, em temperatura ambiente, por 120 minutos. A absorbância foi lida 

a 760 nm.  

O branco continha ao invés de amostra, 100 μL de água destilada. A curva padrão de 

ácido gálico foi realizada com concentrações de 12,5; 25; 50; 100 e 200 mg L
-1

.  

Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de ácido gálico por 100 mL de 

amostra. 

 

4.2.3.11  Grau alcoólico real  

O grau alcoólico real foi realizado pelo método densimétrico, baseado na separação do 

álcool por destilação da amostra e sua posterior quantificação de acordo com a densidade 

relativa do destilado a 20 ºC (217/IV) (IAL, 2008).  

A amostra teve sua temperatura ajustada em 20°C e mediu-se 100 mL desta em balão 

volumétrico. Transferiu-se a amostra para o balão de fundo chato de 500 mL. Lavou-se o 

balão volumétrico de 100 mL 4 vezes com água destilada e juntou-se ao conteúdo do balão de 

fundo chato. Conectou-se o balão de fundo chato ao condensador, aqueceu e destilou. 

Recuperou-se ¾ do volume inicial, ou seja 75 mL, no balão volumétrico de 100 mL 

anteriormente utilizado, já contendo 10  mL de água destilada em banho de água e gelo. 

Completou-se o volume com água destilada a 20°C e agitou-se.  

Assim, determinou-se a densidade relativa a 20 ºC do destilado, conforme descrito no 

item 4.2.3.7. O grau alcoólico real a 20 ºC foi determinado utilizando tabela específica 

(ANEXO C), referente a conversão da densidade relativa a 20 ºC em porcentagem de álcool 

em volume. O resultado foi expresso em % de álcool em volume a 20 ºC. 
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4.2.3.12 Lipídios 

Os lipídios totais foram extraídos pelo método de Soxhlet, seguindo o método oficial 

920.39C da AOAC (1997). 

Pesou-se 3 g de amostra em cartucho de papel filtro devidamente grampeado e com 

algodão ao fundo. Transferiu-se o cartucho para o aparelho extrator tipo Soxhlet. O extrator 

foi acoplado ao balão de fundo chato previamente tarado a 105°C. Adicionou-se éter em 

quantidade suficiente para um Soxhlet e meio. A extração ocorreu de forma contínua por 8 

horas. Após este período, o cartucho foi retirado, destilou-se o éter e transferiu-se o balão com 

o resíduo extraído para uma estufa a 105°C por uma hora. Resfriou-se em dessecador até a 

temperatura ambiente e pesou-se. Repitiu-se as operações de aquecimento por 30 minutos na 

estufa e resfriamento até peso constante. 

O resultado foi expresso em porcentagem [m (m)
-1

], ou seja g (100g)
-1

 , conforme a 

equação 20: 

 

Lipídios = (Pf - Pb) / Pa                             (Equação 20) 

 

Sendo: 

Pf: peso final do balão com resíduo seco (g) 

Pb: peso do balão vazio (g) 

Pa: peso da amostra (g) 

 

4.2.3.13  pH 

 Para a medida do pH das amostras foi utilizado o potenciômetro Tec - 3MP - 

TECNAL, seguindo o método 943.02 da AOAC (1997).  

Utilizou-se soluções tampão comerciais de pH 4,0 e 7,0 para a calibração do 

potenciômetro. Após calibração, imergiu-se o eletrodo no béquer contendo a amostra 

homogeneizada a 20 °C (± 2 °C). Os resultados foram expressos com duas casas decimais. 

 

4.2.3.14  Proteínas 

A quantidade de proteínas das amostras foi determinada pelo método de Kjeldahl 

036/IV descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).  

Pesou-se cerca de 0,4 g de amostra em papel de seda. Transferiu-se para o tubo de 

digestão. Adicionou-se 5 mL de ácido sulfúrico PA e cerca de 1 g da mistura catalítica. 
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Levou-se ao aquecimento em digestor, dentro da capela, a 50°C e aumentou-se 

gradativamente a temperatura de 50°C por vez, até 350°C, evitando a formação de espuma. A 

digestão foi concluída quando a solução se tornou azul-esverdeada límpida e livre de material 

não digerido (pontos pretos). Após esfriar, conectou-se o tubo ao aparelho de destilação, o 

qual tinha a ponta de seu condensador mergulhada em 10 mL de solução de H3BO3 a 2% 

contendo 3 gotas do indicador de Andersen, em erlenmeyer de 250 mL graduado. 

Adicionou-se lentamente a solução de NaOH 50% [m (m)
-1

] ao tubo contendo a 

amostra até o aparecimento de precipitado pardo escuro e procedeu-se a destilação de forma 

moderada até atingir o volume de 50 mL. Depois titulou-se o destilado com solução de H2SO4 

a 0,02 M. 

A preparação das soluções está detalhada a seguir: 

 

Preparo da mistura catalisadora: misturou-se em um grall, 20 g sulfato de cobre (CuSO4) 

(seco em estufa por 2 h a 105°C) e 200 g sulfato de potássio (K2SO4). Triturou-se com pistilo 

até obter uma mistura bem fina e homogênea. 

 

Preparo do indicador de Andersen: preparou-se uma solução de 0,2 g de vermelho de metila e 

0,1 g de vermelho de bromecrezou em 200 mL de álcool etílico a 70% [v (v)
-1

].  

 

 O resultado foi expresso em teor de nitrogênio calculado pela equação 21: 

 

   = (V x   x 0,0016 x 14 x 100) / m                       (Equação 21) 

Sendo: 

%N: porcentagem de nitrogênio  

V: volume (mL) de H2SO4 gasto na titulação 

M: molaridade do H2SO4  

m: massa da amostra (g) 

 

4.2.3.15 Sólidos solúveis 

O teor de sólidos solúveis foi determinado por refratometria. Transferiu-se 3 gotas da 

amostra homogeneizada para o prisma do refratômetro. A leitura foi realizada diretamente na 

escala de graus Brix do equipamento. 
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4.2.3.16  Umidade 

A umidade foi determinada conforme técnica descrita pelo método oficial 925.10 da 

AOAC (1997). 

Pesou-se cerca de 3 g de amostra em cápsulas de metal, previamente taradas por 3 

horas em estufa a 105°C. Levou-se as cápsulas para estufa a 105°C por 3 horas, resfriou-se 

em dessecador por 45 minutos e pesou-se. Retornou-se as capsulas para a estufa e repetiu-se o 

procedimento até peso constante.    

O resultado foi expresso em porcentagem [g (100g)
-1

] conforme equação 22: 

 

Umidade = (Pf - Pc) / Pa                           (Equação 22) 

 

Sendo: 

Pf: peso final da capsula com amostra seca (g) 

Pc: peso da capsula vazia (g) 

Pa: peso da amostra (g) 

 

4.2.3.17  Taninos condensados 

Os taninos condensados foram determinados a partir de adaptações do método da 

vanilina descrito em Queiroz, Morais e Nascimento (2002). 

A solução de vanilina foi preparada, dissolvendo-se 0,2 g de vanilina em 100 mL de 

ácido sulfúrico a 30% [v (v)
-1

]. Em tubos de ensaio inseriu-se 100 μL da amostra e 

acrescentou-se 3,0 mL de solução de vanilina em ácido sulfúrico. Aguardou-se 15 minutos em 

temperatura ambiente e mediu-se então a absorbância a 500 nm, utilizando-se o mesmo 

aparelho de espectrofotometria citado anteriormente.  

Preparou-se uma curva padrão de catequina em concentrações de 200, 100, 50, 25 e 

12,5 mg (L)
-1

. Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de catequina por 100 mL 

de amostra. 

 

4.2.4 Análise dos dados 

Os resultados das análises físico-químicas do hidrolisado, fermentado alcoólico e do 

vinagre foram provenientes de três repetições, sendo cada repetição analisada em triplicata. 

Os resultados das triplicatas foram submetidos ao cálculo de média e o desvio padrão sobre as 

médias das triplicatas foi calculado pelo Microsoft Office Excel 2007. O resultado médio foi 
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calculado pela média das três repetições e o coeficiente de variação foi calculado sobre o 

desvio padrão e o resultado médio.   

O Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) utilizado na otimização da 

hidrólise enzimática foi avaliado através da aplicação de Metodologia de Superfície de 

Resposta (MSR), análise de resíduos e efeito dos fatores. 

Os efeitos principais e de interações dos fatores foram calculados em função das 

respostas (conversão em açúcar redutor e teor de sólidos solúveis), segundo o programa 

“Statistica” 7.0, analisando estatisticamente a 95% de limite de confiança (p < 0,05). A 

visualização da significância dos fatores foi realizada através da construção do gráfico de 

Pareto pelo mesmo programa. 

  A análise de resíduos consistiu no teste de significância do modelo, baseado na 

Análise de Variância (ANOVA); na determinação do coeficiente de determinação (R
2
), que 

fornece uma medida da proporção da variação (através da equação de regressão); do 

coeficiente de variação, da falta de ajuste; fornecidos pelo programa SAS versão 6.11. O 

ajuste do modelo foi realizado pelo programa “Statistica” versão 7.0, eliminando os efeitos 

não significativos (p > 0,05), desde que o coeficiente de determinação ajustado (Raj) 

aumentasse seu valor. Quando este fato não foi observado, alguns efeitos foram mantidos para 

a melhoria do ajuste. 

As curvas de nível e superfícies de respostas foram geradas a partir do modelo 

ajustado pelo programa “Statistica” versão 7.0 com o propósito de definir as faixas ótimas 

operacionais de cada variável para o processo de hidrólise enzimática da casca de mandioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1  PARTE 1: OBTENÇÃO DO AÇÚCAR 

 

5.1.1  Caracterização físico-química da matéria-prima 

Segundo a metodologia descrita no item 4.2.3, foram realizadas as análises para a 

caracterização da casca de mandioca. A secagem da casca de mandioca foi realizada em três 

repetições e as análises físico-químicas de cada repetição foram realizadas em triplicata. Os 

resultados médios das repetições estão apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Valores médios para os parâmetros  pH, umidade, acidez, amido, açúcares 

redutores, cinzas, lipídios e proteínas da farinha da casca da mandioca comparados com dados 

de outros autores. 

Parâmetro 
Experimento em 

estudo 
Outros autores 

pH 
4,85 ± 0,05 

(1,13) 
4,16 a 6,10

A
; 4,53 a 4,95

B 

Umidade da farinha 

[g (100g)
-1

] 

11,75 ± 0,14 

(1,18) 
3,1 a 11,57

A
; 8,10 a 12,02

B 

Umidade da casca de mandioca 

[g (100g)
-1

] 

72,53 ± 0,09 

(0,12) 
85,00

C 

Base seca 

Acidez  

[mL NaOH 1M (100g)
-1

] 

5,18 ± 0,13 

(2,44) 
2,08 a 7,40

A
; 1,09 a 2,89

B 

Amido [g (100g)
-1

] 
60,68 ± 1,86 

(3,06) 
58,10

C
; 48,00

D
; 35,38

E 

Açúcares redutores 

[g (100g)
-1

] 

1,08 ± 0,03 

(2,36) 
0,26 a 3,35

A 

Cinzas [g (100g)
-1

] 
1,63 ± 0,04 

(2,76) 
4,00

C
; 2,20

D 

Lipídios [g (100g)
-1

] 
0,86 ± 0,02 

(2,61) 
0,15 a 1,39

A
; 0,80

E 

Proteína [g (100g)
-1

] 
3,97 ± 0,05 

(1,19) 
3,37

C
; 3,70

D
; 4,55

E 

A
Referente aos menores e maiores resultados de 15 farinhas de mandioca de diversos estados brasileiros, 

segundo Dias e Leonel (2006); 
B
Souza et al. (2008a); 

C
 Prado et al. (2000); 

D
 Marques et al. (2000); 

E
 Menezes et 

al. (2004). 

 

Os autores Prado et al. (2000), Marques et al. (2000) e Menezes et al. (2004), 

estudaram o efeito da casca de mandioca em rações para animais. Alguns parâmetros não 

foram avaliados por esses autores, por isso a comparação desses foi realizada com valores 



65 

 

observados por Dias e Leonel (2006) e Souza et al. (2008a) estudando farinhas comerciais de 

mandioca de diferentes estados brasileiros. 

O pH é um fator de grande importância para o desenvolvimento de microrganismos no 

alimento. Em função deste parâmetro, de acordo com Hoffmann (2001), os alimentos podem 

ser classificados em: pouco ácidos (pH > 4,5), ácidos (4,5 a 4,0) e muito ácidos (<4,0). Diante 

desta classificação, a amostra de farinha analisada foi considerada pouco ácida (pH 4,85). As 

farinhas de mandioca do estado do Acre analisadas por Souza et al. (2008a) também 

apresentaram caráter pouco ácido, já os valores encontrados por Dias e Leonel (2006) 

estudando farinhas de mandioca de diversos estados brasileiros, permitiram classificá-las em 

ácidas e pouco ácidas. 

