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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da fosfatação com tripolifosfato de sódio nas 

propriedades estruturais e físico-química de amidos de araruta, curcuma caesia e cará, visando 

estabelecer a utilização tecnológica desses amidos. O rendimento médio em amido das raízes 

de araruta foi 15,04 %, com morfologia dos grânulos oval e irregular, com diâmetro maior entre 

12,21 µm a 30 µm e diâmetro menor de 10,01 µm a 19,54 µm. O amido nativo de araruta 

apresentou cristalinidade relativa de 30,36 % com cadeias polimórficas do tipo C e distribuição 

das cadeias de amilopectina com 22,7 % e 46 % de predominância de cadeias curtas do tipo A 

e B1, respectivamente. Os grânulos de amido de curcuma caesia apresentaram diâmetro médio 

em torno de 30 μm. O amido apresentou 36,81% de amilose e 60,34 % de amilopectina (51,9% 

de cadeias de amilopectina do tipo B1 e 19,6% de cadeias de amilopectina do tipo B2). A 

viscosidade máxima obtida foi de 5224,25 cP, com viscosidade de quebra de 1610,65 cP, 

viscosidade de retrogradação de 3242,25 cP e viscosidade final de 6855,75 cP. O amido nativo 

de cará apresentou 98,48 % ± 0,20 de amido total, 25,38 % ± 0,67 de amilose e 73,11 % ± 0,82 

de amilopectina. Tem maior proporção de cadeias longas de amilopectina, 23,97 % ± 1,10 de 

cristalinidade relativa e padrão de cristalinidade do tipo B. Possui temperatura inicial de 

gelatinização de 69,62 ºC e entalpia de gelatinização de 12,15 J g-1 ± 0,25. Tanto a dose de TPS 

como o tempo de reação afetaram as características químicas, térmicas e de pasta dos amidos 

fosfatados de araruta. A fosfatação do amido nativo de araruta elevou o teor cinzas, fósforo e 

amilose, produzindo pastas mais claras, mais firmes, e com menor tendência a retrogradação 

que o amido nativo de araruta. Os resultados provaram que a modificação química do amido de 

curcuma caesia pode afetar suas características morfológicas e físico-químicas, porém a direção 

e a extensão das alterações dependem da concentração de TPS e do tempo de reação que ocorre 

a fosfatação. A fosfatação do amido de cará diminuiu a temperatura inicial de gelatinização 

(amido fosfatado = 68,25 ºC; amido nativo = 69,62 ºC ± 0,16) e o pico de temperatura (amido 

fosfatado = 74,68 ºC; amido nativo = 74,81 ºC ± 0,11), e aumentou a temperatura final (amido 

fosfatado = 83,69 ºC; amido nativo = 82,06 ºC ± 0,16) e entalpia de gelatinização (amido 

fosfatado = 17,94 J.g-1; amido nativo = 12,15 ± 0,25 J.g-1). A partir do estudo realizado, é 

possível afirmar que a fosfatação de amidos não convencionais pode ampliar suas aplicações 

industriais, consistindo em uma nova opção de ingrediente para a produção de alimentos com 

características tecnológicas que podem ser vantajosas em relação aos amidos convencionais e, 

portanto, ter potencial para ser inserido como fonte alternativa nas industrias alimentícias e 

farmacêutica. 

Palavras-chave: modificação; amido; fósforo; propriedades térmicas; propriedades de pasta. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effect of phosphorylation with sodium 

tripolyphosphate on the structural and physical-chemical properties of arrowroot, turmeric and 

cara starches, in order to establish the technological use of these starches. The average starch 

yield of arrowroot roots was 15.04 %, showing oval and irregular granules morphology, larger 

diameter between 12.21 µm and 30 µm and smaller diameter between 10.01 µm and 19.54 µm. 

Native araruta starch showed relative crystallinity of 30.36 % with polymorphic type C chains 

and distribution of amylopectin chains with 22.7 % and 46 % predominance of short type A 

and B1 chains respectively. The average diameter of curcuma caesia starch granules was around 

30 μm. Starch showed 36.81% amylose and 60.34% amylopectin (51.9% amylopectin type B1 

and 19.6% amylopectin type B2). The maximum viscosity obtained was 5224.25 cP, breaking 

viscosity of 1610.65 cP, retrograde viscosity of 3242.25 cP and final viscosity of 6855.75 cP. 

Native cara starch presented 98.48 ± 0.20 % of total starch, 25.38 ± 0.67 % of amylose and 

73.11 ± 0.82 % of amylopectin. It has a higher proportion of long amylopectin chains, 23.97 % 

± 1.10 relative crystallinity and a type B crystallinity pattern. It showed an initial gelatinization 

temperature of 69.62 ºC and a gelatinization enthalpy of 12.15 J g-1 ± 0.25. Both the STP dose 

and the reaction time affected chemical, thermal and paste characteristics of the modified 

arrowroot starches. Phosphorylation of native arrowroot starch increased the content of ash, 

phosphorus and amylose, producing lighter, firmer pastes with a lower tendency to retrograde 

than native arrowroot starch. The results proved that chemical modification of curcuma starch 

may affect its morphological and physical-chemical characteristics, but the direction and extent 

of the changes depend on the concentration of STP and the reaction time. Phosphorylation of 

cara starch decreased the initial gelatinization temperature (modified starch = 68.25 ºC; native 

starch = 69.62 ºC ± 0.16) and the peak temperature (modified starch = 74.68 ºC); native starch 

= 74.81 ºC ± 0.11), and increased the final temperature (modified starch = 83.69 ºC; native 

starch = 82.06 ºC ± 0.16) and gelatinization enthalpy (modified starch = 17.94 J. g-1; native 

starch = 12,15 ± 0,25 J.g-1). From these results, it is possible to state that the phosphorylation 

of non-conventional starches can expand its industrial applications, as a new option of 

ingredient for the production of food with technological characteristics that can be 

advantageous in relation to conventional starches and, therefore, have the potential to be 

inserted as an alternative source in the food and pharmaceutical industries. 

Keywords: modification; starch; phosphorus; thermal properties; paste properties. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO  

Os rizomas de araruta, curcuma caesia e cará fazem parte de um grupo de vegetais 

pouco convencionais que possuem distribuição e utilização limitada (SILVEIRA et al., 2010). 

A caracterização dos amidos nativos e fosfatados de rizomas de araruta, curcuma caesia e cará 

ainda é desconhecida. Dessa forma, fazem-se necessários estudos de suas propriedades físico-

químicas e estruturais a fim de agregar valor aos mesmos, torná-los competitivos frente aos 

amidos convencionais e atender um campo maior de aplicação na indústria. 

 A araruta (Maranta Arundinacea L.), também conhecida por raruta e maranta, é uma 

planta originária da América do Sul, possui rizomas fusiformes muito fibrosos que acumulam 

amido altamente digerível, utilizado como reserva para o desenvolvimento de uma nova planta. 

O rizoma de araruta possui uma característica importante que, além do alto teor amido, é livre 

de glutén (CHARLES et al., 2016). 

O cará (Discorea alata L.) é uma planta herbácea com rizomas subterrâneos 

pertencente à família Dioscoriaceae e gênero Dioscorea. É originário das regiões tropicais e 

subtropicais de ambos os hemisférios (PAULA et al., 2012). Os rizomas de cará, como 

alimento, é uma excelente fonte de carboidratos assim como a araruta, prevalecendo, em sua 

composição, o amido em maior proporção (85 % b s.) em relação aos demais componentes 

nutricionais. Seu amido assemelha-se ao amido de milho pela cor, sabor e textura, tendo uma 

característica vantajosa, a ausência de glúten.  

Curcuma caesia (Curcuma caesia Rosc) é uma planta herbácea da família 

Zingiberaceae pertencente ao gênero cúrcuma, proveniente dos países do leste asiático como 

Índia, Vietnan, China, Índonésia e Paquistão (MUKUNTHAN; SATYAN; PATEL, 2017). O 

rizoma é rico em curcuminóides (60%) e amido, carboidrato importante para indústria de 

alimentos, caracterizando-se como um amido não convencional. O amido de cúrcuma caesia é 

semelhante ao amido de açafrão, possui forma triangular achatada com tamanho de 25 a 30 µm 

(BORAH et al., 2019). 

