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RESUMO 

 

 

Amido de milho ceroso (AMC) contém pouca quantidade de amilose e é utilizado, 

principalmente, em produtos congelados. Fermentação é uma modificação que altera 

beneficamente características nativas do amido. Através da fermentação do amido de 

mandioca são produzidos dois produtos muito consumidos no Brasil, pão de queijo e biscoito 

de polvilho. Este estudo teve como objetivo avaliar as características físicas, químicas e 

tecnológicas do AMC nativo e fermentado naturalmente e com inóculo de polvilho azedo de 

mandioca e compará-los com polvilho azedo e doce de mandioca; avaliar o efeito da 

substituição parcial ou total de fermentados por AMC na elaboração de pão de queijo e 

biscoito de polvilho. A fermentação do amido fermentado inoculado (AFI) durou 11 dias, já a 

do amido fermentado sem inóculo (AMF) 33 dias. Foram realizadas as análises de Índice de 

expansão e volume específico, cor e acidez titulável. O AFI foi que obteve resultados mais 

próximos do polvilho azedo de mandioca. A microscopia eletrônica de varredura mostrou 

perfurações nos grânulos de amido fermentado, resultado da atividade de bactérias na 

fermentação. A fermentação alterou a granulometria, propriedades de pasta e composição 

centesimal dos amidos. AFI foi utilizado na elaboração de pão de queijo e obteve resultados 

bastante satisfatórios em relação ao índice de expansão e volume específico quando 

comparado a uma marca comercial de polvilho azedo de mandioca. O melhor tratamento foi 

com 0% de substituição de AFI por AMC. Já AMF foi utilizado no preparo de biscoito de 

polvilho. Estes apresentaram valor de índice de expansão maior que da marca comercial e 

volume específico bem próximo. O tratamento com resultados mais satisfatórios foi com 0% 

de substituição de AMF por AMC. Ambos os produtos apresentaram estabilidade 

microbiológica e boa aceitação sensorial. A fermentação do AMC pode ser uma alternativa 

para a indústria, visto que, utilizados na produção de pão de queijo e biscoito de polvilho 

tiveram características semelhantes aos produzidos com polvilho de mandioca. 

 

Palavras chaves: Amido de milho ceroso, fermentação, índice de expansão volume 

específico, propriedades de pasta, pão de queijo, biscoito de polvilho. 
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ABSTRACT 

Starch is widely used in the food industry. Waxy corn starch (AMC) contains low amount of amylose 
is used, particularly in frozen products. Fermentation is a modification that changes beneficially 
native characteristics of starch. Cheese bread and flour cookie are typically Brazilian products made 
with cassava flour. This study aimed to evaluate the physical, chemical and technological native and 
fermented AMC naturally and sour cassava starch inoculum cassava and compare them with flour 
sour and sweet cassava; also evaluate the effect of partial or total replacement of fermented by AMC 
in preparation of cheese bread and flour cookie. The fermentation of the inoculated fermented 
starch (AFI) lasted 11 days since the fermented starch without inoculum (AMF) 33 days. Analyzes 
expansion index and specific volume, color and acidity and the AFI was that obtained results closer to 
the sour cassava starch cassava were carried out. The scanning electron microscopy showed 
perforations in the fermented starch granules as a result of bacterial activity in the fermentation. 
Fermentation changed the particle size, folder properties and chemical composition of starches. AFI 
was used in the preparation of cheese bread and obtained satisfactory results in relation to the 
expansion and specific volume index compared to a trademark of sour cassava starch cassava. The 
best treatment was 0% by AFI replacement AMC. AMF has already been used in the preparation of 
flour biscuit. These present value of expansion ratio greater than the trademark and specific volume 
very close. The treatment was more satisfactory results with 0% substitution of AMF by AMC. Both 
products showed microbiological stability and good sensory acceptance. Fermentation AMC can be 
an alternative to the industry, as used in the production of bread and cheese cracker flour had similar 
characteristics to those produced from tapioca starch. 
 
Plavras keys: waxy maize starch, fermentation, expansion specific volume index, folder properties, 
cheese bread, biscuit flour 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O milho é um cereal utilizado em diversas preparações, podendo ser consumido in 

natura ou em preparações culinárias. Entre estes, o amido extraído por via úmida 

(MIRANDA et al., 2012). O amido é um polímero de reserva energética dos vegetais, 

formado por moléculas de amilose e de amilopectina, e classifica-se em relação a proporção 

destas moléculas em: amido de alto teor de amilose, amido normal, e amido ceroso. Este é 

constituído por quase 100% de amilopectina (LUI et al., 2015).  

Cada tipo de amido possui propriedades funcionais características, mas estas podem 

ser modificadas,  visando à obtenção de maior faixa de aplicações (BAI, et al., 2014). A 

fermentação seguida de secagem ao sol poderia ser um método de modificação do amido de 

milho ceroso (AMC), a fim de obter um produto similar ao polvilho azedo de mandioca, que 

possui como diferencial sua elevada capacidade de expansão sem utilização de fermento, 

biológico ou químico. 

O polvilho azedo de mandioca é obtido da fermentação natural e secagem ao sol do 

polvilho doce, que por sua vez, é extraído das raízes da mandioca, após descascamento, 

trituração, desintegração, purificação, peneiramento, centrifugação, concentração e secagem. 

O polvilho azedo de mandioca é mais solúvel, absorve mais água e sua pasta é menos viscosa 

que o polvilho doce (LADEIRA; PENA, 2011). 

Pão de queijo e biscoito de polvilho são produtos muito consumidos no Brasil, e 

possuem como ingrediente principal o polvilho de mandioca. Entretanto, tem se verificado 

nos últimos anos um aumento do consumo de tais produtos em outros países de clima 

temperado (FERNANDES et al., 2015).  

Conhecer melhor as propriedades físicas, químicas e tecnológicas do amido de milho 

ceroso modificado por fermentação seguida de secagem ao sol pode ser importante para 

ampliar suas aplicações, tanto pela indústria de alimentos, como para outros fins. Outro 

aspecto relevante é em relação ao abastecimento do mercado, podendo ser um substituto para 

o polvilho azedo de mandioca, e conseqüentemente diminuindo a flutuação dos preços do 

polvilho azedo de mandioca, uma vez que a produção mundial de milho é maior que desta raiz 

tuberosa. 



32 
 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Amido de milho ceroso 

 

O milho é um cereal muito consumido em todo o mundo. Estados Unidos, China e 

Brasil são os maiores produtores, ressaltando que o mesmo é cultivado em todo o território 

brasileiro. É uma importante fonte energética, sua composição média em base seca é de 72% 

de amido, 9,5% de proteínas, 9% de fibra alimentar total e 4% de óleo (ABIMILHO, 2011). 

Esse cereal pode ser consumido em estado leitoso, “verde” ou seco, podendo ser 

utilizado na elaboração de diversas preparações culinárias e também na produção de ração 

animal. Milho ceroso é um tipo especial de milho, que apresenta baixa dureza, alta 

digestibilidade, clareza e viscosidade (MIRANDA et al., 2012; LU et al., 2013). 

O amido é o produto final do processo fotossintético e constitui a principal reserva de 

carbono das plantas. Sua formação ocorre devido à atividade coordenada de algumas enzimas. 

É armazenado nas células de frutos, sementes, raízes e tubérculos, encontra-se depositado na 

forma de grânulos, apresentando formas e dimensões diversas. Apresenta características 

físicas e químicas únicas que o tornam diferente de outros hidratos de carbono. Os grânulos 

podem variar na forma, tamanho, estrutura e composição química, dependendo da origem 

botânica (ZAVAREZE; DIAS, 2011; SILVA et al., 2014; SUI et al., 2015). 

O amido está presente em diversos alimentos e suas propriedades e interações com 

outros componentes são muito interessantes para a indústria de alimentos e para nutrição 

humana. É utilizado para alterar ou controlar texturas, aparência, umidade, consistência e 

estabilidade no armazenamento, ligar ou desintegrar, expandir, clarear ou tornar opaco, 

estabilizar emulsões ou formar filmes resistentes (COPELAND et al., 2009). 

Amido é um produto extraído das partes aéreas ou subterrâneas comestíveis dos 

vegetais. A partir dos grãos de milho, trigo, arroz, mandioca, batata, entre outras matérias-

primas é extraído o amido comercial (BEMILLER; HUBER, 2010). No Brasil, o amido 

extraído das raízes e tubérculos é denominado de fécula ou polvilho (BRASIL, 1978). 

O amido é constituído por amilose e amilopectina. O primeiro é um polímero linear 

formado por unidades de α-D-glicopiranose ligadas em α-(1,4), com poucas ligações α - (1,6). 
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É uma molécula linear, com estrutura helicoidal. No interior da hélice há átomos de 

hidrogênio e os grupos hidroxilas permanecem do lado de fora. Pelo fato dos átomos de 

hidrogênio ficarem no interior, são formados complexos com ácidos graxos livres, glicerídeos 

e com iodo. O complexo amilose - lipídeo pode alterar a temperatura de gelatinização, 

propriedades de textura e viscosidade de pasta (ZAVAREZE; DIAS, 2011).  

Enquanto, a amilopectina é um componente ramificado formado por α - D-

glicopiranose (entre 17 e 25 unidades) unidos em  α- (1,4), com 4% a 6% das ligações em  α -

(1,6) do amido. Seu peso molecular fica entre 50 e 500 x 106 Daltons. Seu grau de 

polimerização é de 4700 a 12800 unidades de resíduos de glicose. Essa macromolécula está 

disposta dentro do grânulo com suas extremidades não redutoras na direção da superfície, 

alternando áreas cristalinas e áreas amorfas. A α-amilase degrada a amilopectina nas uniões 

α(1,4), produzindo dextrinas, as enzimas pululanase e isoamilase atuam nas ligações α(1,6) 

produzindo maltose. A amilopectina é capaz de sozinha formar o grânulo de amido, como 

acontece nos chamados cerosos (grãos formados por quase 100% de amilopectina) 

(DENARDIN; SILVA, 2009). 

O amido de milho pode ser encontrado como ceroso, normal e elevado teor de 

amilose, de acordo com o teor de amilose que contém. Amido de milho ceroso é composto 

por quase que 100% de amilopectina, amido normal 20% a 30% de amilose e o de alto teor de 

amilose contém de 40% a 70% de amilose (BAO et al., 2012). 

O teor de amilose no amido influencia na estrutura nativa do grânulo, nos parâmetros 

termodinâmicos de fusão e em suas propriedades funcionais. A cristalinidade dos grânulos 

consiste de cadeias curtas de amilopectina que formam duplas hélices associadas a grupos que 

formam lamelas cristalinos. A zona amorfa dos grânulos é menos densa e mais susceptível a 

ataques enzimáticos e também absorve mais água (LU et al., 2015). 

Há relatos que o milho ceroso foi encontrado primeiramente na China. Amido de 

milho ceroso é uma matéria-prima promissora, pois apresenta muitas características 

diferenciadas. Possui baixa temperatura de pasta, alto pico de viscosidade e baixa viscosidade 

final, indicando que pode inchar facilmente e retrogradar com menor freqüência. Esses 

atributos são, principalmente, pela quantidade de amilose (quase 0%) em sua composição. 

Além disso, este amido apresenta melhor digestão que os demais. Sendo assim, é uma 

matéria-prima muito adequada para a produção de alimentos (WANG et al., 2009). 

Os grânulos de amido não se solubilizam em água fria, todavia, com o aquecimento as 

moléculas vibram, absorvem água e rompem as ligações intramoleculares, esse fenômeno é 
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chamado de gelatinização. Esse mecanismo promove a interrupção de ordens moleculares 

dentro do grânulo de amido, causando mudanças irreversíveis como inchaço granular, fusão 

cristalina nativa, perda da birrefrigência e solubilização do amido. O grau de gelatinização é 

determinado pela estrutura e composição química dos grânulos de amido (grau de amilose e 

de polimerização), quantidade de solvente e tipo de energia fornecida. Quando as moléculas 

de amido são aquecidas com excesso de água, rompe-se a estrutura cristalina e há formação 

de pontes de hidrogênio entre água, amilose e amilopectina, os grupos hidroxil ficam 

expostos, causando inchamento e maior solubilidade do grânulo. Quando submetido à alta 

pressão, o amido pode se gelatinizar mais rapidamente à temperatura ambiente. A pressão 

elevada ocasiona deformação irreversível da região cristalino nos grânulos de amido. A faixa 

de temperatura de gelatinização depende do tipo do grão e sua composição e da relação amido 

- água (SINGH; KOUR; CARTH, 2007). 

Com o resfriamento a pasta de amido pode se tornar um gel, as moléculas vão 

perdendo energia e as ligações de hidrogênio vão se fortalecendo, voltando a um estado mais 

organizado e formando áreas cristalinas, isto é conhecido como retrogradação. À medida que 

a retrogradação se processa o gel vai se tornando mais opaco. A amilose que foi expulsa dos 

grânulos forma uma rede que aumenta a viscosidade da pasta, pode ocorrer também 

precipitação de cristais insolúveis de amido. Há uma forte interação de cadeias promovendo a 

saída da água (sinérese). A amilose apresenta maior tendência a se retrogradar que a 

amilopectina. O processo de retrogradação varia de acordo com a temperatura, tempo de 

armazenamento, pH, a fonte de amido e presença de lipídeos, eletrólitos e açúcares 

(BLASZCZAK et al. 2007). 

 

 

 

2.2 Polvilho azedo 

 

Polvilho é o produto amiláceo extraído da raiz de mandioca. A legislação, por meio 

das Normas Técnicas Especiais Relativas a Alimentos e Bebidas, Resolução CNNPA no. 12 

de 1978 (BRASIL, 1978), classifica-o em doce ou azedo de acordo com sua acidez titulável, 

que para o fermentado deve ser de no máximo 5,0 mL de NaOH N 100 g-1 e para polvilho 

doce de no máximo 1,0 mL de NaOH N 100 g-1. 
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O polvilho é utilizado como ingrediente principal de biscoitos e pão de queijo, pela 

sua propriedade de expansão, não havendo necessidade de adicionar fermento à massa.  

Proporciona sabor agradável, crosta fina e crocante, maior volume e maior absorção de água, 

o que acarreta um maior rendimento. Além disso, não contém glúten, podendo então, ser 

consumido por pessoas celíacas (RIBEIRO, 2006; MACHADO; ARAÚJO; PEREIRA, 2010). 

O polvilho doce é extraído das raízes de mandioca, lavado, purificado e seco. O 

polvilho azedo é obtido da fermentação do polvilho doce em tanques com excesso de água. A 

fermentação ocorre nas seguintes etapas: recebimento das raízes de mandioca; lavagem e 

descascamento; extração do amido, fermentação com água durante 15 a 60 dias, logo após é 

seco ao sol. A fermentação elimina a toxicicidade, torna a polpa mais macia, melhora o sabor 

e dá novas características ao produto. Enzimas amilolíticas e ácidos orgânicos produzidos por 

microrganismos são responsáveis por modificar o amido de mandioca. O ataque ácido é 

observado pela grande produção de ácidos orgânicos, já o enzimático, por corrosões em 

alguns grânulos do amido (MARCON, 2004; MONTENEGRO et al., 2008). 

Durante a fermentação ocorre redução do pH, formação de ácidos orgânicos, aumento 

da acidez titulável, ataque de enzimas amiolíticas, diminuição da viscosidade,  aumento da 

solubilidade do polvilho e do conteúdo de proteína, e variação das propriedades de pasta 

(MARCON, 2004; SANTOS, 2012). 

O polvilho azedo possui alta propriedade de expansão, após assado, em razão da 

vaporização da água e fluidez da pasta de amido. No assamento, a massa se expande 

formando uma estrutura porosa, ocorrendo, redução da densidade, secagem e coloração da 

superfície. A fermentação láctica e a secagem ao sol são importantes para o polvilho azedo se 

expandir no momento do assamento. Bactérias lácticas são responsáveis pela formação de 

uma estrutura viscoelástica que retém gás e expande a massa de polvilho azedo durante o 

forneamento. A secagem artificial não promove a mesma característica de expansão que a 

solar, sugerindo, assim, que além do calor é necessária a reação de oxidação realizada pela luz 

ultravioleta do sol sobre o amido (MAEDA; CEREDA, 2001; MONTENEGRO et al., 2008). 

 

 

  2.3 Biscoito de polvilho e pão de queijo 
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Biscoitos feitos de polvilho azedo ou fécula de mandioca são comumente chamados de 

biscoito de polvilho. É um produto típico do Brasil, consumido em vários segmentos e 

fabricado doméstica ou industrialmente. Apresenta grande volume e pouco peso, por conter 

uma matriz de amido gelatinizado aerada, em seu interior, e por sua superfície sofrer 

desidratação durante o forneamento (RIBEIRO, 2006; MONTENEGRO et al., 2008). 

O biscoito é crocante, demonstrando estar no estado vítreo. Isso acontece porque 

durante o assamento, a água é removida rapidamente. Durante o armazenamento, ele pode 

absorver água e passar do estado vítreo para o gomoso, isto é conhecido como transição vítrea 

(RODRIGUES; CALIARI; ASQUIERI, 2011). 

Além do polvilho azedo, são ingredientes do biscoito: água, óleo, sal e ovo, leite e 

gordura. Cada ingrediente possui função especifica. A capacidade de expansão do polvilho 

azedo é a mais importante no biscoito, além disso, o amido absorve água e estabelece a 

estrutura do produto. A água é importante para promover o inchamento do grânulo do amido. 

O sal contribui para o sabor e também promove a expulsão entre as moléculas com cargas 

semelhantes causando maior hidratação nas áreas amorfas do grânulo. Óleos e gorduras têm 

como funções amaciar a massa, formar creme aprisionando células de ar, e de ser agente 

emulsificante (RIBEIRO, 2006). 

Pão de queijo é outro produto a base de polvilho, tradicionalmente mineiro, obtido da 

mistura dos ingredientes básicos: polvilho (doce e/ou azedo), sal, óleo, queijo e água ou leite 

para escaldar. É uma fonte de carboidratos e não tem glúten, sendo uma alternativa para 

pessoas alérgicas às proteínas do trigo. Pão de queijo feito com polvilho azedo apresenta 

maior volume, textura mais porosa com maior volume de células de ar, miolo esponjoso e 

elástico, casca lisa e uniforme (PEREIRA et al., 2004). 

A água é utilizada para dissolver os ingredientes, inchar os grânulos e favorecer o 

crescimento durante o assamento. O ovo promove coagulação, tem capacidade emulsificante e 

contribui nutricionalmente. O queijo proporciona aroma e sabor característicos e auxilia na 

estruturação do miolo. A adição de gorduras e óleos aumenta o volume dos pães de queijo, 

tornando-os mais macios e com estrutura mais uniforme (RIBEIRO, 2006). 

Na fase de assamento do pão de queijo ocorrem diversas modificações: expansão de 

gases, coagulação de proteínas dos ovos, leite e queijo, gelatinização do amido, desidratação 

parcial do produto, desenvolvimento de sabores, mudanças de cor e escurecimento da crosta 

devido à reação de Maillard, alterações nas propriedades do amido e caramelização dos 

açúcares (APLEVICZ; DEMIATE, 2007). 
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Há técnicas, nas quais não realizam o escaldamento, todavia, o escaldamento permite 

que a massa seja melhor trabalhada proporcionando pães de queijo mais macios e com melhor 

digestão (SILVA et al., 2009). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Estudar as características físicas, químicas e tecnológicas (funcionais) do amido de 

milho ceroso (AMC), do AMC fermentado e seco ao sol, com e sem inoculação de polvilho 

azedo de mandioca, e compará-las com as dos polvilhos doce e azedo de mandioca. Avaliar o 

efeito da substituição parcial ou total de AMC por AMC fermentado e seco ao sol sobre as 

características físicas e sensoriais de biscoito de polvilho e pão de queijo e determinar o risco 

microbiológico e a composição química dos produtos selecionados, verificando se é viável a 

substituição do polvilho azedo de mandioca em tais produtos. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

  Produzir amido de milho ceroso fermentado com e sem inóculo de polvilho azedo de 

mandioca; 

  Avaliar as propriedades morfológicas (granulometria e microscopia eletrônica de 

varredura), térmicas (temperatura de gelatinização, retrogradação), mecânicas (perfil textural 

dos géis), tecnológicas (cor, capacidade de intumescimento, solubilidade em água e 

propriedades de pasta), físico-químicas (atividade de água,  pH, acidez titulável, composição 

centesimal, teor de amido, amilose e amilopectina) e químico-estruturais (difratometria de 

raio X) dos AMC e AMC fermentado, com e sem inóculo; 

 Estudar o efeito da substituição do AMC fermentado naturalmente sobre as 

propriedades de cor, expansão, volume específico, e perfil textural dos biscoitos 

experimentais, e selecionar aquele mais parecido com o biscoito comercial (elaborado com 

polvilho azedo de mandioca). 

 Conferir o efeito da substituição do AMC pelo AMC fermentado com inóculo de 

polvilho azedo de mandioca, sobre as propriedades de cor, expansão, volume específico e 

perfil textural dos pães de queijo experimentais, e selecionar aquele mais parecido com o pão 

de queijo comercial (elaborado com polvilho azedo de mandioca). 
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 Caracterizar o biscoito experimental e o pão de queijo experimental selecionados em 

relação ao risco microbiológico, aceitação sensorial e composição centesimal (umidade, 

cinzas, lipídios, proteína, carboidratos totais, fibra alimentar total) e valor energético total. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

Amido de milho ceroso nativo (AMC) foi obtido da pela Fecularia Bela Vista - Febela 

Ltda., localizada no município de Bela Vista de Goiás - GO, Brasil. Amido de milho ceroso 

fermentado (AMCF) e amido de milho ceroso fermentado inoculado (AMCFI) foram obtidos 

por meio da fermentação do amido nativo. Polvilho azedo de mandioca Kodilar® foi utilizado 

como inóculo em uma das amostras para acelerar a fermentação. Polvilhos azedo e doce de 

mandioca (PAM e PDM, respectivamente) da marca Produtos Paulista®, adquiridos em 

Goiânia, também foram avaliados, para comparação com AMC, AMF e AFI. Para a produção 

dos pães de queijo e biscoitos de polvilho foram utilizados: ovo in natura, queijo meia cura 

ralado São Francisco®, óleo de soja Sinhá®, sal Cisne®, adquiridos em comércio local de 

Goiânia – GO. 

 

 

4.2 Fermentação 

 

O AMC foi submetido à fermentação natural em cubas de plástico, em laboratório, 

com temperatura controlada de 25°C. Em cada cuba foi colocado 5 kg de AMC e 8 L de água 

potável, gerando o AMF. Em outro recipiente foi colocado a mesma quantidade de AMC e 

água, porém neste houve adição de 375 g de polvilho azedo de mandioca, a fim de verificar se 

haveria uma redução do tempo de fermentação, resultando no AFI. As amostras foram 

semanalmente monitoradas em relação à sua acidez total.  

De acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978, polvilho azedo de mandioca 

deve ter acidez máxima de 5% (BRASIL, 1978). Assim, o processo foi interrompido quando a 

acidez atingiu 4%. Neste momento, a água foi totalmente retirada das cubas, e o amido 

fermentado úmido colocado em bandejas de alumínio, e seco ao sol até que fosse atingida 

umidade menor que 18%, conforme prevê a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 

2005 (BRASIL, 2005). 
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4.3 Propriedades físicas das matérias - primas  

 

As análises de tamanho de partículas, microscopia eletrônica de varredura, parâmetros 

instrumentais de cor, atividade de água, solubilidade e absorção de água e óleo, índice de 

expansão e volume específico, propriedades térmicas, propriedades de pasta, pH, acidez 

titulável, composição centesimal e teor de amilose aparente foram realizadas no Laboratório 

de Aproveitamento de Resíduos e Subprodutos Agroindustriais (Labdarsa), exceto as imagens 

de microscopia eletrônica de varredura. 

 

 

4.3.1 Tamanho das partículas 

O tamanho das partículas foi determinado em um granulômetro (Bertel, 4819, 

Caieiras, Brasil). Amostras de 100 g foram peneiradas durante 10 min em um conjunto de 

peneiras (com diâmetro dos orifícios de 0,84, 0,5, 0,250, 0,177 e 0,149 mm). As quantidades 

retidas em cada peneira e na base foram pesadas e expressas em porcentagem. 

 

 

4.3.2.Microscopia eletrônica de varredura 

As amostras de amido foram fixadas sobre suportes (stubs), utilizando-se fita adesiva 

dupla face e cobertas com uma fina camada de ouro em metalizador (Balzers). O aspecto 

geral das amostras foi obtido por microscópio eletrônico de varredura Jeol, modelo JSM-

6610, equipado com EDS, (Thermo Scientific, Spectral Imaging, Tokyo, Japão), com 

aumentos de 1,500, 1,700 e 10,000 vezes. As microscopias foram obtidas no laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução na Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

Brasil. 