A avaliação do teor de umidade da farinha de mandioca tem grande importância, em 

razão da influência deste teor na vida de prateleira dos alimentos, tendo em vista que níveis 

maiores que 13 g (100g)
-1

 podem proporcionar crescimento microbiano e deterioração em 

curto tempo. Dessa forma, baixos percentuais de umidade são favoráveis a uma maior 

estabilidade e vida de prateleira do produto (CHISTÉ et al., 2006). Para comparar os dados 

obtidos neste experimento com a legislação vigente no Brasil, baseou-se na portaria n° 554, 

de 30 de agosto de 1995, que trata sobre as normas de identidade, qualidade, apresentação, 

embalagem, armazenamento e transporte da farinha de mandioca, já que não se tem uma 

portaria específica para farinha de casca de mandioca. A amostra analisada está de acordo 

com o padrão estabelecido por esta legislação (máximo de 10 a 13 g (100g)
-1

) (BRASIL, 

1995), pois apresentou 11,75 g (100g)
-1

 de umidade. A umidade da farinha de casca de 

mandioca, dentre as amostras de farinhas comerciais de mandioca analisadas por Dias e 

Leonel (2006), aproximou-se da farinha d’água do  aranhão [11,57 g (100g)
-1

], sendo 1,56% 

maior. Dentre as analisadas por Souza et al. (2008a), a farinha de mandioca da cultivar 

Branquinha e Chico Anjo do estado do Acre [12,02 g (100g)
-1

] obteve a umidade mais 

próxima a farinha de casca de mandioca, 2,25% maior. A variação nos teores de umidade está 

relacionada com o processo de fabricação de cada farinha, devido a diferenças quanto ao tipo 

de forno, tempo e temperatura empregados durante a secagem (CHISTÉ et al., 2006; 

VILPOUX, 2003).  

A umidade da casca de mandioca analisada por Prado et al. (2000) foi de 85 g (100g)
-

1
, valor 17,19% acima ao determinado no presente trabalho (72,53 g (100g)

-1
). A diferença 

observada é comum para esse componente e já foi citada por outros autores. Pode ser 

atribuída a diversos fatores, como diferentes variedades de mandioca, épocas de plantio e 

colheita. Como observado por Oliveira e Moraes (2009) em estudo sobre a umidade de 



66 

 

mandioca cultivar IAC 576-70. Os autores observaram que o teor de umidade das raízes 

decresceu de forma progressiva à medida que a idade da planta aumentava. Outros autores 

citam a perda de umidade pelas raízes de mandioca durante o armazenamento, sendo uma das 

principais causas promotoras de deterioração fisiológica pós-colheita em mandioca 

(CAMPOS; CARVALHO, 1992; RICKARD, 1985).  

A acidez da farinha da casca de mandioca apresentou valor médio de 5,18 mL NaOH 

1M (100g)
-1

, 42,08% acima do valor máximo permitido pela legislação brasileira [3,00 mL 

NaOH 1M (100g)
-1

] (BRASIL, 1995). O teor de acidez elevado pode indicar falta de higiene 

no processo e/ou uma grande exposição do material à temperatura ambiente elevada, com 

aumento da fermentação (DIAS; LEONEL, 2006). A primeira hipótese é pouco provável, pois 

este trabalho foi conduzido em boas condições higiênico-sanitárias. A alta acidez pode ser 

atribuída ao período de exposição da casca de mandioca do momento da coleta da mandioca 

até as etapas de processamento da farinha. As farinhas de mandiocas analisadas por Dias e 

Leonel (2006) obtiveram acidez de 2,08 a 7,40 mL NaOH 1M (100g)
-1

, dentre as quais, 

aproximadamente 27% apresentaram-se de acordo com a legislação. A farinha seca 

classificada como grossa e branca apresentou acidez semelhante [5,20 mL NaOH 1M (100g)
-

1
] à farinha de casca de mandioca do presente estudo. Souza et al. (2008a) encontraram acidez 

de 1,09 a 2,89 mL NaOH 1M (100g)
-1

 nas farinhas de mandioca comercializadas no 

município de Cruzeiro do Sul – AC. A farinha da região Alto Pentecostes oriunda da cultivar 

Caboquinha apresentou a maior acidez  [2,89 mL NaOH 1M (100g)
-1

], sendo 44,21% menor 

do que a encontrada no presente trabalho. A acidez está relacionada com o processo de 

fabricação de cada farinha de mandioca, sendo, o tempo de fermentação da massa de 

mandioca triturada e o tempo de prensagem, fatores que influenciam nos valores deste 

parâmetro. 

O teor de amido da casca de mandioca foi de 60,68 g (100g)
-1

, valor 4,25%, 20,90 e 

41,69% acima aos encontrados por Prado et al. (2000),  Marques et al. (2000) e Menezes et al. 

(2004), respectivamente. A quantidade de amido na casca de mandioca está relacionada com o 

processo de extração da mesma. O equipamento chamado de lavador-descascador, já citado 

anteriormente (Figura 3a), possui hastes que através de movimentos giratórios promovem o 

atrito entre as raízes, retirando desta forma a casca de mandioca. Dependendo da eficiência 

desse equipamento, o atrito pode ocasionar uma maior retirada de lascas de mandioca, 

conseqüentemente um maior teor de amido na casca de mandioca e uma quantidade maior de 

resíduo. Segundo Cereda (1994) e Leonel (2001), a quantidade desses resíduos varia em 

função de fatores culturais e do equipamento utilizado; e a variação da composição química 
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da raiz de mandioca e de seus resíduos, pode ocorrer devido à metodologia de análise, assim 

como das variedades de mandioca. Oliveira e Moraes (2009) observaram que com o aumento 

da idade, as raízes vão se tornando mais rígidas, devendo a colheita da cultivar IAC 576-70 

analisada por eles ser realizada até os 10 meses de idade, a fim de manter a integridade dos 

equipamentos utilizados para o corte e descascamento, já que a dificuldade de retirada da 

entrecasca aumenta significativamente após esse período.  

O valor de açúcar redutor encontrado na farinha de casca de mandioca foi de 1,08 g 

(100g)
-1

. Dentre as farinhas de mandioca analisadas por Dias e Leonel (2006), a farinha seca, 

considerada fina e amarela, apresentou quantidade de açúcar total semelhante [1,07 g (100g)
-

1
].  A quantidade de açúcares na mandioca é influenciada pelo processo de fermentação 

natural que ocorre na indústria. Sendo assim, quanto maior o tempo de exposição da amostra a 

este processo, menor o valor de açúcares, pois estes são consumidos durante a fermentação 

(CASSONI, 2008).  

A cinza é o resíduo mineral fixo resultante da incineração da amostra e valores 

maiores que a tolerância máxima permitida pela legislação brasileira para farinhas de 

mandioca (1,5 a 2,0 g (100g)
-1

) podem ser um indicativo de teores significativos de Ca, P, Fe 

e Mg, como também, mais provavelmente, indicam contaminação por material estranho ao 

produto ocasionado por falhas em algumas etapas do processamento (BRASIL, 1995; 

PAIVA, 1991). Desta forma, níveis baixos de cinzas na farinha de mandioca são favoráveis 

para uma maior qualidade desta. O teor de cinzas da amostra analisada (1,63 g (100g)
-1

) está 

de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação brasileira para farinha de mandioca. 

Os valores de cinza para a casca de mandioca encontrados por Prado et al. (2000) 

[4,00 g (100g)
-1

] e Marques et al. (2000) [2,20 g (100g)
-1

] foram 145,40% e 34,97% maiores 

que o encontrado no presente trabalho, respectivamente. O alto teor de cinzas pode indicar 

presença de sujidades inorgânicas, como terra e areia (DIAS; LEONEL, 2006). O fato da 

casca de mandioca do presente trabalho ter passado por um processo de lavagem e sanitização 

após coleta na indústria, pode ter contribuído para um menor teor de cinza comparado aos 

outros autores que não citaram tal procedimento.  

O lipídio dosado na casca de mandioca foi de 0,86 g (100g)
-1

, valor 7,5% maior que o 

quantificado por Menezes et al. (2004) [0,80 g (100g)
-1

]. Dentre as farinhas de mandioca 

analisadas por Dias e Leonel (2006), a farinha d’água, classificada como fina e amarela 

apresentou o teor de lipídio [0,79 g (100g)
-1

] mais próximo a farinha de casca de mandioca do 

presente trabalho, 8,14% menor. Os baixos teores de lipídios são devidos a própria 
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composição da raiz de mandioca, que apresenta em média 0,3 g (100g)
-1

 de matéria graxa (% 

em massa seca) (CEREDA; VILPOUX; TAKAHASHI, 2003; DIAS; LEONEL, 2006).  

A casca de mandioca em estudo apresentou teor de proteína de 3,97 g (100g)
-1

, valor 

6,8 e 15,11% acima dos valores relatados por Marques et al. (2000) (3,70 g (100g)
-1

) e Prado 

et al. (2000) (3,37 g (100g)
-1

), respectivamente. O teor de proteína encontrado por Menezes et 

al. (2004) na casca de mandioca (4,55 g (100g)
-1

) foi 14,61% maior do que o valor encontrado 

neste estudo. 

 

5.1.2  Atividade enzimática da α-amilase e amiloglucosidase 

A otimização da hidrólise enzimática da casca de mandioca foi realizada variando, 

dentre outros parâmetros, a concentração de enzimas, sendo assim, foi necessário analisar a 

atividade enzimática das enzimas α-amilase (SPRING ALFA 125.000) e amiloglucosidase 

(SPRING AG BR), para dosá-las com base na unidade enzimática. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Atividade enzimática da α-amilase e amiloglucosidade. 

Enzima Atividade enzimática [U (g de enzima)
-1

] 

α-amilase 808,07 ± 19,92 

(2,46) 

Amiloglucosidase 691,90 ± 13,86 

(2,00) 
U= unidade enzimática 

 

Apesar das tentativas de padronização internacional, a atividade enzimática das 

preparações é específica de cada produtor ou comerciante. As enzimas exigem temperaturas e 

pH diferentes, dificultando a comparação das atividades a partir das fichas técnicas dos 

produtos e com dados de outros estudos. Além da variedade de metodologias e adaptações 

que elevam o grau de dificuldade das comparações de resultados. 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi empregada por Moraes, Astol Filho e 

Ulhoa (1999) em estudo sobre a purificação de proteína de fusão formada pela α-amilase de 

B. subtilis e a amiloglucosidase de A. awamori e expressa em S. cerevisiae. As cepas de S. 

cerevisiae foram cultivadas em 25 mL de meio SDAspGlu suplementado com 0,05% de 

histidina por 2 dias a 30 °C, com agitação. A atividade enzimática total da α-amilase foi de 

107 U (mL)
-1

 e da amiloglucosidase foi de 303 U (mL)
-1

, valores 86,76 e 56,21% menores que 

os encontrados no presente trabalho, respectivamente. Isso porque o estudo trata-se da 
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produção de enzimas em menor escala, além de utilizar novas cepas de S. cerevisiae 

transformadas geneticamente com genes heterólogos de amilases.  

  

5.1.3 Otimização da hidrólise enzimática do amido da casca de mandioca 

A hidrólise enzimática foi realizada com o propósito de disponibilizar os açúcares 

fermentescíveis para as etapas de fermentações, e foi dividida em dois ensaios. Inicialmente, 

no primeiro ensaio, analisou-se os efeitos das concentrações da enzima α-amilase (α-a) e da 

enzima amiloglucosidase (amg) para encontrar a faixa ideal de estudo dessas variáveis.  

O segundo ensaio foi realizado para a otimização do processo, em que se estudou a 

ação de cada enzima separadamente, levando em consideração além da concentração das 

enzimas, tempo e temperatura. As variáveis respostas dos dois ensaios (a conversão do amido 

em açúcares redutores e a concentração de sólidos solúveis) estão expressas nos resultados 

apresentados a seguir. 

 

5.1.3.1  Primeiro ensaio 

Os dados obtidos para a conversão do amido em açúcar redutor (CAR) e sólidos 

solúveis (SS) no primeiro ensaio, assim como as condições de concentração da α-amilase e da 

amiloglucosidase de cada experimento, podem ser observados na Tabela 12. 

A análise dos resultados obtidos para a concentração de α-amilase e amiloglucosidase, 

tendo como resposta a conversão em açúcar redutor e o teor de sólidos solúveis, foi realizada 

através de métodos estatísticos, utilizando-se o programa “Statistica” versão 7.0 e o SAS 

System 6.11. Os efeitos principais e de interação das variáveis independentes foram 

considerados com um limite de confiança de 95%. 
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Tabela 12. Delineamento experimental e valores médios da conversão em açúcares redutores 

e do teor de sólidos solúveis do primeiro ensaio da hidrólise enzimática da casca de mandioca. 

Experimentos 

Variáveis independentes Respostas 

X1  

U (g amido)
-1

 

X2  

U (g amido)
-1

 

CAR 

 g (100g)
-1

 

SS  

(°Brix) 

1 15,8 126,5 91,6  9,0 

2 44,2 126,5 91,5  9,1 

3 15,8 353,5 107,5  11,7 

4 44,2 353,5 109,1  11,9 

5 10 240 95,4  10,4 

6 50 240 95,3  10,4 

7 30 80 81,3  8,1 

8 30 400 107,8  12,1 

9 30 240 98,6  10,2 

10 30 240 102,6  10,2 

11 30 240 97,8  10 

12 30 240 98,4  10 

13 30 240 102,4  10,2 

X1 = concentração de α-amilase; X2 = concentração de amiloglucosidase; CAR = conversão em açúcar redutor e 

SS = sólidos solúveis. 

 

5.1.3.1.1 Conversão em açúcar redutor (CAR) 

5.1.3.1.1.1 Efeito dos fatores 

Os efeitos principais e de interações foram calculados, em função da conversão em 

açúcar redutor, segundo o programa “Statistica” 7.0. Para que os efeitos calculados sejam 

estatisticamente significativos, o valor de “p” correspondente deve ser menor que 0,05, ao 

limite de confiança de 95 %. Portanto, o efeito linear da concentração de amiloglucosidase (p 

= 0,000095) foi significativo; o efeito quadrático da concentração de amiloglucosidase (p = 

0,23) e α-amilase (p = 0,37), o efeito da interação da concentração de α-amilase e 

amiloglucosidase (p = 0,80) e o efeito linear da concentração de α-amilase (p = 0,88) não 

foram significativos, como apresenta o Diagrama de Pareto (Figura 11). 
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Figura 11. Diagrama de Pareto para a CAR no primeiro ensaio da hidrólise enzimática da 

casca de mandioca. 