O amido de rizomas e tubérculos, considerado a principal fonte de energia da 

alimentação humana e animal, representa um papel importante como matéria-prima para a 

indústria. O mercado de amidos vem se expandindo e se aperfeiçoando, levando à busca de 

produtos com características específicas que atendam às exigências da indústria e dos 

consumidores.  Deste modo, modificações químicas e físicas são largamente realizadas para 
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que estes amidos se tornem mais adequados à fabricação de alimentos de forma a superar uma 

ou mais limitações dos amidos nativos, aumentando, assim, a utilidade deste polímero nas 

aplicações industriais (MALI; GROSSMANN; YAMASHITA, 2010). A modificação do amido 

pode ser realizada por métodos químicos (oxidação, fosfatação, acetilação, succinilação, 

intercruzamento de ligações), físicos (extrusão, exposição à radiação), enzimáticos, e pela 

combinação entre duas ou mais técnicas(BATISTA; DA SILVA; LIBERATO, 2010). 

A fosfatação, em especial, consiste na introdução de grupos fosfato na cadeia do 

amido, que provocam mudanças nas suas propriedades quando comparado ao amido nativo, 

proporcionando, em alguns amidos, aumento do poder de inchamento, da solubilização, da 

viscosidade do gel, e redução da turbidez, sinérese, temperatura de gelificação. O amido 

fosfatado pode ter grande utilidade em produtos enlatados ou congelados devido a sua 

estabilidade frente a ciclos de congelamento e descongelamento (BATISTA; DA SILVA; 

LIBERATO, 2010). Estudos relatam que a presença de radicais fosfatos na molécula de amido 

confere ao mesmo poder emulsificante, podendo servir como substituto da gordura em alguns 

produtos. Dessa forma, os amidos modificados podem ser utilizados como uma matéria-prima 

amilácea, geralmente, de baixo custo, de alta disponibilidade e facilidade de armazenamento.  

O estudo de amidos não convencionais e suas modificações tem se tornado importante, 

devido ao crescimento do mercado de produtos amiláceos e à necessidade em se obter amidos 

com características específicas, capazes de conferir ao produto final propriedades que garantam 

melhor qualidade e atendam às exigências da indústria e do consumidor. Assim sendo, a 

escassez de estudos sobre os amidos nativos e modificados dos rizomas de araruta, cúrcuma 

caesia e cará motivou a elaboração dessa pesquisa, a fim de incentivar o uso dos mesmos para 

fins tecnológicos. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ARARUTA 

 

A araruta (Maranta arundinacea L.) é uma planta pertencente da família Maranteceae 

de origem das regiões tropicais do continente sul-americano, cuja região de ocorrência vai desde 

o sudeste do Brasil até as Guianas com as cultivares: comum, seta, creoula e banana. O rizoma, 

atualmente, tem alcançado as barreiras da América do sul sendo muito utilizada na culinária 

mundial com nome de “arrowroot” nos países europeus(CHARLES et al., 2016). 



18 
 

A planta possui característica herbácea de porte baixo, com caule de 1,20 m de altura, 

rizomas claros de formato fuziforme (10 a 25 cm de comprimento) e casca brilhante (Figura 1). 

A colheita ideal pode ser feita entre 9 a 12 meses após o plantio, quando as folhas se encontram 

com aspecto murcho e coloração parda.  O clima tropical-úmido é o ideal para o cultivo, com 

solo rico em material orgânico, solto e de camada superficial porosa (FERRARI; LEONEL; 

SARMENTO, 2005). 

 

Figura 1. Rizomas de araruta (Maranta arundinacea L.) com casca (A) e sem casca (B)  

Fonte: Próprio autor 

 

No Brasil o rizoma é classificado como hortaliça não convencional, porém seu cultivo 

está sendo retomado com incentivo de órgãos estaduais e federais, visto que a araruta é rica em 

carboidratos e outros componentes nutricionais (LEONEL; CEREDA, 2002). Além disso, é um 

alimento livre de glúten, podendo ser utilizado em formulações alimentares para o consumo por 

pessoas celíacas (pessoas com restrição ao glúten, proteína presente no trigo, aveia, cevada e 

centeio) (NEVES et al., 2005). 

Dos carboidratos, o amido é o componente em maior proporção no rizoma de araruta 

(85%). Este carboidrato possui características equivalente aos amidos extraídos de rizomas e 

tubérculos tradicionais, porém a pesquisa dessa fonte não convencional precisa ser 

(A) 

(B) 
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extensivamente conduzida a fim de obter um melhor conhecimento do seu potencial em 

aplicações industriais (MADINENI et al., 2012). 

O amido de araruta caracteriza-se por ter grânulos de forma esférica, truncada e 

irregular com tamanho que pode variar de 2,92- 6,42 µm sendo classificados de pequeno a 

médio, além de 24,8% de amilose e temperatura de gelatinização de 74,8ºC (MADINENI et al., 

2012). O amido de araruta pode ser utilizado na alimentação em diversas receitas tal como 

biscoitos, bolo, e formulações de alimentos sem glúten. No entanto, ainda são escassas nas 

literaturas informações sobre sua produção, extração, modificação e utilização em produtos 

alimentícios.  

 

2.2 CARÁ 

 

O cará (Dioscorea alata L.) é uma planta herbácea com rizomas subterrâneo 

pertencente à família Dioscoriaceae e gênero Dioscorea. É originário das regiões tropicais e 

subtropicais de ambos os hemisférios com inúmeras cultivares tais como: cará-nambu, 

carátinga, cará de folha colorida, cará liso, cará-barbado, cará-moela, cará-de- são- Tomé entre 

outras. No Brasil as principais espécies cultivadas são: Dioscorea alata L. do sul da Ásia e 

Dioscorea cayennensis ou Dioscorea rotundata originária da África sendo uma hortaliça de 

expressivo consumo nacional e internacional (PAULA et al., 2012; VIEIRA et al., 2015) 

Os rizomas de cará possuem boa aparência com tamanhos alongados ou cilíndricos, 

casca lisa de cor marrom-clara e polpa granulosa podendo pesar de 5 a 10 kg. Como alimento 

é uma excelente fonte de carboidratos assim como a araruta, prevalecendo o amido em maior 

proporção em relação aos demais componentes nutricionais. Além disso, o rizoma é rico em 

proteínas, fósforo, cálcio, ferro e vitaminas B1 e B2. Seu amido assemelha-se ao amido de milho 

pela cor, sabor e textura, tendo uma característica vantajosa, pois é livre de glúten podendo ser 

consumido por pessoas que possuem restrição a esta proteína (RODRIGUES; SUMIOKA, 

2003; LEONEL et al., 2006). 

O amido em especial, está presente no cará em quantidades expressivas (60 a 85%) 

apresentando grande potencial para extração. O amido de cará atinge gelificação a partir de 78 

ºC, porém essa temperatura pode ser reduzida com modificação química ou física, gerando 

economia de energia para a formação da pasta (OKUNLOLA; ODEKU, 2011; HORNUNG et 

al., 2017). 
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2.3 CURCUMA CAESIA 

 

Curcuma caesia (Curcuma caesia R.), também conhecida como açafrão-preto, ou 

gajutsu, é uma planta herbácea da família Zingiberaceae pertencente ao gênero cúrcuma. O 

rizoma amiláceo é proveniente dos países do leste asiático como Índia, Vietnam, China, 

Indonésia e Paquistão, muito utilizada nesses países como medicamento tradicional para 

doenças do estômago, do sangue entre outras (DEVI; MAZUMDER; DEVI, 2015; PAW et al., 

2020). Além disso, estudos apontam a atividade antifúngica, antibacteriana e analgésica dos 

seus extratos devido à presença de mono e sesquiterpenos (BANERJEE; NIGAM, 1976; 

ARULMOZHI et al., 2006). 

 

Figura 2: Curcuma caesia (Curcuma caesia R.) 

Fonte: Próprio autor 

 

O rizoma possui cor azulada, polpa branca e um aroma de cânfora (Figura 2) (DEVI; 

MAZUMDER; DEVI, 2015). Ademais, é rico em curcuminóides que são derivados 

polifenólicos de curcumina responsáveis pelas diversas propriedades farmacológica do rizoma 

(LAKSHMI et al., 2018). Além disso, o rizoma é rico em amido, carboidrato importante para 

indústria de alimentos, caracterizando-se como um amido não convencional. No entanto, não 

se sabe sobre as propriedades físico-químicas e funcionais do amido de cúrcuma caesia 

modificado por fosfatação. 