 

 

4.3.3 Parâmetros instrumentais de cor 

Os parâmetros instrumentais de cor das unidades modeladas assadas (luminosidade, e 

coordenadas de cromaticidade a* e b*) foram determinados por um colorímetro (Konica 

Minolta, CR-10, Ramsey, EUA). Os valores de L* (luminosidade ou brilho) variam do preto 

(0) ao branco (100), da coordenada de cromaticidade a* do verde (–) ao vermelho (+), e de b* 
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do azul (-) ao amarelo (+). Os valores de a* e b* foram utilizados para cálculo do croma (C*) 

e do ângulo Hue (Hº), através das Equações 1 e 2 respectivamente. Cinco leituras na 

superfície de cada massa foram realizadas. 

𝐶 =  √(𝑎∗2 + 𝑏∗2)                                                                               (Equação 1) 

𝐻𝑜 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (
𝑏∗

𝑎∗)                                                                                 (Equação 2) 

 

 

4.3.4 Atividade de água (Aw)  

A atividade de água (Aw) foi obtida com o determinador de Aw (Aqcua Lab, CX-2, 

Washington, EUA), a temperatura constante de 24 ± 1°C.  

 

 

4.3.5 Índices de absorção de água e de óleo, e de solubilidade em água  

O índice de absorção de água (IAA) e o índice de solubilidade em água (ISA) foram 

determinados nas temperaturas de 25°C, 70°C e 95°C de acordo com a metodologia de 

Anderson et al. (1969), com adaptações.  O índice de absorção de óleo (IAO) foi determinado 

nas temperaturas de 25°C e 95°C. Em tubos de centrífuga foram colocados aproximadamente 

1,25 g de amostra peneirada (60 mesh) e 30 mL de água destilada. Os tubos permaneceram 

em agitação mecânica em banho dubnof orbital (TECNAL, TE-0532, Piracicaba-SP, Brasil) 

por 30 min, e depois foram centrifugados (TG16-WS, Shangai, China) a 5000 rpm por 10 

min. Do líquido sobrenadante, recolheu-se uma amostra de 10 mL que foi depositada em 

placas de petri previamente taradas que foram levadas a estufa a 105 ºC, por 8 h. Após esse 

período, o material foi resfriado em dessecador e pesado em balança analítica. A diferença de 

massa (g) foi multiplicada por 3, sendo o valor obtido o resíduo da evaporação. O líquido 

restante no tubo de centrífuga foi cuidadosamente descartado, o gel remanescente (resíduo de 

centrifugação) pesado, e o IAA calculado conforme a Equação 3. O índice de solubilidade em 

água foi calculado pela relação entre a massa do resíduo da evaporação e a massa seca da 

amostra, conforme a Equação 4. Para a determinação do IAO, substituiu a água por óleo de 

soja, e os resultados foram calculados utilizando a Equação 5. As análises foram realizadas 

em triplicata com três repetições. 



43 
 

 

 

IAA =
MRC

MA−MRE
                                                                                                 (Equação 3)         

𝐼𝑆𝐴 =
MRE

MA
 x 100                                                                                                       (Equação 4) 

𝐼𝐴𝑂 =
MRC

MA
                                                                                                       (Equação 5) 

Nas quais: IAA = índice de absorção de água [g de gel (g de matéria seca)-1];  

MRC = massa do resíduo da centrifugação (g); MA = massa da amostra (g) (base seca);  

MRE = massa do resíduo da evaporação (g); ISA = índice de solubilidade em água [g (100 g)-

1]; IAO = índice de absorção de óleo [g de gel (g de matéria seca)-1]. 

 

 

4.3.6 Índice de expansão e Volume específico 

Para cada 50 g de amostra adicionou-se 40 mL de água fervente. A massa foi 

misturada, amassada, e modelada manualmente. Cinco unidades esféricas de massa de cada 

matéria-prima foram obtidas e assadas em forno elétrico (Venâncio, FERI60, Venâncio Aires, 

Brasil), em temperatura de 200 ºC por 20 min (MAEDA; CEREDA, 2001). As dimensões de 

diâmetro (mm) e altura (mm) das massas modeladas foram aferidas antes e depois de assadas, 

com auxílio de um paquímetro digital (Messen, 0 a 150 mm, Berlim, Alemanha), e o índice de 

expansão foi calculado através da Equação 6. 

IE = 
(diâmetro unidade assada + altura unidade assada)

(diâmetro massa moldada + altura massa moldada)
                                                (Equação 6) 

O volume das massas modeladas assadas foi determinado em triplicata pelo método de 

deslocamento de painço, conforme descrito por Machado e Pereira (2010). A massa dos 

produtos foi obtida em balança analítica, e o volume específico (VE) calculado a partir da 

Equação 7. 

VE =  
massa (g)

volume (mL)
                                                                                      (Equação 7) 

 

 

 4.3.7 Propriedades térmicas 

O comportamento térmico das amostras foi obtido por calorimetria diferencial de 

varredura (DSC Q20, TA Instruments, New Castle, EUA), em procedimento hermético, com 

fluxo de calor de -40 a 10 W g-1 com variação de temperatura de 40 a 160 ºC. A variação de 
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entalpia de gelatinização (ΔH gel), as temperaturas iniciais (T0), de pico (Tp), final de 

gelatinização (Tc) e temperatura de transição vítrea (Tg) foram determinadas. 

 

 

 

4.3.8 Propriedades de pasta 

O perfil visco-amilográfico das amostras foram determinadas através do equipamento 

Rapid Visco Analyser (RVA 4500, Perten Instruments, Hãgersten, Suécia), com velocidade 

máxima de 960 rpm e velocidade para gelatinização em 160 rpm, utilizando padrão de 

umidade de 14% com 3,5g de amostra para 25 mL de água destilada. Os parâmetros de pico 

de viscosidade, viscosidade máxima a 95ºC e viscosidade final a 50ºC Os dados foram 

calculados através de software computacional (TCW3 ThermoCline for Windows v3, Sidney, 

Austrália) acoplado ao sistema RVA, obtendo através das curvas de viscosidade os valores de 

viscosidade de pico de gelatinização, estabilidade da pasta durante a cocção (breakdown), 

viscosidade final, endurecimento produzido pelo resfriamento a 50ºC (setback), tempo de pico 

e temperatura de gelatinização. 

 

 

4.4 Propriedades químicas das matérias - primas 

 

4.4.1 Potencial hidrogeniônico e acidez total 

A acidez titulável (AT) foi determinada semanalmente durante a fermentação, 

enquanto o potencial hidrogeniônico (pH) e a AT após a secagem dos produtos finais. O pH 

com auxílio do potenciômetro digital (Tecnal, Tec 51, Piracicaba, Brasil), previamente 

calibrado com soluções tampão de pH 4 e 7.  Enquanto para a acidez titulável total, utilizou-se 

solução de hidróxido de sódio (NaOH 0,1 N) para neutralização, e fenolftaleína como 

indicador. Ambas as análises foram realizadas em triplicata, e de acordo com os métodos 

recomendados da AOAC (2010). 

 

 

4.4.2 Composição centesimal e teor de amilose aparente 
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A umidade foi quantificada por dessecação a 105°C em estufa com circulação de ar até 

peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em mufla; o teor de 

nitrogênio total pelo método micro – Kjeldahl, convertido em proteína bruta pelo fator 6,25; o 

de lipídeo por extração com éter de petróleo em aparelho Soxhlet. Para obtenção da fibra total 

foi utilizada amostra seca e desengordurada, segundo método enzímico gravimétrico. O teor 

de amilose aparente foi obtido através do método AACC (2000). Todos os métodos 

recomendados pela American Oganization of Analytical Chemistry (AOAC, 2010). Todas as 

análises realizadas neste estudo foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.5 Formulação e processamento do pão de queijo 

 

Delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos ou diferentes níveis de 

substituição de AFI por AMC (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), e quatro repetições, foi 

utilizado. Os demais ingredientes foram mantidos fixos (Tabela 4.1). Para obtenção do pão de 

queijo foi seguida uma formulação básica, descrita por Machado e Pereira (2010b): 250 g de 

polvilho azedo de mandioca, 135,6 g de água, 41,1 g de óleo de soja, 5,5 g de sal, 2 ovos, 62,5 

g de queijo ralado meia cura, com adaptações. O polvilho azedo de mandioca foi substituído 

pelo AMC, AFI ou pela mistura de ambos. Estes ingredientes ou misturas foram escaldadas 

com água e óleo ferventes, e após a massa esfriar adicionou-se o ovo, o cloreto de sódio e o 

queijo meia cura ralado. A massa foi misturada e amassada manualmente, até a obtenção de 

uma consistência homogênea. A massa foi pesada (aproximadamente 15 g), e as porções 

moldadas manualmente. Os pães de queijo foram assados em forno elétrico (Venâncio, 

FERI60, Venâncio Aires, Brasil), previamente aquecido em temperatura de 180ºC, durante 20 

min, deixados esfriar e embalados em sacos de polietileno de baixa densidade, até o momento 

das análises físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais. 

Tabela 4.1. Delineamento experimental e ingredientes (g) utilizados nas formulações de pães de queijo, obtidos 

a partir de diferentes níveis de substituição de amido de milho ceroso fermentado com inóculo de polvilho azedo 

de mandioca (AFI) por amido de milho ceroso (AMC) 

 Nível de substituição de AFI por AMC (%) 

Ingrediente 0 (PQ1) 25 (PQ2) 50 (PQ3) 75 (PQ4) 100 (PQ5) 

AFI 

AMC 

Óleo 

Água 

Queijo meia cura 

250 

0 

41,1 

135,6 

62,5 

187,5 

62,5 

41,1 

135,6 

62,5 

125 

125 

41,1 

135,6 

62,5 

62,5 

187,5 

41,1 

135,6 

62,5 

0 

250 

41,1 

135,6 

62,5 
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Sal 

Ovos 

5,5 

112 

5,5 

112 

5,5 

112 

5,5 

112 

5,5 

112 

 

 

4.6 Características físicas do pão de queijo 

 

4.6.1 Índice de expansão  

As dimensões do diâmetro (mm) e da altura (mm) de seis pães de queijos por amostra 

foram aferidas antes e depois de assadas, com auxílio de um paquímetro digital (Messen, 0 a 

150 mm, Berlim, Alemanha), e o índice de expansão foi calculado conforme Machado e 

Pereira (2010b), através da Equação 6 do item 4.3.6.  

 

 

4.6.2 Volume específico  

O volume de seis pães de queijo por amostra foi determinado pelo método de 

deslocamento de painço, conforme descrito por Machado e Pereira (2010b). A massa dos 

produtos foi obtida em balança analítica, e o volume específico (VE) calculado a partir da 

Equação 7 do item 4.3.6. As análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.6.3 Parâmetros instrumentais de cor 

Os parâmetros instrumentais de cor dos pães de queijo foram determinados por um 

colorímetro (Konica Minolta, CR-10, Ramsey, EUA). Os valores de L* (luminosidade ou 

brilho) variam do preto (0) ao branco (100), de croma a* do verde (–) ao vermelho (+), e de 

croma b* do azul (-) ao amarelo (+). Os valores de a* e b* foram utilizados para cálculo do 

croma (C) e do ângulo Hue (Hº), através das Equações 1 e 2 do item 4.3.3, respectivamente. 

Cinco leituras na superfície de cada pão de queijo foram realizadas, foram utilizados seis pães 

de queijo por formulação. 

 

 

4.6.4 Perfil textural  

O perfil textural (dureza, fracturabilidade, elasticidade e mastigabillidade) foi 

determinado conforme (PEREIRA et al., 2010), com uma única adaptação. Utilizou-se o 
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probe P100. Texturômetro (TA HD Plus Stable Micro Systems, Surrey, Inglaterra) foi 

utilizado, com velocidade de pré-teste, teste e pós teste de 5,0 mm s-1, 2,0 mm s-1 e 2,0 mm s-

1, respectivamente. Dez pães de queijo inteiros foram avaliados para cada amostra, 30 minutos 

após serem assados. 

 

 

4.7 Pão de queijo selecionado e validação dos modelos 

 

Os resultados físicos obtidos foram comparados aos de uma marca comercial 

tradicional de pão de queijo congelado, formulada com polvilho azedo de mandioca. A 

formulação que obteve resultados mais próximos ao da marca comercial foi utilizada para 

validar os modelos de regressão ajustados de volume específico, índice de expansão, L*, a*, 

b*, C* e Hº e perfil textural, utilizando os métodos analíticos já mencionados. A composição 

centesimal, o risco microbiológico e aceitação sensorial do pão de queijo selecionado também 

foram avaliados. 

 

 

4.8 Qualidade do pão de queijo selecionado 

 

4.8.1 Composição centesimal 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105°C até peso constante, em estufa com 

circulação de ar; as cinzas por pesagem da amostra após incineração a 550ºC em mufla; o teor 

de nitrogênio total foi determinado pelo método micro Kjeldahl, e convertido em proteína 

bruta pelo fator 6,25; o de lipídeos por extração com éter de petróleo em aparelho Soxhlet. 

Para obtenção da fibra alimentar total se utilizaram amostras secas e desengorduradas, 

segundo o método enzímico gravimétrico. O valor energético total foi calculado conforme a 

Equação 8. Todas as análises foram realizadas em triplicata, de acordo com os métodos da 

AOAC (2010).  

VET = (PTN x 4) + [(CHT - FAT) x 4] + (EET x 9)                  (Equação 8) 

Na qual: VET = valor energético total (kcal g-1);  

PTN = proteína bruta (g 100 g-1);  

CHT = carboidratos totais (g 100 g-1);  

FAT = fibra alimentar total (g 100 g-1);  
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EET = extrato etéreo total (g 100 g-1). 

 

 

4.8.2 Risco Microbiológico 

A análise do perfil microbiológico da amostras foi realizada segundo a metodologia 

estabelecida pela Associação de Saúde Pública Americana (APHA, 2001). Foi avaliado 

qualitativamente e quantitativamente o perfil microbiológico de Bacillus Cereus, Coliformes 

termotolerantes e Salmonella sp., Estafilococos aureus e também bolores e leveduras. Os 

dados obtidos foram comparados com os níveis aceitáveis, estabelecidos no item 10c da RDC 

n°12 de 2001 (BRASIL, 2001). 

 

 

4.8.3 Aceitação sensorial 

A aceitação sensorial foi realizada com um painel de 100 provadores não treinados, 

onde os mesmos analisaram os atributos de cor, sabor, odor, textura e avaliação global do pão 

de queijo selecionado, de acordo com escala hedônica de nove pontos, na qual: ‘1’ desgostei 

extremamente, ‘5’ indiferente e ‘9’ gostei extremamente. Juntamente com a análise de 

aceitação foi avaliada a intenção de compra do produto (STONE; SIDEL, 1985). Os testes 

foram realizados em laboratório de análise sensorial, com consumidores de pão de queijo, 

adultos, de ambos o sexo, com faixa etária entre 18 e 65 anos, excluindo-se os pertencentes ao 

grupo de risco, como alérgicos a qualquer dos componentes da composição da amostra, 

gestantes e portadores de patologias relacionadas ao consumo do alimento. Foi exigido do 

participante a leitura e preenchimento do Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento, 

conforme o Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer aprovado número 1616234. 

 

 

4.9 Formulação e processamento do biscoito “tipo de polvilho” 

 

Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado, com cinco tratamentos 

(diferentes níveis de substituição de AMF por AMC: 0, 25, 50, 75 e 100% e quatro repetições. 

Os demais ingredientes foram mantidos fixos nas formulações (Tabela 4.2). O AMF, o AMC, 

ou a mistura de ambos foi escaldado com água e óleo ferventes, e após o resfriamento da 

massa foram adicionados o ovo e o sal.  
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Tabela 4.2: Delineamento experimental e ingredientes (g) utilizados nas formulações de biscoito "tipo de 

polvilho" obtidos a partir de amido de milho ceroso (AMC) e amido de milho ceroso fermentado (AMF) 

 Nível de substituição de AMF por AMC 

Ingrediente BP1 

(0%) 

BP2 

(25%) 

BP3 

(50%) 

BP4 

(75%) 

BP5 

(100%) 

AMF 

AMC 

Óleo 

Água 

Sal 

Ovo 

100 

0 

15 

50 

3,0 

56 

75 

25 

15 

50 

3,0 

56 

50 

50 

15 

50 

3,0 

56 

25 

75 

15 

50 

3,0 

56 

0 

100 

15 

50 

3,0 

56 

 

A massa foi modelada utilizando saco de confeiteiro de polietileno de baixa densidade. 

O tamanho do biscoito foi padronizado em 7 cm de comprimento, e em seguida, assados em 

forno elétrico (Venâncio, FERI60, Venâncio Aires, Brasil), em temperatura de 180 ºC por 20 

min, previamente aquecido. 

 

 

4.10 Características físicas do biscoito de polvilho 

 

4.10.1 Índice de expansão  

O diâmetro (mm) e a altura (mm) da massa moldada crua foram determinados por 

meio de um paquímetro digital (Messen, 0 a 150 mm, Berlim, Alemanha) em seis repetições. 

As mesmas medidas foram observadas no produto após assado, e o índice de expansão (IE) 

foi calculado conforme a equação 6 do item 4.3.6 (MACHADO; PEREIRA, 2010a). 

 

 

 

4.10.2 Volume específico  

O volume específico (VE) foi determinado pelo método de deslocamento de painço, 

conforme descrito por Machado e Pereira (2010a), à partir de três repetições de dez unidades 

de biscoito de polvilho. A massa foi obtida em balança analítica, e o VE calculado a partir da 

equação 7 do item 4.3.6. 
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4.10.3 Parâmetros instrumentais de cor 

Os parâmetros instrumentais de cor foram determinados em colorímetro (Konica 

Minolta Baking, meter, BC-10, Japan). Os valores de L* (luminosidade ou brilho) variam do 

preto (0) ao branco (100), os valores da coordenada de cromaticidade a* variam do verde (–

60) ao vermelho (+60), e os de b* do azul ao amarelo, ou seja, de –60 a +60, respectivamente. 

Os valores de a* e b* foram utilizados para cálculo de Cromaticidade (C*) e Ângulo Hue 

(Hº), através das equações 1 e 2 do item 4.3.3, respectivamente. Cinco leituras na superfície 

de cinco amostras foram realizadas. 

 

 

4.10.4 Perfil textural  

A análise de textura foi realizada pelos parâmetros de dureza e fraturabilidade dos 

biscoitos, conforme Montenegro et al.(2008). Foi utilizado o texturômetro (TA HD Plus 

Stable Micro Systems, Surrey, Inglaterra) com probe 3-Point Bending Rig (HDP/3PB), nas 

seguintes condições: velocidade pré-teste de 1 mm s-1; velocidade de teste de 3,0 mm s-1; 

velocidade pós-teste de 10 mm s-1; e distância da abertura dos apoios da base para colocar a 

amostra de 40 mm. Dez leituras (repetições) para cada formulação foram realizadas. 

 

 

4.11 Seleção do biscoito mais semelhante ao biscoito de polvilho de mandioca comercial e 

validação do modelo 

 

Os resultados obtidos foram comparados com os resultados de uma marca comercial 

de biscoito de polvilho de mandioca congelado. A formulação que obteve resultados mais 

próximos ao da marca comercial foi utilizada para validar os modelos de volume específico, 

índice de expansão, L, a*, b*, C* e Hº e perfil textural, utilizando os métodos já mencionados. 

A composição centesimal, o risco microbiológico e aceitação sensorial do biscoito de polvilho 

selecionado também foram avaliados. 

 

 

4.11.1 Composição centesimal do biscoito de polvilho selecionado 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105°C, até peso constante, em estufa 

com circulação de ar; as cinzas por pesagem da amostra após incineração a 550ºC em mufla; o 
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teor de nitrogênio total foi determinado pelo método micro Kjeldahl, e convertido em proteína 

bruta pelo fator 6,25; o de lipídeos por extração com éter de petróleo em aparelho Soxhlet. 

Para obtenção da fibra alimentar total se utilizaram amostras secas e desengorduradas, 

segundo método enzímico gravimétrico. O valor energético total (VET) foi calculado 

conforme Equação 8 do item 4.8.1. Todas as análises foram realizadas nas três amostras de 

biscoito de polvilho de acordo com os métodos da AOAC (2010).  

 

 

4.11.2 Risco Microbiológico 

A análise do perfil microbiológico das amostras do biscoito selecionado foi realizada 

no Laboratório de Controle Higiênico Sanitário da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás, seguindo a metodologia estabelecida pela Associação de Saúde Pública 

Americana (APHA, 2001). Foi avaliado qualitativamente e quantitativamente o perfil 

microbiológico de Bacillus Cereus, Coliformes termotolerantes e Salmonella sp., 

Estafilococos aureus e bolores e leveduras, todos por grama de amostra. Os resultados foram 

comparados com os níveis aceitáveis estabelecidos nos 10c da RDC n°12/2001 (BRASIL, 

2001). 

 

 

4.11.3 Aceitação sensorial 

A análise sensorial foi realizada com um painel de 100 provadores não treinados, onde 

os mesmos analisaram os parâmetros de cor, sabor, odor, textura e avaliação global do 

biscoito de polvilho selecionado de acordo com escala hedônica de nove pontos: ‘1’ desgostei 

extremamente, ‘5’ indiferente e ‘9’ gostei extremamente. Juntamente com a análise de 

aceitação foi avaliada a intenção de compra do produto pelo julgador (STONE; SIDEL, 

1985). O teste foi realizado na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás – 

Campus Samambaia (EA/UFG), com consumidores adultos de ambos o sexo com faixa etária 

de 18 a 65 anos, excluindo-se os pertencentes ao grupo de risco como alérgicos a qualquer dos 

componentes da composição da amostra, gestantes, idosos e portadores de patologias 

relacionadas ao consumo do alimento. Foi exigido ao participante a leitura e preenchimento 

do Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento, conforme o Comitê de Ética em 

Pesquisa UFG sob parecer aprovado número 1616234. 
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4.12 Análise dos resultados 

 

 Os dados físicos das matérias-primas foram avaliados por análise de variância (Anova) 

e os demais dados das matérias-primas foram apresentados na forma de média, seguida pelo 

desvio-padrão. Os dados físicos dos pães de queijo e biscoito “tipo de polvilho” foram 

avaliados por análise de variância e modelos ajustados, com auxílio do Statistica e gráficos do 

Excell (Microsoft 3.1, EUA). Os demais dados foram apresentados na forma de média, 

seguida pelo desvio-padrão. Os modelos ajustados foram validados com outro ensaio, com 

três repetições do pão de queijo e biscoito “tipo polvilho” selecionados.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados e discussões estão apresentados na forma de quatro artigos científicos: 

Artigo 1. Comparação das caracterísiticas físico-químicas de amido de milho ceroso nativo e 

fermentado (com e sem inóculo) e seco ao sol, com as dos polvilhos doce e azedo de 

mandioca 

Artigo 2. Propriedades térmicas, funcionais e físico-químicas de amidos de milho ceroso, 

nativo e fermentados 

Artigo 3. Qualidade de pão de queijo elaborado a partir de amido de milho ceroso nativo e 

fermentado 

Artigo 4. Qualidade física, química, microbiológica e sensorial de biscoitos obtidos a partir 

de amido de milho ceroso, nativo e fermentado  

  



54 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

AACC - American Association of Cereal Chemists. AACC Method 61-03: Amylose Content 

of Milled Rice. AACC International Approved Methods, 10th Edition, v. II, p. 1-4, 2000. 

 

 

AOAC. AMERICAN ASSOCIATION OF CEREAL CHEMISTS. Approved Methods, 11th 

ed., St. Paul: AOAC, 2010. 

 

 

APHA. American Public Health Association. Compedium of methods for the 

microbiological examination for foods. Washington: APHA, 2001. 

 

 

APLEVICZ, K. S.; DEMIATE, I. M. Análises físico-químicas de pré-misturas de pães de 

queijo e produção de pães de queijo com adição de okara. Ciências Agrotecnológicas. 

Lavras. v. 31, n. 5, p. 1416 – 1422, set./ out., 2007. 

 

 

BAI, Y.;  KAUFMAN, R. C.; b, WILSON, J. D.; SHI, Y. C. Position of modifying groups on 

starch chains of octenylsuccinic anhydride-modified waxy maize starch. Food Chemistry. 

Londres. v. 153 p.193–199, 2014. 

 

 

BEMILLER, J. N.; HUBER, K. C. Carboidratos. In: DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; 

FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de Fennema. Porto Alegre: Artmed, 2010, cap.3, 

p.75-130. 

 

 

BLASZCZAK, W.; FORNAL, J.; KISELEVA, V.I.; YURYEV, V.P.; SERGEEV, A.I.; 

SADOWSKA, J. Effect of high pressure on thermal, structural and osmotic properties of 

waxy maize and Hylon VII starch blends. Carbohydrate Polymers. Barking, v. 68, p. 387-

396, 2007. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução CNNPA 

n. 12, de 1978: Normas Técnicas Especiais. Diário Oficial da União. Brasília, 23 de julho de 

1978. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 

ANVISA/MS nº. 12, de 02 de janeiro de 2001. Aprova o regulamento técnico sobre padrões 

microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União. Brasília, 10 de janeiro de 2001. 

 

 



55 
 

 

 

BRASIL. Resolução RDC ANVISA/MS nº. 263/05, de 22 de setembro de 2005. Regulamento 

Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 23 dez. 2005. 