 

O diagrama é uma das formas de se avaliar visualmente a influência dos fatores 

estudados na resposta. A magnitude dos efeitos é representada pelas colunas enquanto que a 

linha transversal às colunas representa a magnitude dos efeitos com significado estatístico 

para p=0,05, ou seja, os fatores que são estatisticamente significativos ao nível de 95% de 

confiança. O cálculo dos efeitos lineares (L) e quadráticos (Q) indica o quanto deve ser 

grande o efeito para ter significado estatisticamente. As variáveis que apresentam valores 

positivos indicam que o aumento de seus níveis proporciona uma maior na resposta, e os 

valores negativos de forma inversa. 

Observando-se o gráfico da Figura 11, é possível afirmar que a concentração de 

amiloglucosidase (L) foi a variável que mais influenciou na CAR. Essa influência foi positiva, 

ou seja, o aumento da concentração de amiloglucosidase proporciona o  aumento da CAR.  

Sabe-se que a velocidade de reação enzimática é proporcional à concentração de 

enzimas e que esta velocidade possui uma dependência hiperbólica com a concentração do 

substrato. Para baixas concentrações de substrato, a velocidade é, aproximadamente, 

proporcional à sua concentração, porém para altas concentrações do substrato, a velocidade 

tende para um valor assintótico, designado pela velocidade máxima (FRIEDMAN, 1994; 

PETER et al., 1987). A velocidade máxima ocorre quando todas as enzimas estão na forma 

complexada, ou seja, todas as enzimas estão saturadas de substrato. A partir deste momento, a 

quantidade de enzima adicionada não altera mais a velocidade de reação (EVANGELISTA et 

al., 2005). 
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As concentrações analisadas no presente estudo não permitiram essa observação, pois 

houve aumento da CAR com o aumento da variável em toda a faixa estudada. Caso utilizasse 

valores maiores que 400 U (g amido)
-1 

de amiloglucosidase,
 
provavelmente, este fato seria 

observado, pois rendimentos de 110%, considerados como máximo, foram observados nessa 

concentração (Figura 12). 

 

        

                      (a)                                                                           (b) 

Figura 12. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre a 

conversão em AR, em função da concentração α-amilase e amiloglucosidase para o primeiro 

ensaio da hidrólise enzimática da casca de mandioca.  

 

5.1.3.1.1.2 Análise dos resíduos 

 Diante da significância dos efeitos, propõe-se o ajuste do modelo. Apesar do efeito 

quadrático da concentração de α-amilase e o efeito quadrático da concentração de 

amiloglucosidase não terem sido significativos, eles foram mantidos para a melhoria do 

ajuste. Já o efeito linear da concentração de α-amilase e o efeito da interação da concentração 

de α-amilase e amiloglucosidase foram eliminados. A equação do modelo ajustado foi obtida 

em função dos coeficientes de regressão e ajustada aos dados experimentais, demonstrando 

quais das variáveis estudadas afetam a resposta (CAR) (Tabela 13). 

A análise de variância para a CAR, realizada pelo programa SAS System 6.11, 

mostrou que o modelo matemático completo foi significativo (p = 0,0017) e apresentou falta 

de ajuste não significativa (FA = 0,1143), coeficiente de variação de 3,17  e coeficiente de 

determinação de 90,35%. Portanto, os resultados obtidos demonstram que o modelo pode ser 

utilizado com fins preditivos. O coeficiente de determinação (R
2
) fornece uma medida da 
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proporção da variação explicada pela equação de regressão em relação à variação das 

respostas. Em geral, se expressa o R
2
 em termos de porcentagem, ou seja, significa quanto em 

porcentagem nos resultados podem ser explicados (SARAMAGO; SILVA 2005). O modelo 

ajustado pelo programa “Statistica” 7.0 apresentou R
2
 de 90,22% e Raj de 86,96% (Tabela 

13). 

 

Tabela 13. Modelo ajustado de regressão múltipla, coeficiente de determinação (R
2
), 

coeficiente de determinação ajustado (Raj), coeficiente de variação (CV), falta de ajuste (FA), 

e probabilidade (p) para a conversão em açúcares redutores [CAR – g (100g) 
-1

] do primeiro 

ensaio da hidrólise de casca de mandioca em função da concentração de α-amilase (X1) e de 

amiloglucosidase (X2). 

Resp Equação ajustada R
2
 Raj CV FA p 

CAR Y = 100,15 – 2,32 X1
2 

+ 17,78 X2
 
– 3,11 X2

2
 0,90 0,87 3,17 0,1143 0,0017 

Y: resposta; X1: concentração de α-amilase [U (g amido)
-1

]; X2: concentração de amiloglucosidase [U (g amido)
-

1
]; AR: açúcar redutor [g (100g)

-1
]. 

Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 

resposta. 

 

5.1.3.1.1.3 Análise da superfície de resposta 

A partir do modelo ajustado, foram traçados gráficos de superfície de resposta e de 

curvas de nível, pelo programa “Statistica” 7.0, que apresentam a variação da conversão em 

AR em função da concentração de α-amilase e amiloglucosidase, como pode ser observado na 

Figura 12. 

A conversão do amido em açúcares redutores na hidrólise enzimática da casca de 

mandioca, apresentou uma variação de 81,3 a 109,1%. Rendimentos acima de 100% são 

normais, pois o fracionamento do amido em cadeias menores é acompanhado pela adição de 

uma molécula de água (hidrólise) em cada ligação rompida, o que acarreta aumento do peso 

de amido fracionado e conseqüentemente um aumento do rendimento. Por exemplo, no caso 

teórico de hidrolise total de amido em moléculas de glicose, 1g de amido daria 1,1 de glicose, 

com rendimento de 110%. Esse aumento de rendimento é dependente do DE (Dextrose 

Equivalente), que corresponde também à porcentagem de moléculas de água que entram nas 

cadeias de amido. A conversão enzimática de um amido em glicose de DE 38 apresenta 

rendimento de 103,8% (SURMELY et al., 2003). 

Na superfície de resposta e na curva de nível apresentadas na Figura 12, os maiores 

valores [acima de 100 g (100g)
-1

] foram observados quando a amostra foi hidrolisada com 
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maiores concentrações de amiloglucosidase [acima de 240 U (g amido)
-1

] e em toda a faixa de 

concentração de α-amilase [10 a 50 U (g amido)
-1

], mostrando que o mínimo de α-amilase, 10 

[U (g amido)
-1

], é suficiente para a máxima hidrólise nas condições padronizadas neste 

estudo. Este foi observado por Saito e Cabello (2007) quando estudaram diferentes 

concentrações de α-amilase na hidrólise de polpa de mandioca para a produção de etanol 

(1KNU/4g amido, 1KNU/8g amido e 1KNU/12g amido, em que KNU é a unidade 

enzimática). Os ensaios indicaram que a melhor concentração da enzima α-amilase foi de 

1KNU/12g amido, ou seja, a menor concentração de enzima foi suficiente para gerar o maior 

teor de açúcar redutor, pois a partir dessa quantidade de enzima, a reação se tornou saturada. 

A extensão da faixa de concentração de α-amilase estudada no presente estudo 

acarretou na ausência de significância dessa variável, já que diferentes concentrações geraram 

a mesma CAR, não surtindo efeito na resposta para este caso específico. Sendo assim, valores 

menores de concentração de α-amilase deveriam ser estudados. O efeito da concentração de 

amiloglucosidase foi linearmente significativo, pois houve aumento da CAR com o aumento 

da variável em toda a faixa estudada. Entretanto, se a faixa fosse ampliada, essa tendência 

linear não seria mais observada, pois possivelmente não haveria valores maiores de CAR, já 

que a maior concentração de 400 [U (g amido)
-1

] atingiu o máximo de rendimento de hidrólise 

(110%).  

 

5.1.3.1.2  Sólidos solúveis (SS) 

5.1.3.1.2.1 Efeito dos fatores 

Os efeitos principais e de interações foram calculados, em função do teor de sólidos 

solúveis, segundo o programa “Statistica” 7.0. O efeito linear da concentração de 

amiloglucosidase (p = 0) e o efeito quadrático da concentração de α-amilase (p = 0,0084) 

foram significativos. O efeito linear da concentração de α-amilase (p = 0,25), o efeito 

quadrático da concentração de amiloglucosidase (p = 0,60) e o efeito da interação da 

concentração de α-amilase e amiloglucosidase (p = 1,00) não foram significativos (Figura 13).  

Observando-se o gráfico da Figura 13, é possível afirmar que a concentração de 

amiloglucosidase (L) foi a que mais produziu efeito nas respostas do teor de SS, seguida da 

concentração de α-amilase (Q). As influências foram positivas, isto é, o aumento da 

concentração das enzimas proporciona o aumento do teor de SS. Assim como para a resposta 

CAR, o efeito da concentração de amiloglucosidase foi linear, ocorrendo aumento do teor de 

SS com o aumento da variável em toda a faixa estudada. O efeito da concentração de α-
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amilase foi quadrático, indicando que houve aumento do teor de SS até certo ponto e depois 

esse teor diminuiu.  

 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto para o teor de SS na hidrólise enzimática da casca de 

mandioca. 

 

Este fato foi observado por Pradeep, Goud e Reddy (2010) em estudo da fermentação 

alcoólica do Ragi, um cereal muito consumido no sul da Índia, também chamado de capim ou 

milheto africano. A liquefação foi realizada com a enzima α-amilase em diferentes dosagens 

(0,1-0,5% v/m) e o maior teor de sólidos solúveis foi observado quando se utilizou 0,3% 

(v/m) de enzima. Não houve aumento no teor de SS a partir dessa concentração, mostrando 

que as enzimas ficaram saturadas de substrato. 

  

5.1.3.1.2.2 Análise dos resíduos 

No ajuste do modelo, o efeito linear da concentração de α-amilase, mesmo não sendo 

significativo, foi mantido para melhoria do ajuste e foram eliminados o efeito quadrático da 

concentração de amiloglucosidase e o efeito da interação da concentração de α-amilase e 

amiloglucosidase. A equação do modelo ajustado pode ser observada na Tabela 14. 

A análise de variância para o teor de SS, realizada pelo programa SAS System 6.11, 

mostrou que o modelo matemático completo foi significativo (p = 0), apresentando falta de 

ajuste não significativa (FA = 0,2696) e coeficiente de variação de 1,26 % com 99,19% das 

respostas explicáveis. Portanto, os resultados obtidos demonstram que o modelo pode ser 
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utilizado com fins preditivos. O modelo ajustado pelo programa “Statistica” 7.0 apresentou R
2
 

de 99,15 e Raj de 98,86 (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Modelo ajustado de regressão múltipla, coeficiente de determinação (R
2
), 

coeficiente de determinação ajustado (Raj), coeficiente de variação (CV), falta de ajuste (FA), 

e probabilidade (p) para o teor de sólidos solúveis (SS - °Brix) do hidrolisado de casca de 

mandioca em função da concentração α-amilase (X1) e amiloglucosidase (X2). 

Resposta Equação ajustada R
2
 Raj CV FA p 

SS Y = 10,14 + 0,255 X1 + 0,003 X1
2
 0,99 0,99 1,26 0,27 0 

SS: teor de sólidos solúveis (°Brix);Y: resposta; X1: concentração de α-amilase [U (g amido)
-1

]; X2: concentração 

de amiloglucosidase [U (g amido)
-1

].  

Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 

resposta. 

 

5.1.3.1.2.3 Análise da superfície de resposta 

A partir do modelo ajustado (Tabela 14), foram traçados gráficos de superfície de 

resposta e de curvas de nível que apresentam a variação do teor de SS em função da 

concentração de α-amilase e amiloglucosidase, como pode ser observado na Figura 14. 

 

           
                           (a)                                                                            (b) 

 

Figura 14. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre o teor 

de SS em função da concentração α-amilase e amiloglucosidase para o primeiro ensaio da 

hidrólise enzimática da casca de mandioca.  

 

O teor de sólidos solúveis na hidrólise enzimática da casca de mandioca apresentou 

uma variação de 8,1 a 12,1°Brix. Os maiores valores de SS (acima de 12°Brix) foram 

observados quando a amostra foi hidrolisada com maiores concentrações de amiloglucosidase 
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[acima de 296,75 U (g amido)
-1

] e em toda a faixa de concentração de α-amilase [10 a 50 U (g 

amido)
-1

], sendo que o teor de SS encontra seu máximo em 30 U (g amido)
-1 

e a partir desse 

valor, o teor de SS começa a decrescer, porém se mantém na faixa de máximo (Figura 14). 

 

5.1.3.2  Segundo ensaio 

Considerando os resultados do primeiro ensaio e a necessidade de otimização, foi 

realizado o segundo ensaio. Para melhor estudo da hidrólise enzimática do amido da casca de 

mandioca, o segundo ensaio foi dividido em dois planejamentos, um para avaliar a etapa de 

liquefação em que a ação da α-amilase reduz as cadeias do amido a cadeias menores, levando 

em consideração as variáveis temperatura, concentração de α-amilase e tempo.  O outro 

planejamento avaliou a sacarificação em que a ação da amiloglucosidase quebra as cadeias do 

amido a cadeias menores provenientes da liquefação, levando em consideração as variáveis 

concentração de amiloglucosidase e tempo.  

A faixa de concentração das enzimas foi baseada nos resultados do primeiro ensaio. 

Como analisado, a faixa da α-amilase [10 a 50 U (g amido)
-1

] deveria ser estudada com 

menores valores, portanto para o segundo ensaio os valores foram de 4 a 20 U (g amido)
-1

. A 

faixa da amiloglucosidase [80 a 400 U (g amido)
-1

] obteve maiores valores para as respostas 

analisadas com concentração acima de 240 U (g amido)
-1

,
 
mas optou-se por trabalhar no 

segundo ensaio com valores de 200 a 300 U (g amido)
-1 

por uma questão de economia de 

enzima. 