 

2.4 MODIFICAÇÃO DE AMIDO 
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O amido desde os primórdios da natureza é o componente principal de reserva em 

plantas, armazenado na forma de grânulos. Porém, ao passar dos anos, sua função acabou não 

sendo restrita somente como reserva de energia nas plantas, mas também como uma importante 

fonte de energia para os organismos vivos que, com a evolução, adquiriram enzimas capazes 

de degradar o amido transformando-o em fonte de energia para o seu metabolismo(AMARAL 

et al., 2007). Este carboidrato pode ser extraído de uma variedade de fontes vegetais como 

raízes e tubérculos, cereais, leguminosas e frutas, porém a nível industrial e comercial a 

extração do amido se restringe basicamente a raízes e tubérculos e cereais convencionais tais 

como amido de milho, mandioca e batata (MALI; GROSSMANN; YAMASHITA, 2010; 

VANIER et al., 2017) 

O amido é um carboidrato constituído por dois polímeros de glicose, a amilose e a 

amilopectina. Tais polímeros estão presentes no amido em diferentes proporções, dependendo 

da fonte, possuindo estrutura e funcionalidade diferente (GOUS et al., 2013). A amilose possui 

cadeia linear de unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas α-1,4. Já a amilopectina 

possui estrutura ramificada de unidades de glicose unidas em α-1,4 e α- 1,6, ambas em 

proporções diferenciadas com relação às fontes botânicas, grau de maturação da planta ou 

variedade de uma mesma espécie (DENARDIN; SILVA, 2008). 

A proporção de amilose e amilopectina, tipo de cadeia desses polímeros e tamanho dos 

grânulos de amido são fatores que afetam suas propriedades químicas e funcionais 

(propriedades de pasta, índice de absorção de água e solubilidade, temperatura de gelatinização) 

(WEBER; COLLARES-QUEIROZ; CHANG, 2009). Tais propriedades são de extrema 

importância para indústria de alimentos, pois, estabelecem a finalidade de sua utilização na 

cadeia alimentícia. No entanto, os amidos tradicionalmente utilizados (mandioca, batata, milho) 

possuem limitações, como alta temperatura de pasta, gerando maior gasto energético para sua 

gelatinização, alta tendência a retrogradação impedindo a utilização em alimentos que devem 

ser submetidos ao congelamento e descongelamento entre outras. Para contornar essas 

limitações lança-se mão da modificação estrutural do amido, que pode ser de ordem física (alta 

pressão, ultrasom, radiação, calor úmido), química (fosfatação, acetilação, oxidaçao), 

enzimática ou pela combinação de todos (EKE et al., 2009; MASINA et al., 2017). Dependendo 

do processo de modificação aplicado, vários produtos podem ser obtidos, abrindo o leque no 

desenvolvimento de pesquisa e aplicação do conhecimento tecnológico (HOYOS-LEYVA et 

al., 2017). 
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O amido fosfatado pode ser agrupado em duas classes: fosfato monoester de amido e 

fosfato diester de amido (amidos reticulados) (STAHL et al., 2007). Fosfato monoester de 

amido é tradicionalmente preparado por reação do amido seco com tripolifosfato de sódio ou 

ortofosfato de sódio. A fosfatação do amido com a utilização do tripolifosfato de sódio é 

bastante vantajosa e muito utilizada devido à facilidade de execução do processo, ademais, o 

sal é relativamente barato e produz pastas com boa claridade (BATISTA; SILVA; LIBERATO, 

2010) 

A modificação química do amido por fosfatação consiste na adição de grupos fosfato 

na cadeia de amido havendo repulsão das mesmas, ao qual, em alguns amidos, aumenta o poder 

de inchamento e a solubilização dos grânulos de amido, reduz a retrogradação e temperatura de 

gelatinização, eliminando suas deficiências frente a indústria de alimentos, possibilitando o uso 

em produtos que até então não eram utilizados devido suas características indesejáveis 

(LIMBERGER et al., 2008; SHUKRI; SHI, 2017). 

Além das propriedades físico-químicas melhoradas, a fosfatação do amido, segundo 

vários estudos, é capaz de afetar a taxa e a extensão da disgestibilidade do amido no intestino 

delgado aumentando a fração de amido resistente (SHUKRI et al., 2015). O amido resistente é 

uma fração de amido que tem o mesmo efeito benéfico da fibra insolúvel, pois não é digerido 

e nem absorvido no trato gastrointestinal, mantendo a absorção adequada de nutrientes e a 

auxiliando na integridade da mucosa (SILVEIRA et al., 2017). 
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CAPÍTULO 2 1 

ARTIGO 1. Isolamento, caracterização e potencial de aplicação de amido extaído de 2 

araruta (Maranta arundinaceae L.) proveniente de cultivo orgânico - Artigo sob revisão 3 

na revista Food Structure 4 

 5 

Destaques 6 

 Não existem informações sobre o amido de araruta obtido por cultivo orgânico (AA) 7 

 O AA é normal em relação ao teor de amilose (25,85 %) e possui padrão de 8 

cristalinidade do tipo C 9 

 No AA há predomínio de cadeias curtas de amilopectina (22,7 % tipo A e 46 % tipo B1)  10 

 A temperatura inicial de gelatinização do AA é 69,62 ºC e a final 82,06 ºC 11 

 A pasta do AA é clara, e tem alta dureza e resistência ao congelamento/descongelamento 12 

 13 

Resumo  14 

O objetivo deste estudo foi determinar o rendimento da extração de amido de araruta (AA) 15 

proveniente de cultivo orgânico, e caracterizar o mesmo quanto as suas propriedades físico-16 

químicas, morfológicas, estruturais, térmicas e funcionais, visando aumentar a disponibilidade 17 

de informações que possam aumentar a possibilidade de sua aplicabilidade na indústria de 18 

alimentos. O rendimento médio em amido das raízes de araruta foi 15,04 %, com morfologia 19 

dos grânulos oval e irregular, com diâmetro maior entre 12,21 µm a 30 µm e diâmetro menor 20 

de 10,01 µm a 19,54 µm. O AA apresentou cristalinidade relativa de 30,36 % com cadeias 21 

polimórficas do tipo C e distribuição das cadeias de amilopectina com 22,7 % e 46 % de 22 

predominância de cadeias curtas do tipo A e B1, respectivamente. O AA extraído apresentou 23 

em sua composição 0,79 g.100g-1 de proteínas, 0,0035g.100g-1 de lipídeos, 1,81g.100g-1 de 24 

fibras, 0,11g.100g-1 cinzas, 0,0208 % de fósforo, 25,85 % de amilose e 71,92 % de amilopectina. 25 

O AA nativo obteve poder de inchamento a 95 ºC de 4,90 g.g-1. A pasta do AA obteve 27,9 % 26 

de transparência, 3,72 % de sinérese, temperatura de gelatinização de 69,62 °C com entalpia de 27 

gelatinização de 11,77 J.g-1; viscosidade máxima de 4827,25 cP, viscosidade de quebra de 3006 28 

cP e viscosidade de retrogradação de 1055 cP. A pasta do AA apresentou dureza de 5,78 N, 29 

coesividade de 0,962, elasticidade de 0,349 s, mastigabilidade de 1,93 Ns, e estabilidade a ciclos 30 

de congelamento e descongelamento. A composição química, estrutural e características 31 

tecnológicas do AA sugerem seu potencial para ser utilizado como agente espessante e 32 

estabilizante, base para filmes comestíveis e embalagens alimentícias. 33 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/edible-film
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Palavras-chave: Planta alimentícia não convencional; espectroscopia de infravermelho; 34 

cromatografia de troca iônica de alta eficiência; difração de raios X, microscopia eletrônica de 35 

varredura; propriedades funcionais. 36 

 37 

1 Introdução 38 

A agricultura orgânica é definida como um método de agricultura que visa promover o uso 39 

responsável dos recursos naturais, biodiversidade e fertilidade do solo, tudo isso, sem o uso de 40 

agrotóxicos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente (Wu, Xiong, Li, & Wu, 2019). Esse 41 

mercado de alimentos está se expandindo rapidamente em resposta as preocupações dos 42 

consumidores com a segurança e qualidade dos alimentos (Novak, Adler, Husted, Fromberg, & 43 

Laursen, 2019).  44 

A araruta (Maranta arundinaceae L.) é uma planta herbácea pertencente à família 45 

Maranteaceae primeiramente cultivada na América tropical, África, Índias Ocidentais e Sudeste 46 

Asiático (Charles et al., 2016). Dos rizomas desta planta alimentícia não convencional se extrai 47 

amido, carboidrato utilizado na alimentação humana. Entretanto, devido à concorrência com 48 

outras fontes e a escassez de oferta, a araruta foi perdendo espaço em seu cultivo, sendo seu 49 

amido substituído a nível industrial pelos de mandioca, milho e trigo (Vieira, Colombo, Puiatti, 50 

Cecon, & Silvestre, 2015).  51 

O principal carboidrato encontrado no rizoma de araruta é o amido, polímero responsável por 52 