 

 

DENARDIN, C. C.; SILVA, L. P. da. Estrutura dos grânulos de amido e sua relação com 

propriedades físico-químicas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 3, p. 945 – 954, mai – 

jun, 2009. 

 

 

FERNANDES, D. de S.; BEM, M. S. D.; SORROCHE, C. P.; LEONEL, M.; LEONEL, S. 

Elaboração de pão de queijo adicionado com farinha de banana verde: características físicas e 

sensoriais. Revista Raízes e Amidos Tropicais , v. 11, nº 1, p. 56-65, 2015. 

 

 

LADEIRA, T. M. S.; PENA, R. da S. Propriedades físico químicas e tecnológicas dos 

polvilhos azedos de três cultivares de mandioca. Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 22, n. 

4, p. 631-640, 2011. 

 

 

LU, D.;  SUN, X.; YAN, F.; WANG, X.; XU, R.; LU, W.  Effects of high temperature during 

grain filling under control conditions on the physicochemical properties of waxy maize flour. 

Carbohydrate Polymers, Barking, v. 98, p. 302– 310, 2013.  

 

 

LU,  D.; CAI.;X.;  SHI, Y.; ZHAO, J.; WEIPING, L.; Efeitos do alagamento após a 

polinização sobre as propriedades físico-químicas do amido de milho ceroso. Food 

Chemistry. Londres, v. 179, p. 232-238, 2015. 

 

 

MACHADO, A. V.; ARAÚJO, F. M. M. C. de; PEREIRA, J. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, 

QUÍMICA E TECNOLÓGICA DO POLVILHO AZEDO. Revista verde de Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável. Mossoró. v. 5, n. 3, p. 1-6, 2010. 

 

 

MACHADO, A. V.; ARAÚJO, F. M. M. C. de; PEREIRA, J. Caracterização física, química e 

tecnológica do polvilho azedo. Revista verde de Agroecologia e Desenvolvimento 

Sustentável. Mossoró, v. 5, n. 3, p. 1-6, 2010a. 

 

 

MACHADO, A. V.; PEREIRA, J. Effect of scalding on technological and rheological 

properties of cheese bread dough and cheese bread. Ciência e Agrotecnologia, Lavras. v. 34, 

n. 2, p. 421- 427, 2010. 

 

 

MACHADO, A. V.; PEREIRA, J. Rheological profile of the texture of dough and cheese 

bread. Ciência e Agrotecnológia, Lavras, v. 34, n. 4, p. 1009-1014, 2010b. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615001107
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146


56 
 

 

 

MAEDA, K. C.; CEREDA, P. AVALIAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS DE 

EXPANSÃO AO FORNO DO POLVILHO AZEDO. Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Campinas, v. 21, n. 2, p. 139-143, maio-ago. 2001. 

 

 

MIRANDA, R. A.; DUARTE, J. O.; GARCIA, J. C. Cultivo do milho. Embrapa milho e 

sorgo. Versão eletrônica. Sete Lagoas. 8ª edição, 2012. Disponível em: 

<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_8_ed/economia.htm> Acesso em: 15 de 

abril de 2014. 

 

 

MONTENEGRO, F. M.; GOMES – RUFFI, C. R.; VICENTE, C. A.; COLLARES – 

QUEIROZ, F. P.; STEEL, C. J. Biscoitos de polvilho azedo enriquecidos com fibras solúveis 

e insolúveis. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 28 (Supl.): 184-191, dez. 

2008. 

 

 

PEREIRA, J.; CIACCO, C. F.; VILELA, E. R.; PEREIRA, R. G. F. A. Função dos 

ingredientes na consistência da massa e nas características do pão de queijo. Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 24, n. 4, p. 494-500, out.-dez. 2004. 

 

 

RIBEIRO, K. M. Efeito da composição nas isotermas de sorção e características do 

biscoito de polvilho. 2006. Dissertação (Mestrado).  Programa de Pós-Graduação em Ciência 

dos Alimentos. Universidade Federal de Lavras, Lavras.  

 

 

RODRIGUES, J. P. de M.; CALIARI, M.; ASQUIERE, E. R. Caracterização e análise 

sensorial de biscoitos de polvilho elaborados com diferentes níveis de farelo de mandioca. 

Ciência Rural, Santa Maria, v.41, n.12, p.2196-2202, dez., 2011. 

 

 

SANTOS, T. P. R. Produção de amido modificado de mandioca com propriedade de 

expansão. 2012. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Agronomia. 

Universidade Estadual Paulista, Botucatu. 

 

 

STONE, H.; SIDEL, J. L. Sensory Evaluation Pratices. Florida, Academic Press, 1985. p. 

227-252. 

 

 

SUI, Z.; Yao, T.; ZHAO, Y.; Ye, X.; KONG, X.; AI, L.; Effects of heat–moisture treatment 

reaction conditions on the physicochemical and structural properties of maize starch: Moisture 

and length of heating. Food Chemistry. Londres, v. 173, p. 1125 – 1132, 2015. 

 

 

WANG, B.; WANG, L.-J., LI, D.;  ÖZKAN, N.;  LI, S.-J.; MAO, Z.-H. Rheological 

properties of waxy maize starch and xanthan gum mixtures in the presence of sucrose. 

Carbohydrate Polymers. Barking, v. 77, p. 472–481, 2009. 

http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_8_ed/economia.htm


57 
 

 

 

ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, A. R. G. Impact of heat-moisture treatment and annealing in 

starches: A review. Carbohydrate Polymers. Barking, v. 83, p. 317–328, 2011.  

  



58 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

5.1 Artigo 1 

 

COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSITICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AMIDO DE 

MILHO CEROSO NATIVO E FERMENTADO (COM E SEM INÓCULO) E SECO 

AO SOL, COM AS DOS POLVILHOS DOCE E AZEDO DE MANDIOCA 

 

RESUMO 

 

Fermentação seguida de secagem ao sol é uma modificação que influencia principalmente o 

índice de expansão de produtos forneados a base de fécula de mandioca. O objetivo deste 

trabalho foi acompanhar acidez titulável (%) durante a fermentação de amido de milho ceroso 

(AMC), naturalmente (AMF) e com inóculo de polvilho azedo de mandioca (AFI), e 

comparar as características físico-químicas dos produtos obtidos após a secagem ao sol com a 

dos polvilhos doce (PDM) e azedo de mandioca (PAM), assim como as alterações 

morfológicas dos grânulos de amido, e os parâmetros instrumentais de cor, a expansão e o 

volume específico dos produtos forneados (amido e água). Utilizou-se delineamento 

inteiramente ao acaso, com cinco tratamentos e três repetições. Acidez titulável total, pH, 

índice de expansão, volume específico e os parâmetros instrumentais de cor foram 

determinados. A fermentação do AFI demorou 11 dias, enquanto a do AMF demorou 33 dias. 

A acidez das amostras durante a fermentação variou entre 4 e 4,3%, Enquanto, a acidez do 

AMC após a secagem foi de 1,15%, do AMF e do AMI, entre 2,63 a 2,7%, respectivamente, 

dentro das faixas preconizadas pela legislação brasileira para amido de milho e para PDM e 

PAM. O AFI forneado obteve índice de expansão (1,97) e volume específico (7,21 g mL-1), 

valores similares aos do PAM mandioca forneado (2,02 e 6,81 g mL-1, respectivamente). O 

AMC é mais claro que os amidos de milho fermentados e que o PDM. Conclui-se que é mais 

viável fermentar AMC com inóculo de polvilho de mandioca, devido à economia de tempo, e 

que o produto forneado a base do amido de milho ceroso fermentado com inóculo possui 

características de expansão e cor similares às do PAM, portanto o AFI tem potencial para 

substituir o PAM em formulações de pão de queijo e biscoito de polvilho. 

 
 

Palavras-chave: amido modificado, acidez, expansão, cor, microscopia. 

 

5.1.1 Introdução 

Amido é o principal hidrato de carbono de reserva energética dos vegetais, sendo uma 

boa fonte energética para humanos. É um biopolímero formado pela amilose e amilopectina. 

Ambas são constituídas por unidades de glicose ligadas linearmente em α-1-4 (amilose) e em 

ramificações α1-6 (amilopectina) (SUI et al., 2015; WANG et al., 2015). De acordo com o 
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teor de amilose, o amido divide-se em: alto teor de amilose, normal e ceroso. Este último é 

constituído quase que 100% por amilopectina (LU et al., 2015). 

O amido normal é muito utilizado na indústria alimentícia por ser capaz de alterar a 

textura, aparência, umidade e consistência dos alimentos formulados. Pode ainda, clarear, 

expandir, ligar ou desintegrar um ingrediente na preparação, enquanto o amido ceroso, por 

sua vez, é utilizado com agente adesivo, ligante, formador de filme, retentor de umidade, e 

retardardor da retrogradação de alguns alimentos, por ter um gel fraco em razão da mínima 

quantidade de amilose (SILVA et al., 2008). Os diferentes tipos de amido de milho nativo 

podem ser modificados, objetivando melhorar suas características. A fermentação seguida da 

secagem ao sol é um tipo de modificação que pode ser utilizada. Durante o processo de 

fermentação uma microflora é desenvolvida, produzindo enzimas amilolíticas e ácidos 

orgânicos, que atacam os grânulos de amido, ocasionando áreas de corrosão (AQUINO et al., 

2015). A exposição à luz ultravioleta do sol é considerada como responsável pela catalização 

da propriedade de expansão, pois acelera a oxidação dos grânulos de amido (MARCON et al., 

2007).  

A inoculação no amido nativo com amido de mandioca fermentado (polvilho azedo) 

pode acelerar a fermentação, devido à presença de microrganismos fermentadores no produto. 

O polvilho azedo é um produto obtido através da fermentação e secagem ao sol de amido de 

mandioca nativo, apresentando grande propriedade de expansão e é amplamente utilizado na 

indústria de panificação (ZHU, 2015).  

Um possível substituto para o polvilho azedo de mandioca poderia ser o amido de 

milho ceroso fermentado. A sua produção poderia diminuir o problema gerado pelas 

oscilações de preços do polvilho azedo de mandioca, dependente das condições climáticas e 

da conjuntura econômica de cada safra, além de ampliar as alternativas de processamento de 

produtos panificados sem glúten em regiões onde o cultivo da mandioca não seja tradicional, 

como nos países de clima temperado. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

acompanhar a acidez durante a fermentação natural de amido de milho ceroso e com inóculo 

de polvilho azedo de mandioca, e comparar a as características físico-químicas dos produtos 

obtidos após a secagem ao sol com a dos polvilhos doce e azedo de mandioca, assim como as 

alterações morfológicas dos grânulos de amido, e os parâmetros instrumentais de cor, a 

expansão e o volume específico dos produtos forneados. 
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5.1.2 Material e Métodos 

Amido de milho ceroso nativo (AMC) foi doado pela Fecularia Bela Vista, localizada 

no município de Bela Vista de Goiás - GO, Brasil. Amido de milho ceroso fermentado (AMF) 

e amido de milho ceroso fermentado inoculado (AFI) foram obtidos através da fermentação 

do AMC. Polvilho azedo de mandioca Kodilar® adquirido no comércio local de Goiânia - GO 

foi utilizado como inóculo, para acelerar a fermentação. Polvilhos azedo e doce de mandioca 

(PAM e PDM, respectivamente) da marca Produtos Paulista®, adquiridos em Goiânia, 

também foram avaliados, para comparação com AMC, AMF e AFI.  

O AMC foi submetido à fermentação natural em cubas plásticas, em laboratório, com 

temperatura controlada de 25°C. Em cada cuba foi colocado 5 kg de AMC e 8 L de água 

potável, gerando o AMF. Em outro recipiente foi colocado a mesma quantidade de AMC e 

água, porém neste houve adição de 375 g de polvilho azedo de mandioca, a fim de verificar se 

haveria uma redução do tempo de fermentação, resultando no AFI. As amostras foram 

semanalmente monitoradas em relação à sua acidez total.  

De acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978, polvilho azedo de mandioca 

deve ter acidez máxima de 5% (BRASIL, 1978). Assim, o processo foi interrompido quando a 

acidez atingiu 4%. Neste momento, a água foi totalmente retirada das cubas, e o amido 

fermentado úmido colocado em bandejas de alumínio, e seco ao sol até que fosse atingida 

umidade menor que 18%, conforme prevê a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 

2005 (BRASIL, 2005). 

 Delineamento inteiramente ao acaso (DIC), com cinco tratamentos (AMC, AMF, AFI, 

polvilho doce de mandioca, e polvilho azedo de mandioca), e três repetições originais foram 

utilizados. Potencial hidrogeniônico, acidez total, índice de expansão, volume específico, e 

parâmetros instrumentais de cor foram determinados, avaliados por análise de variância 

(Anova), e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância.  

A acidez titulável (AT) foi determinada semanalmente durante a fermentação, 

enquanto o potencial hidrogeniônico (pH) e a AT após a secagem dos produtos finais. O pH 

com auxílio do potenciômetro digital (Tecnal, Tec 51, Piracicaba, Brasil), previamente 

calibrado com soluções tampão de pH 4 e 7.  Enquanto para a acidez titulável total, utilizou-se 

solução de hidróxido de sódio (NaOH 0,1 N) para neutralização, e fenolftaleína como 

indicador. Ambas as análises foram realizadas em triplicata, e de acordo com os métodos 

recomendados da AOAC (2010). 
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Para cada 50 g de amostra adicionou-se 40 mL de água fervente. A massa foi 

misturada, amassada, e modelada manualmente. Cinco unidades esféricas de massa de cada 

matéria-prima foram obtidas e assadas em forno elétrico (Venâncio, FERI60, Venâncio Aires, 

Brasil), em temperatura de 200 ºC por 20 min (MAEDA; CEREDA, 2001). As dimensões de 

diâmetro (mm) e altura (mm) das massas modeladas foram aferidas antes e depois de assadas, 

com auxílio de um paquímetro digital (Messen, 0 a 150 mm, Berlim, Alemanha), e o índice de 

expansão foi calculado através de equação. 

O volume das massas modeladas assadas foi determinado em triplicata pelo método de 

deslocamento de painço, conforme descrito por Machado e Pereira (2010).  

Os parâmetros instrumentais de cor das unidades modeladas assadas (luminosidade, e 

coordenadas de cromaticidade a* e b*) foram determinados por um colorímetro (Konica 

Minolta, CR-10, Ramsey, EUA). Os valores de L* (luminosidade ou brilho) variam do preto 

(0) ao branco (100), da coordenada de cromaticidade a* do verde (–) ao vermelho (+), e de b* 

do azul (-) ao amarelo (+). Os valores de a* e b* foram utilizados para cálculo do croma (C*) 

e do ângulo Hue (Hº). 

As amostras de amido foram fixadas sobre suportes (stubs), utilizando-se fita adesiva 

dupla face e cobertas com uma fina camada de ouro em metalizador (Balzers). O aspecto 

geral das amostras foi obtido por microscópio eletrônico de varredura Jeol, modelo JSM-

6610, equipado com EDS, (Thermo Scientific, Spectral Imaging, Tokyo, Japão), com 

aumentos de 1,500, 1,700 e 10,000 vezes. As microscopias foram obtidas no laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução na Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

Brasil. 

Os dados físicos foram avaliados por análise de variância (Anova) e os demais dados 

foram apresentados na forma de média, seguida pelo desvio-padrão. 

 

5.1.3 Resultados e Discussões 

Durante o processo de fermentação ocorreu produção de ácidos orgânicos, com isso, 

houve aumento da acidez total (Figura 5.1.1). O AFI obteve aumento da acidez mais 

rapidamente que o AMF, pois o inóculo utilizado (polvilho azedo de mandioca) já continha 

uma microflora residual, que foi a responsável pela rápida produção de enzimas que aceleram 

a fermentação e a produção de ácidos orgânicos.  



62 
 

 

 

 

Figura 5.1.1. Acidez titulável total de amido de milho ceroso (AMC) durante a fermentação com e sem adição 

de inóculo (polvilho azedo de mandioca). 

 

O AMC que teve adicionado o polvilho de mandioca, provavelmente, também 

acidificou em menos dias de fermentação, em razão dos ácidos orgânicos que já se 

encontravam no inóculo. Ácidos orgânicos, como láctico, acético, propiônico e butírico são 

encontrados em amostras de polvilho azedo (AQUINO et al., 2015). A amostra de AMC que 

foi fermentada sem inóculo, precisou de alguns dias para obter esses ácidos, e, por isso 

demorou mais para chegar na acidez de 4%. A fermentação do AFI foi interrompida no 

décimo primeiro dia, enquanto a do AMF no trigésimo terceiro dia, ambos com acidez em 

torno de 4% (Figura 5.1.1). Dias et al. (2007) fermentaram amido de milho comum, e também 

observaram aumento na acidez, todavia, mais lento (50 dias), devido à utilização de 

temperatura entre 18 ºC e 20 ºC, mais baixas que as utilizadas neste estudo (25 °C).  

Os valores de acidez total obtidos para AMF, AFI, após secagem solar, e para polvilho 

azedo de mandioca (PAM) estão dentro da faixa preconizada para polvilho azedo de 

mandioca (Tabela 5.1.1), que é de no máximo 5,0 mL de NaOH 0,1 N 100 g-1. Enquanto o de 

AMC e polvilho doce de mandioca (PDM) estão de acordo com o estabelecido para amido de 

milho e PDM (até 2,5 mL de NaOH 0,1 N 100 g-1 e até 1,0 mL de NaOH 0,1 N 100 g-1, 

respectivamente (BRASIL, 1978).  

A queda do pH em amidos fermentados é um dos principais responsáveis pelo controle 

e manutenção de crescimento de microrganismos no polvilho azedo. Pois é resultado de uma 
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intensa atividade microbiana durante o processo de fermentação pelas bactérias do ácido 

láctico, próprias deste tipo de fermentação (MACHADO; ARAÚJO; PEREIRA, 2010). Silva 

et al. (2006) reportaram pH 5 para amido de milho ceroso nativo, o que corrobora com o valor 

obtido neste estudo (5,39). 

Maeda e Cereda (2001) propuseram uma classificação para polvilho azedo de 

mandioca de acordo com o índice de expansão: tipo A para polvilho que apresenta expansão 

ao forno acima de 16 mL g-1; tipo B para expansão entre 12,0 e 16,0 mL g-1, e tipo C menor 

que 12 mL g-1. Os fermentados de AMC aqui estudados classificam-se no tipo C (Tabela 

5.1.1). Machado et al. (2012) avaliaram PAM e também obtiveram baixos índices de 

expansão, classificando-os em tipo C. 

Apesar de não haver diferença significativa entre os tratamentos ao nível de 5% de 

probabilidade (Tabela 5.1.1), o índice de expansão do AFI foi mais próximo ao do PAM, 

sinalizando seu potencial para substituição do PAM, sem prejuízo de qualidade nesse 

importante quesito de qualidade. AMF e até mesmo o AMC obtiveram índices de expansão 

21,3% e 9,7% respectivamente maiores que o PDM, que também é utilizado como matéria-

prima para fabricação de pão de queijo (APLEVICKS; DEMIATE, 2007). Demonstrando o 

potencial de aplicação dos ingredientes a base de AMC na elaboração deste típico produto da 

panificação brasileira. 

 

Tabela 5.1.1. Potencial hidrogeniônico (pH), acidez total (AT), índice de expansão (IE), volume específico 

(VE), luminosidade (L*), coordenada de cromaticidade a* (a*) e coordenada de cromaticidade b* (b*), croma e 

ângulo Hue (Hº) de amido de milho ceroso (AMC), AMC fermentado naturalmente (AMF), AMC fermentado 

com inóculo de polvilho azedo de mandioca, polvilho azedo de mandioca (PAM) e polvilho doce de mandioca 

(PDM) 

 

Prop.2 

Tratamento1 

AMC AMF AFI PAM PDM 

pH 5,39A±0,09 4,67B ± 0,07 4,37B ± 0,18 4,67B±0,11 5,42A±0,23 

AT3 1,15C±0,17 2,63B ± 0,13 2,7AB ± 0,1 3,02A±0,08 1,00C±0,22 

IE 1,70±0,07 1,88±0,14 1,97±0,52 2,02±0,2 1,55±0,03 

VE4 4,08AB±1,94 4,94AB±2,25 7,21A±1,00 6,81A±1,27 3,13B±0,43 

L* 89,77A±6,94 77,67B±5,18 72,43B±3,77 81,02AB±3,52 76,45B±5,43 

a*  1,42±1,65 1,9±1,19 2,9±0,8 1,32±1,82 4,26±1,65 

b* 6,33B±2,73 8,67AB±1,84 12,22AB±1,13 8,82AB±4,71 14,10A±3,11 

Croma 10,52B±3,99 12,41AB±2,09 16,25AB±1,14 12,47AB±4,96 18,27A±3,44 



64 
 

 

 

Hº 69,46A ±1,8 60,13AB±13,02 35,74B±15,82 54,65AB±20,86 71,17A±8,76 

1 Valores expressos em médias seguidos pelos seus desvios padrões; 2 Letras diferentes na mesma linha diferem 

significativamente a 5% de probabilidade; 3 %; 4 g mL-1 

A secagem ao sol, etapa que vem após a etapa de fermentação do amido é a 

responsável pelo aumento da capacidade de expansão durante o forneamento, devido à 

oxidação promovida pela ação da luz ultravioleta do sol sobre o amido fermentado (DIAS, et 

al., 2007; PUTRI et al., 2012). Esse fato explica valores maiores das amostras que foram 

fermentadas e expostas à radiação solar (AMF, AFI e PAM). Na produção de pão de queijo, o 

PAM é preferido ao PDM, pois, proporciona características mais interessantes, como maior 

volume específico e expansão, textura mais porosa, com maior número de células de ar, miolo 

mais esponjoso, leve e elástico e casca mais lisa e uniforme (PEREIRA et al., 2005). 

Em relação ao volume específico, a massa moldada e forneada obtida a partir do AFI 

não diferiu da do PAM, porém diferiu da do PDM, que obteve o menor valor, enquanto as dos 

demais produtos obtiveram valores intermediários (Tabela 5.1.1). Isso significa que também 

nesse parâmetro o AFI se assemelhou muito ao PAM. O aumento do volume da massa foi 

ocasionado pela pressão interna de gases e o vapor de água durante o forneamento. A 

estrutura do produto forneado foi sustentada por uma rede polimérica, através de ligações de 

pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e os grupos carboxilas e hidroxilas do amido 

(BRITO; CEREDA, 2015). As massas obtidas a partir do PAM e do AFI obtiveram maior 

volume específico após o cozimento, provavelmente porque as enzimas e ácidos produzidos 

durante a fermentação ocasionaram a maior exposição dos grupos hidroxilas presentes no 

amido (MARCON et al., 2009). 

Dias et al. (2007) fermentaram amido de milho normal e constataram que o mesmo 

não apresenta boa propriedade de expansão. Após 50 dias de fermentação e secagem solar o 

volume específico foi de 2,07 mL g-1, enquanto que as amostras de AMC fermentadas, dessa 

pesquisa, obteve resultados de 4,94 e 7,21 mL g-1. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

quanto menor o teor de amilose mais intensa é a oxidação. Durante a secagem o amido 

fermentado é oxidado pelos raios ultravioletas, os grupos hidroxilas do amido são oxidados 

para grupos carbonilas e, em seguida, a grupos carboxilas. A quantidade de amilose pode 

afetar o acesso do agente oxidante (nesse caso os raios solares) para o amido durante a 

oxidação (KUAKPETOON; WANG, 2006). AMC é constituído quase que por 100% de 

amilopectina, portanto, o teor de amilose que dificultaria o acesso dos raios solares é mínimo. 
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Houve uma intensa oxidação durante a secagem, e provavelmente, possibilitou maior 

capacidade de expansão e volume específico das amostras de AMC fermentadas. 

Em relação à luminosidade, a massa forneada a base de AMC foi mais clara e diferiu 

significativamente de todos os outros tratamentos, exceto a de PAM. Era esperado que o 

produto obtido a partir do PDM fosse mais claro, e apresentasse maior luminosidade que o 

PAM, todavia, não foi o observado. Isso pode ser devido às condições de armazenamento dos 

polvilhos, principalmente em relação ao período, que pode ter deixado o PDM mais 

escurecido, refletindo na cor do produto forneado.  

Não houve diferença significativa entre os valores da coordenada de cromaticidade a*, 

pois os valores variaram pouco, entre 1,32 e 2,9, permanecendo próximos da neutralidade 

(valor zero) (Tabela 5.1.1). Ou seja, são mais brancos, nem verdes (valores negativos), e nem 

avermelhados. Os valores mais altos de +a* são representados por tons mais avermelhados 

(BORGES et al., 2013).  

Este importante parâmetro indica a degradação dos açúcares pelas reações de Mailard 

ou de caramelização, resultando no escurecimento, no caso da crosta do produto forneado. 

Produtos com coloração muito clara ou muito escura são vistos pelos consumidores como 

falha de processamento, sendo assim, não são bem aceitos. 