As variáveis respostas dos dois planejamentos (a conversão do amido em açúcares 

redutores e a concentração de sólidos solúveis) estão expressas nos resultados apresentados a 

seguir. 

 

5.1.3.2.1 Liquefação  

A análise dos resultados obtidos para a temperatura, concentração de α-amilase e 

tempo, tendo como resposta a conversão em açúcar redutor e o teor de sólidos solúveis, foi 

realizada através de métodos estatísticos, utilizando-se o programa “Statistica” versão 7.0 e 

SAS System 6.11, de acordo com o planejamento fatorial completo 2
3
 com seis repetições no 

ponto central. Os resultados obtidos para a conversão do amido em açúcar redutor (AR) e o 

teor de sólidos solúveis (SS) no decorrer dos experimentos de liquefação da pasta da casca de 

mandioca estão apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15. Delineamento experimental e valores médios da conversão em açúcares redutores 

e sólidos solúveis obtidos na liquefação da casca de mandioca. 

 Variáveis independentes Respostas 

Experimentos X1 X2 X3 CAR (%) SS (°Brix) 

1 30,1 7,2 48,2 68,05 4,8 

2 44,9 7,2 48,2 72,26 4,8 

3 30,1 16,8 48,2 73,48 4,8 

4 44,9 16,8 48,2 74,29 5 

5 30,1 7,2 101,8 60,67 4,8 

6 44,9 7,2 101,8 69,75 4,6 

7 30,1 16,8 101,8 73,06 4,6 

8 44,9 16,8 101,8 77,83 4,8 

9 25 12 75 74,81 5,0 

10 50 12 75 63,49 4,6 

11 37,5 4 75 82,39 4,8 

12 37,5 20 75 85,48 5,0 

13 37,5 12 30 73,85 4,6 

14 37,5 12 120 80,16 5,0 

15 37,5 12 75 83,58 5,0 

16 37,5 12 75 85,64 5,0 

17 37,5 12 75 85,10 5,0 

18 37,5 12 75 83,18 4,8 

19 37,5 12 75 84,57 4,8 

20 37,5 12 75 82,59 5,0 

X1: temperatura (°C); X2: concentração de α-amilase [U (g amido)
-1

] e X3: tempo (minutos). 

 

5.1.3.2.1.1 Conversão em açúcar redutor (CAR) 

5.1.3.2.1.1.1 Efeito dos fatores 

Os efeitos principais e de interações foram calculados, em função da conversão em 

açúcar redutor, segundo o programa “Statistica” 7.0. O efeito quadrático da temperatura (p = 

0,0006) e do tempo (p = 0,0203) foram significativos ao nível de 5% de probabilidade. O 

efeito linear da concentração de α-amilase (p = 0,0571), o efeito da interação da concentração 

de α-amilase com o tempo (p = 0,37), o efeito quadrático da concentração de  α-amilase (p = 

0,40), o efeito da interação da temperatura com o tempo (p = 0,54), o efeito da interação da 
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temperatura com a concentração de α-amilase (p = 0,59), o efeito linear do tempo (p = 0,84) e 

o efeito linear da temperatura (p = 0,99) não foram significativos ao nível de 5% de 

probabilidade, como observado na Figura 15. 

 

 

Figura 15. Diagrama de Pareto para a CAR na liquefação da casca de mandioca. 

 

A temperatura (Q) foi a que mais produziu efeito nas respostas de CAR, seguida do 

tempo (Q). A influência da temperatura foi quadrática, indicando que existe um aumento da 

CAR com o aumento da temperatura até certo ponto e depois a produção diminui, ou seja, há 

uma temperatura na qual a atividade enzimática é máxima ou ótima para aquelas condições. 

Isso porque o efeito da temperatura sobre a cinética de reação enzimática é resultado de dois 

eventos simultâneos. O primeiro evento é caracterizado pelo aumento na velocidade da reação 

catalisada em resposta ao aumento da temperatura do sistema. A elevação da temperatura 

provoca o aumento da energia cinética das moléculas componentes do sistema. Esse efeito é 

observado em um intervalo de temperatura compatível com a estrutura espacial da enzima. No 

segundo evento, temperaturas mais altas levam à desnaturação enzimática por alterarem as 

ligações que conservam a estrutura tridimensional da enzima. Após o rompimento das 

ligações de hidrogênio, que são termolábeis, desencadeia-se uma série de alterações na 

estrutura enzimática, levando a uma nova conformação ou a um estado conformacional 

indefinido (ALMEIDA et al., 2008). 

A mesma situação é encontrada em relação ao tempo, ou seja, há um período de tempo 

na qual a atividade enzimática é máxima ou ótima para aquelas condições. Com isto, a 
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atividade das enzimas, a princípio, é lenta, acelerando, posteriormente, até alcançar seu valor 

máximo, quando a concentração de produtos gerados pelas enzimas faz com que parte destas 

seja inibida e sua atividade se reduza a um valor constante (SANTANA, 2003). 

 

5.1.3.2.1.1.2 Análise dos resíduos  

No ajuste do modelo, o efeito linear e quadrático da concentração de α-amilase, bem 

com o efeito linear da interação da concentração de α-amilase e o tempo não foram 

significativos ao nível de 5% de probabilidade, mas optou-se em mantê-los no modelo para 

melhoria do ajuste. Já o efeito linear da temperatura, tempo, da interação da temperatura com 

a concentração de α-amilase e da interação da temperatura com o tempo foram eliminados. A 

equação do modelo ajustado pode ser observada na Tabela 16.  

A análise de variância para a CAR, realizada pelo programa SAS System 6.11, 

mostrou que, embora o modelo matemático completo seja significativo (p = 0,0246), o R
2 

seja   

77,36% e o coeficiente de variação 6,43, a falta de ajuste foi significativa (FA = 0,0007) e o 

quadrado médio do erro experimental foi alto (QM = 47,26), o que significa que o modelo não 

pode ser usado para fins preditivos. Apesar disso, o efeito quadrático da temperatura e tempo 

foram significativos para a resposta estudada. O modelo ajustado pelo programa “Statistica” 

7.0 apresentou R
2
 de 0,76 e Raj de 0,67 (Tabela 16).  

 

Tabela 16. Modelo ajustado de regressão múltipla, coeficiente de determinação (R
2
), 

coeficiente de determinação ajustado (Raj), coeficiente de variação (CV), falta de ajuste (FA), 

e probabilidade (p) para a conversão em açúcares redutores [CAR – g (100g)
-1

] do hidrolisado 

de casca de mandioca em função da concentração α-amilase (X1) e amiloglucosidase (X2). 

Resp Equação ajustada R
2
 Raj CV FA p 

CAR 

Y = 100,15 – 2,32 X1
2 

+ 17,83 X2
 
– 3,11 

X2
2
 

0,76 0,67 6,43 0,0007 0,0246 

CAR: conversão em açúcar redutor [g (100g)
-1

]; Y: resposta; X1: concentração de α-amilase [U (g amido)
-1

]; X2: 

concentração de amiloglucosidase [U (g amido)
-1

].  

Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 

resposta. 

 

5.1.3.2.1.1.3 Análise da superfície de resposta 

A partir do modelo ajustado foram traçados gráficos de superfície de resposta e de 

curvas de nível que apresentam a variação da conversão em AR em função da temperatura, da 

concentração de α-amilase e do tempo.  Para isso, fixou-se cada variável individualmente nos 

pontos experimentais (ANEXO C), e a melhor resposta foi obtida com tempo fixado no ponto 
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central (Figura 16), a concentração de α-amilase fixada em 16,8 U (g amido)
-1

 (Figura 17) e 

temperatura fixada no ponto central (Figura 18). 

 

     
 

                          (a)                                                                  (b) 

 

Figura 16. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre a 

conversão em AR, em função da temperatura e da concentração de α-amilase na liquefação da 

casca de mandioca, com tempo fixo em 75 minutos. 

 

      
 

                                         (a)                                                                      (b) 

                                        

Figura 17. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre a 

conversão em AR, em função da temperatura e do tempo na liquefação da casca de mandioca, 

com concentração de α-amilase fixa em 16,8 U (g amido)
-1

. 
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                                        (a)                                                                (b) 

 

Figura 18. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre a 

conversão em AR, em função da concentração de α-amilase e do tempo na liquefação da 

casca de mandioca, com temperatura fixa em 37,5°C. 

 

A conversão do amido em açúcares redutores na liquefação da casca de mandioca 

apresentou uma variação de 60,67 a 85,64 g (100g)
-1

. Observou-se que em condições 

intermediárias da hidrólise, ou seja, com temperaturas entre 33,9 e 37,6°C, tempos entre 68,3 

e 88,4 minutos e concentrações de α-amilase acima de 12 U (g amido)
-1

 ocorreu a maior CAR, 

indicando um ponto de máximo valor deste componente no ponto central do experimento. Os 

valores de CAR diminuíram quando a temperatura excedeu o valor de 37,6°C e o tempo de 

88,4 minutos (Figuras 16, 17 e 18). 

O efeito da temperatura foi analisado por Neves et al. (2006) na hidrólise de farinha de 

trigo como substrato para produção de etanol. Para isso, a liquefação  foi realizada nas 

temperaturas de 55 e 75  C, com dois níveis de α-amilase (100 e 200 U / g de farinha). O 

desempenho da hidrólise foi avaliado com base no rendimento da liquefação em maltose (g 

maltose/g farinha). O rendimento da liquefação foi de 0,273 g maltose/g farinha,  quando 

trabalhou em nível reduzido de temperatura (55 °C) e maior atividade da enzima (200 U/g 

farinha), valor maior que os 0,249 g maltose/g farinha encontrados quando elevou-se a 

temperatura (75 °C) na mesma atividade enzimática. A α-amilase apresentou uma temperatura 

ótima de 55°C, valor 31,64% acima do valor encontrado pelo presente trabalho, considerando 

o valor máximo de 37,6°C. Apesar da diferença nas temperaturas, devido a especificidade das 

enzimas trabalhadas, o efeito quadrático da variável foi observado em ambos os estudos, 



83 

 

como no estudo realizado por Sawai et al. (2004), em que analisaram a hidrólise enzimática 

do amido da batata doce com a utilização de β-amilase. As temperaturas utilizadas foram de 

60, 65, 68, 70, 73 e 75°C. O teor de açúcar redutor aumentou em temperaturas até 70°C e 

diminuiu com valores acima deste. O decréscimo da produção de açúcar pelas amilases, a 

partir dos valores de temperatura citados, indica que essas temperaturas foram suficientes para 

desnaturar as enzimas, alterando as ligações da estrutura tridimensional das mesmas 

(ALMEIDA et al., 2008).   

Em relação ao tempo, Evangelista et al. (2005) estudaram o potencial de hidrólise de 

uma nova fonte de enzimas amilolíticas a partir do malte de milho. Os resultados da atividade 

enzimática das sementes de milho durante a germinação de 8 dias, mostrou que  a atividade 

apresentou crescimento lento até o terceiro dia, sendo que no quarto dia alcançou seu valor 

máximo, para depois cair a um valor constante. Com isto, percebe-se que esta geração de 

enzimas, a princípio, é lenta, acelerando, posteriormente, até alcançar seu valor máximo, no 

quarto dia, quando a concentração de produtos gerados pelas enzimas faz com que parte 

destas seja inibida e sua atividade se reduza a um valor constante (SANTANA, 2003). 

 

5.1.3.2.1.2  Sólidos solúveis (SS) 

O modelo completo para o teor de sólidos solúveis não foi significativo ao nível de 5% 

de probabilidade (p = 0,6454) e nenhuma variável independente afetou significativamente a 

resposta. A falta de ajuste foi significativa (0,0788) e o coeficiente de determinação
 
obteve 

valor baixo (R
2 

= 0,41), sendo assim, o modelo não pode ser usado para fins preditivos.   

 

5.1.3.2.2 Sacarificação  

A análise dos resultados obtidos para o tempo e concentração de amiloglucosidase, 

tendo como resposta a conversão em açúcar redutor e o teor de sólidos solúveis, foi realizada 

através de métodos estatísticos, utilizando-se o programa “Statistica” versão 7.0 e SAS 

System 6.11. 

Os resultados obtidos para a conversão do amido em açúcar redutor (CAR) e o teor de 

sólidos solúveis (SS) no decorrer dos experimentos de sacarificação da casca de mandioca 

estão apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17. Delineamento experimental e valores médios da conversão em açúcares redutores 

e sólidos solúveis obtidos na sacarificação da casca de mandioca. 

Experimentos 

Variáveis independentes Respostas 

X1  

 (horas) 

X2  

U (g amido)
-1

 

CAR 

 g (100g)
-1

 

SS  

(°Brix) 

1 15,5 214,5 100,29 9,2 

2 32,5 214,5 108,23 9,8 

3 25,5 285,5 106,99 9,8 

4 32,5 285,5 109,99 10,0 

5 12 250 98,61 9,2 

6 36 250 109,80 9,8 

7 24 200 99,85 9,2 

8 24 300 106,58 9,8 

9 24 250 104,57 9,4 

10 24 250 103,39 9,4 

11 24 250 103,14 9,4 

12 24 250 102,46 9,4 

13 24 250 99,93 9,2 

X1: tempo (horas); X2: concentração de amiloglucosidase [U (g amido)
-1

] 

 

5.1.3.2.2.1 Conversão em açúcar redutor (CAR) 

5.1.3.2.2.1.1 Efeito dos fatores 

Os efeitos principais e de interações foram calculados, em função da conversão em 

açúcar redutor, segundo o programa “Statistica” 7.0. O efeito linear da concentração de 

amiloglucosidase (p = 0,0024) e do tempo (p = 0,0169) foram significativos ao nível de 5% de 

probabilidade. O efeito quadrático da concentração de amiloglucosidase (p = 0,1082), o efeito 

da interação da concentração de amiloglucosidase com o tempo (p = 0,2653) e o efeito 

quadrático do tempo (p = 0,2693) não foram significativos ao nível de 5% de probabilidade, 

como observado na Figura 19. 