16 % a 24 % do peso total do rizoma, com propriedades importantes (renovável, biodegradável, 53 

versátil, não tóxico e barato) (Lemos et al., 2018). Os amidos presentes nos alimentos são a 54 

principal fonte de energia na dieta humana, e têm aplicação em diversos setores industriais, 55 

como no farmacêutico, têxtil, químico e de alimentos (Pachuau et al., 2018). Na indústria, os 56 

diferentes amidos são utilizados para conferir determinadas propriedades funcionais aos 57 

alimentos, como modificar a textura, a consistência, a retenção de umidade e aumentar a 58 

estabilidade durante o armazenamento. Porém, existem limitações em relação a algumas 59 

características, sendo promissora a exploração da diversidade dos amido encontrados nas 60 

diferentes fontes botânicas ou realizar a sua modificação por meio de processos físicos, 61 

químicos, enzimáticos e genéticos (Doue et al., 2014; Kittisuban et al., 2014). Portanto, amidos 62 

de plantas alimentícias não convencionais, tal como o de araruta, podem fornecer 63 

funcionalidade em diversas aplicações sem a necessidade de modificação (Hoyos-Leyva et al., 64 

2017).  65 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/soil-fertility
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A aplicação do amido na indústria de alimentos está intimamente ligada as suas propriedades 66 

físico-químicas e estruturais. Dessa forma, amidos extraídos de diferentes fontes apresentam 67 

diferenças em relação à proporção amilose/amilopectina, tamanho e forma do grânulo, 68 

temperatura de gelatinização, retrogradação, disgestibilidade, distribuição e tamanho da cadeia 69 

de amilopectina, solubilidade e absorção de água, e presença de componentes menores 70 

(proteína, lipídeos e fósforo) (Buksa, 2018; Kim et al., 2018). Desse modo, quando se considera 71 

uma matéria-prima nova ou alternativa, como os amidos não convencionais, é fundamental o 72 

conhecimento de suas propriedades estruturais, térmicas, químicas e funcionais, de foma a 73 

contribuir para aplicações bem sucedidas na formulações de diferentes alimentos.  74 

Na literatura não há relatos sobre o rendimento e as características de amido de araruta 75 

proveniente de cultivo orgânico (AA). Assim, o objetivo deste estudo foi determinar o 76 

rendimento da extração de amido de araruta proveniente de cultivo orgânico (AA), e 77 

caracterizar o mesmo quanto as suas propriedades físico-químicas, morfológicas, estruturais, 78 

térmicas e funcionais, visando aumentar a disponibilidade de informações que possam 79 

aumentar a possibilidade de sua aplicabilidade na indústria de alimentos.  80 

 81 

2. Material a métodos 82 

 83 

2.1 Matéria-prima 84 

Os rizomas de araruta de cultivo orgânico (variedade seta) foram doados pelo proprietário da 85 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, certificada pela Associação Brasileira de Agricultura 86 

Orgânica e localizada no município de Hidrolândia, Goiás, Brasil (Latitude 16º57’44”S; 87 

Longitude 49º13’41”W). Os rizomas foram colhidos no mês de setembro de 2017 e 88 

imediatamente encaminhados para o laboratório. 89 

 90 

2.2. Preparo dos rizomas e extração do amido 91 

Os rizomas foram selecionados e submersos em água potável para facilitar a remoção manual 92 

da casca; limpos com solução de sabão neutro; imersos em solução de cloro ativo a 200 ppm 93 

por 15mim; e lavados em água corrente para remoção dos resíduos de cloro. A extração do 94 

amido de araruta (AA) foi realizada em várias etapas: inicialmente, os rizomas foram cortados 95 

em pedaços de aproximadamente 50 mm de espessura e submersos em solução de 96 

metabissulfito de potássio (5 g.L-1). Para extração, a metodologia descrita por Leonel & Cereda 97 

(2002) foi aplicada com modificações. Os pedaços de rizomas foram triturados com água 98 
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potável na proporção de 1:2 (m/v) em liquidificador industrial durante 2 min. A massa leitosa 99 

obtida foi lavada com água potável e passada em peneiras de aço inoxidável com aberturas de 100 

0,149 mm e 0,053 mm e decantada por 24 h a temperatura de 4 ºC. O sedimento foi reprocessado 101 

e os sobrenadantes descartados. O amido foi lavado com álcool absoluto P.A., filtrado a vácuo, 102 

seco em estufa de circulação de ar a 45 ºC por 12 h, triturado manualmente com auxílio de um 103 

almofariz, padronizado em peneira de abertura de 0,250 mm, e armazenado em embalagem de 104 

vidro com tampa hermética. 105 

 106 

2.3 Rendimento da extração e caracterização do amido de araruta 107 

 108 

2.3.1. Rendimento, composição centesimal, fósforo, amido, amilose, amilopectina 109 

O rendimento de extração (%) foi determinado pela divisão da massa final de amido (b.s.) pela 110 

massa de rizoma de araruta sem casca (b.s.) multiplicada por 100. Os teores de umidade, 111 

proteína, lipídeos, fibra alimentar total, cinzas foram determinados de acordo com as 112 

recomendações da AOAC (2016): umidade em estufa a 105°C (método nº. 925.09) (32.1.03); 113 

proteína por Kjeldahl usando fator de conversão de 6,25 (método n° 921.20); cinzas em mufla 114 

a 550°C (método nº. 923,03) (32.1.05); lipídios por extração com éter de petróleo em aparelho 115 

Soxhlet (método nº. 920.39) (32.1.03); fibra alimentar total pelo método enzimo- gravimétrico 116 

(método n° 985.29); O teor de fósforo foi avaliado pelo método do molibdato-azul de acordo 117 

com metodologia descrita por  Smith & Caruso (1964); O conteúdo de amido foi determinado 118 

pelo método de hidrólise ácida e quantificado por meio do reagente antrona, conforme Yemm 119 

& Willis (1954). O método de afinidade com iodo foi utilizado para estimar o teor de amilose 120 

aparente do amido desengordurado (Juliano, 1971), e o teor de amilopectina foi calculado pela 121 

diferença entre o teor de amido total e o de amilose aparente, ambos expressos em porcentagem. 122 

Cada análise foi realizada em triplicata. 123 

 124 

2.3.2. Parâmetros instrumentais de cor, morfologia e tamanho dos grânulos 125 

Espectrofotômetro portátil (Komica Minolta, BC-10, USA) foi utilizado para obter a 126 

luminosidade (L*) e as coordenadas de cromaticidade a* e b *, onde L* varia de 0 (preto) a 100 127 

(branco), a * (+ vermelho; – verde) e b* (+ amarelo; –b azul). Microscopia eletrônica de 128 

varredura foi utilizada para visualizar a forma dos grânulos de amido. A amostra foi diluída em 129 

solução de álcool etílico 1g.100g-1. Duas gotas desta foram colocadas nos “stubs”, cobertas com 130 

ouro metalizado, e a imagem foi gravada em microscópio eletrônico de varredura (Jeol, JSM-131 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996918304782#bb0020
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6610, USA), utilizando voltagem de aceleração de 16 kV, distância de trabalho = 9 mm, e 132 

ampliação de 300 x e 1500 x. O tamanho dos grânulos foi medido com auxílio do software 133 

Scandium 5.1 (Olympus Soft Imaging Solutions, Alemanha). 134 

 135 

2.3.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 136 

Espectrômetro IV (PerkinElmer, Spectrum 400, EUA) foi utilizado na região 400-4000 cm–1, 137 

com 32 varreduras e resolução de 2 cm–1. Amostra de ~1mg foi misturada com 100mg de KBr, 138 

e comprimida em pastilhador sob alta pressão (~8 ton) até a formação de uma pastilha 139 

translúcida sem deformações (Ye et al. 2017).  140 

 141 

2.3.4 Distribuição do comprimento das cadeias laterais da amilopectina 142 

A amostra foi desengordurada conforme Jane & Chen (1992), e desramificadas utilizando 143 

enzima isoamilase (EC 3.2.1.68) obtida de Pseudomonas sp., (Megazyme International, 144 

Wicklow, Irlanda), seguindo o procedimento descrito por Wong & Jane (1995). A distribuição 145 

do comprimento de cadeias ramificadas de amilopectina foi analisada por cromatografia de 146 

troca iônica de alta eficiência com detector de pulso amperométrico (HPAEC-PAD) (ICS 3000, 147 

Dionex Corporation, Sunnyvale, EUA), equipado com amostrador automático AS40. Os dados 148 

obtidos foram coletados e analisados utilizando-se o software Chromeleon, versão 6.8 (Dionex 149 

Corporation, EUA). 150 

 151 

2.3.5 Difração de raios X e cristalinidade relativa 152 

A umidade da amostra foi equilibrada em dessecador contendo solução de BaCl2 saturada 153 

(25°C, aw = 0,9) durante 10 dias. Os padrões de difração de raios-X, foram determinados em 154 

difractômetro de bancada (Rigaku, MiniFlex 300, Tokyo, Japan), com radiação de Cu, linha K, 155 