Na coordenada de b*, PDM foi que obteve maior valor e diferiu significativamente de 

AMC, indicando um produto mais amarelado ou dourado, cor típica de forneados. As demais 

amostras não diferiram e AMF apresentou resultado bem semelhante ao PAM. 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para observar a forma e as 

características de superfície dos grânulos de amido antes e depois da fermentação. Os 

grânulos de amido ceroso de milho são angulares e alguns arredondados ou elipticos, Weber; 

Collares-Queiroz; Chang, (2009) também encontraram essa mesma forma do grânulo no 

amido de milho ceroso (Figura 5.1.2). O AMC apresentou uma superfície uniforme, enquanto 

que os fermentados apresentaram uma superfície mais rugosa e com orifícios. O AFI obteve 

menos sinais de corrosões pelas enzimas amilolíticas que o AMF (Figura 5.1.2). Isso se deve 

ao menor tempo de fermentação do AFI, 11 dias, porque os grânulos de amido ficaram menos 

tempo em contato com as enzimas, enquanto o AMF ficou fermentando por 33 dias. Estes 

orifícios, provavelmente, alteraram as propriedades térmicas e funcionais dos amidos, como 

pode ser observado neste estudo. Essas erosões são ocasionadas pelas enzimas de 

fermentação, capazes de perfurar o amido (AQUINO et al., 2015). 
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O tamanho do diâmetro dos grânulos dos amidos nativo e fermentados variou entre 

7,72 e 15,9 µm e muitos deles estavam presentes como agregados (Figura 5.1.2 C). 

Naguleswaran et al. (2013) reportaram que os grânulos de amido de milho ceroso são 

pequenos e grandes, com forma poliédrica e tamanho que varia de 5 a 14 µm, valores bem 

semelhantes ao desse estudo. Da mesma forma, Jiranuntakul et al. (2011) encontraram valores 

de grânulo de amido de milho ceroso na faixa entre 3 e 18 µm. Também relataram que alguns 

grânulos se apresentaram alongados, como foi observado na Figura 5.1.2, isso pode acontecer 

pela fusão de um ou mais grânulos e, nesse caso, se tornam altamente resistente à digestão de 

amilase. 
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Figura 5.1.2: Microscopias eletrônicas de varreduras de: (A) Amido de milho ceroso (AMC) aproximação de 

1,500 x; (B) de 10,000 x, (C) Amido de milho ceroso fermentado inoculado com polvilho azedo de mandioca 

(AFI) com aproximação de 1,700 x, (D) de 10,000 x, (E) Amido de milho ceroso fermentado (AMF) com 

aproximação de 1,500 x, (F) de 10,000 x 

 

5.1.4 Conclusão 

Conclui-se que é mais viável fermentar amido de milho ceroso com inóculo de 

polvilho de mandioca, devido à economia de tempo, e que o produto forneado a base do 

amido de milho ceroso fermentado com inóculo possui características de expansão e cor 

similares às do PAM, portanto o AFI tem potencial para substituir o PAM em formulações de 

pão de queijo e biscoito de polvilho. 
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5.2  Artigo 2 

 

PROPRIEDADES TÉRMICAS, FUNCIONAIS E FÍSICO-QUÍMICAS DE AMIDOS 

DE MILHO CEROSO, NATIVO E FERMENTADOS 

 

RESUMO 

 

Amido de milho ceroso contém apenas traços de amilose sendo muito utilizado na indústria 

aimentícia. O amido pode ser modificado a fim de melhorar suas propriedades funcionais. A 

fermentação é uma modificação do amido que pode alterar suas características nativas. O 

objetivo do trabalho foi avaliar as características estruturais, calorimétricas, químicas e 

funcionais de amido de milho ceroso nativo e fermentado com e sem inóculo de polvilho de 

mandioca. A granulometria demonstrou que a fermentação pode deixar o amido com 

partículas mais granuladas. A temperatura do pico de gelatinização das amostras ficaram em 

torno de 73ºC. Já a temperatura final de gelatinização variou de 84 a 86,95ºC. A temperatura 

de pasta ficou entre 71,78 a 72,08ºC e o pico de viscosidade entre 465,27 (AFI) e 528,49 

RVU (AMC).  A Aw de AMC, AMF e AFI diferiram significativamente (0,44, 0,77 e 0,68, 

respectivamente). A fermentação é capaz de alterar as características nativas do amido. 

Proporcionou variação na composição centesimal e alterou a morfologia do amido nativo 

(granulometria), entretanto não alterou as propriedades térmicas. 

 

 

Palavras-chave: Temperatura de gelatinização, propriedades de pasta, absorção de óleo, 

solubilidade em água, composição centesimal.  

 

 

5.2.1 Introdução 

O amido pode ser encontrado nos cereais, raízes e tubérculos nas formas: normal (20 a 

30% de amilose), com alto teor de amilose (mais que 50%) e ceroso que contêm apenas traços 

de amilose. O amido ceroso apresenta características que o torna mais vantajoso em 

comparação aos demais tipos, pois, promove menor retrogradação, justamente por conter 

baixas quantidades de amilose (responsável pelo fenômeno). A retrogradação influencia muito 

a qualidade, a aceitabilidade e a vida útil de alimentos amiláceos, em razão da sinérese, que é 

a exsudação de água do alimento. O fenômeno citado envolve a interação entre as cadeias de 

amilose e amilopectina, agregação helicoidal, que resulta em aumentos na ordem cristalina de 

amido e firmeza do gel (AMBIGAIPALAN et al., 2013). 
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O amido pode ser modificado para alterar e melhorar suas propriedades funcionais, ou 

ampliar suas aplicações tecnológicas. Durante o processo de fermentação e secagem ao sol, os 

grânulos de amido são modificados por enzimas e ácidos orgânicos produzidos pelos 

microrganismos, e pela luz ultra-violeta presentes. Na secagem, a luz do sol contribui para a 

oxidação do amido, proporcionando uma elevação de sua capacidade de expansão, durante o 

cozimento (ZHU, 2015). Esta modificação também poderia ser realizada no amido de milho 

ceroso. 

Este processo de secagem à luz do sol é amplamente utilizado para modificação de 

fécula de mandioca, gerando o polvilho azedo de mandioca. Mas este processo pode durar 

semanas e até meses, dependendo das condições climáticas, o que dificulta a logística de 

produção. A inoculação com o polvilho azedo de mandioca poderia aumentar o número de 

microrganismos fermentadores, acelerando o processo, como acontece naturalmente, pelo uso 

das instalações repetidamente. 

 Devido à falta de informações científicas sobre amido de milho ceroso obtido por 

fermentação natural ou acelerada seguida de secagem ao sol, é importante estudar as 

propriedades térmicas, fisico-químicas e funcionais destes amidos modificados, e compará-los 

com o amido de milho ceroso nativo. 

A granulometria do amido é um aspecto relevante, pois a distribuição adequada de 

partículas permite maior uniformidade do produto elaborado. Além disso, influencia a 

capacidade de absorção de água, aparência, sabor e textura, além do tempo de cozimento dos 

produtos (BORGES et al., 2006). O poder de inchamento e solubilidade em água demonstra a 

interação entre as cadeias de amido dentro dos domínios amorfos e cristalinos. Essa interação 

é influenciada pelo teor de amilose e amilopectina e diferenças na estrutura morfológica dos 

grânulos de amido (MARCON et al., 2009). 

O amido é muito utilizado como agente espessante e geleificante em diversos produtos 

alimentícios. Os grânulos do amido quando em água aquecida rompem sua estrutura semi-

cristalina em um processo de ordem-desordem chamada de gelatinização, resultando em perda 

da cristalinidade e birrefrigência, hidratação das moléculas de amido e aumento da 

viscosidade (ALISHAHI, et al., 2015; WANG et al., 2015).  A determinação das propriedades 

térmicas e de pasta do amido são importantes, pois possibilita o conhecimento da variação de 

entalpia de gelatinização (ΔH gel), as temperaturas iniciais (T0), de pico (Tp), final de 

gelatinização (Tc), a temperatura de transição vítrea (Tg), a viscosidade a frio e a quente, a 

viscosidade de quebra e a tendência a retrogradação. Todas essas informações são necessárias 
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para indicar o melhor uso do amido na indústria, sabendo que, o mesmo se comporta 

diferentemente quando aquecido e/ou congelado. Esse comportamento influencia na 

qualidade, na textura, no sabor do produto final e na estabilidade ao armazenamento 

(AMBIGAIPALAN et al., 2013; GUERREIRO; MENEGUELLI, 2009). Desta forma, este 

trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades térmicas, fisico-químicas e funcionais de 

amido de milho ceroso nativo, e fermentados com e sem inóculo e secos ao sol. 

 

 

5.2.2 Material e métodos 

Amido de milho ceroso nativo (AMC) foi doado pela Fecularia Bela Vista, localizada 

no município de Bela Vista de Goiás - GO, Brasil. Amido de milho ceroso fermentado, com 

(AFI) e sem inóculo (AMF), foram obtidos através da fermentação do AMC nativo. Polvilho 

azedo de mandioca Kodilar®, adquirido no comércio local de Goiânia - GO, foi utilizado 

como inóculo.  

O AMC foi submetido à fermentação natural em cubas de plástico, em laboratório, 

com temperatura controlada de 25°C. Em cada cuba foi colocado 5 kg de amido, 375 g de 

polvilho azedo de mandioca, a fim de acelerar a fermentação, e 8 L de água. Em outro 

recipiente foi colocado a mesma quantidade de amido e água, porém neste não houve adição 

de inóculo. Os processos de fermentação com e sem inóculo foram repetidos três vezes. 

Durante a fermentação, as amostras foram monitoradas semanalmente em relação à acidez 

total e este deve ter acidez máxima de 5% (BRASIL, 1978). Para determinação da acidez 

titulável total, utilizou-se solução de NaOH (hidróxido de sódio) a 0,1 mol para neutralização 

e fenolftaleína como indicador, de acordo com os métodos da AOAC (2010). Esse parâmetro 

foi utilizado para interromper a fermentação do AFI no décimo primeiro dia de fermentação e 

o AMF no trigésimo terceiro dia, ambos com acidez em torno de 4%. A água foi totalmente 

retirada das cubas, e o amido fermentado colocado em bandejas de alumínio, e seco ao sol, até 

que fosse atingida umidade menor que 18 g 100 g-1, conforme prevê a legislação (BRASIL, 

2005). 

O tamanho das partículas foi determinado em um granulômetro (Bertel, 4819, 

Caieiras, Brasil). Amostras de 100 g foram peneiradas durante 10 min em um conjunto de 

peneiras (com diâmetro dos orifícios de 0,84, 0,5, 0,250, 0,177 e 0,149 mm). As quantidades 

retidas em cada peneira e na base foram pesadas e expressas em porcentagem. 
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O comportamento térmico das amostras foi obtido por calorimetria diferencial de 

varredura (DSC Q20, TA Instruments, New Castle, EUA), em procedimento hermético, com 

fluxo de calor de -40 a 10 W g-1 com variação de temperatura de 40 a 160 ºC. A variação de 

entalpia de gelatinização (ΔH gel), as temperaturas iniciais (T0), de pico (Tp), final de 

gelatinização (Tc) e temperatura de transição vítrea (Tg) foram determinadas. 

O índice de absorção de água (IAA) e o índice de solubilidade em água (ISA) foram 

determinados nas temperaturas de 25°C, 70°C e 95°C de acordo com a metodologia de 

Anderson et al. (1969), com adaptações.  O IAO foi determinado nas temperaturas de 25°C e 

95°C. Em tubos de centrífuga foram colocados aproximadamente 1,25 g de amostra peneirada 

(60 mesh) e 30 mL de água destilada. Os tubos permaneceram em agitação mecânica em 

banho dubnof orbital (TECNAL, TE-0532, Piracicaba-SP, Brasil) por 30 min, e depois foram 

centrifugados (TG16-WS, Shangai, China) a 5000 rpm por 10 min. Do líquido sobrenadante, 

recolheu-se uma amostra de 10 mL que foi depositada em placas de petri previamente taradas 

que foram levadas a estufa a 105 ºC, por 8 h. Após esse período, o material foi resfriado em 

dessecador e pesado em balança analítica. A diferença de massa (g) foi multiplicada por 3, 

sendo o valor obtido o resíduo da evaporação. O líquido restante no tubo de centrífuga foi 

cuidadosamente descartado, o gel remanescente (resíduo de centrifugação) pesado, e o IAA 

calculado conforme a Equação 3. O índice de solubilidade em água foi calculado pela relação 

entre a massa do resíduo da evaporação e a massa seca da amostra, conforme a Equação 4. 

Para a determinação do IAO, substituiu a água por óleo de soja. 

O perfil visco-amilográfico das amostras foram determinadas através do equipamento 

Rapid Visco Analyser (RVA 4500, Perten Instruments, Hãgersten, Suécia), com velocidade 

máxima de 960 rpm e velocidade para gelatinização em 160 rpm, utilizando padrão de 

umidade de 14% com 3,5g de amostra para 25 mL de água destilada. Os parâmetros de pico 

de viscosidade, viscosidade máxima a 95ºC e viscosidade final a 50ºC Os dados foram 

calculados através de software computacional (TCW3 ThermoCline for Windows v3, Sidney, 

Austrália) acoplado ao sistema RVA, obtendo através das curvas de viscosidade os valores de 

viscosidade de pico de gelatinização, estabilidade da pasta durante a cocção (breakdown), 

viscosidade final, endurecimento produzido pelo resfriamento a 50ºC (setback), tempo de pico 

e temperatura de gelatinização. 

A atividade de água (Aw) foi obtida com o determinador de Aw (Aqcua Lab, CX-2, 

Washington, EUA), a temperatura constante de 24 ± 1°C.  
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A umidade foi quantificada por dessecação a 105°C em estufa com circulação de ar até 

peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em mufla; o teor de 

nitrogênio total pelo método micro – Kjeldahl, convertido em proteína bruta pelo fator 6,25; o 

de lipídeo por extração com éter de petróleo em aparelho Soxhlet. Para obtenção da fibra total 

foi utilizada amostra seca e desengordurada, segundo método enzímico gravimétrico. Todos 

os métodos recomendados pela American Oganization of Analytical Chemistry (AOAC, 

2010). Todas as análises realizadas neste estudo foram realizadas em triplicata. 

O teor de amilose aparente foi obtido através do método AACC (2010). Todas as 

análises realizadas neste estudo foram realizadas em triplicata. 

 

 

5.2.3 Resultados e discussão 

A maior concentração de partículas de amidos fermentados (48%) ficou no fundo das 

peneiras vibratórias, enquanto que 36% ficou retida nas peneiras com malha superior a 0,50 

mm (20 e 35 mesh). Já 90% de AMC ficaram no fundo das peneiras, demonstrando ser uma 

amostra bem fina e homogênea. O tamanho das partículas dos ingredientes é um aspecto 

importante no preparo da massa de produtos panificados. Quando misturadas à água, as 

partículas mais finas absorvem o solvente mais rapidamente que as grossas (BORGES et al., 

2003). A uniformidade do tamanho das partículas também é fundamental, pois os produtos 

finais obtidos são de melhor qualidade sensorial, em razão, principalmente, da absorção de 

água de forma homogênea, possibilitando o cozimento uniforme da massa (SILVA et al., 

2009). 

Nenhum dos parâmetros das propriedades térmicas variaram significativamente (p≤ 

0,05), entre as amostras, exceto a entalpia de gelatinização (ΔH). As temperaturas inicial (Ti) 

e de pico de gelatinização (Tp) variaram pouco entre as amostras de AMC nativo e 

fermentados. Entretanto, as amostras de AMF e AFI, sinalizaram maiores valores de 

temperaturas de pico (Tp) e final de gelatinização (Ti) (Tabela 5.2.1).  

Tal fato pode ter ocorrido devido ao fato da fermentação ter alterado a estrutura do 

grânulo de amido, que apresentaram poros, que aumentaram sua superfície (Figura 5.2.1). 

Gelatinização é a interrupção de ordens moleculares dentro do grânulo do amido que 

manifesta em mudanças irreversíveis, como inchaço granular e perda da birrefrigência. 

(SINGH; KOUR; CARTH, 2007).  
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Com base nos resultados, foi constatado que a fermentação e secagem solar alteraram 

pouco os resultados das propriedades térmicas. Da mesma forma, Alvarado et al. (2013) 

observaram a mesma tendência em seu estudo com fermentação de fécula de mandioca.  

A entalpia é a energia necessária para que ocorra o processo de gelatinização. Os 

amidos que foram fermentados precisaram de maior energia (19 J g-1) para que ocorresse a 

gelatinização. 

 

Tabela 5.2.1: Temperatura inicial (Ti), de pico (Tp), e final de gelatinização (Tf), e variação de entalpia (ΔH) do 

amido de milho ceroso (AMC), amido de milho ceroso fermentado (AMF) e amido de milho ceroso fermentado 

com inóculo de polvilho azedo de mandioca (AFI) 

Propriedades  

térmicas 2                                          Amostras1 

                                         AMC                                  AMF                                    AFI 

Ti (°C)  67,88 ± 0,02 67,82 ± 0,05 67,43 ± 5,54 

Tp (°C)   73,10 ± 0,11 73,71 ± 0,26 73,52 ± 0,02 

Tf (°C) 84,41 ± 0,7 86,95 ± 0,47    86,56 ± 2,34 

ΔH (J g-1) 16,53C 19,13A 19,12B 

1 Valores expressos em médias seguidos pelos seus desvios padrões; 2 Letras diferentes na mesma linha diferem 

significativamente a 5% de probabilidade. 

 

Singh; Inouch; Nishinari, (2006) estudaram amido de milho ceroso e reportaram Ti 

entre 64,4 – 69,1ºC; Tp de 70,4 a 73,5ºC, valores próximos ao desse estudo, mas Tf na faixa 

entre 80,5 a 81,3ºC, ou seja, menores ao desta pesquisa. Uma explicação seria em razão dos 

orifícios causados pelas bactérias durante a fermentação (Fig.5.2.1), observados com a 

microscopia eletrônica de varredura. 
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      (A)                                                         (B) 

      

                                     (C) 

                                     

Figura 5.2.1: Microscopias eletrônicas de vareedura: (A): Amido de milho ceroso (AMC) (2000x); (B): Amido 

de milho ceroso fermentado (AMF) (2000x); (C) Amido de milho ceroso fermentado inoculado com polvilho 

azedo de mandioca (AFI) (1500x). 
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À medida que aumentou a temperatura o índice de solubilidade e o poder de 

inchamento também se elevaram (Tabela 5.2.2). O mesmo fato foi reportado por 

Machado, Araújo e Pereira (2010), que explicaram que a fermentação pode promover 

um enfraquecimento das forças de associação do grânulo, fazendo com que a água 

penetre seu interior com maior facilidade. 

 

Tabela 5.2.2. Índices de solubilidade em água (%), absorção de água (g g-1) e absorção de óleo de amido 

de milho ceroso nativo (AMC), fermentado com (AFI) e sem inóculo (AMF), nas temperaturas de 25 °C, 

70 °C e 95 °C 

Propriedade 

Funcional2 

AMC1 AMF AFI 

ISA – 25°C 0,47B ± 0,03 0,63A ± 0,04 0,53B ± 0,01 

ISA – 70 °C 0,48 ± 0,09 0,93 ± 0,5 1,06 ± 0,17 

ISA – 95°C 0,65 ± 0,13 1,17 ± 0,67 1,60 ± 0,42 

IAA - 25°C 2,08 ± 0,03 2,10 ± 0,06 2,18 ± 0,00 

IAA - 70 °C 5,50A ± 0,07 3,94B ± 0,13 5,87A ± 0,30 

IAA - 95°C 6,45B ± 0,37 7,81A ± 0,13 8,09A ± 0,10 

IAO - 25°C 2,46 ± 0,08 2,46 ± 0,03 2,47 ± 0,02 

IAO - 95°C  2,56 ± 0,07  2,62 ± 0,10 2,65 ± 0,03 

1 Médias seguidas pelos seus desvios-padrões. 2 Letras diferentes na mesma linha diferem 

significativamente a 5% de probabilidade 

 

O aquecimento na solução aquosa do amido e dos fermentados resulta no 

inchamento do grão devido à absorção de água dentro das regiões amorfas. Ocorre 

mudança na suspensão aquosa, aumentando assim, sua capacidade de absorção de água. 

Essa capacidade de absorver água é um parâmetro importante para amidos, uma vez 

que, está associada à qualidade do produto final no qual é utilizado como ingrediente 

(MACHADO et. al., 2012). Machado et al. (2012) analisaram amido de mandioca 

fermentado e seco ao sol, e o resultado do índice de absorção de água na temperatura de 

90ºC foi de 4,07 g/g, valor 49,69% inferior ao AFI, 47,88% e 36,9% menores que do 

AMF e AMC, respectivamente, na temperatura de 95ºC, pelo fato do alto teor de 

amilose limitar o poder de inchamento do grânulo e suas propriedades de pasta 

(ROCHA; DEMIATE; FRANCO, 2008). IAA está relacionado com a disponibilidade 

de grupos hidrofílicos em se ligarem às moléculas de água e a capacidade de formação 

de gel das moléculas de amido (FIORDA et al., 2013). Quando o amido é submetido ao 

aquecimento, em excesso de água, há um relaxamento da estrutura cristalina e os grupos 
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de amilose e amilopectina associado com moléculas de água através de pontes de 

hidrogênio. Isso provoca uma elevação do poder de inchamento e a solubilidade dos 

grânulos (FRANCO et al., 2004).  

O AFI foi a amostra que obteve maior índice de absorção de óleo em ambas 

temperaturas de 25ºC e 95ºC (Tabela 5.2.2). O índice de absorção de óleo consiste na 

capacidade de sítios apolares das cadeias de proteína aprisionarem o óleo (FIORDA et 

al., 2013). Amidos fermentados tiveram teor de proteína um pouco maior que de AMC 

(Tabela 4). Isso pode ser responsável pela capacidade de IAO. É importante ter maior 

IAO, pois interfere diretamente na produção de pão de queijo e biscoito de polvilho, por 

exemplo. O escaldamento utiliza o óleo mais água ou leite e dá inicio à gelatinização, 

devido às modificações na estrutura interna do grânulo que provoca a quebra de 

ligações de hidrogênio, hidratação e inchamento dos grânulos de amido.  A absorção de 

óleo e água durante o escaldamento interfere na maciez e textura do produto final 

(MACHADO; PEREIRA, 2010). 

Quando o amido é aquecido em excesso de água com agitação, os grânulos 

incham de forma irreversível e a amilose e amilopectina sofrem lixiviação, formando 

uma pasta. As propriedades de pasta fornecem informações a respeito da cocção, que 

influencia na textura e coesividade dos alimentos amiláceos (KONG et al., 2015). O 

pico de viscosidade é o valor máximo de viscosidade do amido durante o ciclo de 

aquecimento e, se relaciona com a qualidade do produto final (WANI et al., 2012). 

AMC apresentou maior pico de viscosidade (PV) em relação aos amidos de milho 

fermentados, e o AFI o menor (Tabela 5.2.3). O processo de acidificação e fermentação 

reduziu o PV, porque a fermentação desintegra alguns grânulos de amido, diminuindo a 

capacidade de inchaço, pois ácidos e enzimas atacam regiões amorfas dos grânulos 

(PUTRI et al., 2012). 

 

Tabela 5.2.3: Pico de viscosidade (PV), viscosidade de quebra (VQ), viscosidade final (VF) tendência a 

retrogradação (TR), tempo de pico (TPico) e temperatura de pasta (Tpasta) do amido de milho ceroso 

(AMC), amido de milho ceroso fermentado  (AMF) e amido de milho fermentado inoculado com polvilho 

azedo de mandioca (AFI) 

Parâmetro1,2 AMC AMF AFI 

PV3 528,49A ± 0,14 489,18B ± 0,71 465,27C ± 3,54 

VQ3 360,40A ± 36,06 352,57B ± 30,41 351,98C ± 4,95 

VF3 201,21A ± 21,92 158,8B ± 12,42 155,69C ± 36,77 
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TR3 
17,60 A ± 3,8 15,80B ± 6,5 11,00C ± 3,5 

Tpico4 
5,71C ± 0,03 6,00A ± 0,00 5,89B ± 0,19 

Tpasta5 71,78C ± 0,25 72,08A ± 0,23 71,82B ± 0,28 
1 Valores expressos em médias seguidos pelos seus desvios padrões; 2 Letras diferentes na mesma linha 

diferem significativamente a 5% de probabilidade; 3RVU; 4min.;  5 ºC. 

 

A ruptura após o inchaço granular resulta na viscosidade de quebra e nesse 

momento ocorre a gelatinização dos grânulos de amido. A viscosidade de quebra 

permite avaliar a estabilidade do produto em altas temperaturas (PEREIRA; LEONEL, 

2003). Houve diferenças significativas entre as amostras, nesse quesito, sendo que, 

AMC obteve valor maior, seguido de AMF e AFI. 