Observando-se o gráfico da Figura 19, é possível afirmar que a concentração de 

amiloglucosidase (L) foi a que mais produziu efeito nas respostas de CAR, seguido do tempo 

(L). O aumento da concentração de amiloglucosidase e do tempo levou a um aumento da 

CAR em toda a faixa estudada. Apesar do efeito ter sido linear para as variáveis, sabe-se que 

o aumento da concentração de enzima aumenta a concentração de produto até certo ponto em 
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que os produtos gerados pelas enzimas façam com que parte dessas seja inibida e sua 

atividade se reduza a um valor constante. A partir deste momento, a quantidade de enzima 

adicionada não altera mais a velocidade de reação (EVANGELISTA et al., 2005; SANTANA, 

2003). 

 

 

Figura 19. Diagrama de Pareto para a CAR na sacarificação da casca de mandioca. 

 

Este fato foi observado por Pradeep, Goud e Reddy (2010) em estudo já mencionado 

anteriormente. Para a sacarificação do cereal Ragi foi utilizada amiloglucosidase em 

diferentes dosagens (0,1-0,5% v/m) e obteve-se como resposta o teor de açúcar redutor. O 

maior teor foi observado quando se utilizou 0,4% (v/m) de enzima, mostrando que a partir 

desse momento as enzimas ficaram saturadas de substrato. As concentrações de 

amiloglucosidase analisadas no presente estudo não permitiram essa observação, pois houve 

aumento da CAR com o aumento da variável em toda a faixa estudada.  

 

5.1.3.2.2.1.2 Análise dos resíduos  

Apesar de alguns efeitos não terem sido significativos ao nível de 5% de 

probabilidade, optou-se por não eliminar nenhum deles, pois não houve melhoria no Raj. 

Sendo assim foi considerado o modelo completo e sua equação pode ser observada na Tabela 

18.  

A análise de variância para a CAR, realizada pelo programa SAS System 6.11, 

mostrou que o modelo matemático completo foi significativo (p = 0,0102). O modelo 

completo apresentou falta de ajuste não significativa (FA = 0,2662) e coeficiente de variação 

de 6,43 com 84,10% das respostas explicáveis. Portanto, os resultados obtidos demonstram 
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que o modelo pode ser utilizado para fins preditivos. Como não houve ajuste do modelo o 

programa “Statistica” 7.0 também apresentou R
2
 de 0,84 e Raj de 0,73 (Tabela 18).  

 

Tabela 18. Modelo completo de regressão múltipla, coeficiente de determinação (R
2
), 

coeficiente de determinação ajustado (Raj), coeficiente de variação (CV), falta de ajuste (FA), 

e probabilidade (p) para a conversão em açúcares redutores [AR – g (100g) 
-1

] do hidrolisado 

de casca de mandioca em função da concentração α-amilase (X1) e amiloglucosidase (X2). 

Resp Equação R
2
 Raj CV FA p 

CAR 

Y = 102,69 + 2,25 X1 + 3,35 X2 + 0,93 X1
2
  

– 1,24 X1X2 + 1,43 X2
2
 

0,84 0,73 1,96 0,27 0,01 

CAR: conversão em açúcar redutor [g (100g)
-1

]; Y: resposta; X1: tempo (horas); X2: concentração de 

amiloglucosidase [U (g amido)
-1

].  

Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 

resposta. 

 

5.1.3.2.2.1.3 Análise da superfície de resposta 

A partir do modelo completo foi traçado gráfico de superfície de resposta e de curva 

de nível que apresentam a variação da conversão em AR em função do tempo e da 

concentração de amiloglucosidase (Figura 20).  

 

     
 

                                        (a)                                                                (b) 

 

Figura 20. (a) Gráfico de curva de nível e (b) Gráfico de superfície de resposta, sobre a 

conversão em AR, em função do tempo e da concentração de amiloglucosidase na 

sacarificação da casca de mandioca. 

 

A conversão do amido em açúcares redutores na sacarificação da casca de mandioca 

apresentou uma variação de 98,61 a 109,99 g (100g)
-1

. As maiores taxas de CAR [acima de 

100 g (100g)
-1

] foram observadas quando se utilizou as maiores concentrações de 
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amiloglucosidase [acima de 292,75 U (g amido)
-1

] e os maiores valores de tempo (acima de 

34,25 horas). Observa-se que em tempos menores de processo, necessita-se de quantidades 

maiores de amiloglucosidase para atingir a região de máxima CAR, e à medida que o tempo 

aumenta, a quantidade de amiloglucosidase necessária diminui. 

Cassoni e Cabello (2009), utilizando amido de mandioca comercial (Pasquini) e as 

enzimas α-amilase e amiloglucosidase da Novozymes, obtiveram uma conversão de 70,28 g 

(100g)
-1

 do amido em açúcares redutores. O estudo trabalhou com as variáveis fixas 

(concentração de enzima, de amido, tempo e temperatura), justificando o baixo rendimento, 

28,73% menor em relação ao menor valor encontrado no presente trabalho [98,61 g (100g)
-1

]. 

Woiciechowski et al. (2002) estudaram a hidrólise ácida e enzimática do bagaço de mandioca, 

baseados em superfície de resposta para otimizar o processo. Na hidrólise ácida variou-se a 

concentração do ácido, temperatura e tempo, obtendo-se 94,5 g (100g)
-1

 de máxima conversão 

do amido em açúcar redutor.  Na hidrólise enzimática variou-se a concentração de enzima, 

temperatura, tempo e pH, obtendo-se 97,3 g (100g)
-1

 de máxima conversão do amido em 

açúcar redutor, valor 11,54% menor que a máxima CAR encontrada no presente estudo. 

Leonel e Cereda (1999) encontraram valores semelhantes quando analisaram a hidrólise 

enzimática do farelo de mandioca. O melhor rendimento na hidrólise (96,2 g (100g)
-1

), foi 

12,54% menor, observado quando combinou-se concentração de 6% de amido e enzimas 

complementares (celulase e pectinase). 

 

5.1.3.2.2.2 Teor de sólidos solúveis (SS) 

5.1.3.2.2.2.1 Efeito dos fatores 

Os efeitos principais e de interações foram calculados, em função do teor de sólidos 

solúveis, segundo o programa “Statistica” 7.0. O efeito linear da concentração de 

amiloglucosidase (p = 0,0024) e do tempo (p = 0,0024); o efeito quadrático do tempo (p = 

0,040) e da concentração de amiloglucosidase (p = 0,040)  foram significativos ao nível de 

5% de probabilidade. O efeito da interação da concentração de amiloglucosidase com o tempo 

(p = 0,1571) não foi significativo ao nível de 5% de probabilidade, como observado na Figura 

21. 
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Figura 21. Diagrama de Pareto para o teor de SS na sacarificação da casca de mandioca. 

 

A concentração de amiloglucosidase (L) juntamente com o tempo (L) foram as 

variáveis que mais produziram efeito nas respostas de teor de SS, seguida do tempo (Q) e da 

concentração de amiloglucosidase (Q). As influências foram positivas, indicando que com o 

aumento da concentração de amiloglucosidase e do tempo aumenta-se os teores de SS. O 

efeito quadrático significativo para as duas variáveis reafirma o que já foi mencionado de que 

o aumento da concentração da enzima e do tempo de processo proporciona aumento na 

quantidade de produto gerado até certo ponto em que a produção se reduza a um valor 

constante, como observado em diversos trabalhos citados (PRADEEP; GOUD; REDDY, 

2010; SAITO; CABELLO, 2007; EVAGELISTA  et al., 2005) 

 

5.1.3.2.2.2.2 Análise dos resíduos  

Apesar do efeito da interação da concentração de amiloglucosidase com o tempo não 

ter sido significativo ao nível de 5% de probabilidade, optou-se por não eliminá-lo, sendo 

assim, considerou-se o modelo completo. A equação do modelo completo pode ser observada 

na Tabela 19.  

A análise de variância para a CAR, realizada pelo programa SAS System 6.11, 

mostrou que o modelo matemático completo foi significativo (p = 0,0030). O modelo 

completo apresentou falta de ajuste não significativa (FA = 0,1387) e coeficiente de variação 

de 1,33 com 88,95% das respostas explicáveis. Portanto, os resultados obtidos demonstram 

que o modelo pode ser utilizado para fins preditivos. O modelo completo pelo programa 

“Statistica” 7.0 apresentou Raj de 0,81 (Tabela 19).  
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Tabela 19. Modelo completo de regressão múltipla, coeficiente de determinação (R
2
), 

coeficiente de determinação ajustado (Raj), coeficiente de variação (CV), falta de ajuste (FA), 

e probabilidade (p) para o teor de sólidos solúveis [SS – g (100g) 
-1

] na sacarificação da casca 

de mandioca em função do tempo (X1) e da concentração de amiloglucosidase (X2). 

Resp Equação R
2
 Raj CV FA p 

SS 

Y = 9,36 + 0,41 X1 + 0,41 X2 + 0,24 X1
2
  

– 0,20 X1X2 + 0,24 X2
2
 

0,89 0,81 1,33 0,14 0,003 

SS: teor de sólidos solúveis [g (100g)
-1

]; Y: resposta; X1: tempo (horas); X2: concentração de amiloglucosidase 

[U (g amido)
-1

].  

Itálico: o efeito apesar de não ser significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro contribuiu com a 

resposta. 

 

5.1.3.2.2.2.3 Análise da superfície de resposta 

A partir do modelo completo foi traçado gráfico de superfície de resposta e de curva 

de nível que apresentam a variação do teor de SS em função do tempo e da concentração de 

amiloglucosidase. 

O teor de SS na sacarificação da casca de mandioca apresentou uma variação de 9,2 a 

10°Brix. Os maiores teores (acima de 9,8°Brix) foram observados quando se utilizou maiores 

concentrações de amiloglucosidase [acima de 276,6 U (g amido)
-1

] por períodos maiores de 

tempo (acima de 30,4 horas). Porém, deve-se observar que existe uma interação entre as duas 

variáveis. Nos tempos menores de processo necessita-se de quantidades maiores de 

amiloglucosidase para atingir a região máxima de teor de SS, e quando o tempo é aumentado, 

a quantidade de amiloglucosidase necessária diminui (Figura 22).  

 
 

                                        (a)                                                              (b) 

 

Figura 22. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre o teor 

de SS em função do tempo e da concentração de amiloglucosidase na sacarificação da casca 

de mandioca. 



90 

 

Por outro lado, o menor valor de SS encontrado (9,2°Brix) foi observado em 

condições de menores concentrações de amiloglucosidase [abaixo de 214,5 U (g amido)
-1

] e 

menores tempos (abaixo de 15,5 horas). 

Cassoni e Cabello (2009) em estudo da purificação do hidrolisado de mandioca com 

carvão ativado e terra diatomácea, utilizaram amido de mandioca comercial (Pasquini) e as 

enzimas α-amilase e amiloglucosidase (Novozymes). Após 20 horas de hidrólise, o teor de 

sólidos solúveis atingido foi de 26°Brix, valor 62% acima do maior valor encontrado pelo 

presente trabalho (10°Brix). Isso porque os autores utilizaram uma suspensão de 25% de 

matéria seca. Leonel e Cereda (1999) estudaram a hidrólise enzimática do farelo de mandioca 

para a produção de etanol. Quando utilizaram as enzimas α-amilase e amiloglucosidase numa 

suspensão com 12% de amido, quantidade 20% acima da utilizada pelo presente trabalho 

(10% de amido), obtiveram os mesmos 10°Brix de sólidos solúveis. Com o uso de enzimas 

complementares, celulase e pectinase, atingiram 13°Brix, valor 23% maior que o do presente 

trabalho. 

 

 

5.2 PARTE 2: PRODUÇÃO DO VINAGRE 

 

5.2.1 Obtenção e caracterização físico-química do hidrolisado 

A partir dos resultados obtidos na otimização da hidrólise enzimática, a produção do 

hidrolisado foi realizada em maior escala. Em frascos de vidro de 4 L de capacidade foi 

produzido um litro de hidrolisado. A gelatinização, concentração de amido e ajuste de pH 

seguiram a mesma metodologia utilizada na menor escala, em que se utilizou erlenmeyer de 

250 mL de capacidade. O experimento foi realizado nas condições ótimas obtidas nas etapas 

de liquefação e sacarificação. A liquefação foi realizada com os valores das variáveis 

independentes (concentração da α-amilase, tempo e temperatura) segundo o ponto central do 

planejamento que atingiu a maior produção em açúcares redutores e sólidos solúveis. Na 

sacarificação optou-se pela menor quantidade de amiloglucosidase que alcançou em menor 

tempo de processo uma conversão relevante do amido em açúcar redutor (95 a 100%) (Figura 

23), por questão de economia no processo. Os valores ótimos dos parâmetros utilizados na 

hidrólise enzimática em maior escala, estão apresentados na Tabela 20.    
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Tabela 20. Valores ótimos dos parâmetros utilizados na hidrólise enzimática em maior escala. 

Etapa Parâmetro Valores 

Liquefação 

Temperatura (°C) 37,5 

α-amilase [U (g amido)
-1

] 12 

Tempo (minutos) 75 

Sacarificação 
Tempo (horas) 15,5 

Amiloglucosidase [U (g amido)
-1

] 200 

  

A partir desses parâmetros, o hidrolisado de casca de mandioca foi produzido em três 

repetições e as análises físico-químicas de cada repetição foram realizadas em triplicata. Os 

resultados médios das repetições estão apresentados na Tabela 21.  