L=1,542A, 30 kV e 10 mA. A cristalinidade relativa foi calculada baseando-se na relação entre 156 

a área dos picos e área total dos difratogramas, conforme método descrito por Nara & Komiya 157 

(1983), utilizando o software Origin versão 8 (Microcal Inc., EUA). 158 

 159 

2.3.6 Poder de inchamento 160 

O poder de inchamento  foi determinado segundo Anderson, Conway, Pfeifer, & Griffin (1969). 161 

A suspensão de amido em água a temperatura estabelecida (25 ºC, 55 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC e 162 

95 ºC) em banho-maria e após 30 min de aquecimento, os tubos foram centrifugados a 3000 163 

rpm por 20 min e o gel pesado. 164 
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 165 

2.3.7 Lixiviação da amilose 166 

Foi determinado segundo método descrito por Palav & Seetharaman (2006), com modificações. 167 

Amostras de 20 mg (b.s.) foram pesadas, transferidas para tubos de ensaio e adicionadas de 10 168 

mL de água destilada. Os tubos foram aquecidos em banho maria a diferentes temperaturas (65, 169 

75, 85 e 95ºC) por 30min, resfriados à temperatura ambiente, e centrifugados a 2000Xg por 170 

10min. Uma alíquota do sobrenadante (0,05mL) foi tratada com 0,25mL de solução de iodo 171 

(0,2 g.100g-1 KI e 0,02 g.100g-1 I2). A cor azul foi quantificada em espectrofotômetro (Bel, 172 

SP200UV, Brasil) após 20 min a 630 nm usando microleitora de absorbância. O cálculo de 173 

amilose lixiviada foi realizado a partir da leitura da absorbância, utilizando equação da reta da 174 

curva padrão de amilose pura de batata (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) de concentração 175 

conhecida. 176 

 177 

2.3.8 Propriedades térmicas 178 

A calorimetria exploratória diferencial - DSC (TA Instruments, Q20, New Castle, UK) foi 179 

utilizado, baseando-se na metodologia descrita por Weber, Collares-Queiroz, & Chang (2009), 180 

com modificações. A amostra de 2 mg (b.s.) do amido foi pesada em porta amostras de alumínio 181 

e água deionizada (6 μL) foi adicionada. O porta amostras foi selado hermeticamente em prensa 182 

específica (TA Instruments, Tzero press, New Castle, UK) e mantido por 12h a temperatura 183 

ambiente, para uniformizar a distribuição da água. A análise foi realizada aquecendo a amostra 184 

de 40 a 100°C e um porta amostra vazio foi utilizado como referência. As temperaturas de 185 

transição (inicial, pico e final) e a variação de entalpia (ΔHgel) dos amidos durante aquecimento 186 

foram determinadas utilizando o software TA Universal Anlysis (TA Instruments, New Castle, 187 

UK). 188 

 189 

2.3.9 Propriedades de pasta 190 

Rápido Viscoanalisador - RVA (Newport Scientific  Instruments, Austrália) foi utilizado, com 191 

2,5 g de amostra e 25 g de água corrigidos para 14 % de umidade (Standard 2). A temperatura 192 

de pasta, viscosidade máxima (pico), quebra de viscosidade (breakdown), viscosidade final e 193 

tendência à retrogradação (setback) foram determinadas.  194 

 195 

2.3.10 Perfil textural, transparência, sinerese e estabilidade ao congelamento e 196 

descongelamento do gel 197 
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As pastas formadas pelo RVA (2,5 g de amostra corrigida para 14% de umidade) foram seladas 198 

com filme de policloreto de vinila (PVC) para prevenir a perda de umidade e mantidas a 4 ºC 199 

por 24h. Os parâmetros texturais de dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade foram 200 

determinados segundo método descrito por Hormdok & Noomhorm (2007), utilizando 201 

texturômetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido), equipado com uma 202 

sonda cilíndrica (P/20, 20mm de diâmetro), posicionada a uma distância de 10mm da amostra 203 

e velocidade de 1,0 mm.s-1, sob temperatura controlada a 25°C. A transparência do gel, com 204 

concentração de amido de 1 %, foi determinada pela medida do percentual de transmitância (T 205 

%) a 650nm, conforme metodologia de Craig, Maningat, Seib, & Hoseney (1989). O grau de 206 

sinérese do gel (5 g.100mL-1) foi determinado com método descrito por Hood & Seifried 207 

(1974), sendo estocado em geladeira a 7°C por 10 dias e depois centrifugado a 2000xg por 208 

10min. O líquido liberado foi pesado e expresso em porcentagem da massa total da amostra. A 209 

estabilidade do gel (5 g.100mL-1) ao congelamento e descongelamento foi determinada de 210 

acordo com método de White, Abbas, & Johnson (1989), e os valores expressos em 211 

porcentagem de água exsudada (centrifugação 6000 rpm por 30 min)  em relação à massa inicial 212 

da amostra.  213 

 214 

2.3.11 Amostragem e análise dos resultados 215 

A extração do amido foi realizada em três repetições, e todas as análises em triplicata. Os 216 

resultados foram apresentados como valores médios seguidos de seus respectivos desvio-217 

padrão. 218 

 219 

3 Resultados e Discussão 220 

 221 

3.1 Rendimento, composição físico-química e cor do amido 222 

O rizoma de araruta apresentou, 4,77 ±0,04 g.100 g-1 de cinzas, 0,14 g.100 g-1 ± 0,0016 de 223 

lipídios, 6, 96 g.100 g-1 ± 0,11 de proteínas, 13,37 g.100 g-1 ± 0,15 de fibra alimentar total e 224 

78,52 g.100 g-1 ± 1,22 de amido (b.s) (Figura 1A). A extração do amido de araruta (AA) resultou 225 

em um pó branco inodoro (Figura 1B), com rendimento médio de 15,04 % ± 1,75 (b.s), 226 

resultado ligeiramente inferior ao valor relatado por Nogueira, Fakhouri & Oliveira (2018) de 227 

16 % (b.s). O teor de umidade do AA foi de 9,02 g.100g-1 ± 0,17, portanto o produto pode ser 228 

considerado estável em relação ao aspecto microbiológico. A determinação do teor de umidade 229 

no amido é importante, visto que a água influencia os processos químicos, bioquímicos e físicos 230 



33 
 

que ocorrem na indústria alimentícia, tal como durante o processamento e o armazenamento 231 

dos alimentos (Przetaczek-Rożnowska, 2017). 232 

 233 

Figura 1. Rizoma de araruta proveniente de cultivo orgânico (A), amido extraído de araruta 234 

proveniente de cultivo orgânico (B) microscopia eletrônica de varredura do amido de araruta 235 

(C): 300 x; (D): 1.500 x. 236 

 237 

Em 100 g, o AA apresentou 0,11 g ± 0,01 de cinzas, 0,035 g ± 0,002 de lipídios, 0,79 g ± 0,04 238 

de proteínas, 1,81g ± 0,05 de fibra alimentar total e 98,22 g ± 0,43 de amido. Estes valores 239 

foram ligeiramente diferentes dos AAs produzidos em São Paulo, Brasil, que entretanto 240 

apresentaram valores menores que 1 g.100g-1 para proteínas, cinzas e lipídios (Villas-Boas & 241 

Franco, 2016). As baixas concentrações destes componentes menores sugerem a alta qualidade 242 

e pureza do AA extraído, uma vez que essas substâncias podem interferir nas propriedades 243 

físico-químicas e, consequentemente, tecnológicas do produto (Zhang et al., 2018). A 244 

composição centesimal de um amido representa um importante parâmetro para a sua utilização, 245 

e pode ser alterada dependendo dos métodos de extração, secagem, fontes botânicas e período 246 

de colheita (Correia, Nunes, & Beirão-da-Costa, 2012; Zhu, 2015; Przetaczek-Rożnowska, 247 

2017).  248 
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O AA apresentou 0,0208 % ± 0,003 de monoester de fósforo, valor inferior ao reportado por 249 

Villas-Boas & Franco (2016) (0,0340 %) e superior a 0,018 %, determinado por Peroni, Rocha, 250 

& Franco (2006), ambos cultivaram a araruta em Botucatu, São Paulo, Brasil. O teor de fósforo 251 

do AA foi superior ao dos amidos de milho e o de mandioca (0,0136 % e 0,0080 %), similar ao 252 

amido de inhame (0,0210 %) e inferior ao amido de batata (0,0548 %), reportados pela literatura 253 

(Hoover, 2001; Zhang, Li, Wang, Yao, & Zhu, 2017). Amidos com elevado teor de fósforo, 254 

como o AA, tendem a formar pastas mais claras com menor extensão da retrogradação (Hoover, 255 