A viscosidade final indica a firmeza do amido aquecido e a capacidade de 

formar gel. As amostras diferiram significativamente entre si, AMC obteve valor maior 

que os fermentados, e o AFI o menor.  As amostras apresentaram valores baixos de VF, 

pelo fato dos amidos cerosos formarem géis fracos. A textura mais firme de gel se 

relaciona com a amilose presente no grânulo (KONG et al., 2015). Dias et al. (2007) 

avaliaram amido de milho normal fermentado e relataram o valor de VF de 207,83 

RVU, valor acima ao desse estudo, visto que se trata de amido de milho que contém 

maior quantidade de amilose.  

Ao ocorrer o resfriamento, algumas moléculas principalmente de amilose se 

rearranjam numa tentativa de voltar à sua estrutura original, ocorrendo aumento da 

viscosidade, formando um precipitado ou gel, ocasionando a retrogradação ou setback  

(ASANTE et al., 2013). A retrogradação varia com a temperatura e tempo de 

armazenamento, pH e fonte de amido. Influencia na aceitabilidade e digestibilidade dos 

alimentos que contém amido e no envelhecimento de produtos de panificação 

(DENARDIN; SILVA, 2009). As amostras obtiverem valores de tendência de 

retrogradação baixos, pois a quantidade de amilose é bem pequena por se tratar de 

amidos de milho ceroso. Em estudo de Lu et al. (2015) com AMC, os valores foram 

ainda menores e variaram entre 2,8 a 9,3 RVU. A amilose é mais envolvida nas 

propriedades de retrogradação, pois a estrutura de cadeia linear da amilose ajuda a 

formar ligações de hidrogênio entre as moléculas, o que contribui para formação de géis 

(GANI et al., 2013). Houve diferença significativa entre as amostras. A fermentação 

diminui a tendência à retrogradação. Valor menor em amidos fermentados pode ser 

atribuído às alterações causadas pela ação ácida ou enzimática sobre os grânulos de 
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amido que modifica a estrutura dos mesmos (MACHADO; ARAÚJO; PEREIRA, 

2010). 

O tempo de pico, dado em minutos, corresponde ao tempo em que a viscosidade 

atinge o pico durante o processo de aquecimento no RVA. A temperatura de pasta, por 

sua vez, é a temperatura em que a viscosidade das pastas de amido começa a aumentar. 

As amostras diferiram entre si, sendo que para ambas respostas o AFM o maior e AFI 

intermediario. Weber; Collares-Queiroz; Chang (2009) relataram, para amido de milho 

ceroso, o tempo de pico de 3,47 min. Inferior ao desse estudo que ficou em torno de 6 

min. E valor de 71 ºC para AMC, valor similar ao obtido neste estudo. 

Atividade de água (Aw) expressa o teor de água livre no alimento (NETO et al., 

2004). O menor valor de Aw foi do AMC (Tabela 5.2.4), justamente a amostra que 

apresentou menor valor de umidade. Umidade e Aw se correlacionaram diretamente. As 

amostras com maior teor de umidade tiveram maior Aw. Houve diferenças 

significativas entre as amostras, e AMC apresentou menor valor seguido de AFI e AMF. 

Essa análise é importante, pois auxilia na predição de contagem microbiana ou 

decomposição enzimática. Aw superior a 0,3 retarda a oxidação de lipídeos e menor que 

0,60 inibe a multiplicação microbiana, e assim, aumenta a vida de prateleira. Alguns 

fungos filamentosos podem crescer até 0,80 (NETO et al., 2004), por isso deve-se ter 

cuidado no armazenamento das amostras, pois a Aw das mesmas variaram de 044 a 

0,77. 

 

Tabela 5.2.4. Atividade de água, composição centesimal (g 100 g-1), teores de amido e de amilose dos 

amidos de milho ceroso nativo (AMC) e fermentados sem e com inóculo (AMF e AFI respectivamente). 

Componente1,2 AMC AMF AFI 

Atividade de água 0,44C ± 0,01 0,77A ± 0,02 0,68B ± 0,01 

Umidade  10,00C ± 0,18 15,41A ± 0,20 12,00B ± 0,20 

Cinzas  0,09B ± 0,00 0,13A ± 0,00 0,13A ± 0,03 

Lipídeos  0,01C ± 0,00 0,13B ± 0,01 0,35A ± 0,03 

Proteína  

Fibras totais 

Carboidratos  

Amido 

0,04B ± 0,00 

0,13A ± 0,01 

89,73A 

88,74A ± 0,71 

0,05A ± 0,01 

0,12B ± 0,03 

84,16C 

83,81C ± 0,46 

0,05A ± 0,00 

0,10C ± 0,08 

87,37B 

86,24B ± 0,30 

Amilose (%) 1,05B ± 0,31 0,55C ± 0,13 1,94A ± 0,47 
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1Valores expressos em médias, seguidos pelos seus desvios-padrão; 2Letras diferentes na mesma linha 

diferem significativamente a 5% de probabilidade; 

 

A umidade e cinzas dos amidos nativo e fermentados com e sem inóculo (Tabela 

5.2.4) estão de acordo com a Resolução CNNPA nº 12 de 1978, que estabelece umidade 

máxima de 14 g 100 g-1 e cinzas de até 0,2 g 100 g-1 para amidos nativos e até 0,5% 

para polvilho azedo, e com a RDC nº263 de 2005 que prevê umidade máxima de 18% 

para os fermentados. Os resultados de umidade foram diferentes significativamente, já 

para cinzas, as amostras fermentadas não diferiram entre si, mas sim de AMC. Durante 

a secagem ao sol, após a fermentação, pode acontecer agregação de partículas do ar ou 

do solo, fazendo com que o teor de cinzas aumente, conforme aconteceu nesse estudo. 

Schirmer et al. (2013) encontraram em seu estudo com amido de milho ceroso 

valores de cinzas (0,07%), lipídeos (0,12%) e umidade (12,9%) similares aos reportados 

neste trabalho. Valores altos de cinzas podem indicar fraudes e falhas no 

processamento, como poeira e areia adicionadas (FIORDA et al., 2013). Para o teor de 

lipídeos, um dos principais componentes de alimentos e responsável por importantes 

características nutricionais e tecnológicas, Camargo; Leonel; Mischan (2008) 

reportaram, para polvilho azedo de mandioca o valor de 4,6 g 100 g-1, bem acima o 

desse estudo.  

Proteínas são moléculas essenciais para manutenção da estrutura e 

funcionamento do organismo (PEREIRA; LEONEL, 2003). Em relação às proteínas, 

AMF e AFI não diferiram entre sim, porém os teores foram maiores que o de AMC. 

Durante a fermentação, os microrganismos utilizam o amido como substrato para seu 

crescimento, aumentando a quantidade de proteína microbiana no produto final (LIMA 

et al., 2012). 

As fibras auxiliam no funcionamento intestinal, todavia, o amido de milho não é 

fonte desse nutriente. Alimentos com conteúdo de fibra total inferior a 2,4 g 100 g-1 são 

considerados como baixo teor de fibras (BRASIL, 2012). Assim, os AMC nativo e 

fermentados se enquadram nessa classificação.  Os resultados de fibras foram diferentes 

entre si, diminuindo nos amidos fermentados.  

O teor de amido (Tabela 5.2.4) ficou um pouco inferior ao reportado por 

Naguleswaran e colaboradores (2013) (98,9%). Os valores de amido mostraram 

diferenças significativas, AMC mostrou ter mais amido do que AMF e AFI, pelo fato de 
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microrganismos usarem o amido como fonte de energia, transformando-o em açúcares e 

outros nutrientes (Tabela 5.2.4). 

O teor de amilose aparente (%) variou entre as amostras, mostrando diferença 

significativa, e valores menores que o relatado em estudo de amido de milho ceroso de 

Jiranuntakul et al. (2011) (2,066 g 100 g-1). A quantidade de amilose determina a 

classificação de um amido em ceroso, normal ou com alto teor de amilose e também 

influencia nas propriedades térmicas.  

AMC, AMF e AFI apresentaram ausência de todos os microrganismos, exceto 

para bolores e leveduras (Tabela 5.2.5). Os amidos e féculas devem obedecer ao 

seguinte padrão: Coliformes a 45ºC: 102 UFC g-1; Staphylococcus aureus: Ausência em 

0,1 g; Salmonelas: ausência em 25 g; bolores e leveduras: máximo, 103 UFC g-1; Bacilus 

cereus: máximo 103 UFC g-1 (BRASIL, 1978; BRASIL, 2001).  

 

Tabela 5.2.5 Contagem de bacilus cereus, coliformes a 45ºC, estafilococus aureus, bolores e leveduras e 

pesquisa de presença de Salmonella Sp em amido de milho ceroso nativo (AMC), fermentado com (AFI) 

e sem inóculo (AMF) 

Microrganismo AMC   AMF AFI              

Bacilus cereus1 Ausente ausente Ausente 

Coliformes a 45ºC1 

Estafilococus aureus 1 

Bolores e leveduras1 

ausente 

ausente 

8,6 x 103 

ausente 

ausente 

1,1 x 103 

ausente 

ausente 

1,5 x 102 

Salmonella sp2 Ausente ausente Ausente 

1UFC g-1;  2em 25 g de amostra. 

 

As amostras AMC e AMF obtiveram contagens de bolores e leveduras acima do 

aceitável pela legislação brasileira. Provavelmente, o AMC foi contaminado ainda na 

indústria, e nas amostras que foram fermentadas e secas ao sol houve diminuição das 

unidades formadoras de colônias (UFC), provavelmente devido a concorrencia com as 

bactérias que se desenvolveram durante o processo feremtnativo. De sete amostras de 

farinha de milho analisadas por Leal et al. (2003), cinco estavam com a contagem de 

bolores e leveduras acima do permitido pela legislação. Contagens altas de bolores e 

leveduras está relacionada, principalmente, à problemas no armazenamento do produto. 

A contaminação por esse microrganismo resulta em cheiro e sabor característicos no 
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alimento, por isso, é pouco provável que uma pessoa ingira o produto contaminado por 

esse microrganismo (SOARES JÚNIOR et al., 2008). 

 

 

 

5.2.4 Conclusão 

De acordo com as análises realizadas conclui-se que a fermentação seguida de 

secagem solar é capaz de alterar as características do amido nativo. Neste estudo 

modificou sua granulometria, deixando-a mais granulada e aumentou o ISA e IAA a 

95ºC. Proporcionou variação na composição centesimal, todavia não alterou as 

propriedades térmicas, somente a entalpia de gelatinização.  
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5.3 Artigo 3 

QUALIDADE DE PÃO DE QUEIJO ELABORADO A PARTIR DE AMIDO DE 

MILHO CEROSO NATIVO E FERMENTADO 

 

RESUMO 

 

O pão de queijo é um produto tradicionalmente formulado com polvilho doce e azedo 

de mandioca. Considerando que o mercado de alimentos sempre deseja inovações 

tecnológicas, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade física de pães de 

queijo formulados a partir de diferentes níveis de amido de milho ceroso nativo (AMC) 

e fermentado (AFI), e ainda avaliar a composição centesimal, o risco microbiológico e a 

aceitação sensorial do produto selecionado como o de melhor qualidade física. 

Delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos ou diferentes níveis de 

substituição de AFI por AMC (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), e quatro repetições 

originais, foi utilizado para avaliar as características físicas dos pães de queijo. Os 

valores de volume específico e índice de expansão da formulação com 0% de 

substituição de AFI por AMC foram maiores (4,20; 1,55) que todas as demais 

formulações xperimentais e que da marca comercial (1,88; 1,31). Todos os valores dos 

parâmetros do perfil textural (dureza, fraturabilidade, elasticidade e mastigabilidade) 

aumentaram à medida que foi substituindo AFI por AMC nas formulações. O 

tratamento que obteve melhores características físicas, quando comparado às outras 

formulações e à marca comercial de pão de queijo, foi o com 0% de substituição de AFI 

por AMC, e o mesmo obteve uma composição centesimal equivalente a pães de queijo 

de polvilho de mandioca e boa aceitação sensorial. 

 

Palavras-chave: Expansão, cor, textura, risco microbiológico, aceitação sensorial e 

composição centesimal 

 

5.3.1  Introdução 

Pão de queijo é um produto de panificação tradicionalmente mineiro, mas 

consumido em todo o Brasil, que vem ganhando o mercado internacional. É um 

alimento energético, em razão de seu elevado teor de carboidratos, além disso, pode ser 

consumido por celíacos, pois não contém glúten (SILVA et al., 2009; MACHADO; 

PEREIRA, 2010a). 

O pão de queijo geralmente é obtido a partir do escaldamento do polvilho azedo 

de mandioca com água ou leite e óleo, em seguida são adicionados os ovos e queijo. A 

escaldadura é uma etapa importante, pois afeta a textura, o sabor e a aparência do 

produto final. A estrutura interna do grânulo de amido é modificada pela água e pelo 

calor. O aquecimento rompe as pontes de hidrogênio, hidrata e incha os grânulos 

(gelatinização) (ZAMBRANO et al., 2012). O polvilho azedo de mandioca vem sendo 
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mais utilizado na fabricação de pão de queijo, que a fécula de mandioca ou polvilho 

doce, pois, o produto apresenta maior expansão, maior volume específico, textura mais 

porosa, miolo mais esponjoso, leve e elástico, e casca lisa e uniforme (ZAVAREZE  et  

al., 2009). 

A fermentação é um processo comum realizado nas fecularias para melhorar as 

características texturais do amido de mandioca. Durante esse processo as bactérias do 

ácido láctico são as responsáveis pela mudança da microestrutura do amido e do aroma 

característico do polvilho azedo de mandioca. As principais etapas da fermentação para 

se obter o polvilho azedo de mandioca são a extração do amido, a fermentação natural 

em tanques com água e a secagem ao sol. O polvilho é classificado em doce e azedo 

com base no seu teor de acidez. Para o azedo a acidez deve ser de no máximo 5 mL de 

NaOH 0,1 N 100 g-1 e para o não fermentado de no máximo 1 mL de  NaOH 0,1 N 100 

g-1 (MACHADO; ARAUJO; PEREIRA, 2010; PUTRI et al., 2012). 

Por outro lado, a mandioca é plantada, e seus derivados mais abundantes, em 

regiões tropicais, enquanto, diferentemente o milho é cultivado na maior parte do 

planeta, incluindo as regiões temperadas. Assim, os países de clima mais frio 

necessitam importar o polvilho azedo de mandioca para processar o pão de queijo e 

outros produtos. Desta maneira, são necessários estudos para substituição total do 

polvilho azedo de mandioca na formulação de pão de queijo. Neste contexto, o amido 

de milho ceroso nativo ou fermentado, poderiam ser estudados. 

De acordo com o teor de amilose, o amido de milho pode ser dividido em: alto 

teor de amilose (40 a 70%), normal (20% a 30%) e ceroso, que contém apenas traços de 

amilose. A proporção de amilose e amilopectina no grânulo influencia nas propriedades 

físico-químicas do amido. Por exemplo, amido ceroso possui menor capacidade de 

retrogradação que os demais tipos (WANG et al., 2014), com mais aplicações na 

indústria de panificados. 

Considerando que o mercado de alimentos sempre deseja inovações 

tecnológicas, este trabalho teve como objetivo produzir pão de queijo a partir de 

diferentes níveis de substituição de amido de milho ceroso fermentado inoculado com 

polvilho azedo de mandioca por amido de milho ceroso nativo, avaliar a qualidade 

física, química, o risco microbiológico a aceitação sensorial e comparar com uma marca 

de pão de queijo comercial. 
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5.3.2 Material e Métodos 

Amido de milho ceroso nativo (AMC) foi doado pela Fecularia Bela Vista, 

localizada no município de Bela Vista de Goiás-GO, Brasil. O AMC foi fermentado, e o 

polvilho azedo de mandioca Kodilar® utilizado como inóculo para se verificar se 

ocorreria a aceleração da fermentação. Para a produção dos pães de queijo foram 

utilizados: ovos in natura, queijo meia cura ralado São Francisco®, óleo de soja 

Sinhá®, e cloreto de sódio Cisne®, adquiridos no comércio local de Goiânia-GO. 

O AMC foi submetido à fermentação natural em cubas de plástico, em 

laboratório com temperatura controlada de 25 °C. Em cada cuba foi colocado 5 kg de 

amido, 375 g de polvilho azedo de mandioca e 8 L de água. O processo foi interrompido 

no décimo primeiro dia de fermentação, com acidez em torno de 4%. A água foi 

totalmente retirada das cubas e o amido fermentado foi colocado em bandejas de 

alumínio e seco ao sol até que fosse atingida umidade menor que 18%, conforme prevê 

a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 (BRASIL, 2005), obtendo-se o 

amido de milho ceroso fermentado inoculado (AFI) 

Delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos ou diferentes 

níveis de substituição de AFI por AMC (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), e quatro 

repetições, foi utilizado. Os demais ingredientes foram mantidos fixos (Tabela 5.3.1). 

Para obtenção do pão de queijo foi seguida uma formulação básica, descrita por 

Machado e Pereira (2010b): 250 g de polvilho azedo de mandioca, 135,6 g de água, 

41,1 g de óleo de soja, 5,5 g de sal, 2 ovos, 62,5 g de queijo ralado meia cura, com 

adaptações. O polvilho azedo de mandioca foi substituído pelo AMC, AFI ou pela 

mistura de ambos. Estes ingredientes ou misturas foram escaldadas com água e óleo 

ferventes, e após a massa esfriar adicionou-se o ovo, o cloreto de sódio e o queijo meia 

cura ralado. A massa foi misturada e amassada manualmente, até a obtenção de uma 

consistência homogênea. A massa foi pesada (aproximadamente 15 g), e as porções 

moldadas manualmente. Os pães de queijo foram assados em forno elétrico (Venâncio, 

FERI60, Venâncio Aires, Brasil), previamente aquecido em temperatura de 180ºC, 

durante 20 min, deixados esfriar e embalados em sacos de polietileno de baixa 

densidade, até o momento das análises físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais. 
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Tabela 5.3.1. Delineamento experimental e ingredientes (g) utilizados nas formulações de pães de queijo, 

obtidos a partir de diferentes níveis de substituição de amido de milho ceroso fermentado com inóculo de 

polvilho azedo de mandioca (AFI) por amido de milho ceroso (AMC) 

 Nível de substituição de AFI por AMC (%) 

Ingrediente 0 (PQ1) 25 (PQ2) 50 (PQ3) 75 (PQ4) 100 (PQ5) 

AFI 

AMC 

Óleo 

Água 

Queijo meia cura 

Sal 

Ovos 

250 

0 

41,1 

135,6 

62,5 

5,5 

112 

187,5 

62,5 

41,1 

135,6 

62,5 

5,5 

112 

125 

125 

41,1 

135,6 

62,5 

5,5 

112 

62,5 

187,5 

41,1 

135,6 

62,5 

5,5 

112 

0 

250 

41,1 

135,6 

62,5 

5,5 

112 

 

As dimensões do diâmetro (mm) e da altura (mm) de seis pães de queijos por 

amostra foram aferidas antes e depois de assadas, com auxílio de um paquímetro digital 

(Messen, 0 a 150 mm, Berlim, Alemanha), e o índice de expansão foi calculado 

conforme Machado e Pereira (2010b). 

O volume de seis pães de queijo por amostra foi determinado pelo método de 

deslocamento de painço, conforme descrito por Machado e Pereira (2010b).  

Os parâmetros instrumentais de cor dos pães de queijo foram determinados por 

um colorímetro (Konica Minolta, CR-10, Ramsey, EUA). Os valores de L* 

(luminosidade ou brilho) variam do preto (0) ao branco (100), de croma a* do verde (–) 

ao vermelho (+), e de croma b* do azul (-) ao amarelo (+). Os valores de a* e b* foram 

utilizados para cálculo do croma (C) e do ângulo Hue (Hº). 

O perfil textural (dureza, fracturabilidade, elasticidade e mastigabillidade) foi 

determinado conforme (PEREIRA et al., 2010), com uma única adaptação. Utilizou-se o 

probe P100. Texturômetro (TA HD Plus Stable Micro Systems, Surrey, Inglaterra) foi 

utilizado, com velocidade de pré-teste, teste e pós teste de 5,0 mm s-1, 2,0 mm s-1 e 2,0 

mm s-1, respectivamente. Dez pães de queijo inteiros foram avaliados para cada amostra. 

Os resultados físicos obtidos foram comparados aos de uma marca comercial 

tradicional de pão de queijo congelado, formulada com polvilho azedo de mandioca. A 

formulação que obteve resultados mais próximos ao da marca comercial foi utilizada 

para validar os modelos de regressão ajustados de volume específico, índice de 

expansão, L*, a*, b*, C* e Hº e perfil textural, utilizando os métodos analíticos já 

mencionados. A composição centesimal, o risco microbiológico e aceitação sensorial do 

pão de queijo selecionado também foram avaliados. 
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A umidade foi quantificada por dessecação a 105°C até peso constante, em 

estufa com circulação de ar; as cinzas por pesagem da amostra após incineração a 550ºC 

em mufla; o teor de nitrogênio total foi determinado pelo método micro Kjeldahl, e 

convertido em proteína bruta pelo fator 6,25; o de lipídeos por extração com éter de 

petróleo em aparelho Soxhlet. Para obtenção da fibra alimentar total se utilizaram 

amostras secas e desengorduradas, segundo o método enzímico gravimétrico. O valor 

energético total foi calculado conforme a Equação 5. Todas as análises foram realizadas 

em triplicata, de acordo com os métodos da AOCC (2010).  

A análise do perfil microbiológico da amostras foi realizada segundo a 

metodologia estabelecida pela Associação de Saúde Pública Americana (APHA, 2001). 

Foi avaliado qualitativamente e quantitativamente o perfil microbiológico de Bacillus 

Cereus, Coliformes termotolerantes e Salmonella sp., Estafilococos aureus e também 

bolores e leveduras. Os dados obtidos foram comparados com os níveis aceitáveis, 

estabelecidos no item 10c da RDC n°12 de 2001 (BRASIL, 2001). 

A aceitação sensorial foi realizada com um painel de 100 provadores não 

treinados, onde os mesmos analisaram os atributos de cor, sabor, odor, textura e 

avaliação global do pão de queijo selecionado, de acordo com escala hedônica de nove 

pontos, na qual: ‘1’ desgostei extremamente, ‘5’ indiferente e ‘9’ gostei extremamente. 

Juntamente com a análise de aceitação foi avaliada a intenção de compra do produto 

(STONE; SIDEL, 1985). Os testes foram realizados em laboratório de análise sensorial, 

com consumidores de pão de queijo, adultos, de ambos o sexo, com faixa etária entre 18 

e 65 anos, excluindo-se os pertencentes ao grupo de risco, como alérgicos a qualquer 

dos componentes da composição da amostra, gestantes, idosos e portadores de 

patologias relacionadas ao consumo do alimento. Foi exigido do participante a leitura e 

preenchimento do Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento, conforme o Comitê 

de Ética em Pesquisa, sob parecer aprovado número 1616234. 

Os dados físicos foram avaliados por análise de variância e modelos ajustados, 

com auxílio do Statistica e gráficos do Excell (Microsoft 3.1, EUA). Os demais dados 

foram apresentados na forma de média, seguida pelo desvio-padrão. Os modelos 

ajustados foram validados com outro ensaio, com três repetições do pão de queijo 

selecionado.  

 

5.3.3 Resultados e Discussão 
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Os resultados das características físicas dos pães de queijo formulados com 

diferentes níveis de substituição de AFI por AMC estão apresentados na Tabela 5.3.2. 

Os modelos de regressão ajustados para índice de expansão, volume específico, 

luminosidade, coordenada de cromaticidade a*, dureza, fraturabilidade e 

mastigabilidade foram significativos (p<0,05), com 40 a 86% das respostas explicadas 

(Tabela 3). Os modelos para as demais respostas avaliadas não foram significativos. 

A cor é um parâmetro muito importante, porque influencia na decisão de compra 

do pão de queijo pelo consumidor (PEREIRA et al., 2010). À medida que se elevou o 

nível de substituição do AFI por AMC, aumentou o valor de L* (Figura 5.3.1A), ou 

seja, a crosta dos pães de queijo tornou-se ligeiramente mais clara (Figura 5.3.2). 