O teor de açúcar redutor obtido na etapa de maior escala (91,84%) diminuiu 3,33-

8,16% em relação ao valor alcançado na otimização, utilizando os mesmos parâmetros, mas 

em menor escala (95-100%). Este resultado era esperado, pois aumentou-se o volume 

trabalhado e o recipiente. Um ponto crítico da substituição de erlenmeyer de 250 mL para 

recipientes de 4 L é a geometria, que mudou o fluxo de ar e a área disponível para contenção 

do produto. A distribuição de calor e o movimento provocado pela rotação possivelmente 

foram menores no recipiente maior, o que ocasionou um teor menor de açúcar redutor.  

 

Tabela 21. Valores médios para os parâmetros pH, sólidos solúveis, acidez e açúcares 

redutores do hidrolisado otimizado de casca da mandioca. 

Parâmetros Resultados 

pH 
4,54 ± 0,005 

(0,13) 

Sólidos solúveis (°Brix) 
9,5 ± 0,05 

(0,6) 

Base seca 

Acidez total [mL (100 mL)
-1

] 
3,92 ± 0,19 

(4,76) 

Açúcares redutores [g (100g)
-1

] 
91,84 ± 1,8 

(1,96) 

  

Na Figura 23 observa-se a conversão do amido em açúcar redutor (CAR) durante a 

hidrólise enzimática. Inicialmente há uma elevada taxa de conversão, que reduz em seguida, 

para entrar em estado estacionário. Este comportamento se dá devido à boa atividade inicial 

das enzimas que tende a alta conversão do substrato ao produto, sendo que, em seguida o 
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último começa a agir como inibidor das enzimas (quando próximo do equilíbrio) até que sua 

total inibição ocorre e a taxa torna-se nula. Outro agente redutor da atividade enzimática é o 

tempo de exposição das enzimas ao calor, sua ação se dá sobre a estrutura das mesmas que 

acabam sofrendo desnaturação térmica (REGULY, 1996, SANTANA, 2003).  

 

 

Figura 23. Curva de hidrólise enzimática do amido da casca de mandioca nas condições 

otimizadas. 

 

Para o teor de sólidos solúveis, houve um aumento de 3,2% da maior escala (9,5°Brix) 

em relação à menor escala (9,2°Brix). Possivelmente os sólidos solúveis da solução 

hidrolisada de casca de mandioca estão acrescidos de outras substâncias além de açúcares. 

Outra hipótese é a de que as enzimas são quantificadas como sólidos solúveis, justificando o 

aumento do °Brix na maior escala em relação à menor escala.        

O pH não se alterou durante a hidrólise enzimática, mostrando que o tampão utilizado 

para o ajuste do pH em 4,5 no início do processo foi eficiente. O valor encontrado de pH está 

de acordo com o ótimo da levedura Saccharomyces cerevisiae, que cresce melhor em meios 

ácidos de pH 4,5 - 5,0 (LIMA et al., 2002). 

A casca de mandioca apresentou antes da hidrólise, 4,96 [g (100g)
-1

] de acidez e após 

este processo, o hidrolisado apresentou 3,92 [g (100g)
-1

], diminuição de 20,97%. Um 

processo de decomposição, seja por hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a 

concentração dos íons de hidrogênio que reflete no valor da acidez do produto (IAL, 2008). O 

aumento dos íons de hidrogênio acarreta no aumento do caráter ácido da solução, portanto 

houve diminuição dos íons de hidrogênio na hidrólise enzimática do amido e 

conseqüentemente, diminuição da acidez. 
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5.2.2 Fermentação alcoólica 

A fermentação alcoólica do hidrolisado obtido, nas condições já relatadas, foi 

realizada a 28°C, 50 rpm por 24 horas. Como o teor de sólidos solúveis do hidrolisado foi de 

9,5°Brix, adicionou-se ao mesmo, açúcar comercial em quantidade suficiente para atingir 

14°Brix. O substrato foi então inoculado com fermento biológico comercial a 1% (m/v). O 

acompanhamento da fermentação foi realizado pela dosagem de sólidos solúveis a cada hora, 

e observou-se que em 18 horas de processo, houve estabilização deste teor (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Acompanhamento do processo fermentativo. Teor de sólidos solúveis versus 

tempo. 

 

O fermentado alcoólico foi produzido em três repetições e as análises físico-químicas 

de cada repetição foram realizadas em triplicata. Os resultados médios das repetições estão 

apresentados na Tabela 22. 

O fermentado alcoólico apresentou acidez total média de 57,97 meq (L)
-1

. Segundo a 

legislação brasileira sobre os padrões de identidade e qualidade de vinho e derivados da uva e 

do vinho e cachaça, o valor da acidez do vinho deve estar entre 55,00 a 130,00 meq (L)
-1 

(BRASIL, 1999b). Portanto, a acidez encontrada está de acordo com a legislação brasileira. A 

acidez expressa em acido acético foi de 0,87 [g ác. acético (100 mL)
-1

]. Ocloo e Ayernor 

(2008) estudando as mudanças físicas, químicas e microbiológicas da fermentação alcoólica 

de farinha de mandioca, encontraram acidez volátil de 0,0028 [g ác. acético (100 mL)
-1

], valor 

99,68% menor do que o encontrado no presente trabalho. Valores altos de acidez podem ser 

atribuídos à contaminação do substrato ou do próprio mosto fermentativo por bactérias 
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acéticas, que por meio da fermentação acética elevam a acidez do meio (FERREIRA et al., 

2005). A acidez das amostras depende do controle no processo de fermentação, em relação a 

fatores como: estirpe da levedura predominante; pureza, o tempo e temperatura da 

fermentação; e o manejo do mosto (CARDOSO, 2001). 

 

Tabela 22. Valores médios para os parâmetros acidez total, densidade relativa a 20°C, grau 

alcoólico real e pH do fermentado alcoólico de casca da mandioca comparados com dados de 

outros autores. 

Parâmetro 
FA do experimento 

em estudo 

HE do experimento 

em estudo 
Outros autores 

Acidez total  

[g ác. acético (100 mL)
-1

] 

0,87 ± 0,04 

(4,63) 

-  0,0028
A 

Acidez total  

[mL NaOH 1M (100 mL)
-1

] 

5,77 ± 0,34 

(5,97) 

3,92 ± 0,19 

(4,76) 

- 

Acidez total [meq (L)
-1

] 
57,97 ± 2,68 

(4,63) 

- - 

Açúcar redutor [g (100g) 
-1

] 
0,094 ± 0,008 

(0,812) 

55,73 ± 1,8 

(1,96) 

0,668
B 

Densidade relativa a 20°C 
0,9885 ± 0,0024 

(0,2439) 

- 
- 

Grau alcoólico real  

[mL (100 mL)
-1

] 

6,80 ± 0,17 

(2,55) 

- 3,71
B 

pH 
4,45 ± 0,05 

(1,12) 

4,54 ± 0,005 

(0,13) 

4,30
A
 
 

Sólidos solúveis (°Brix) 
4,33 ± 0,12 

(2,66) 

14,0* ± 0,2 

(1,4)  

16,0
A
; 0,5

C 

FA: fermentação alcoólica; HE: hidrólise enzimática. 

*Brix ajustado. 
A
 Ocloo; Ayernor (2008); 

B
 Curvelo-Santana; Ehrhardt; Tambourgi (2010); 

C
 Cassoni (2008). 

 

 

Para comparar a acidez total do hidrolisado com o fermentado alcoólico, calculou-se a 

acidez em mL NaOH 1M (100 mL)
-1

. Com a fermentação alcoólica da casca de mandioca, a 

acidez total aumentou 32%, de 3,92 para 5,77 [mL (100 mL)
-1

], o que é considerado normal, 

já que existe a produção de H
+
 oriundos dos ácidos orgânicos formados no processo de 

fermentação alcoólica pelas leveduras (WOOD, 1998). O pH apresentou um decréscimo de 

2% apenas, de 4,54 para 4,45, isto provavelmente devido ao efeito tampão do meio. Ocloo e 

Ayernor (2008) em trabalho mencionado anteriormente obtiveram pH de 4,30 no fermentado 

alcoólico de farinha de mandioca, valor 3,37% menor que o encontrado no fermentado 

alcoólico da casca de mandioca do presente trabalho. 

O fim da fermentação alcoólica foi estabelecido após 24 horas, quando o valor do 

°Brix (4,33) do fermentado estabilizou-se depois de quatro leituras consecutivas, realizadas 
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em intervalo de uma hora de diferença. O decréscimo do teor de sólidos solúveis, comparado 

com a hidrólise (14°Brix), foi de 69%. O fim da fermentação foi confirmado pela análise de 

açúcar redutor que obteve valor próximo a zero [0,094 g (100g) 
-1

], com um consumo de 

99,83% dos açúcares. Curvelo-Santana, Ehrhardt e Tambourgi (2010), em estudo sobre a 

otimização da produção de álcool de mandioca, obtiveram 0,098 g (100 mL)
-1 

de açúcar 

redutor no fermentado de mandioca com 2,2% de amido, 4,26% maior do que o encontrado 

no presente trabalho, mas por um período de 288 horas, 12 vezes maior. Possivelmente o 

residual de açúcar deve-se a uma parte dos açúcares redutores presentes na fermentação 

alcoólica que são infermentescíveis, fato observado na fermentação alcoólica de diversos 

substratos como fruto do mandacaru, suco de kiwi, caldo de algabora, dentre outros 

(AL EIDA et al., 2006; BORTOLI I; SA T’A  A; TORRES, 2001; SILVA et al., 

2003c). 

O teor de sólidos solúveis residual comparado ao consumo praticamente total dos 

açúcares sugere novamente que existe substâncias além do açúcar na composição desses 

sólidos. Neste caso, além de compostos da casca de mandioca, das enzimas aplicadas na 

hidrólise, supõe-se a interferência do fermento no teor de sólidos solúveis. O consumo de 

sólidos solúveis observado por Ocloo e Ayernor (2008) foi de 41% (27 – 16°Brix), sendo um 

consumo 41% menor que no presente trabalho. Já Cassoni (2008) em estudo sobre a 

fermentação acética de manipueira, resíduo do processamento da farinha de mandioca, obteve 

na etapa de fermentação alcoólica o consumo de 94% dos sólidos solúveis (8 – 0,5°Brix), 

56% mais consumo que o alcançado pelo estudo de Ocloo e Ayernor (2008) e 27% mais 

consumo que o presente trabalho.         

O grau alcoólico real do fermentado de casca de mandioca foi de 6,8 mL (100 mL)
-1

. 

Segundo Aquarone et al.(2001) a proporção da conversão do açúcar para álcool, geralmente, é 

de 2:1. Sendo assim, o grau alcoólico atingido foi 2,9% menor do que o esperado [7,0 mL 

(100 mL)
-1

], considerando o teor de sólidos solúveis inicial (14°Brix). O rendimento da 

fermentação alcoólica da casca de mandioca foi de 38% e a produtividade de 0,03 g (L.h)
-1

. 

Este rendimento foi semelhante aos 39% obtidos por Ferreira et al. (2005a), na fermentação 

alcoólica para a obtenção de uma aguardente de mandioca. Estes valores são tidos como bons, 

já que, de acordo com Reguly (1996), o máximo teórico dificilmente é alcançado (51,11%). 

Logo, a eficiência da fermentação alcoólica do presente trabalho foi de 75%. O fermentado 

alcoólico de mandioca produzido por Curvelo-Santana, Ehrhardt e Tambourgi (2010) obteve 

grau alcoólico de 3,71 mL (100 mL)
-1 

com rendimento de 45%, 18% maior do que o presente 

trabalho. Os baixos teores alcoólicos estão relacionados, provavelmente, ao avinagramento, 
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em que o álcool é transformado em ácido acético por bactérias acéticas, por falhas na 

fermentação; baixa concentração de açúcares fermentescíveis no mosto, ou baixo rendimento 

a partir de uma determinada concentração de açúcar (SILVA et al., 2008). 

A densidade relativa a 20°C do fermentado alcoólico de casca de mandioca foi 0,9885. 

Os valores de densidade para vinhos relatados na literatura são maiores, pois a densidade é 

conseqüência da graduação alcoólica e da quantidade de açúcar residual (RIZZON; MIELE, 

2003). Os vinhos podem conter um máximo de 5 g (L)
-1

, segundo a legislação brasileira, o 

que aumenta o valor da densidade destes (BRASIL, 1999b).  

As características físico-químicas dos fermentados alcoólicos de mandioca relatadas 

na literatura sofrem variação, pois essas características dependem de condições adotadas 

desde a hidrólise até a fermentação, sendo elas, temperatura; pH; tempo; concentração e tipo 

de substrato, enzima e levedura; equipamentos; metodologia de análises; dentre outras.  

 

5.2.3 Fermentação acética 

O fermentado alcoólico obtido da casca de mandioca foi utilizado como substrato para 

a fermentação acética. Partiu-se com 3L de fermentado alcoólico, 3L de inóculo e 0,170 L de 

álcool de cereal 96°GL. O inóculo utilizado apresentou acidez total de 5,95 g ac. acético 

(100g)
-1

 ± 0,20 (3,35).  

A fermentação acética foi acompanhada por ciclos, como mencionado anteriormente. 

Os três primeiros ciclos fermentativos foram descartados para retirar a interferência do 

inóculo que pertencia a uma fermentação de vinho de arroz, bem como do álcool de cereal 

adicionado. Nesse sentido, foram realizados três ciclos para avaliar o desempenho do 

processo com o vinho de casca de mandioca, sendo eles, o ciclo 4, 5 e 6. Os resultados médios 

das triplicatas referentes aos seis ciclos da fermentação acética estão relacionados na Tabela 

23, sendo que o uso de aspa no número indica o início daquele ciclo.  

Para melhor visualizar a diferença nos resultados de cada ciclo foram elaboradas as 

Figuras 25 e 26 que tratam do rendimento em ácido acético e da produtividade, 

respectivamente.  