2001), características adequadas para alimentos resfriados e congelados. 256 

O teor de amido total do AA (98,22 g.100g-1 ± 0,43) foi próximo aos valores reportados por 257 

Buksa (2018) e Nogueira, Fakhouri, & de Oliveira (2018) para amido extraído de grãos de arroz 258 

(86 - 98,3 g.100g-1) e araruta (83,913 g.100g-1), respectivamente. Os teores de amilose e 259 

amilopectina no AA foram de 25,85 % ± 0,67 e 71,92 % ± 1,08, respectivamente. O AA pode 260 

ser considerado, em relação ao teor de amilose, como um amido do tipo normal, pois segundo 261 

Moore, Tuschhoff, Hastings, & Schanefelt (1984), amido do tipo normal possui de 18 a 30 % 262 

de amilose. O teor de amilose apresentado pelo AA foi inferior ao valor de 28,3 % reportado 263 

para amido de milho (Betancur, Ancona, Guerrero, Camelo Matos, & Ortiz, 2001), de 20-35 % 264 

para Bambara (Vigna subterrânea) (Oyeyinka & Oyeyinka, 2018) e de 30,43 % para amido de 265 

batata (Przetaczek-Rożnowska, 2017); e superior ao de 21,9 % para mandioca e 21,0 % para 266 

maçã (Zhang et al., 2018), e de 18,1–22,2 % para variedades de taro (Colocasia esculenta) 267 

(Zhu, 2016). 268 

 Os teores de amilose e amilopectina estão diretamente relacionados com as propriedades 269 

funcionais do amido, pois são os principais responsáveis pelos fenômenos de retrogradação e 270 

de intumescimento, que por sua vez, determinará em quais sistemas de alimentação o amido 271 

poderá ser usado para melhorar as características e a aparência do produto final (Zhu, 2015; 272 

Chel-Guerrero, Barbosa-Martín, Martínez-Antonio, González-Mondragón, & Betancur-273 

Ancona, 2016; Maniglia & Tapia-Blácido, 2016; Castro et al., 2018). 274 

Quanto aos parâmetros de cor, o AA apresentou alta luminosidade (96,01 ± 0,73) (Figura 1B), 275 

mais claro que o de amido de pitomba (Talisia esculenta) (L = 88,38) (Castro et al., 2018) e 276 

amido de mandioca (Manihot esculenta C.)(82,22) (Fiorda et al., 2013). As coordenadas de 277 

cromaticidade a * (0,46 ± 0,05) e b* (1,93 ± 0,18), próximas de zero, revelam uma tendência a 278 

neutralidade do amido em relação as cores. Quando o amido apresenta alta luminosidade e baixa 279 

intensidade cromática, como observado no AA, significa que sua característica de cor é 280 
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desejável para sua aceitação e aplicação em filmes biodegradáveis e alimentos mais claros (Díaz 281 

& Rossini, 2012).  282 

 283 

3.2 Morfologia do grânulo de amido 284 

Os grânulos de AA (Figura 1B) apresentaram superfície lisa, aparência irregular do tipo oval e 285 

elíptica, sem evidência de fissuras ou poros na superfície (Figuras 1C e 1D). Essas mesmas 286 

características morfológicas também foram observadas por Nogueira et al. (2018) e Charles et 287 

al. (2016), que avaliaram grânulos de AA de cultivo convencional. A superfície lisa e sem 288 

fissuras, observada no AA, remete à pureza do produto extraído (Oyeyinka & Oyeyinka, 2018). 289 

Os grânulos do AA se apresentaram heterogêneos em relação às suas dimensões: com 12,21µm 290 

a 30,14µm para o diâmetro maior, e com 10,01µm a 19,54µm para o diâmetro menor. O 291 

grânulos de AA foram menores que os de amido de batata (10-110 μm) e maiores que os de 292 

amido de mandioca (16,9-18,0 μm), ambos reportados por Gomand et al. (2010). As diferenças 293 

morfológicas e o tamanho dos amidos também podem variar de acordo com a cultivar, estagio 294 

de crescimento da planta e métodos de extração (Oyeyinka & Oyeyinka, 2018). O tamanho dos 295 

grânulos de amido é importante pois influencia diretamente na sua degradação por enzimas 296 

digestivas. Amidos com tamanhos de grânulos pequenos e médios, como os do AA, possuem 297 

disgestibilidade mais rápida, devido maior área superficial (Yuan, Zhang, Dai, & Yu, 2007). 298 

 299 

3.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourrier (FTIR) 300 

O AA apresentou bandas em 3342, 2918, 1651, 1236 1100, 1022, 1047, 1003, 924, 856 cm-1 301 

(Figura 2A). Essas bandas são originadas principalmente dos modos vibracionais de amilose e 302 

amilopectina (Flores-Morales, Jiménez-Estrada, & Mora-Escobedo, 2012).  303 
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 304 

Figura 2. Espectroscopia de infravermelho do amido extraído de araruta orgânica. 305 

 306 

Segundo Sukhija, Singh, & Riar (2016), o pico em 3342 cm-1 e 1651 cm-1 representa vibrações 307 

de estiramento características do grupo hidroxila (-OH) da molécula de água; a banda na região 308 

2918 cm-1 representa a deformação axial das ligações C-H, que podem sofrer mudanças 309 

conformacionais devido ao fenômeno de retrogradação (Flores-Morales et al., 2012); as bandas 310 

na região em 1000, 1022 e 1047 cm-1 são sensíveis às mudanças na estrutura do amido, estando 311 

relacionadas às mudanças no grau de cristalinidade do amido e os processos de retrogradação 312 

em múltiplos estágios, podendo ser usadas como indicadores úteis da estrutura ordenada do 313 

amido (Bello-Pérez, . Ottenhof, Agama-Acevedo, & Farhat, 2005; Flores-Morales et al., 2012; 314 

Zhang et al., 2013); Warren, Gidley, & Flanagan, 2016); a banda em 924 cm-1 pode ser atribuída 315 

aos modos de vibração dos anéis de D-glicopiranosil de polissacarídeos, açúcares, ésteres e 316 

ácidos orgânicos (Shiroma & Rodriguez-Saona, 2009; Musingarabwi, Nieuwoudt, Young, 317 

Eyéghè-Bickong, & Vivier, 2016); a banda em 856 cm-1 é atribuída aos modos esqueléticos do 318 

anel α-glicose (C–O–C) e uma vibração adicional envolvendo o anel C–O–C (Pigorsch, 2009); 319 

e as bandas na região de 1236 a 1003 cm-1 são consideradas bandas características do amido e 320 

são atribuídas a vibrações do estiramento de C-O, C-C e C-O-H e da curvatura de C-O-H 321 

(Warren et al., 2016).  322 

 323 

3.4 Distribuição das cadeias laterais da amilopectina 324 

Os diferentes comprimentos de cadeias laterais da amilopectina dos diversos amidos são 325 

divididos em 4 grupos de acordo com o grau de polimerização (DP): A (6-12); B1 (13- 24); B2 326 

(25-36); B3+ (≥ 37), conforme classificação de Hanashiro, Abe, & Hizukuri (1996). O AA 327 
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mostrou distribuição bimodal com um primeiro pico observado em DP 12 e um segundo pico 328 

em DP 46 (Figura 3).  329 

 330 

Figura 3. Perfil de distribuição dos comprimentos de cadeias ramificadas da amilopectina do 331 

amido extraído de araruta orgânica. 332 

 333 

O AA teve menor proporção de cadeias longas B2 e B3 (15,6% e 15,3%, respectivamente), e 334 

maior proporção de cadeias curtas e intermediárias A e B1 (22,7 % e 46,4%, respectivamente), 335 

com CL de 22,7. Segundo Denardin & Silva (2009), estas cadeias ocupam posição mais 336 

externas no grânulo,  são formadoras de cachos simples, e organizadas em duplas hélices. O 337 

tipo de grau de polimerização do AA (primeiro pico com DP entre 12 e 14 e segundo pico entre 338 

41 e 51) e proporção maior de cadeias curtas e intermediárias é típico de amidos com padrão 339 

de cristalinidade tipo C, o que corrobora com o resultado apresentado pelo difratograma de raio-340 

X (Figura 4). O tipo de conformação das cadeias laterais de amilopectina está relacionado 341 

diretamente à cristalinidade do amido e, consequentemente, as propriedades funcionais e de 342 

disgestibilidade do mesmo (Lemos et al., 2018; Zhu, 2018; Li et al., 2019; Punia, Siroha, 343 

Sandhu, & Kaur, 2019). Assim, amidos que possuem alta proporção de cadeias curtas têm alta 344 

disgestibilidade e menor temperatura de gelatinização, devido ao arranjo de duplas hélices 345 