Apesar disso a luminosidade não diferiu entre os tratamentos (Tabela 5.3.2), variando 

entre 79,47 e 84,78. E à medida que se elevou o nível de substituição do AFI por AMC 

as crostas tornaram-se pouco menos avermelhadas e mais amareladas, pois a 

coordenada de cromaticidade a* diminuiu (Figura 5.3.1B), e a b* tendeu a aumentar 

(Tabela 5.3.2). O escurecimento e o tom mais dourado da crosta dos pães de queijo 

ocorrida com o aumento do AFI nas formulações se deveu, principalmente, à presença 

de maior quantidade de açúcares, provenientes da hidrólise do amido durante a 

fermentação, que aceleram as reações de caramelização e de Maillard. Valores de L* 

mais altos indicam pão de queijo pobre em açúcares, ou maior presença de amido na 

formulação (ESTELER; LANNES, 2005). Por outro lado, valores mais elevados de a* e 

b* traduzem amostras com coloração mais avermelhada e mais dourada, 

respectivamente, mais desejáveis no pão de queijo assado. 
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Tabela 5.3.2. Luminosidade (L*), coordenada de cromaticidade a* e b*, Croma (C), Ângulo Hue (H°), índice de expansão (IE), volume específico (VE) e parâmetros 

texturais (dureza, fraturabilidade, elasticidade, mastigabilidade e elasticidade) de pães de queijos com diferentes níveis de substituição de amido de milho ceroso fermentado 

(AFI) por amido de milho ceroso (AMC), e de uma marca comercial 

 Nível de substituição de AFI por AMC (%)1  

Marca comercial 
Parâmetro 0 (PQ1) 25 (PQ2) 50 (PQ3) 75 (PQ4) 100 (PQ5) 

L* 

a* 

b* 

C 

Hº 

IE 

VE (mL.g-1) 

Dureza (g) 

Fraturabilidade(g) 

Elasticidade 

Mastigabilidade 

79,47A ± 3,67 

4,40A ± 0,35 

19,42A ± 1,44 

22,49A ± 1,54 

78,68A ± 2,30 

1,55A ± 0,04 

4,20A ± 0,10 

1320,62D ± 11,60 

1426,34C ± 19,87 

0,69A ± 0,03 

381,39C ± 10,51 

79,78A ± 0,91 

4,30A ± 0,35 

18,42A ± 1,61 

22,20A ± 1,84 

77,51A ± 2,52 

1,50AB ± 0,02 

4,12AB ± 0,11 

1406,29C ± 12,54 

1433,52C ± 19,07 

0,69A ± 0,02 

387,71C ± 4,36 

83,81A ± 3,32 

2,48B ± 0,34 

17,82A ± 0,96 

20,22A ± 1,46 

76,95A ± 1,52 

1,49AB ± 0,05 

3,83BC ± 0,24 

1847,88B± 21,43 

1528,76B ± 7,49 

0,70A ± 0,02 

456,14B ± 34,09 

 

84,67A ± 1,46 

2,32B ± 0,26 

18,03A ± 1,05 

19,90A ± 0,03 

76,91A ± 2,29 

1,49AB ± 0,02 

3,68C ± 0,13 

1855,14B±17,82 

1557,85B±23,39 

0,71A ± 0,03 

459,94AB ± 9,8 

84,78A ± 2,96 

1,98B ± 0,27 

17,98A ± 0,62 

19,86A ± 1,04 

74,13A ± 5,19 

1,45B ± 0,02 

3,67C ± 0,13 

2654,86A±28,14 

1778,29A±19,09 

0,71A ± 0,03 

515,99A ± 13,11 

71,70 ± 1,04 

7,66 ± 0,83 

24,86 ± 0,8 

30,06 ± 1,53 

72,9 ± 1,19 

1,31 ± 0,05 

1,88 ± 0,05 

991,99 ± 6,44 

0,00 ± 0,00 

0,84 ± 0,03 

416,11 ± 1,95 
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Tabela 5.3.3. Modelos de regressão linear e cúbico para Índice de expansão, volume específico, parâmetros instrumentais de cor e perfil textural de pães de queijo (y) em 

função da substituição de AFI pelo AMC (x) 

Parâmetro Modelo R2 R2 ajustado p 

IE 

VE 

L* 

a* 

Dureza 

Fraturabilidade 

Mastigabilidade 

y= 1,5559 – 0,0038x + 7E – 05x2 – 5E – 07x3 

y= 4,1975 – 0,006x 

y= 79,404 + 0,062x 

y= 4,4792 + 0,003x – 0,0011x2 + 8E – 06x3 

y= 1193,5 + 12,469x 

y= 1430,8 – 0,8057x + 0,0412x2 

y= 371,95 + 1,3657x 

0,61 

0,675 

0,434 

0,867 

0,867 

0,94 

0,846 

0,537 

0,657 

0,403 

0,799 

0,86 

0,82 

0,838 

0,00001 

0,00009 

0,00158 

0,000001 

0,000001 

0,000001 

0,000001 
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(A)                                                                      (C)                                                                      (E) 

        

(B)                                                                        (D)                                                                    (F) 

        

Figura 5.3.1: (A) Índice de expansão; (B) Valor de L*; (C) Valor de a*; (D) Dureza; (E) Mastigabilidade e (F) fraturabilidade de formulações pão de queijo em substituição 

de AFI pelo AMC. 
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Figura 5.3.2. Pães de queijo: (A) PQ5: 100% Amido de milho ceroso (AMC) e 0% de AMC fermentado 

inoculado com polvilho azedo de mandioca (AFI); (B) PQ4: 75% AMC e 25% de AFI; (C) PQ3: 50% 

AMC e 50% de AFI; (D) PQ2: 25% AMC e 75% de AFI; (E) PQ1: 0% AMC e 100% de AFI. (F) 

Comercial. 

 

Há uma relação entre certas cores com os alimentos e está relacionado com nosso 

desenvolvimento cognitivo. Pães de queijo mais amarronzados ou avermelhados 

indicam bom assamento, por outro lado, panificados com crostas mais claras sugerem 

um produto cru ou mal assado. Esse mecanismo de advertência poderia ocasionar 

aversões à aquisição do produto (PRADO; GODOY, 2003). Portanto, o ponto de 
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assamento adequado é importante para o consumidor, mas para a comercialização do 

produto congelado este aspecto é irrelevante. 

Em relação à luminosidade da crosta do pão de queijo da marca comercial, os 

valores nos produtos experimentais foram entre 10,84 e 18,24% maiores, ou seja 

ligeiramente mais claros. Já em relação a* e b*, os valores da marca comercial foram 

maiores, ou seja mais avermelhados e amarelados. Produtos forneados apresentam essa 

coloração e no caso do pão de queijo, essa característica se dá pela presença de açúcares 

redutores e ovos, ricos em carotenóides. A formulação que mais se aproximou da 

luminosidade da marca comercial foi a PQ1. Provavelmente, porque o produto 

comercial possui mais polvilho azedo de mandioca do que polvilho doce de mandioca, 

reforçando o comentário anterior, de que o amido nativo torna os pães de queijo mais 

claros. Para os valores de a* e b* a marca comercial obteve resultados mais elevados 

que todas as formulações desse estudo, demonstrando que o produto comercial era mais 

dourado e com a crosta mais avermelhada.  

Em um estudo de Pereira et al. (2010), os valores de L*, a* e b* dos pães de 

queijo foram 77,83, 2,24 e 26,81, respectivamente. Assim, a luminosidade da crosta dos 

pães de queijo experimentais foram maiores que a do produto reportado nesse estudo, 

ou seja, menos escura. Enquanto, somente o valor de a* da crosta de PQ5 foi menor, ou 

seja, menos avermelhada do que o do estudo mencionado. E a formulação que mais se 

aproximou do valor de a* reportado por esses autores foi a do PQ4 (com 75% de 

substituição de AFI por AMC). Já os valores de b* dos pães de queijo a base de amido 

de milho ceroso, fermentado ou não, foram bem inferiores, indicando um pão de queijo 

menos dourado.  

Os valores de croma e ângulo Hue da crosta dos pães de queijo experimentais 

não diferiram entre si (Tabela 5.3.2). Porém, a croma foi maior na marca comercial, 

indicando que esta possui cor mais intensa, enquanto o ângulo Hue foi maior e mais 

próximo de 90° nos pães de queijo com amido de milho ceroso, portanto estes possuíam 

crosta com tom mais amarelado e menos alaranjado (Figura 5.3.2). 

Os valores médios obtidos para o índice de expansão e o volume específico dos 

pães de queijo diminuíram à medida que AMC foi substituindo AFI nas formulações 

(Tabela 5.3.2) e Figura (5.3.1A). Portanto, a fermentação seguida da secagem solar 

modificou beneficamente as características de expansão do amido de milho ceroso 

durante o forneamento dos pães de queijo. Assim como ocorre com o polvilho azedo de 
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mandioca, que expande mais que o polvilho doce de mandioca. O fenômeno 

responsável pela propriedade de expansão é a reação de oxidação promovida pela ação 

da luz ultravioleta do sol sobre o amido fermentado (DIAS et al., 2007; MARCON et 

al., 2009). Os índices de expansão dos pães de queijo elaborados com amido de milho 

ceroso nativo e/ou fermentado foram maiores que o apresentado pela marca comercial 

de pão de queijo, entre 10,69 a 18,32%, enquanto o volume específico foi 95,21 a 

123,40% maior. Os pães de queijo da marca comercial apresentavam, visualmente, 

aspecto de massa pesada e, após o forneamento, continuaram pequenos. 

Fernandes et al. (2015) reportaram volume específico de 1,26  em pães de queijo 

elaborados com polvilho azedo de mandioca, valor menor que os obtidos pelos pães de 

queijo elaborados a partir de amido de milho ceroso, fermentado ou não. Enquanto, no 

estudo de Machado e Pereira (2010b) o valor de I.E (Tabela 5.3.2) reportado foi maior 

que todos os aqui apresentados (1,75). A formulação de pão de queijo experimental 

mais próxima desse valor é a formulação com 100% de AFI e 0% de AMC (1,55).  

Silva e Garcia (2003) avaliaram pão de queijo produzido com 50% de polvilho 

doce e 50% de polvilho azedo e também obtiveram volume específico e índice de 

expansão menores (2,03 e 1,22, respectivamente) que os produtos produzidos com 

amido de milho ceroso desse estudo, comprovando os bons resultados das formulações 

estudadas. Produtos com volume específico baixo são desagradáveis ao consumidor por 

estarem associados com alto teor de umidade, falhas no batimento e cocção, difícil 

mastigação e sabor impróprio. O pão de queijo possui uma massa densa pelo alto teor 

de macromoléculas em sua composição (proteína e amido), todavia, essa característica é 

compensada pela incorporação de ar durante o amassamento, no momento da adição dos 

ovos e queijo (ZAVAREZE et al., 2009). 

A dureza dos pães está relacionada com a força aplicada para deformar ou 

romper a superfície da amostra e também se relaciona com a mordida humana 

(ESTELLER; LANNES, 2005). A dureza, a fraturabilidade e a mastigabilidade dos pães 

de queijo aumentaram com a substituição do AFI por AMC, já a elasticidade 

praticamente se manteve constante (Tabela 5.3.2, Figuras 5.3.1D, 5.3.1E e 5.3.1F). 

Provavelmente, devido à menor expansão e volume específico dos pães de queijo com 

maiores teores AMC e menores teores de AFI, que deixou a estrutura da massa mais 

rígida.  
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O pão de queijo apresenta estrutura alveolar, formada pela expansão e 

evaporação da água na massa durante o forneamento (BRITO; CEREDA, 2015). Assim, 

aumentando o teor de AMC e diminuindo o de AFI, ocorreu aumento da dureza, em 

razão, das características do gel formado durante a gelatinização. Pois, na fermentação 

os grânulos de amido sofreram modificações em sua estrutura, gerando mudanças na 

textura dos produtos obtidos. No amido nativo há uma matriz polimérica que 

juntamente com a água na formulação da massa forma ligações de hidrogênio 

(hidroxilas). No polvilho azedo, essa estrutura polimérica é degradada parcialmente, 

durante a oxidação e formação de carbonilas e carboxilas. O grupo carboxila tem 

relação com a fragmentação molecular (mudança na estrutura) durante a oxidação. A 

água se difunde nessa estrutura rompida e forma, durante o cozimento, uma estrutura 

alveolar e mais macia (MARCON et al., 2009; Putri et al., 2012). 

A dureza e a fraturabilidade diferiram significativamente entre todas as 

formulações de pão de queijo elaboradas com AMC e AFI, exceto entre PQ3 e PQ4 e 

entre PQ1 e PQ2, mas todas apresentaram valores médios maiores que o produto 

comercial. Pereira et al. (2010) relataram os seguintes maiores valores de dureza 

(2064,67 N), fraturabilidade 2077,02 (g), elasticidade 0,80 e mastigabilidade 587,57, 

portanto os parâmetros de textura de pães de queijo de polvilho de mandioca foram 

inferiores aos obtidos neste trabalho, e, mais semelhantes aos da formulação com 100% 

AMC.  

A formulação PQ1 ficou mais próxima da marca comercial, e se mostrou mais 

macia, não quebradiça, com os menores valores de dureza, fraturabilidade e 

mastigabilidade (Tabela 5.3.1). A capacidade de voltar à sua conformação inicial após 

um impacto (elasticidade) da marca comercial foi similar a valor de todas as 

formulações experimentais.  

O pão de queijo com 100% de amido de milho ceroso fermentado foi 

selecionado, pois apresentou o melhor conjunto de características físicas, e foi utilizado 

no ensaio de validação dos modelos. As variações entre os valores das respostas físicas 

preditas pelos modelos e os valores obtidos no ensaio de validação foram entre 1,30 e 

25,04% (Tabela 5.3.4). O que pode ser explicado pelos desvios-padrões obtidos, 

relacionados ao erro experimental de cada metodologia empregada. Portanto, todos os 

modelos foram validados e podem ser considerados preditivos, dentro das condições 

experimentais utilizadas neste estudo. 
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Tabela 5.3.4. Resultados do ensaio de validação e preditos pelos modelos e verificados, com a variação 

percentual verificada 

Parâmetro Validação (PQ1) Predito Δ% 

L 81 ± 1,02 79,40 2,02 

a* 4,07 ± 0,29 4,48 10,07 

I.E 1,54 ± 0,01 1,56 1,30 

V.E 4,01 ± 0,10 4,2 4,74 

Dureza 917,98 ± 7,45 1193,5 24,65 

Fraturabilidade 1144,26 ± 2,5 1430,8 25,04 

Mastigabilidade  336,6 ± 0,54 371,95 10,50 

  

O pão de queijo selecionado apresentou elevado valor nutricional e energético 

(Tabela 5.3.5), se assemelhando ao produto tradicional elaborado com polvilho azedo de 

mandicoa. A umidade do pão de queijo selecionado está de acordo com o encontrado na 

literatura para pão de queijo, em torno de 30 g 100 g-1. Na Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos a composição centesimal de pão de queijo assado apresenta 

os seguintes valores: umidade 33,7 g 100 g-1, proteína 5,1 g 100 g-1, lipídeos 24,6 g 100 

g-1, carboidratos 34,2 g 100 g-1, cinzas 2,3 g 100 g-1 e valor calórico de 363 Kcal 100 g-

1. Os resultados do pão de queijo elaborado com AFI estão bem próximos aos citados, 

exceto os valores de proteína e lipídeos que são maiores (BRASIL, 2011). 

 

Tabela 5.3.5 Composição centesimal do pão de queijo selecionado, sem substituição do amido de milho 

ceroso (AMC) por amido de milho ceroso fermentado inoculado com polvilho azedo de mandioca (AFI). 

Componente Teor  

Umidade1 31,27 

Proteína1 9,07 

Extrato Etéreo1 12,80 

Cinzas1 2,86 

Fibra alimentar total1 

Carboidratos1 

VET2 

0,27 

44,00 

326,4 
1 g 100 g-1; 2 kcal 100 g-1 

 

Silva e Garcia (2003) encontraram o valor de lipídeos 21% mais elevado que o 

desse estudo, proteína similar (7,01 g 100 g-1) e valor energético total ligeiramente 

superior (398,58 kcal 100 g-1). Pereira et al. (2005) avaliaram a composição centesimal 

de pães de queijo comerciais e obtiveram proteína semelhante ao desse estudo (9,84 g 

100 g-1), lipídeos em torno de 20 g 100 g-1, cinzas quase 50% maior (5,05 g 100 g-1) e 

carboidratos 22,7% a mais.  
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O conteúdo de cinzas expressa o resíduo inorgânico que permanece após a 

queima da matéria orgânica. Os lipídeos estão relacionados com a percepção do aroma, 

da cremosidade, com a incrementação de sabor ao produto e também com a sensação de 

saciedade (MONTEIRO et al., 2006; SOARES JÚNIOR et al., 2008). Todavia, no caso 

de pães de queijo que tem como matéria-prima principal o polvilho, constituído por 

amido, a maior parte do valor energético total vem dos carboidratos (174,92 kcal). A 

variação da composição centesimal se deve ao fato de muitas receitas diferentes serem 

elaboradas. A quantidade de ovos e queijo, por exemplo, interfere no resultado de 

proteínas e influencia diretamente no valor energético do produto.  Algumas receitas são 

escaldadas com mais óleo, outras utilizam também o leite. Tudo isso influencia na 

composição de nutrientes do produto final (PEREIRA et al., 2005). 

Os resultados para os microrganismos pesquisados encontram-se abaixo dos 

padrões máximos exigidos pela legislação (Tabela 5.3.6), uma vez que para Bacilus 

cereus e coliformes a 45ºC pode haver uma contagem de 5x102 e 5x10 UFC, 

respectivamente e para Salmonella sp deve estar ausente para cada 25g de amostra 

(BRASIL, 2001).  

 

Tabela 5.3.6: Contagem de bacilus cereus, coliformes a 45ºC, estafilococus aureus, bolores e leveduras e 

pesquisa de presença de Salmonella Sp no pão de queijo selecionado, formulado com amido de milho 

ceroso fermentado.  

Microrganismo Contagem 

Bacilus cereus1 Ausente 

Coliformes a 45ºC1 

Estafilococus aureus 1 

Bolores e leveduras1 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Salmonella sp2 Ausente 

1UFC g-1;  2em 25 g de amostra. 

 

Na RDC 12 (2001) não há obrigatoriedade para contagem de Estafilococus 

aureus e bolores e leveduras em pão de queijo, todavia, são microrganismos 

interessantes de se avaliar, pois se relacionam com as condições de manipulação do 

produto e armazenamento da matéria-prima. S. aureus tem como habitat tanto o homem 

quanto os animais, sendo principalmente encontrado na pele, glândulas e mucosas 

(VALIATTI, et al., 2015). A avaliação da qualidade microbiológica de um produto 
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possibilita obter informações que permitem avaliá-lo quanto às condições de 

processamento, armazenamento e distribuição para o consumo, além da sua vida útil e 

aos possíveis riscos à saúde. A manipulação inadequada durante o processamento e 

armazenamento dos alimentos pode possibilitar a deterioração microbiana, assim como 

a contaminação de microrganismos patogênicos (MURMANN et al., 2008; NETO et 

al.; 2004). Portanto, esses aspectos foram adequamente manejado, devido à ausência de 

S. aureus. 

As médias da análise de aceitação sensorial do pão de queijo elaborado com 

100% AFI foram as seguintes: aparência 7,79, textura 8, sabor 7,95 e odor 7,8. De 

acordo com estas notas, o produto foi aceito pelos provadores, pois representam na 

escala hedônica termos entre “gostei moderadamente” e “gostei muito”. Na intenção de 

compra, 92,5% dos provadores deram a nota indicando que “possivelmente compraria” 

e “certamente compraria”. Silva; Garcia (2003) avaliaram pão de queijo tradicional e 

obtiveram escore médio 7 (gostei modereradamente) o que corrobora com este estudo. 

Por outro lado, Zambrano et al. (2012) reportaram médias para pão de queijo com 

concentrado protéico de soro como substituto de gordura inferiores ao pão de queijo 

com 100% AFI: textura 4,7, sabor 4 e aparência 3,9. 

 

 

5.3.4 Conclusão 

Todas as formulações de pão de queijo elaboradas com diferentes níveis de AFI 

e AMC tiveram bons resultados da qualidade física quando comparados ao pão de 

queijo comercial. Todavia, a formulação com 0% de substituição de AFI por AMC 

(100% AFI) se sobressaiu, principalmente, em relação aos seus maiores valores de 

volume específico e de índice de expansão. Além disso, essa formulação obteve uma 

boa aceitação sensorial.  
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5.4 ARTIGO 4 

QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DE 

BISCOITOS OBTIDOS A PARTIR DE AMIDO DE MILHO CEROSO, NATIVO 

E FERMENTADO 

 

Resumo 

 

O biscoito de polvilho tem como ingrediente principal o polvilho azedo de mandioca, 

devido este ingrediente apresentar alta capacidade de expansão durante o forneamento. 

Na tentativa de se obter alternativas para o polvilho azedo de mandioca, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a qualidade física de biscoitos "tipo de polvilho" produzidos com 

diferentes níveis de amido de milho ceroso nativo (AMC) e fermentado (AMF). Além 

do biscoito selecionado ser analisado em relação à composição centesimal, ao risco 

microbiológico, e à aceitação sensorial. Delineamento inteiramente casualizado, com 

cinco tratamentos ou diferentes níveis de substituição de AMF por AMC (0%, 25%, 

50%, 75% e 100%), e quatro repetições foi utilizado. Quanto maior a substituição de 

AMF por AMC maior o valor de Luminosidade, indicando biscoitos mais claros e 

menores os valores de a*, b* e croma. Os índices de expansão de todas as formulações 

(2,82 a 5,24) foram maiores que o da marca comercial (1,11). A formulação com 0% de 

AMC foi a que obteve volume específico (5,24 mL g-1) mais próximo ao da marca 

comercial (5,56 mL g-1). Dureza e fraturabilidade diminuíram à medida que aumentou a 

substituição de AMF por AMC, sugerindo uma redução da crocância. Portanto, o 

melhor biscoito foi o que possuía 100% de AMF e 0% de AMC na base amilácea. Este 

não apresentou risco microbiológico e notas de aparência, textura, sabor e odor 

compreendidas entre "gostei moderadamente" e "gostei muito", com intenção de compra 

por 78,69% dos provadores, o que sinaliza que o produto tem potencial comercial. Os 

biscoitos produzidos com até 50% de substituição do AMF por AMC obtiveram valores 

de índice de expansão e volume específico elevados (principal fator de qualidade), mas 

é mais viável a utilização somente de AMF para produção de biscoito com qualidade 

física, química, microbiológica e sensorial similar a do biscoito elaborado com o 

polvilho azedo de mandioca citado na literatura. 

 

Palavras - chaves: Expansão, cor, textura, risco microbiológico e aceitação sensorial  

 

 

5.4.1 Introdução 

Biscoito a base de polvilho azedo de mandioca é popularmente chamado de 

biscoito de polvilho, produto tipicamente brasileiro. O polvilho azedo de mandioca é 

mais usado na fabricação desse tipo de biscoito por apresentar alta capacidade de 

expansão. O biscoito de polvilho é extremamente crocante pois o amido se encontra em 
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estado vítreo, isso ocorre devido à rápida evaporação da água durante o forneamento do 

produto (RODRIGUES; CALIARI; ASQUIERE, 2011). 

Polvilho azedo de mandioca, obtido através de fermentação e secagem ao sol, é 

muito utilizado como ingrediente em produtos de panificação, principalmente, por não 

precisar de fermento para o crescimento dos produtos (ANJOS; COUTO; CIRILLO, 

2014).  

A fermentação do amido para obtenção do polvilho azedo é do tipo submersa. 

Durante o processo fermentativo, enzimas amiolíticas e ácidos orgânicos atacam os 

grânulos de amido, depois outras alterações causadas pela radiação ultravioleta do sol 

contribuem para suas propriedades peculiares, como a capacidade de expansão durante 

o forneamento (AQUINO et al., 2015). 

O amido é a principal fonte de energia na dieta humana. É utilizado em muitos 

alimentos contribuindo para controle da umidade, textura e viscosidade dos mesmos. 

Amilose e amilopectina compõem o grânulo de amido. A quantidade de amilose 

presente determina o tipo de amido: normal (20 a 30% de amilose), com alto teor de 

amilose (mais que 50%) e ceroso que contêm apenas traços de amilose. Os teores destas 

moléculas interferem nas propriedades funcionais e térmicas do amido (WANG et al., 

2014).  Desta forma, uma alternativa ao ingrediente polvilho azedo de mandioca no 

biscoito de polvilho poderia ser o amido de milho ceroso (AMC) nativo e/ou 

fermentado. Com o intuito de confirmar esta hipótese, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a qualidade física de "biscoitos de polvilho" produzidos com diferentes níveis de 

amido de milho ceroso nativo (AMC) e fermentado (AMF). Além do biscoito 

selecionado ser analisado em relação à composição centesimal, ao risco microbiológico, 

e à aceitação sensorial. 

 

 

5.4.2 Material e Métodos 

5.4.2.1 Matérias - primas 

AMC foi doado pela Fecularia Bela Vista, localizada no município de Bela Vista 

de Goiás - GO, Brasil. O AMF foi obtido através da fermentação submersa do AMC. 

Para a produção dos biscoitos de polvilho foram utilizados: ovo in natura, óleo de soja 

Sinhá®, cloreto de sódio Cisne®, adquiridos em comércio local de Goiânia – GO. 
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5.4.2.2 Fermentação do amido de milho ceroso  

O AMC foi submetido à fermentação natural em cubas de plástico, em 

laboratório, com temperatura controlada de 25°C. Em cada cuba foi colocado 5 kg de 

amido e 8 L de água. A fermentação do AMC foi interrompida no 33º dia de 

fermentação, com acidez em torno de 4%. A água foi totalmente retirada das cubas, o 

amido fermentado foi colocado em bandejas de alumínio e seco ao sol, até que fosse 

atingida umidade menor que 18 g 100 g-1, conforme prevê a Resolução RDC nº 263 

(BRASIL, 2005). 