O rendimento apresentou valores de 50,69 a 99,01% e houve uma tendência a 

estabilidade a partir do ciclo 4. A queda de rendimento no ciclo 2 possivelmente foi devido a 

fase de adaptação das bactérias ao novo caldo. Os altos valores de rendimento mostram que o 

etanol foi convertido a ácido acético em sua maior parte e os valores menores são devido à 

conversão do etanol em outros ácidos orgânicos. Este fato foi observado por Cassoni (2008) 

em estudo mencionado anteriormente, quando analisou a acetificação do fermentado alcoólico 
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de laranja sem a alimentação com fermentado alcoólico de manipueira, por 12 dias 

consecutivos. A análise de perfil dos ácidos orgânicos mostrou que houve etanol (2,38%) 

convertido para ácido cítrico (1,61%), ascórbico (0,21%) e láctico (0,25%), o que explica o 

baixo rendimento encontrado para conversão em ácido acético (1,55%). O estudo realizado 

por Ferreira, Swarnakar e Silva (2005) avaliou, em escala de bancada, o efeito da 

concentração de nitrogênio e fósforo na produção de vinagre obtido a partir de etanol como 

substrato e cana de açúcar como inóculo e recheio. O valor máximo de rendimento em ácido 

acético foi de 70%, em 24 horas de processo, valor 27,26% menor comparado ao ciclo 6, de 

maior rendimento, considerando os ciclos 4, 5 e 6.   

 

Tabela 23. Valores médios para os parâmetros de acidez, grau alcoólico, CT, rendimento e 

produtividade dos ciclos fermentativos. 

Ciclo t (h) A (%) GAR (%) CT (%) ηaa (%) Paa [g (L.h)
-1

] 

1’ 

124 

3,02 ± 0,01 

(0,23) 

4,60 ± 0,10 

(2,17) 

7,62 ± 0,09 

(1,24) 70,16 ±1,76 

(2,51) 

0,0223 ± 0,0001 

(0,5233) 
1 

6,63 ± 0,03 

(0,52) 

0,65 ± 0,04 

(6,71) 

7,28 ± 0,01 

(0,14) 

2’ 

42 

4,77 ± 0,03 

(0,73) 

2,49 ± 0,09 

(3,64) 

7,26 ± 0,09 

(1,28) 50,69 ± 0,88 

(1,74) 

0,0624 ± 0,0003 

(0,5516) 
2 

6,29 ± 0,03 

(0,55) 

0,19 ± 0,01 

(5,26) 

6,48 ± 0,04 

(0,67) 

3’ 

18 

4,81 ± 0,06 

(1,25) 

2,19 ± 0,05 

(2,09) 

7,00 ± 0,05 

(0,66) 99,01 ± 2,89 

(2,92) 

0,1678 ± 0,0008 

(0,4785)  
3 

7,25 ± 0,03 

(0,48) 

0,3 ± 0,02 

(5,15) 

7,55 ± 0,05 

(0,65)  

4’ 

31 

4,83 ± 0,03 

(0,72) 

1,71 ± 0,09 

(5,26) 

6,54 ± 0,06 

(0,93) 94,49 ± 3,50 

(3,71) 

0,0902 ± 0,0005 

(0,5170)  
4 

6,71 ± 0,03 

(0,52) 

0,18 ± 0,01 

(6,30) 

6,89 ± 0,03 

(0,44) 

5’ 

14 

4,51 ± 0,06 

(1,33) 

2,52 ± 0,12 

(4,76) 

7,03 ± 0,06 

(0,85) 96,20 ± 2,64 

(2,74) 

0,2205 ± 0,010 

(0,4681)  
5 

7,41 ± 0,03 

(0,47) 

0,20 ± 0,02 

(7,51) 

7,61 ± 0,03 

(0,33) 

6’ 

15 

4,65 ± 0,07 

(1,49) 

1,70 ± 0,07 

(4,12) 

6,35 ± 0,01 

(0,33) 96,59 ±5,11 

(5,29) 

0,1814 ± 0,019 

(1,0626)  
6 

6,53 ± 0,07 

(1,06) 

0,20 ± 0,01 

(5,68) 

6,73 ± 0,08 

(1,13) 
1’: início do ciclo 1; 1: final do ciclo 1 e assim respectivamente. 

t: tempo de fermentação; A: acidez total [g ác. acético (100 mL)
-1

]; GAR: Grau alcoólico real [mL (100 mL)
-1

]; 

CT: Concentração total;  aa: rendimento em ácido acético; Paa: produtividade. 
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Figura 25. Rendimento em ácido acético versus Ciclos fermentativos. 

 

 

 
 

Figura 26. Produtividade versus Ciclos fermentativos. 

 

A produtividade apresentou oscilação ao longo de todos os ciclos [0,02 a 0,22 g (L.h)
-

1
], devido ao tempo de fermentação acética ter sido muito variável. O fim de cada ciclo foi 

determinado pelo teor de álcool etílico próximo a zero. Este valor era alcançado em tempos 

diferentes para cada ciclo, possivelmente devido às oscilações de temperatura, já que esta era 

influenciada pela temperatura externa ao sistema. Logo, alguns ciclos tiveram exposição por 

um período maior a maiores temperaturas que outros, podendo ter seu tempo de processo 

reduzido.  
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Esta oscilação foi observada por Pedroso (2003) em estudo sobre a fermentação 

acética de maças em dois tipos de “biorreatores”, o biorreator airlift e o biorreator clássico, 

ambos operados em batelada. A temperatura de trabalho foi em torno de 28C e houve adição 

de nutrientes, o Acetozyn, e de álcool comercial a 94GL. A produtividade em ácido acético, 

nos quatros ciclos realizados no biorreator airlift variou de 0,07 a 0,14 g (L.h)
-1

. A maior 

produtividade foi 36,36% menor que a maior encontrada no presente estudo, mesmo com a 

adição de nutrientes. Com o estudo da otimização da concentração de nitrogênio e fósforo 

como fonte de nutriente na produção de vinagre, Ferreira, Swarnakar e Silva (2005) 

encontraram maior produtividade. O valor máximo atingido foi de 0,87 g (L.h)
-1

, valor 

295,45% maior que o presente estudo. A diferença nos valores pode ser devido a 

suplementação de nutrientes que optou-se por não realizar no presente estudo e a aeração no 

fermentador. Isso porque a presença de alguns nutrientes controla a atividade de 

microrganismos, de modo que a sua multiplicação e funcionamento desses podem ser 

favorecidos, melhorado a eficiência do processo (FERREIRA; SWARNAKAR; SILVA, 

2005). A aeração propicia melhores condições de oxidação, o que acelera o processo e com 

isso aumenta-se a produtividade, como observado por Pedroso (2003) na fermentação acética 

de maças em que o sistema de aeração utilizado no biorreator airlift propiciou maior 

produtividade quando comparado ao biorreator clássico.  

O processo de produção de vinagre por meio de cultura submersa tem a capacidade de 

fermentar o substrato alcoólico trinta vezes mais do que outro processo (rápido ou lento) 

(MORRETO et al., 1988). Neste estudo, considerando os ciclos 4, 5 e 6, obteve-se um vinagre 

com 7% de ácido acético em tempo médio de 20 horas. Enquanto Furiatti et al. (2009), 

utilizando tomate na produção de vinagre pelo método de Orleans, obtiveram um produto com 

4,54% de ácido acético em 28 dias, 35,14% menos produção de ácido por um período 84 

vezes maior.  

Os vinagres obtidos nos ciclos 4, 5 e 6 foram analisados físico-quimicamente e os 

resultados médios estão apresentados na Tabela 24. 

A legislação brasileira considerada para avaliar a qualidade do vinagre de casca de 

mandioca foi a Instrução Normativa n° 36, de 14 de outubro de 1999 sobre os padrões de 

identidade e qualidade para fermentados acéticos (BRASIL, 1999a). 
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Tabela 24. Valores médios dos parâmetros físico-químicos e funcionais do vinagre de casca 

da mandioca comparados à fermentação alcoólica e a outros autores.  

Parâmetro 
FAC do experimento 

em estudo 

FAL do experimento 

em estudo 

Outros 

autores 

Acidez total  

[g ác. acético (100 mL)
-1

] 

6,88 ± 0,47 

(6,76) 

0,87 ± 0,04 

(4,63) 

1,3
A
; 4,11

B
; 

2,53 a 5,00
C 

Açúcar redutor [g (100g) 
-1

] ND 
0,094 ± 0,008 

(0,812) 
0,11 a 0,87

C 

Cinzas [g (L)
-1

] 
1,76 ± 0,07 

(4,06) 
- 

2,22
B
; 0,72 a 

5,14
C 

Densidade relativa a 20°C 
1,0160 ± 0,0011 

(0,1130) 

0,9885 ± 0,0024 

(0,2439) 

1,0077 a 

1,0206
C 

DPPH (%) 
25,96 ± 1,49 

(5,73) 
- 1,35 a 88,35

D 

Extrato seco [g (L)
-1

] 
15,60 ± 0,57 

(3,67) 
- 

14,68
B
; 5,3 a 

48,8
C 

Fenóis totais  

[mg EAG (100 mL)
-1

] 

204,70 ± 1,49 

(0,73) 
- 3,13 a 43,27

C 

Grau alcoólico real  

[mL (100 mL)
-1

] 

0,19 ± 0,01 

(5,97) 

6,80 ± 0,17 

(2,55) 
0,00

B 

pH 
3,32 ± 0,11 

(3,19) 

4,45 ± 0,05 

(1,12) 

4,18
A
; 3,23

B
; 

2,65 a 3,79
C 

Taninos condensados  

[mg Ecat (100 mL)
-1

] 

19,35 ± 1,08 

(5,58) 
- 3,22 a 16,25

D 

FAC:fermentação acética; FAL:fermentação alcoólica; ND: não detectável pela técnica utilizada; DPPH: (2,2,-

difenil-1-picrilhidrazila). 
A
 Cassoni (2008); 

B 
Pedroso (2003); 

C 
Marques et al. (2010); 

D 
Marques (2008). 

 

 

O principal critério de qualidade é o teor de ácido acético. A acidez do vinagre exerce 

grande influência na aceitação sensorial do produto, sendo o percentual de ácido acético dos 

vinagres diretamente proporcional à acidez percebida sensorialmente (GRANADA et al., 

2000; TESFAYE et al., 2002). A legislação brasileira exige um mínimo de 4,00% de ácido 

acético em vinagres (BRASIL, 1999a). No presente estudo, obteve-se um produto com acidez 

de 6,88 g ác. acético (100 mL)
-1

, 41,86% superior ao mínimo exigido pela legislação. Em 

relação à fermentação alcoólica, em que o fermentado apresentou 0,87 g ác. acético (100 mL)
-

1
, houve um aumento de 87,35% na acidez durante a fermentação acética.  

A acidez do vinagre de casca de mandioca apresentou valor superior aos encontrados 

na literatura. Cassoni (2008) obteve 1,3 g ác. acético (100 mL)
-1 

na acetificação da 

manipueira, um resíduo da industrialização da mandioca, quando utilizou-se fermentado 

alcoólico de laranja como inóculo até o 3° dia de fermentação acética e alimentou-se com 

fermentado alcoólico de manipueira por 9 dias. O valor da acidez foi 67,5% abaixo do exigido 

pela legislação brasileira e 81,1% menor que a acidez encontrada no presente trabalho. A 

acidez do vinagre de casca de mandioca comparada à acidez do vinagre de maça [4,11 g ác. 
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acético (100 mL)
-1

], produzido por Pedroso (2003) em trabalho já mencionado anteriormente, 

foi 67,4% maior. Em relação a vinagres comerciais de frutas e vegetais analisados por 

Marques et al. (2010), o maior valor [5,00 g ác. acético (100 mL)
-1

], correspondente ao 

vinagre de vinho tinto, foi 27,33% menor que o encontrado no presente trabalho. No caso de 

vinagres comerciais, os valores de acidez geralmente não ultrapassam muito o mínimo 

exigido pela legislação por uma questão de economia. As diferenças de acidez do vinagre de 

casca de mandioca com os mencionados são devido à tecnologia de produção de cada vinagre, 

a qualidade e a matéria-prima utilizada na sua elaboração (RIZZON; MIELE, 1998). Assim 

como, os teores iniciais de etanol e a eficiência do inóculo utilizado.    

Tanto a acidez quanto os valores de pH influenciam diretamente as características 

sensoriais dos vinagres. Em vinagres com acidez em torno de 5%, esperam-se intervalos de 

pH em torno de 2,46 a 3,18, valores dependentes do tipo de vinagre a ser analisado, como 

vinagres provenientes de destilados, vinagres de vinho, vinagre de maçã, etc (WHITE, 1971). 

O vinagre de casca de mandioca apresentou pH de 3,32, um decréscimo de 25,39% em 

relação a fermentação alcoólica (4,45), isso porque houve produção de ácido acético tornando 

o meio mais ácido e conseqüentemente o valor de pH diminui.  Este fato foi observado por 

Cassoni (2008) durante a fermentação acética de laranja, em que o pH inicial apresentou valor 

de 4,43 e após 12 dias de processo, com a produção de ácido acético, o valor de pH diminui 

para 3,74, um decréscimo de 15,58%. O vinagre de casca de mandioca (pH = 3,32) foi mais 

ácido que o vinagre de manipueira (4,27) (CASSONI, 2008) e obteve pH similar ao do 

vinagre de maça (3,23) (PEDROSO, 2003) e dos vinagres comerciais de laranja (3,40), cana 

de açúcar (3,35) e maracujá (3,33) (MARQUES et al., 2010).  