(Chávez-Salazar et al., 2017). Um pequeno ombro (DP 18-21), indicado pela seta na Figura 2B, 346 

está relacionado a um defeito na estrutura cristalina, e segundo Jane & Chen (1992) e Hanashiro 347 

et al. (1996), esse defeito está relacionado à grande quantidade de cadeias curtas que não são 348 

capazes de formar cristais. 349 

 350 

3.5 Padrão de difração de raios X e cristalinidade relativa 351 
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A cristalinidade do amido está diretamente relacionada com o conteúdo de amilose e 352 

distribuição do comprimento da cadeia de amilopectina. O AA apresentou quatro picos em 2θ: 353 

5,20º, 15,26º, 17,38º, 23,21º, característicos do padrão de difração do tipo C (Figura 4), forma 354 

polimórfica que mistura o padrão do tipo A e B.  355 

 356 

Figura 4. Difratograma de raios X do amido extraído de araruta. 357 

Resultados diferentes foram observados por Barroso, Garcia, & Del-Mastro (2019), que 358 

relataram arranjos cristalinos com padrão de cristalinidade tipo A em AA, cultivados em 359 

sistema de cultivo tradicional em São Paulo, Brasil.  O AA apresentou 30,36 % ± 1,22 de 360 

cristalinidade relativa, e está de acordo com os valores para cristalinidade dos amidos, que 361 

variam de 15 % a 45 %, dependendo não apenas da origem e da hidratação dos mesmos, mas 362 

também da técnica utilizada para a sua extração (Alvani, et al., 2011). O valor da cristalinidade 363 

relativa é inversamente correlacionado com o teor de amilose presente no amido, devido ao fato 364 

de que a amilose está presente na fase amorfa dos grânulos de amido e apenas a amilopectina é 365 

responsável pela formação da estrutura cristalina (Li et al., 2019), o que explica os valores 366 

intermediários de cristalinidade relativa apresentados pelo AA, que é do tipo normal em relação 367 

ao teor de amilose. 368 

 369 

3.6 Poder de inchamento 370 

O AA apresentou poder de inchamento a temperatura ambiente de 1,70 g/g, de 1,93 g/g a 371 

temperatura de 65°C, 4,92 g/g a 75° C, 4,88 g/g de amostra a 85° C, e 4,90 g/g a 95° C (Figura 372 

5). 373 
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 374 

Figura 5. Poder de inchamento do amido de araruta orgânico. 375 

O poder de inchamento do AA aumentou com o aumento da temperatura até 75 °C, e se manteve 376 

constante após esta temperatura, corroborando com o resultado apresentado pelo 377 

viscoamilograma, que mostrou que a temperatura de pasta para do AA é em torno de 69,74ºC. 378 

Nogueira et al. (2018) reportaram valor ligeiramente superior de poder de inchamento para o 379 

AA (2,17 g/g) a 65°C, e afirmaram que o aumento no poder de inchamento com aumento da 380 

temperatura (até 90 ºC) foi causado pela quebra das ligações intermoleculares, devido vibração 381 

das moléculas dos grânulos em temperaturas mais altas, liberando espaços intermoleculares de 382 

amilose e amilopectina para fazer ligações de hidrogênio com a molécula de água. Já os amidos 383 

de mandioca e batata doce apresentaram o maior valor para poder de inchamento a temperatura 384 

de 65 °C (3,02 g/g e 8,61 g/g, respectivamente) (Kusumayanti et al., 2015). O AA pode ser 385 

vantajoso em relação aos amidos de mandioca e batata doce quando se deseja menor poder de 386 

intumescimento, como no caso de alimentos em pós, onde se deseja evitar a higroscopicidade. 387 

 388 

3.7 Lixiviação da amilose em função da temperatura 389 

Houve um aumento do percentual de lixiviação da amilose do AA com o aumento da 390 

temperatura (Figura 6). Esse aumento foi observado a partir de 55 ºC (5,25 % ± 0,39), passando 391 

por 9,80 % ± 0,77% a 65 ºC, com acentuada elevação na faixa entre 75 ºC (76,63 %±1,57), 85 392 

ºC (80,85 % ± 1,54) e 95 °C (97,91 % ±1,45) (Figura 6). 393 
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 394 

Figura 6. Amilose lixiviada de amido de araruta orgânico 395 

Também foi possível observar que, dentro da faixa de temperatura inicial de gelatinização 396 

(69,62 ºC) do AA, apenas uma pequena porção de carboidratos foi solubilizada, devido ao 397 

intumescimento do grânulo a esta temperatura. No entanto, à medida que a temperatura 398 

aumentou, acima da temperatura de gelatinização, houve um aumento no poder de inchamento 399 

e uma grande porção de carboidratos foi lixiviada do grânulo de AA (Figura 6). Provavelmente, 400 

isto ocorreu devido às quebras de ligações de moléculas de amilose, e a liberação de sítios para 401 

formação de ligações com moléculas de água (Wang, Zhang, Li, & Gao, 2011). A lixiviação do 402 

AA se iniciou a uma temperatura mais baixa quando comparado com o amido de milho ceroso 403 

(65ºC), talvez devido o amido de milho ceroso apresentar ausência de lixiviação de amilose a 404 

baixa temperatura (Zhang et al., 2017), por ter estrutura mais compacta e maior cristalinidade 405 

que o AA. O grau de lixiviação da amilose está relacionado ao teor de amilose e as diferentes 406 

interações amilose-amilose e amilose-amilopectina, além do tamanho dos grânulos 407 

(Naguleswaran, Vasanthan, Hoover, & Liu, 2010). Assim, o espessamento de alimentos e 408 

bebidas que utilizem o AA pode ser vantajoso em relação ao aspecto energético, quando 409 

comparados aos amidos de milho, uma vez que com temperaturas mais baixas já se inicia a 410 

lixiviação da amilose com consequente início do espessamento do produto. 411 

 412 

3.8 Propriedades térmicas 413 

O AA apresentou temperatura inicial de gelatinização (Tin) de 69,62 ºC ± 0,16, temperatura 414 

máxima (Tp) de 74,81 ºC ± 0,11, temperatura final (Tf) de 82,06 ºC ± 0,16 e entalpia de 415 

gelatinização (ΔHgel) de 11,77 J.g-1 ± 1,40 (Figura 7).  416 
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 417 

Figura 7. Perfil endotérmico do amido de araruta de cultivo orgânico 418 

Charles et al. (2016) obtiveram valor de ΔHgel (11,0 J g-1), Tin (76 ºC) e Tf (80 ºC) para AA 419 

próximo ao reportado no presente estudo. Valores inferiores foram relatados por Castro et al. 420 

(2018) para amido de pitomba (Tin= 66,92° C; Tp =72,84°C; Tf=78,10ºC), e por Alvani et al. 421 

(2011) para amido de batata (Tin de 58,7 a 62,5°C). Essas diferenças ocorrem, principalmente, 422 

devido distribuição e associação de cadeias de amilopectina (cadeias curtas) nos diferentes 423 

amidos, pois essas cadeias desempenham um papel crucial no que diz respeito à cristalinidade 424 

dos grânulos de amido, influenciando diretamente as propriedades térmicas (Tin Tp e Tf) (Bertoft 425 

et al., 2016). Dessa forma, quando há presença de maior quantidade de regiões amorfas, é 426 

necessário menos energia para iniciar a gelatinização (Alvani et al., 2011; Castro et al., 2018). 427 

 428 

3.9 Propriedades de pasta  429 

A temperatura de pasta (TP) do AA foi de 69,74 ± 0,20 ºC, corroborando com o resultado para 430 

temperatura inicial de gelatinização apresentado pelo gráfico de propriedades térmicas (Figura 431 

7). A TP encontrada no presente estudo foi menor do que o resultado obtido para amido de 432 

inhame, (77,3 ºC) (Espinosa-Solis et al., 2009) e amido de pitomba (Talisia esculenta)  77,5 ºC 433 

(Castro et al., 2018). O AA alcançou valores de viscosidade máxima de 4827,25 cP ± 60,71 e 434 

viscosidade final de 2776,75 cP ± 13,04, indicando que pode ser aplicado como agente 435 

espessante em diferentes tipos de alimentos. Astuti, Widaningrum, Asiah, Setyowati, & 436 

Fitriawati (2018), estudando as propriedades de pasta do AA da Indonésia, encontraram uma 437 

viscosidade máxima inferior (4477,5 cP) e viscosidade final superior (3033 cP) ao observado 438 

neste estudo, enquanto os amidos de mandioca e batata-doce analisados por Charles et al. (2016) 439 

exibiram viscosidade máxima e final (2688 cP e 3672 cP, respectivamente) mais baixas.  440 
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A retrogradação das pastas de amido ocorre devido à redução na energia cinética e reassociação 441 

das cadeias de amido para formar a rede de gel (Zhu, 2015). O AA apresentou viscosidade de 442 

retrogradação (1055 ± 39,36 cP) menor que o amido de cúrcuma (9440 cP ) que possui 31,4 % 443 

de amilose (Franklin et al., 2017), e de mandioca (3273 cP) com 30,3 % de amilose (Rolland-444 