 

 

5.4.2.3 Formulação e processamento do biscoito tipo de polvilho 

Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado, com cinco tratamentos 

(diferentes níveis de substituição de AMF por AMC: 0, 25, 50, 75 e 100% e quatro 

repetições. Os demais ingredientes foram mantidos fixos nas formulações (Tabela 

5.4.1). O AMF, o AMC, ou a mistura de ambos foi escaldado com água e óleo 

ferventes, e após o resfriamento da massa foram adicionados o ovo e o sal.  

 

Tabela 5.4.1: Delineamento experimental e ingredientes (g) utilizados nas formulações de biscoito "tipo 

de polvilho" obtidos a partir de amido de milho ceroso (AMC) e amido de milho ceroso fermentado 

(AMF) 

 Nível de substituição de AMF por AMC 

Ingrediente BP1 

(0%) 

BP2 

(25%) 

BP3 

(50%) 

BP4 

(75%) 

BP5 

(100%) 

AMF 

AMC 

Óleo 

Água 

Sal 

Ovo 

100 

0 

15 

50 

3,0 

56 

75 

25 

15 

50 

3,0 

56 

50 

50 

15 

50 

3,0 

56 

25 

75 

15 

50 

3,0 

56 

0 

100 

15 

50 

3,0 

56 

 

A massa foi modelada utilizando saco de confeiteiro de polietileno de baixa 

densidade. Biscoitos com aproximadamente 7 cm de comprimento foram modelados, e 

em seguida assados em forno elétrico (Venâncio, FERI60, Venâncio Aires, Brasil), em 

temperatura de 180 ºC por 20 min, previamente aquecido. 
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5.4.2.4 Características físicas do biscoito de polvilho  

5.4.2.4.1 Índice de expansão  

O diâmetro (mm) e a altura (mm) da massa moldada crua foram determinados 

por meio de um paquímetro digital (Messen, 0 a 150 mm, Berlim, Alemanha) em seis 

repetições. As mesmas medidas foram observadas no produto após assado, e o índice de 

expansão (IE) calculado (MACHADO; PEREIRA, 2010a). 

 

 

5.4.2.4.2 Volume específico  

O volume específico (VE) foi determinado pelo método de deslocamento de 

painço, conforme descrito por Machado e Pereira (2010a), à partir de três repetições de 

dez unidades de biscoito de polvilho.  

 

 

5.4.2.4.3 Parâmetros instrumentais de cor 

Os parâmetros instrumentais de cor foram determinados em colorímetro (Konica 

Minolta Baking, meter, BC-10, Japan). Os valores de L* (luminosidade ou brilho) 

variam do preto (0) ao branco (100), os valores da coordenada de cromaticidade a* 

variam do verde (–60) ao vermelho (+60), e os de b* do azul ao amarelo, ou seja, de –

60 a +60, respectivamente. Os valores de a* e b* foram utilizados para cálculo de 

Cromaticidade (C*) e Ângulo Hue (Hº). 

 

 

5.4.2.4.4 Perfil textural  

A análise de textura foi realizada pelos parâmetros de dureza e fraturabilidade 

dos biscoitos, conforme Montenegro et al.(2008). Foi utilizado o texturômetro (TA HD 

Plus Stable Micro Systems, Surrey, Inglaterra) com probe 3-Point Bending Rig 

(HDP/3PB), nas seguintes condições: velocidade pré-teste de 1 mm s-1; velocidade de 

teste de 3,0 mm s-1; velocidade pós-teste de 10 mm s-1; e distância da abertura dos 

apoios da base para colocar a amostra de 40 mm. Dez leituras (repetições) para cada 

formulação foram realizadas. 
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5.4.2.5 Seleção do biscoito mais semelhante ao biscoito de polvilho de mandioca 

comercial e validação do modelo 

Os resultados obtidos foram comparados com os resultados de uma marca 

comercial de biscoito de polvilho de mandioca congelado. A formulação que obteve 

resultados mais próximos ao da marca comercial foi utilizada para validar os modelos 

de volume específico, índice de expansão, L, a*, b*, C* e Hº e perfil textural, utilizando 

os métodos já mencionados. A composição centesimal, o risco microbiológico e 

aceitação sensorial do biscoito de polvilho selecionado também foram avaliados. 

 

 

5.4.2.5.1 Composição centesimal do biscoito de polvilho selecionado 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105°C, até peso constante, em 

estufa com circulação de ar; as cinzas por pesagem da amostra após incineração a 550ºC 

em mufla; o teor de nitrogênio total foi determinado pelo método micro Kjeldahl, e 

convertido em proteína bruta pelo fator 6,25; o de lipídeos por extração com éter de 

petróleo em aparelho Soxhlet. Para obtenção da fibra alimentar total se utilizaram 

amostras secas e desengorduradas, segundo método enzímico gravimétrico. O valor 

energético total (VET) foi calculado conforme Equação 8 do item 4.8.1. Todas as 

análises foram realizadas nas três amostras de biscoito de polvilho de acordo com os 

métodos da AOAC (2010).  

 

 

5.4.2.5.2 Risco Microbiológico 

A análise do perfil microbiológico das amostras do biscoito selecionado foi 

realizada no Laboratório de Controle Higiênico Sanitário da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás, seguindo a metodologia estabelecida pela Associação 

de Saúde Pública Americana (APHA, 2001). Foi avaliado qualitativamente e 

quantitativamente o perfil microbiológico de Bacillus Cereus, Coliformes 

termotolerantes e Salmonella sp., Estafilococos aureus e bolores e leveduras, todos por 

grama de amostra. Os resultados foram comparados com os níveis aceitáveis 

estabelecidos nos 10c da RDC n°12/2001 (BRASIL, 2001). 
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5.4.2.5.3 Aceitação sensorial 

A análise sensorial foi realizada com um painel de 100 provadores não treinados, 

onde os mesmos analisaram os parâmetros de cor, sabor, odor, textura e avaliação 

global do biscoito de polvilho selecionado de acordo com escala hedônica de nove 

pontos: ‘1’ desgostei extremamente, ‘5’ indiferente e ‘9’ gostei extremamente. 

Juntamente com a análise de aceitação foi avaliada a intenção de compra do produto 

pelo julgador (STONE; SIDEL, 1985). O teste foi realizado na Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Samambaia (EA/UFG), com consumidores 

adultos de ambos o sexo com faixa etária de 18 a 65 anos, excluindo-se os pertencentes 

ao grupo de risco como alérgicos a qualquer dos componentes da composição da 

amostra, gestantes e portadores de patologias relacionadas ao consumo do alimento. Foi 

exigido ao participante a leitura e preenchimento do Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento, conforme o Comitê de Ética em Pesquisa UFG sob parecer aprovado 

número 1616234. 

 

 

5.4.2.5.4 Análise dos resultados 

Os dados físicos foram avaliados por análise de variância (Anova) e modelos de 

regressão ajustados, com auxílio do programa Statistica e gráficos do Excell (Microsoft 

3.1, EUA). Os demais dados foram apresentados pela média e desvio-padrão. Os 

modelos ajustados foram validados com outro ensaio, com três repetições, e os valores 

obtidos foram comparados com os estimados pelos modelos. 

 

 

5.4.3 Resultados e discussão 

5.4.3.1 Características físicas 

Os resultados das análises físicas dos biscoitos "tipo de polvilho" formulados a 

base de AMC e/ou AMF, além do comercial a base de polvilho azedo de mandioca, 

estão apresentados na Tabela 2. Todos os modelos de regressão ajustados foram 

significativos ao nível de 1% de significância, exceto para dureza que não foi 

significativo, e explicaram de 80,0 a 99,8% das respostas (Tabela 5.4.3). 
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5.4.3.1.1 Cor 

A luminosidade (L*) é um parâmetro que mede a reflectância da luz. Amostras 

mais claras refletem crostas com valores mais elevados de luminosidade. As 

formulações com maiores quantidades de AMC apresentam maiores resultados de L*. 

Não houve diferença significativa (p≤ 0,05) entre as crostas de BP1 e BP2, (Figuras 

5.4.1 e 5.4.2) com os maiores teores de AMF, e a crosta do biscoito comercial obteve 

valor similar. A luminosidade das crostas de BP4 e BP5 também não diferiram entre si, 

todavia, a formulação com 50% AMC (BP3) diferiu de todas. No estudo de Rodrigues, 

Caliari e Asquieri (2011), L* da crosta de biscoitos de polvilho azedo de mandioca foi 

de 66,52. Bem inferior ao de todas as formulações aqui estudadas, inclusive inferior à 

marca comercial, sugerindo que os biscoitos com amido de milho ceroso nativo ou 

fermentado refletem mais a luz e são mais claros.  

Em relação ao valor de a*, todos os tratamentos diferiram entre si, exceto BP4 e 

BP5 (Tabela 5.4.2), apresentando uma tendência de redução com a elevação do nível de 

substituição de AMF por AMC (Tabela 5.4.3).  

A cor é capaz de influenciar a decisão de compra de um alimento. Pois, 

aparência, características sensoriais e aceitabilidade dos alimentos são afetadas pela cor 

(PRADO; GODOY, 2003). O teste Tukey mostrou haver diferença significativa (p≤ 

0,05) em relação a b* e Croma* da crosta entre todos os "biscoitos de polvilho". 

Com a substituição do AMF por AMC ocorreu uma diminuição dos valores de 

a*, b* e C* (Figuras 5.4.1B, 5.4.1C e 5.4.1D). Portanto, os maiores valores encontrados 

de a*, b* e C* foram na formulação que não contem AMC (BP1), enquanto os menores 

no biscoito de polvilho comercial. Este se mostrou menos avermelhado, amarelado, e 

com cor mais pálida (menos intensa). O ângulo Hue descreve a tonalidade da cor e é 

expresso em graus, quanto mais próximo do zero maior a tendência ao vermelho puro, 

90º corresponde ao amarelo puro, 180º ao verde puro e 270º ao azul puro.  

Com a elevação do nível de substituição de AMF por AMC ocorreu uma 

redução do valor de Ho (Figura 5.4.2A), ou seja, as crostas dos "biscoitos de polvilho" 

tornaram-se menos amareladas e mais alaranjadas. 
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Tabela 5.4.2. Luminosidade (L*), coordenadas de cromaticidade a* e b*, Croma (C*), Ângulo Hue (H°), índice de expansão (IE), volume específico (VE) e parâmetros 

texturais (dureza e fraturabilidade) de biscoitos "tipo de polvilho" (BP) com diferentes níveis de substituição de amido de milho ceroso fermentado (AMF) por amido de milho 

ceroso (AMC), e de um biscoito comercial 

 Nível de substituição de AMF por AMC (%)1  

Marca comercial 
Parâmetro 0 (BP1) 25 (BP2) 50 (BP3) 75 (BP4) 100 (BP5) 

L* 

a* 

b* 

C 

Hº 

IE 

VE (mL.g-1) 

Dureza (g) 

Fraturabilidade (g) 

80,14C ± 1,29 

3,49A ± 0,04 

23,4A ± 0,5 

27,21A ± 0,63 

81,10A ± 0,45 

1,96A ± 0,05 

5,24A ± 0,19 

2275,9A ± 1,38 

16,5A ± 0,08 

80,56C ± 1,13 

3,19B ± 0,08 

21,11B ± 0,55 

24,17B ± 0,52 

79,57AB ± 0,45 

1,81B ± 0,05 

4,64B ± 0,10 

2174,9B ± 1,63 

15,20AB ± 0,53 

84,95B ± 0,68  

1,82C ± 0,06  

18,63C ± 0,42 

22,15C ± 0,43  

77,43B ± 0,63 

1,76B ± 0,06  

4,34C ± 0,12 

1118,6C ± 5,37 

14,3BC ± 0,54 

86,93A ± 0,38  

0,26D ± 0,01  

16,83D ± 0,66 

19,5D ± 0,58  

55,59C ± 1,66 

1,74B ± 0,02  

2,92D ± 0,07 

1077,49D ± 18,48  

14,23BC ± 0,85 

87,2A ± 0,6 

0,13D ± 0,0 

14,91E ± 0,46 

16,62E ± 0,39 

46,58D ± 1,98  

1,71B ± 0,04 

2,82D ± 0,11  

1069,12D ± 16,43  

13,26C ± 0,52 

80,10 ± 0,08 

-0,57 ± 0,25  

9,12 ± 1,01  

12,63 ± 1,01  

87,76 ± 0,42 

1,11 ± 0,01  

5,56 ± 0,05  

467,35 ± 26,10 

16,03 ± 0,66 
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Tabela 5.4.3. Modelos de regressão linear, quadrático e cúbico ajustados para índice de expansão (IE), volume específico (VE), luminosidade (L*), coordenadas de 

cromaticidade a* e b*, Croma (C*), ãngulo Hue (H°), e fraturabilidade de biscoitos "tipo de polvilho" obtidos a partir da substituição de AMF pelo AMC (x) 

Parâmetro Modelo R2 R2 ajustado P 

IE 

VE 

L* 

a* 

b* 

Hue 

Croma 

Fraturabilidade  

y= 3E-05x2 - 0,005x + 1,951 

y= - 0,026x + 5,303 

y= 0,082x + 79,85 

y= 1E – 0,5x3 – 0,002x2 + 0,031x + 3,479 

y= - 0,085x + 23,22 

y= 7E – 05x3 – 0,014x2 + 0,409x + 80,36 

y= -0,103x + 27,14 

y= - 0,029x + 16,18 

0,8 

0,92 

0,851 

0,998 

0,973 

0,956 

0,981 

0,8 

0,77 

0,916 

0,842 

0,998 

0,972 

0,949 

0,981 

0,768 

0,000001 

0,000001 

0,0000017 

0,000001 

0,000001 

0,000001 

0,000001 

0,000001 
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(A)                                                           (B)                                                                 

        
 

(C)                                                                (D) 

 

     
 

Figura 5.4.1: (A) Luminosidade; (B) valor de a*; (C) Valor de b*; (D) Croma de biscoitos "tipo de 

polvilho" obtidos a partir de diferentes níveis de substituição de amido de milho ceroso fermentado 

(AMF) pelo amido de milho ceroso (AMC) 
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 (A)                                                                (B) 

        
 

(C)                                                                 (D) 

       
 
Figura 5.4.2: (A) ângulo Hue; (B) Índice de expansão; (C) Volume específico (mL.g-1); e (D) 

Fraturabilidade (g) de biscoitos "tipo de polvilho" obtidos a partir de diferentes níveis de substituição de 

de amido de milho ceroso fermentado (AMF) pelo amido de milho ceroso (AMC) 
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(A)                                                                               (B)                                                                                (C)  

       

(D)                                                                                 (E)                                                                           (F) 

         

Figura5.4.3: Biscoitos de Polvilho: (A): BP1: 0% Amido de milho ceroso (AMC) e 100% Amido fermentado (AMF); (B): BP2: 25% AMC e 75% AMF; (C): BP3: 50% 

AMC e 50% AMF; (D): BP4: 75% AMC e 75% AMF; (E): BP5: 100% AMC e 0% AMF. (F) Comercial 



120 

 

 

O milho é rico em carotenóides, pigmentos alaranjados, que são separados durante o 

processo de obtenção do amido. No entanto, pode ter ocorrido a presença residual desses 

carotenóides no AMC, que durante a fermentação foram degradados pelos microrganismos, 

tornado o produto menos alaranjado. Outro fator que poderia explicar é o nível de oxidação 

dos AMC e AMF. O AMF possui menor pH e maior acidez que o AMC (4,67 e 2,63; 5,39 e 

1,15), que poderia retardar o processo oxidativo (FEDDERN; FURLONG; SOARES, 2007), 

o que manteria o produto mais claro e amarelado. O maior valor encontrado no parâmetro 

Hue foi da amostra comercial, a mais amarelada.   

 

 

5.4.3.1.2 Índice de expansão e volume específico 

A substituição do AMF por AMC resultou na diminuição dos valores de IE e VE 

(Figuras 5.4.2B, 5.4.2C). O IE de BP1 diferiu dos demais, que não diferiram entre si. Os 

valores obtidos nos biscoitos de polvilho experimentais foram maiores que do comercial. É 

comprovado que a radiação ultravioleta modifica os grânulos de amido, proporcionando o 

aumento da expansão durante o forneamento, sem que haja adição de algum tipo de fermento. 

A expansão durante o cozimento é ocasionada pela pressão nas células de gás, resultando um 

equilíbrio entre o aumento de pressão nas bolhas e a permeabilidade ao gás (FERNANDES et 

al., 2015; MARCON et al., 2009).  

O amido possui boa capacidade de hidratação, em razão do grande número de grupos 

hidroxilas expostos que formam pontes de hidrogênio com a água. Entretanto, essa 

capacidade de hidratação depende da temperatura da água. Durante a escaldadura, inicia-se a 

gelatinização do amido, os grânulos ficam intumescidos e as pontes de hidrogênio mais fracas 

se rompem. O índice de expansão depende muito da velocidade de gelatinização do amido, 

sendo que esta se correlaciona com a quantidade de água disponível (MACHADO; 

PEREIRA, 2010a). Sendo assim, pode-se pressupor que a velocidade de gelatinização foi 

maior nos biscoitos elaborados com maiores proporções de amidos que foram fermentados, 

pois estes apresentaram maior índice de expansão.  

O volume específico é expresso pela relação entre o volume e a massa do produto após 

o forneamento. Em relação ao volume específico dos biscoitos obtidos com amido de milho 

ceroso, fermentado ou não, todos os tratamentos diferiram entre si, exceto BP4 e BP5 (Tabela 

5.4.2). Evidenciando que quanto mais amido fermentado maior foi o volume específico. BP1 

obteve VE bem próximo do biscoito de polvilho azedo de mandioca (Tabela 5.4.2). O VE de 
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BP1 foi 53,8% maior que o de BP5.  Biscoitos produzidos com amido fermentado, ou 

polvilho azedo, têm um volume específico mais elevado, estutura alveolar e crocância 

semelhante aos de “snacks” extrusados, sabor agradável, crosta fina e crocante, maior volume, 

além de maior absorção em água. Durante o forneamento, os grânulos da superfície são 

desidratados e os do interior gelatinizados, provocando a expansão do biscoito (APLEVICKS; 

DEMIATE, 2007; GARCIA; LEONEL, 2005).  Montenegro et al. (2008), em estudo com 

biscoito de polvilho, encontraram VE na faixa de 3,29 mL g-1 a 5,50 mL g-1. As formulações 

utilizadas na presente pesquisa, que possuem até 50% de substituição de AMF por AMC, 

encontram-se nessa faixa de VE. O amido de mandioca modificado por fermentação natural, 

quando misturado à formulação de biscoito, apresenta a propriedade de se expandir durante a 

cocção, como se houvesse um agente aerante. Isso acontece pela modificação que os ácidos 

produzidos durante a fermentação provocam nos grânulos do amido (DIAS et al., 2007), o que 

se pode inferir que também ocorreu com o AMC fermentado. 

 

 

5.4.3.1.3 Textura 

A dureza e a fraturabilidade (Tabela 5.4.2 e Figura 5.4.2D) diminuíram com a 

elevação do nível de substituição de AMF por AMC. Em relação à dureza, todos os biscoitos 

diferiram entre si, exceto BP4 e BP5, enquanto em relação a fraturabilidade, BP1 não diferiu 

de BP2, BP2, BP3 e BP4 também, e BP3, BP4 e BP5 idem.  

A amostra comercial foi 3,87 vezes mais macia que BP1, com valor similar de 

fraturabilidade. A textura pode ser considerada com manifestação das propriedades reológicas 

e é um atributo importante de qualidade, influenciando nos hábitos alimentares, na intenção 

de compra, afetando o processamento e o manuseio dos alimentos (MACHADO; PEREIRA, 

2010b). 

 

 

5.4.3.2 Validação dos modelos 

As diferenças entre os valores experimentais e os valores preditos pelos modelos 

ajustados (Tabela 5.4.3) variaram de -2,69 a 16,04% (Tabela 5.4.4). De acordo com 

Montenegro et al., (2008) desvios (<10%) dão segurança ao pesquisador no uso do modelo. 

Considerando essa afirmação, os modelos para L*, ângulo Hue, índice de expansão, volume 
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específico e fraturabilidade podem ser considerados preditivos, o desvio ficou bem inferior, 

indicando que o modelo quando replicado terá mesmo resultado. 

 

Tabela 5.4.4. Ensaio de validação com os valores preditos pelos modelos e determinados experimentalmente, e o 

desvio (%) verificado  

Parâmetro Validação (BP5) Predito Desvio (%) 

L* 80,79  79,85 1,16 

a* 

b* 

ângulo Hue 

Croma  

2,78  

20,01  

81,94  

23,44   

3,48 

23,22 

80,36 

27,14 

-25,14 

-16,04 

1,93 

-15,78 

Índice de expansão 1,9 1,95 -2,69 

Volume específico 5,1 5,3 -3,98 

Fraturabilidade  15,04 16,18 -7,58 
Desvio (%) = [(Experimental – Predito)/Experimental] (MONTENEGRO et al., 2008). 

 

5.4.3.3 Composição centesimal e valor energético total  

A determinação da umidade constitui uma das medidas mais importantes na análise de 

alimentos, uma vez que, a quantidade de água nos alimentos está relacionada à sua 

estabilidade, qualidade e composição (SOARES JÚNIOR et al., 2008). O teor de umidade do 

biscoito selecionado (Tabela 5.4.5) foi maior que o reportado por Rodrigues, Caliari e 

Asquieri (2011) analisaram a composição centesimal de biscoito de polvilho e reportaram 

umidade 6,89 g 100 g-1, abaixo do encontrado nesse estudo. Amidos fermentados sofrem 

enfraquecimento das forças de ligação do grânulo, com isso, a água penetra com maior 

facilidade (MACHADO et al., 2012). O índice de absorção de água (IAA) do AMF foi de 

7,81 g g-1, pode ser que o IAA do polvilho utilizado no estudo citado seja menor e, por isso, a 

diferença na umidade. Entretanto, os teores de proteína e lipídeos e cinzas relatados por esses 

autores foram bem próximos (6,9 g 100 g-1, 15,07 g 100 g-1 e 2,91 g 100 g1), respectivamente.  

 

Tabela 5.4.5 Composição centesimal do "biscoito de polvilho" selecionado, com 0% de substituição do amido 

de milho ceroso fermentado (AMF) por amido de milho ceroso (AMC) 

Componente Teor (g 100 g-1) 

Umidade1 18,54 ± 1,25 

Proteína1 6,79 ± 0,64 

Extrato Etéreo1 13,10 ± 0,11 

Cinzas1 2,7 ± 0,05 

Fibra alimentar total1 

Carboidratos1 

VET2 

0,35 ± 0,11 

58,52  

377,74 
1 g 100 g-1; 2 kcal 100 g-1 
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A proteína é advinda, principalmente, dos ovos adicionados à massa escaldada. O ovo 

além de enriquecer nutricionalmente o biscoito é utilizado como agente emulsificante e 

contribui para o sabor e aroma do produto (PEREIRA et al., 2004). Santos et al. (2011) 

encontraram 74,76 g 100 g-1 para carboidratos, valor esse bem acima ao dessa pesquisa. 

Biscoito de polvilho é um alimento calórico, uma porção de 100 g do biscoito desse 

estudo tem 377,74 kcal 100 g-1. Numa dieta baseada em 2500 kcal uma porção é responsável 

por 15,11% do total energético diário recomendado. 

 

 

5.4.3.5 Risco microbiológico 

A pesquisa de Bacillus Cereus, Coliformes termotolerantes e Salmonella sp., 

Estafilococos aureus e bolores e leveduras no biscoito selecionado atendeu ao padrão 

microbiológico estabelecido pela ANVISA, pois não foi detectada a presença desses 

microrganismos. Para Bacilus cereus e coliformes a 45ºC pode haver uma contagem de 5x102 

e 5x10 UFC, respectivamente, e para Salmonella sp deve estar ausente para cada 25g de 

amostra (BRASIL, 2001).  

Não há padrão para a contagem de Estafilococus aureus e bolores e leveduras em 

“biscoitos de polvilho”, todavia, é importante avaliar, já que a presença desses 

microrganismos se relacionam com a qualidade higiênico-sanitária do produto. Os alimentos 

podem sofrer contaminação durante todas as etapas de produção e distribuição por diferentes 

patógenos ou toxinas (MARINHO, et al.; 2015). A pesquisa de Estafilococos aureus é 

importante, pois indica contaminação a partir da pele, boca e fossas nasais de manipuladores 

de alimentos, assim como da limpeza dos materiais e equipamentos utilizados na fabricação 

dos produtos alimentícios (LEAL et al.; 2003).  

Os coliformes fazem parte de um grupo de bactérias presentes nas fezes humanas e de 

outros animais e sua contagem é indicadora da qualidade sanitária. O que se pode afirmar 

diante da presença ou ausência de coliformes em alimentos é a qualidade higiênico-sanitária, 

sendo que quanto maior a quantidade detectada mais precária é a higiene (LEAL et al.; 2003; 

VALIATTI et al., 2015). Monastier; Benetti; Abrahão (2013) avaliaram fatias de bolo 

cremoso e não encontraram presença de salmonella, como nesse estudo. Todavia, 

encontraram contagem de coliformes termotolerantes acima do padrão microbiológico. 