A legislação não determina um valor mínimo para conteúdo de álcool em vinagres, 

apenas determina o valor máximo, de 1,0% em volume a 20 °C (BRASIL, 1999a). O grau 

alcoólico do vinagre de casca de mandioca foi de 0,19 mL (100 mL)
-1

. Rizzon e Miele (1998) 

estudaram a composição de vinagres brasileiros de vinho tinto e vinho branco e encontraram 

valores médios de 0,13 e 0,15 mL (100 mL)
-1

, respectivamente. Segundo White (1971), 

considera-se eficiente uma conversão de álcool em ácido acético na ordem de 70%, podendo 

chegar a uma eficiência de 90 a 98%. Assim, o conteúdo alcoólico de um vinagre deve ser 

pequeno, uma vez que praticamente todo o álcool etílico pré-existente deve converter-se em 

ácido acético mediante a fermentação acética (ARTILES; ROMERO; TORRE, 1993). Este 

fato foi observado por Pedroso (2003) em que o vinagre de maça obteve teor alcoólico de 0 

°GL.   
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O vinagre de casca de mandioca não apresentou teores de açúcares redutores ao nível 

de sensibilidade da técnica utilizada para a análise. A ausência de açúcares no vinagre pode 

ser devido ao processo anterior de fermentação alcoólica que praticamente consumiu todo 

açúcar liberado na hidrólise otimizada. A pequena quantidade de açúcar restante [0,094 g 

(100g) 
-1

] provavelmente foi consumida durante a fermentação acética pelas leveduras ainda 

presentes no meio. 

O teor de cinzas do vinagre de casca de mandioca foi de 1,76 g (L)
-1

, valor de acordo 

com o mínimo estabelecido por Palma, Carvalho e Gavóglio (2001) de 1,0 g (L)
-1 

para vinagre 

de vinho. O valor encontrado foi 26,14% menor que o encontrado para o vinagre de maça 

elaborado por Pedroso (2003). Os vinagres produzidos em laboratório geralmente 

apresentaram valores superiores de cinzas comparados aos industrializados devido ao fato do 

produto final não ter passado por um processo de filtração mais rigoroso e por um sistema de 

clarificação, o que ocasiona maior quantidade de sólidos solúveis aumentando assim seu peso 

seco (PEDROSO, 2003). Apesar disso, o vinagre de casca de mandioca apresentou teor de 

cinza menor que a maioria dos vinagres comerciais analisados por Marques et al. (2010), 

tendo o vinagre de kiwi o teor de cinza [1,66 g (L)
-1

] mais próximo do vinagre de casca de 

mandioca, 5,68% menor. As cinzas representam o conteúdo inorgânico, ou seja, mineral da 

amostra (IAL, 2008), sendo assim, além do processo de filtração e clarificação, a matéria-

prima utilizada na produção do vinagre interfere nesse teor (PALMA; CARVALHO; 

GAVÓGLIO, 2001).  

A densidade relativa a 20 °C baseia-se na relação existente entre o peso específico da 

amostra a 20 °C em relação ao peso específico da água a 20 °C que, nas mesmas condições, é 

igual a 1,0 (IAL, 2008). O vinagre de casca de mandioca apresentou densidade relativa a 20°C 

de 1,0160 g (mL)
-1

. Dentre os vinagres comerciais analisados por Marques et al. (2010), o 

vinagre de vinho branco obteve a densidade relativa a 20°C [1,0151 g (mL)
-1

] mais próxima 

do vinagre de casca de mandioca. 

O conteúdo de extrato seco total representa o material mineral e orgânico resultante da 

evaporação da água e substâncias voláteis da amostra. O valor encontrado para o vinagre de 

casca de mandioca foi de 15,60 g (L)
-1

, 5,9% maior que o encontrado para o vinagre de maça 

elaborado por Pedroso (2003). Dentre os vinagres comerciais analisados por Marques et al. 

(2010), o vinagre de manga obteve o conteúdo de extrato seco [14,8 g (L)
-1

] mais próximo do 

vinagre de casca de mandioca, 5,13% menor. Assim como para o teor de cinzas, o teor de 

extrato seco é influenciado pela matéria-prima utilizada, filtração, clarificação e 

envelhecimento dos vinagres, isso porque a estocagem por determinado período de tempo em 
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madeira pode produzir modificações no seu conteúdo de sólidos (WHITE, 1971). A qualidade 

da filtração do vinagre após sua produção pode influenciar diretamente na quantidade de 

sólidos orgânicos e inorgânicos finais no vinagre. No processo industrial mais comum de 

produção de vinagre, o submerso, o produto final é relativamente turvo, podendo conter em 

suspensão, bactérias acéticas e substâncias sólidas provenientes da matéria-prima. Este fato é 

resolvido com a adição de um agente clarificante (geralmente a bentonita), deixado em 

repouso para sedimentação e, posteriormente, filtrado (em filtro-prensa) (PALMA; 

CARVALHO; GAVÓGLIO, 2001). Apesar do vinagre de casca de mandioca não ter passado 

pelo processo de clarificação, o seu conteúdo de extrato seco foi menor que alguns vinagres 

comerciais analisados por Marques et al. (2010) que possivelmente passaram por tal processo, 

como o vinagre de laranja com mel [48,8 g (L)
-1

], vinagre de laranja [38,3 g (L)
-1

], vinagre de 

tangerina com milho [23,4 g (L)
-1

] e vinagre de tangerina [21,8 g (L)
-1

], valores 212,82%; 

145,51%; 50%; 29,74% maiores que o vinagre de casca de mandioca, respectivamente. Isso 

mostra novamente a interferência da matéria-prima na qualidade dos vinagres.  

O vinagre de casca de mandioca apresentou 204,70 mg EAG (100 mL)
-1

 de fenóis 

totais, valor 78,86% acima do maior teor encontrado [43,27 mg EAG (100 mL)
-1 

] nos 

vinagres comerciais analisados por Marques et al. (2010), que corresponde ao vinagre de 

laranja com mel.  O conteúdo de fenóis do vinagre da casca de mandioca foi 42,50% maior 

que o valor máximo encontrado para suco comercial de uva vermelha analisado por Dávalos, 

Bartolomé e Gomes-Cordovés (2005) [117,7 mg EAG (100 mL)
-1

], um produto bastante 

discutido na literatura no que se refere ao conteúdo de fenóis totais. Outro produto relevante 

no quis respeito ao teor de fenóis é o vinho tinto. A quantidade de fenóis no vinagre de casca 

de mandioca do presente trabalho foi 78,20% maior que o teor encontrado por Marques et al. 

(2010) para o vinho tinto suave.  

Os fenóis totais nos vinhos estão presentes em seu estado solúvel, mais 

biologicamente disponíveis, enquanto que nas frutas e vegetais, os fenóis totais estão 

fortemente complexados a proteínas e, portanto, menos biodisponíveis (ALONSO et al., 

2004; PESCHEL et al., 2006). Pesquisas realizadas na França, país que consome 7,6 vezes 

mais vinho que os norte-americanos e 3 a 13 vezes mais que o restante da população européia, 

afirmam que a ingestão de 3 a 5 doses de vinho ao dia reduz cerca de 49%, o índice de 

mortalidade por doenças do coração no país (MAMEDE; PASTORE, 2004). Além disso, 

pesquisas indicam que a ingestão moderada de vinho também é capaz de inibir a incidência de 

certos tipos de câncer e doenças inflamatórias, em decorrência da presença de fenóis no 
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mesmo (CHINNICI et al., 2007; GARCÍA-PARRILLA; HEREDIA; TRONCOSO, 1997; 

PACE-ASCIAK et al., 1995; YANG et al., 1997). 

Entretanto, o álcool é uma substância capaz de causar danos, sendo eles: toxicidade, 

direta ou indireta sobre diversos órgãos ou sistemas corporais; intoxicação aguda e 

dependência (LARANJEIRA; ROMANO, 2004). A legislação brasileira proíbe o consumo de 

praticamente qualquer quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. De acordo 

com a Lei n° 11.705 a partir de 0,3 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, o condutor é 

punido pelo crime de dirigir alcoolizado, além de receber as sanções administrativas. Isso 

corresponde ao consumo de uma taça de vinho (BRASIL, 2008). Vale ressaltar que diversas 

pessoas têm restrições quanto ao consumo de álcool, como pacientes em tratamento de 

hepatopatias que, em geral, a dietoterapia inclui abstenção total de consumo de álcool 

(HASSE; MATARESE, 2002). 

O paradoxo entre os possíveis males causados pelo uso contínuo do álcool e as 

indicações do consumo de vinho relacionado à diminuição de doenças crônicas, inflamatórias 

e certos tipos de cânceres, por causa do conteúdo de fenóis totais contido neste produto 

(PACE-ASCIAK et al., 1995; YANG et al., 1997), favorece a substituição do vinho por outro 

produto não alcoólico que possa trazer o mesmo benefício à saúde.  

De acordo com os dados obtidos no presente trabalho, é possível notar que o vinagre 

de casca de mandioca oferece, em média, quatro vezes mais fenóis totais que o vinho tinto 

suave analisado por Marques et al. (2010), com a vantagem de ser isento de álcool. Sendo 

assim, o vinagre de casca de mandioca demonstra um grande potencial em ser um alimento 

funcional, rico em compostos fenólicos, necessitando de estudos para avaliar a qualidade e 

biodisponibilidade desses compostos. 

O vinagre de casca de mandioca apresentou 19,35 mg Ecat (100 mL)
-1

 de taninos 

condensados, valor 16,02% acima do maior valor encontrado por Marques et al. (2010) dentre 

os vinagres comerciais, referente ao vinagre balsâmico de maracujá. O suco de uva integral 

(53,19 mg Ecat (100mL)
-1

), vinho tinto seco (38,17 mg Ecat (100mL)-1) e vinho tinto suave 

(52,32 mg Ecat (100mL)-1) analisados por Marques et al. (2010) apresentaram valores de 

taninos condensados, 174,88%; 39,35% e 170,39% maiores, respectivamente, que o vinagre 

de casca de mandioca do presente trabalho. Isso porque os taninos são os compostos fenólicos 

mais significativos em sucos de uva (RIZZON; LINK, 2006). 

A capacidade antioxidante relativa do vinagre de casca de mandioca foi de 25,96% 

DPPH, semelhante ao encontrado no vinagre comercial de manga (25,70% DPPH) analisado 

por Marques et al. (2010), com uma diferença de 1% para mais. A eficiência dos compostos 
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fenólicos na atividade antioxidante é diversa e um dos fatores relevantes é a estrutura química 

de cada composto, contando o número e o posicionamento de grupamentos hidroxila ligados 

ao anel aromático. Para os compostos dihidroxilados, a presença do grupo OH na posição orto 

do anel favorece sua atividade antioxidante, enquanto que sua presença na posição meta 

parece não favorecer a atividade redutora de radicais (BRAND-WILLIANS; CUVELIER; 

BERSET, 1995). 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A caracterização da casca de mandioca mostrou que o principal componente desde 

subproduto é o amido [60,68 g (100g)
-1

].   

Na otimização da hidrólise de casca de mandioca, a liquefação obteve as melhores 

respostas com a temperatura de 37,5°C; 12 U (g amido)
-1

 de α-amilase por 75 minutos. A 

sacarificação foi realizada com 200 U (g amido)
-1 

de amiloglucosidase por 15,5 horas. 

O hidrolisado otimizado apresentou 91,84 g (100g)
-1 

de açúcares redutores e 9,5°Brix 

de sólidos solúveis. 

A fermentação alcoólica ocorreu satisfatoriamente e atingiu uma eficiência de 75%. 

O fermentado alcoólico produzido apresentou grau alcoólico real de 6,80 mL (100 

mL)
-1

. 

A fermentação acética foi realizada por meio de seis ciclos com tempo médio de 20 

horas de processo.   

O vinagre de casca de mandioca apresentou acidez de 6,88 g ác. acético (100 mL)
-1

 e 

grau alcoólico real de 0,19 mL (100 mL)
-1

.  

As características funcionais foram expressivas, tendo o vinagre de casca de mandioca 

204,70 mg EAG (100 mL)
-1

] de fenóis totais, teor superior a vinagres de vinho tinto. 

A produção de vinagre a partir da casca de mandioca pelo processo submerso em 

acetificador de bancada foi satisfatória. O maior rendimento da fermentação acética foi 

96,59%.  

O aproveitamento da casca de mandioca para a produção de vinagre se mostrou viável 

tecnologicamente. O vinagre produzido atendeu as especificações da legislação brasileira e 

apresentou características similares a vinagres comerciais, apresentando-se como uma boa 

opção de valorização deste resíduo. 
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ANEXO C 
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Figura 27. (a) Gráfico de curva de nível e (b) Gráfico de superfície de resposta, sobre a 

conversão em AR, em função da temperatura e da concentração de α-amilase na liquefação da 

casca de mandioca. 
1 

tempo fixo em 30 minutos; 
2 

tempo fixo em 48,2 minutos; 
 3 

tempo fixo 

em 75 minutos; 
4 
tempo fixo em 101,8 minutos; 

5 
tempo fixo em 120 minutos. 
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Figura 28. (a) Gráfico de curva de nível e (b) Gráfico de superfície de resposta, sobre a conversão em AR, em 

função da temperatura e do tempo na liquefação da casca de mandioca. 
1 
concentração de α-amilase fixa em 4 U 

(g amido)
-1

 ; 
2 
concentração de α-amilase fixa em 7,2 U (g amido)

-1
; 

 3 
concentração de α-amilase fixa em 12 U (g 

amido)
-1

; 
4 

concentração de α-amilase fixa em 16,8 U (g amido)
-1

; 
5 
concentração de α-amilase fixa em 20 U (g 

amido)
-1

. 
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Figura 29. (a) Gráfico de superfície de resposta e (b) Gráfico de curva de nível, sobre a 

conversão em AR, em função da concentração de α-amilase e do tempo na liquefação da 

casca de mandioca. 
1 

temperatura fixa em 25°C; 
2 

temperatura fixa em 30,1°C; 
 3 

temperatura 

fixa em 37,5°C; 
4 

temperatura fixa em 44,9°C; 
5 

temperatura fixa em 50°C. 
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