Microrganismos não desejáveis nos alimentos podem provocar doenças que vão desde 

a uma diarréia até a morte. As boas práticas de fabricação constituem normas que asseguram a 
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qualidade microbiológica dos alimentos. Temperaturas acima de 70ºC diminuem e até zeram 

unidades formadoras de colônias, por isso se faz importante a adoção de medidas que 

minimizem as contaminações (Monastier; Benetti; Abrahão, 2013). A análise microbiológica 

do biscoito selecionado comprovou que o mesmo foi fabricado respeitando as boas práticas de 

fabricação e, portanto, esteve seguro ao consumo dos provadores na análise sensorial. 

5.4.3.6 Aceitação sensorial 

Biscoito de polvilho selecionado apresentou na média para o atributo aparência a nota 

7,10, textura 7,34, sabor 7,82 e odor 7,52, sendo todas as notas compreendidas na escala entre 

"gostei moderadamente" e "gostei muito". Com relação à intenção de compra, 78,69% dos 

provadores manifestaram sua intenção de compra entre “possivelmente compraria” e 

“certamente compraria”. Montenegro et al. (2008) reportaram intenção de compra similar para 

seus biscoitos de polvilho “fonte” e “rico” em fibras. Rodrigues; Caliari; Asquieri (2011) 

obtiveram notas inferiores ao deste estudo para biscoitos de polvilho, 6,76 para aparência, 

6,78 para sabor e 6,73 textura. Sendo assim, os biscoitos elaborados com AMF obtiveram alta 

aceitação sensorial e intenção de compra, possuindo potencial de comercialização. 

 

 

5.4.4. Conclusão 

Os biscoitos produzidos com até 50% de substituição do AMF por AMC obtiveram 

valores elevados de índice de expansão e volume específico (principal fator de qualidade), 

mas é mais viável a utilização somente de AMF para produção de biscoito com qualidade 

física, química, microbiológica e sensorial similar a do biscoito elaborado com o polvilho 

azedo de mandioca. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A fermentação de AMC se mostrou viável, sendo que AFI tem potencial para 

substituir PAM em pão de queijo e biscoito de polvilho, por ser a amostra com características 

mais semelhantes ao PAM (expansão e cor). 

A granulometria, composição centesimal e propriedades de pasta foram modificadas 

pela fermentação. Já propriedades térmicas se mantiveram semelhantes ao amido de milho 

ceroso nativo. A microscopia eletrônica de varredura revelou perfurações nos grânulos de 

amido causadas pelas bactérias da fermentação. 

AFI utilizado como matéria-prima de pão de queijo foi eficaz e a formulação com 

100% de AFI foi a que obteve resultados mais satisfatórios em relação ao pão de queijo 

comercial. Essa formulação esteve estável microbiologicamente e teve boa aceitação 

sensorial. 

Por sua vez, AMF utilizado na produção de biscoito de polvilho também se mostrou 

viável para substituir PAM. Os biscoitos produzidos com 100% AMF na formulação tiveram 

elevados valores de I.E e V.E e qualidade física, química, microbiológica e sensorial similares 

a biscoitos produzidos com PAM. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A Ficha de avaliação da análise sensorial com aparência global e intenção de 

compra. 

 

Nome:_______________________________________ Idade: ______anos. Data: _____ 

 

Você está recebendo uma amostra de (pão de queijo); (biscoito de polvilho).  

Por favor, prove a amostra, indicando o quanto você gostou ou desgostou e sua intenção de compra. 

 Utilize as escalas abaixo para atribuir uma nota para cada atributo avaliado.  

AMOSTRA: __________  

 

APARÊNCIA                    TEXTURA                             9 = gostei extremamente  

8 = gostei muito  

Nota                                       Nota                                       7 = gostei moderadamente  

6 = gostei ligeiramente  

SABOR                               ODOR                                     5 = nem gostei / nem desgostei  

4 = desgostei ligeiramente  

3 = desgostei moderadamente  

Nota                                      Nota                                        2 = desgostei muito  

1 = desgostei extremamente  

 

 

INTENÇÃO DE COMPRA 

 

Se você encontrasse esse produto à venda:  

Nota: _______  

Comentários: 

______________________________________________________________________ 

5= certamente compraria  

4 = possivelmente compraria  

3 = talvez comprasse / talvez não comprasse  

2 = possivelmente não compraria  

1 = certamente não compraria 

 

Com que freqüência você consome esse produto: 

 

(  ) Muito freqüente                             (  ) As vezes 

 

(  ) Frequentemente                             (  ) Nunca 
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APÊNDICE B. Termo de Consentimento e Livre Esclarecido. 

 

 

TCLE - TERMO DE CONSSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

ELABORAÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E BISCOITO DE POLVILHO À PARTIR DE 

AMIDOS DE MILHO CEROSO NATIVO E FERMENTADO sob minha 

responsabilidade e do orientador Prof. Dr. Manoel Soares Soares Junior, cujo(s) objetivo(s) é 

(são), caracterizar as matérias – primas através de análises físico-quimicas, morfológicas, 

térmicas e reológicas, avaliando características sensoriais e intenção de compra dos produtos.  

Os riscos que podem estar associados a estas análises são o de alergia a qualquer dos 

ingredientes do pão de queijo: Ovo, queijo tipo parmesão, amido de milho ceroso fermentado 

e óleo; e do biscoito de polvilho: ovo, amido de milho ceroso fermentado e óleo. Não contém 

Glúten. Caso ocorra alguma reação adversa após o consumo do produto, o pesquisador 

responsável assumirá todos os danos provocados à saúde do indivíduo e tomará as 

providências necessárias, inclusive encaminhamento para atendimento médico e este será 

feito através do acionamento da equipe de primeiros socorros especializada, o SAMU pelo 

telefone 192. Orienta-se que após a participação o indivíduo permaneça no local de aplicação 

da análise pelo período de 30 minutos decorridos a partir da ingestão do produto, (caso não 

saiba se tem a alergia ou intolerância a algum ingrediente) e não realize atividades como 

dirigir, para que em caso de reações adversas possa ser seguido o procedimento de socorro 

descrito acima. O (a) senhor(a) tem o direito de pleitear indenização em caso de danos 

decorrentes de sua participação na pesquisa. 

Ao participar desta pesquisa o (a) senhor (a) colaborará para melhor conhecimento dos 

atributos sensoriais deste produto e para maior aproveitamento de coprodutos industriais do 

processamento de amido de milho ceroso na forma de coprodutos. O (a) senhor (a) não terá 

nenhuma despesa ao participar desta pesquisa bem como nada será pago por sua participação. 

É garantido o sigilo das informações prestadas, assegurando sua privacidade quanto 

aos dados confidenciados na pesquisa. O resultado da avaliação dos provadores será de uso 

exclusivo nesta pesquisa e de acesso restrito aos pesquisadores. 

No curso da pesquisa o senhor(a) tem os seguintes direitos: 

a)Garantia de esclarecimento e resposta a qualquer pergunta; 
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b)Liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento; 

c)Garantia de que caso haja algum dano a sua pessoa, os prejuízos serão assumidos 

pelos pesquisadores ou pela instituição responsável, inclusive acompanhamento médico e 

hospitalar (se for o caso). 

Caso haja gastos adicionais, os mesmos serão absorvidos pelos pesquisadores. Nos 

casos de dúvidas contate o pesquisador afim de resolver o problema, podendo as ligações 

serem feitas à cobrar (Pesquisadora: Camila Souza Teixeira, Rua 226, Residencial Bucareste, 

AP. 2004, torre 1, setor leste universitário, telefone (62) 82371585ou caso se torne necessário 

poderá ser contatado o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo 

telefone (062-35211215).  
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APÊNDICE C: Análise de Variância (ANOVA) 
 

 

Apêndice C 1.1 Análise de variância (ANOVA) para Índice de expansão de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito   Soma quadrados Grau de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 

f p 

Média 17,19901 

1 17,19901 7573,713 

0,000000 

Tratamento 
0,06085 1 0,06085 26,795 0,000076 

Tratamento ^ 2 
0,02240 1 0,02240 9,864 0,005961 

Erro 
0,03861 17 0,00227  

 

 

 

Apêndice C 1.2 Análise de variância (ANOVA) para Volume específico de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio f p 

Média 

187,4787 1 187,4787 2261,641 
0,0000

00 

Tratamento 
17,1872 1 17,1872 207,337 

0,0000

00 

Erro 
1,4921 18 0,0829   

 

 

Apêndice C 1.3  Análise de variância (ANOVA) para valor de L* de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio F p 

Média 

42512,67 1 42512,67 25926,67 
0,000

000 

Tratamento 
168,10 1 168,10 102,52 

0,000

000 

Erro 
29,52 18 1,64   

 

 

Apêndice C 1.4  Análise de variância (ANOVA) para valor de a* de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio f P 

Média 
49,12560 1 49,12560 12180,50 

0,0000

00 

Tratamento 
0,37585 1 0,37585 93,19 

0,0000

00 

Tratamento ^2 

 
2,36674 1 2,36674 586,82 

0,0000

00 

Tratamento ^3 
2,47954 1 2,47954 614,79 

0,0000

00 

Erro 0,06453 16 0,00403   
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Apêndice C 1.5  Análise de variância (ANOVA) para valor de b* de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio F P 

Média 

3596,778 1 3596,778 13283,53 

0,00

000

0 

Tratamento 
180,923 1 180,923 668,18 

0,00

000 

Erro 4,874 18 0,271   

 

 

Apêndice C 1.6 Análise de variância (ANOVA) para valor de cromaticidade de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio F p 

Média 

4910,531 1 4910,531 17607,02 0,00 

Tratamento 
270,036 1 270,036 968,23 0,00 

Erro 
5,020 18 0,279   

 

 

Apêndice C 1.7  Análise de variância (ANOVA) para º Hue de biscoitos“tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio f p 

Média 

26208,73 1 26208,73 2390,801 

0,00

000

0 

Tratamento 

65,67 1 65,67 5,990 

0,02

630

2 

Tratamento ^2 

 131,60 1 131,60 12,005 

0,00

319

2 

Tratamento ^3 

72,31 1 72,31 6,596 

0,02

062

7 

Erro 
175,40 16 10,96   

 

 

Apêndice C 1.8 Análise de variância (ANOVA) para parâmetro textural dureza de biscoitos “tipo polvilho”. 

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio f p 

Média 

26253435 1 26253435 585,0713 

0,00

000

0 

Tratamento 

1382133 1 1382133 30,8015 

0,00

003

5 

Tratamento ^ 2 

323941 1 323941 7,2192 

0,01

559

7 



134 

 

 

Erro 
762827 17 44872   

 

 

 

Apêndice C 1.8 Análise de variância (ANOVA) para parâmetro textural fraturabilidade de biscoitos “tipo 

polvilho”.  

Efeito Soma quadrados Grau de liberdade Quadrado médio f p 

Média 

1746,469 1 1746,469 5014,352 
0,000

000 

Tratamento 
22,201 1 22,201 63,742 

0,000

000 

Erro 
6,269 18 0,348   
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carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 

English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
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detection service CrossCheck. 

Authorship 
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in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors in these cases. For open access 

articles: Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete na 'Exclusive 

License Agreement' (more information). Permitted third party reuse of open access articles 

is determined by the author's choice of user license. 

Author rights 

As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work. 
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Elsevier supports responsible sharing 

Find out how you can share your research published in Elsevier journals. 

Role of the funding source 
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and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in 
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Commons user licenses: 

Creative Commons Attribution (CC BY) 

Lets others distribute and copy the article, create extracts, abstracts, and other revised 

versions, adaptations or derivative works of or from an article (such as a translation), include 
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Green open access 

Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a number of 
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for further information. Authors can also self-archive their manuscripts immediately and 

enable public access from their institution's repository after an embargo period. This is the 

version that has been accepted for publication and which typically includes author-

incorporated changes suggested during submission, peer review and in editor-author 

communications. Embargo period: For subscription articles, an appropriate amount of time is 

needed for journals to deliver value to subscribing customers before an article becomes freely 

available to the public. This is the embargo period and it begins from the date the article is 

formally published online in its final and fully citable form. This journal has an embargo 

period of 12 months. 

Elsevier Publishing Campus 

The Elsevier Publishing Campus (www.publishingcampus.com) is an online platform offering 

free lectures, interactive training and professional advice to support you in publishing your 

research. The College of Skills training offers modules on how to prepare, write and structure 

your article and explains how editors will look at your paper when it is submitted for 
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publication. Use these resources, and more, to ensure that your submission will be the best 

that you can make it. 

Language (usage and editing services) 

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a 

mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to 

eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English 

may wish to use the English Language Editing service available from Elsevier's WebShop. 

Submission 

Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your 

article details and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF 

file used in the peer-review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset 

your article for 

final publication. All correspondence, including notification of the Editor's decision and 

requests for revision, is sent by e-mail. Authors must provide and use an email address unique 

to themselves and not shared with another author registered in EES, or a department. 
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Review Process 

A peer review system involving two or three reviewers is used to ensure high quality of 

manuscripts accepted for publication. The Editor-in-Chief and Editors have the right to 

decline formal review of the manuscript when it is deemed that the manuscript is 1) on a topic 

outside the scope of the Journal, 2) lacking technical merit, 3) focused on foods or processes 

that are of narrow regional scope and significance, 4) fragmentary and provides marginally 

incremental results, or 5) is poorly written. 

Referees 

Please submit the names and institutional e-mail addresses of several potential referees. For 

more details, visit our Support site. Note that the editor retains the sole right to decide whether 

or not the suggested reviewers are used. 

Peer Reviews 

It is the journal policy to keep the peer reviewing anonymous. Names of reviewers are only 

revealed if they are in agreement with the request of the author. When submitting a 

manuscript, authors may indicate names of experts who are not suitable/appropriate for 

reviewing the paper. 

PREPARATION 
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Use of word processing software 

It is important that the file be saved in the native format of the word processor used. The text 

should be in single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most 

formatting codes will be removed and replaced on processing the article. In particular, do not 

use the Word processor's options to justify text or to hyphenate words. However, do use bold 

face, italics, subscripts, superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, 

use only one grid for each individual table and not a grid for each row. If no grid is used, use 

tabs, not spaces, to align columns. 

The electronic text should be prepared in a way very similar to that of conventional 

manuscripts (see also the Guide to Publishing with Elsevier). Note that source files of figures, 

tables and text graphics will be required whether or not you embed your figures in the text. 

See also the section on Electronic artwork. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-

check' functions of your word processor. All lines must be consecutively numbered 

throughout the manuscript. 

Article structure 

Subdivision - numbered sections 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 

numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section 

numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the 

text'. Any subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own 

separate line. 

Introduction 

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed 

literature survey or a summary of the results. 

Material and methods 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published 

should be indicated by a reference: only relevant modifications should be described. 

Results 

Results should be clear and concise. 

Discussion 

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined 

Results 
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and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of 

published literature. 

Conclusions 

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which 

may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 
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Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and 

equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a 

subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. 

A.1, etc. 

Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family 

name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. Present the authors' 

affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 

affiliations with a lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front 

of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the 

country name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. Ensure that the e-mail address is given 

and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be 

indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used 

for such footnotes. 

Abstract 

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the 

research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately 

from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be 

avoided, but IF essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon 
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abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 

the abstract itself. 

Abstracts should not exceed 200 words for Research papers and Short communications, or 

300 words for Review articles. 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet points 

that convey the core findings of the article and should be submitted in a separate editable file 

in the online submission system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 

bullet points (maximum 85 characters, including spaces, per bullet point). You can view 

example Highlights on our information site. 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 5 keywords, using British spelling and 

avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be 

sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. 

These keywords Will be used for indexing purposes. 

If possible the Food Science and Technology Abstracts (FSTA) Thesaurus should be used 

(IFIS Publ., Shinfield, Reading RG2 9BB, UK http://www.foodScienceCentral.com). 

Chemical compounds 

You can enrich your article by providing a list of chemical compounds studied in the article. 

The list of compounds will be used to extract relevant information from the NCBI PubChem 

Compound database and display it next to the online version of the article on ScienceDirect. 

You can include up to 10 names of chemical compounds in the article. For each compound, 

please provide the PubChem CID of the most relevant record as in the following example: 

Glutamic acid (PubChem CID:611). Please position the list of compounds immediately below 

the 'Keywords' section. It is strongly recommended to follow the exact text formatting as in 

the example below: Chemical compounds studied in this article Ethylene glycol (PubChem 

CID: 174); Plitidepsin (PubChem CID: 44152164); Benzalkonium chloride (PubChem CID: 

15865) 

More information. 
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Abbreviations 

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first 

Page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at 
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their first mention there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations 

throughout the article. 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references 

and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. 

List here those 

individuals who provided help during the research (e.g., providing language help, writing 

assistance or proof reading the article, etc.). 

Formatting of funding sources 

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: 

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, 

yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the 

United States Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and 

awards. When funding is from a block grant or other resources available to a university, 

college, or other research institution, submit the name of the institute or organization that 

provided the funding. If no funding has been provided for the research, please include the 

following sentence: This research did not receive any specific grant from funding agencies in 

the public, commercial, or not-for-profit sectors. 

Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units 

(SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI. 

Do not use %, ppm, M, N, etc. as units for concentrations. If analytical data are reported, 

replicate analyses must have been carried out and the number of replications must be stated. 

Math formulae 

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in 

line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for 

small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers 

of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that 

have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many 

Word processors can build footnotes into the text, and this feature may be used. Otherwise, 
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please indicate the position of footnotes in the text and list the footnotes themselves separately 

at the end of the article. Do not include footnotes in the Reference list. 

Artwork 

Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Embed the used fonts if the application provides that option. 

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, 

Symbol, or use fonts that look similar. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. 

• Submit each illustration as a separate file. 

A detailed guide on electronic artwork is available. 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given 

here. 

Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then please supply 'as is' in the native document format. 
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Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork 

is finalized, please 'Save as' or convert the images to one of the following formats (note the 

resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations given 

below): 

EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts. 

TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a minimum of 300 dpi. 

TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a minimum of 

1000 dpi. 

TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), keep to a 

minimum of 500 dpi. 

Please do not: 
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• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically 

have a low number of pixels and limited set of colors; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or 

PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that 

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of 

whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color 

reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier 

after receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or 

online only. Further information on the preparation of electronic artwork. 

Figure captions 

Figures must be comprehensible without reference to the text. Ensure that each illustration has 

a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A caption should comprise a 

brief title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the 

illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used in the 

caption. If analytical data are reported, replicate analyses must have been carries out. State the 

number of replications and provide standard error or other evidence of reliability of the data. 

Tables 

Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text. Include a short 

but informative title. Provide the experimental conditions, as far as they are necessary for 

understanding. The reader should not have to refer to the text in order to understand the 

tables. Place footnotes to tables below the table body and indicate them with superscript 

lowercase letters. Avoid vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data 

presented in tables do not duplicate results described elsewhere in the article. 

If analytical data are reported, replicate analyses must have been carried out. State the number 

of replications and give standard error or other evidence of reliability of data. 

Probabilities may be indicated by * P < 0.05, ** P < 0.01 and *** P < 0.001. 

References 

Citation in text 



152 

 

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and 

vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and 

personal communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in 

the text. If these references are included in the reference list they should follow the standard 

reference style of the journal and should include a substitution of the publication date with 

either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' 

implies that the item has been accepted for publication. 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 
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Reference management software 

Most Elsevier journals have their reference template available in many of the most popular 

reference management software products. These include all products that support Citation 

Style Language styles, such as Mendeley and Zotero, as well as EndNote. Using the word 

processor plug-ins from these products, authors only need to select the appropriate journal 

template when preparing their article, after which citations and bibliographies will be 

automatically formatted in the journal's style. If no template is yet available for this journal, 

please follow the format of the sample references and citations as shown in this Guide. 

Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal by clicking 

the following link: 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/lwt-food-science-and-technology 

When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley 

plugins for Microsoft Word or LibreOffice. 

Reference style 

Text: Citations in the text should follow the referencing style used by the American 

Psychological Association. You are referred to the Publication Manual of the American 

Psychological Association, Sixth Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5, copies of which may be 
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ordered online or APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784, USA or APA, 3 

Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK. List: references should be arranged first 

alphabetically and then further sorted chronologically IF necessary. More than one reference 

from the same author(s) in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., 

placed after the year of publication. 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific 

article. 

Journal of Scientific Communications, 163, 51–59. 

Reference to a book: 

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, 

(Chapter 4). 

Reference to a chapter in an edited book: 

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. 

In B. S. 

Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-

Publishing 

Inc. 

Reference to a website: 

Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. (2003). 

http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ Accessed 13.03.03. 

Video 

Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your 

scientific research. Authors who have video or animation files that they wish to submit with 

their article are strongly encouraged to include links to these within the body of the article. 

This can be done in the same way as a figure or table by referring to the video or animation 

content and noting in the body text where it should be placed. All submitted files should be 

properly labeled so that they directly 

relate to the video file's content. In order to ensure that your video or animation material is 

directly usable, please provide the files in one of our recommended file formats with a 

preferred maximum size of 150 MB. Video and animation files supplied will be published 

online in the electronic version of your article in Elsevier Web products, including 
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ScienceDirect. Please supply 'stills' with your files: you can choose any frame from the video 

or animation or make a separate image. These will be used instead of standard icons and will 

personalize the link to your video data. For more detailed instructions please visit our video 

instruction pages. Note: since video and animation cannot be embedded in the print version of 

the journal, please provide text for both the electronic and the print version for the portions of 

the article that refer to this content. 

Supplementary material 

Supplementary material can support and enhance your scientific research. Supplementary files 

offer the author additional possibilities to publish supporting applications, high-resolution 

images, background datasets, sound clips and more. Please note that such items are published 

online exactly as they are submitted; there is no typesetting involved (supplementary data 

supplied as an Excel file or as a PowerPoint slide will appear as such online). Please submit 

the material together with the article and supply a concise and descriptive caption for each 

file. If you wish to make any changes to supplementary data during any stage of the process, 

then please make sure to provide an updated AUTHOR INFORMATION PACK 27 Jul 2016 

www.elsevier.com/locate/lwt 13 , and do not annotate any corrections on a previous version. 

Please also make sure to switch off the 'Track Changes' option in any Microsoft Office files as 

these will appear in the published supplementary file(s). For more detailed instructions please 

visit our artwork instruction pages. 

Database linking 

Elsevier encourages authors to connect articles with external databases, giving readers access 

to relevant databases that help to build a better understanding of the described research. Please 

refer to relevant database identifiers using the following format in your article: Database: 

xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN). More information and a full 

list of supported databases. 

AudioSlides 

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published 

article. AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online 

article on ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in 

their own words and to help readers understand what the paper is about. More information 

and examples are available. Authors of this journal will automatically receive an invitation e-

mail to create an AudioSlides presentation after acceptance of their paper. 

Interactive plots 
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This journal enables you to show an Interactive Plot with your article by simply submitting a 

data file. Full instructions. 

Submission checklist 

The following list will be useful during the final checking of an article prior to sending it to 

the journal for review. Please consult this Guide for Authors for further details of any item. 

Ensure that the following items are present: 

One author has been designated as the corresponding author with contact details: 

• E-mail address 

• Full postal address 

All necessary files have been uploaded, and contain: 

• Keywords 

• All figure captions 

• All tables (including title, description, footnotes) 

Further considerations 

• Manuscript has been 'spell-checked' and 'grammar-checked' 

• References are in the correct format for this journal 

• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa 

• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including 

the Internet) Printed version of figures (if applicable) in color or black-and-white 

• Indicate clearly whether or not color or black-and-white in print is required. For any further 

information please visit our Support Center. 

AFTER ACCEPTANCE 

Online proof correction 

Corresponding authors will receive an e-mail with a link to our online proofing system, 

allowing annotation and correction of proofs online. The environment is similar to MS Word: 

in addition to editing text, you can also comment on figures/tables and answer questions from 

the Copy Editor. Web-based proofing provides a faster and less error-prone process by 

allowing you to directly type your corrections, eliminating the potential introduction of errors. 

If preferred, you can still choose to annotate and upload your edits on the PDF version. All 

instructions for proofing will be given in the e-mail we send to authors, including alternative 

methods to the online version and PDF. We will do everything possible to get your article 

published quickly and accurately. Please use this proof only for checking the typesetting, 

editing, completeness and correctness of the text, tables and figures. Significant changes to 
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the article as accepted for publication will only be considered at this stage with permission 

from the Editor. It is important to ensure that all corrections are sent back to us in one 

communication. Please check carefully before replying, as inclusion of any subsequent 

corrections cannot be guaranteed. Proofreading is solely your responsibility. 
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The corresponding author will, at no cost, receive a customized Share Link providing 50 days 

free access to the final published version of the article on ScienceDirect. The Share Link can 

be used for sharing the article via any communication channel, including email and social 

media. For na extra charge, paper offprints can be ordered via the offprint order form which is 

sent once the article is accepted for publication. Both corresponding and co-authors may order 

offprints at any time via Elsevier's Webshop. Corresponding authors who have published their 
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