Sabaté et al., 2012), indicando que o AA possui maior estabilidade de pasta ou mais lenta 445 

retrogradação que as pastas desses amidos, e consequentemente, e menor dureza dos géis 446 

(Przetaczek-Rożnowska, 2017). O AA apresentou menor viscosidade de quebra (3006 cP ± 447 

40,84) que amido de batata inglesa (12330 cP), de mandioca (3100 cP) e de maçã amarela (3720 448 

cP) reportados por Zhang et al. (2017). A viscosidade de quebra é uma medida do grau de 449 

desintegração dos grânulos de amido, dessa forma é possível afirmar que o AA possui maior 450 

estabilidade para o processamento térmico e mecânico que amidos convencionais reportados 451 

anteriormente pela literatura, podendo ser aplicado na produção de alimentos que envolvem 452 

calor e tratamento mecânico, como alimentos enlatados. Tais propriedades de pasta do AA, 453 

comparando-o com o comportamento de amidos comumente utilizados pela indústria de 454 

alimentos (batata, milho e mandioca), torna-o potencialmente útil para usos em alimentos 455 

processados como agente hidrocolóide ou espessante. 456 

 457 

3.10 Transparência, sinérese, perfil textural e estabilidade ao congelamento e 458 

descongelamento do gel 459 

A transparência descreve o comportamento da pasta de amido quando a luz passa, refletindo a 460 

dispersão dos grânulos do amido em água. Seu valor é afetado pelo tamanho dos grânulos, teor 461 

de amilose, relação amilose/amilopectina e poder de inchamento, influenciando no sabor e 462 

aceitação dos alimentos ao qual o amido é incorporado como ingrediente (Chao et al., 2014). O 463 

AA apresentou transparência de pasta de 27,9 % ± 1,69, sendo mais transparente que o amido 464 

de milho (20 %) (Wang et al., 2017) e amido de batata (24,64%) (Hernández-Medina et al., 465 

2008). Para Craig, Maningat, Seib, & Hoseney (1989), amidos que possuem boa transparência, 466 

são preferencialmente utilizados como espessante em confeitos ou filmes comestíveis, 467 

aplicação potencial para o AA.  468 

A sinérese da pasta é uma consequência da retrogradação durante o arrefecimento e 469 

armazenamento, havendo a expulsão da água da fase gel devido à forte interação das cadeias 470 

entre si (Denardin & Silva, 2009; Charles et al., 2016). O AA apresentou baixa sinérese, 3,72 471 

% ± 0,13, após dez dias de armazenamento sob refrigeração, valor inferior à do amido de arroz 472 

(4,6 %), e do amido de milho (13,6 %) (Przetaczek-Rożnowska, 2017). Devido à baixa 473 
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porcentagem de sinérese, o AA pode ser indicado para a utilização em alimentos que serão 474 

submetidos à refrigeração e ao congelamento. 475 

A pasta do AA apresentou alta dureza (5,78 N ± 0,52) e coesividade (0,96 ± 0,03), quando 476 

comparado as pastas de amido de mandioca (Manihot esculenta) (1,99 N e 1,03, 477 

respectivamente) e mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza )(0,879 N e 0,582, 478 

respectivamente) e maca (Lepidium meyenii W.) (4,12 N e 0,506, respectivamente) (Rondán-479 

Sanabria & Finardi-Filho, 2009). Porém, em relação à elasticidade (0,349 s ± 0,03) e 480 

mastigabilidade (1,93 Ns ± 0,12), o gel de amido de araruta apresentou valores menores do que 481 

os apresentados pelos mesmos autores para amidos de mandioca, mandioquinha salsa e maca. 482 

A maior dureza e coesão do gel preparados a partir de amidos de araruta podem permitir uma 483 

redução na quantidade de amido adicionada durante a produção de alimentos, sendo uma 484 

vantagem econômica para a indústria alimentícia. 485 

A medida da sinérese do gel após sucessivos ciclos de congelamento-descongelamento reflete 486 

a capacidade do amido para suportar mudanças físicas durante o processo, mudanças estas que 487 

podem afetar as propriedades funcionais em termos de viscosidade ou comportamento do gel 488 

(Ashwar et al., 2016). A separação de água do gel de AA diminuiu com o aumento do número 489 

de ciclos de congelamento-descongelamento (6 ciclos) (Figura 8). O AA apresentou alta 490 

exsudação de água nos primeiros dias do estudo, reduzindo de 48,33 % ± 15,25 para 10,41 % 491 

± 0,35 entre 1 a 6 ciclos de congelamento e descongelamento. A mesma tendência de redução 492 

da sinérese ocorreu com o gel de AA analisado por Charles et al. (2016), mas a exsudação da 493 

água diminuiu de 38 % no primeiro dia para 2 % no segundo dia. De acordo com os mesmos 494 

autores, estes resultados sugeriram que a rede ou estrutura de amido retrogradada foi preservada 495 

pela formação de cristais de gelo e, como resultado, a separação da água foi reduzida após o 496 

descongelamento, fato que também pode se relacionar aos resultados obtidos nesse estudo. 497 
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 498 

Figura 8. Sinérese do amido de araruta orgânico em relação a seis ciclos de congelamento e 499 

descongelamento, um ciclo por dia. 500 

Miles et al. (1985) atribuíram a alta exsudação da água logo nos primeiros ciclos, à cristalização 501 

da fração de amilose, e as mudanças ocorridas nos dias posteriores à cristalização reversível da 502 

amilopectina. Esse resultado indicou que o gel de AA tem grande estabilidade ao degelo do 503 

congelamento, possibilitando, dessa forma, a utilização do AA em formulação de alimentos 504 

congelados e refrigerados. Essa baixa porcentagem de exsudação de água do gel de AA pode 505 

estar relacionada à maior quantidade de cadeias curtas unitárias, que foram observadas no 506 

presente estudo (Figura 3), pois essas cadeias tendem a retrogradar mais lentamente do que as 507 

longas, possibilitando uma menor saída de água das moléculas (Zhu, 2016).  508 

 509 

4 Conclusão 510 

O AA proveniente de rizomas de araruta de cultivo orgânico é viável do ponto de vista do 511 

rendimento de extração e de sua funcionalidade, pois possui características como alta poder de 512 

inchamento a altas temperaturas, tendendo a formar gel claro, com alta dureza e coesividade, 513 

alta estabilidade a processos de resfriamento, congelamento e descongelamento e com baixa 514 

tendência à retrogradação, quando comparado a amidos comerciais e amidos não 515 

convencionais. A composição química, estrutura e características tecnológicas do AA, sugerem 516 

diversas aplicações, como potencial para ser utilizado como agente espessante e estabilizante 517 

em diferentes sistemas alimentícios e como biopolímeros base para filmes comestíveis e 518 

embalagens alimentícias. 519 
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CAPÍTULO 3 1 

ARTIGO 2. Isolamento, caracterização e potencial de aplicação de amido de Curcuma 2 
caesia Roxb. - Artigo sob correção na revista International Journal of Biologial 3 

Macromolecules 4 

 5 

Destaques 6 

 O amido de curcuma caesia com pureza satisfatória pode ser obtido em condições 7 

de laboratório. 8 

 O amido de C. caesia Roxb. tem 36,81 % de amilose 9 

 Há predomínio de cadeias longas de amilopectina no amido de C. caesia Roxb.  10 

 O amido de C. caesia Roxb tem baixa temperatura de gelatinização, além de alta 11 

viscosidade máxima, gel firme e tendência a retrogradação, quando comparado a 12 

amidos convencionais 13 

 O amido de C. caesia Roxb. tem potencial para aplicações em diversos sistemas 14 

alimentares 15 

Resumo  16 

A agricultura orgânica pode ser amplamente definida como um método agrícola que visa a 17 

produção de alimentos com uso dos recursos naturais, restringindo o uso de pesticidas e 18 

fertilizantes sintéticos. Curcuma caesia Roxb. é uma planta com rizoma rico em amido, que 19 

pode ser usado como mais uma alternativa de alimento orgânico para a indústria. Assim, as 20 

características morfológicas, estruturais, físicas, químicas e tecnológicas deste amido foram 21 

investigadas. A extração rendeu 7,97 % ± 0,70 (b.s.) de amido. Cada 100 g de amido apresentou 22 

0,26 g de cinzas, 0,15 g de lipídeos, 1,78 g de fibra alimentar total, 1,20 g de proteína e 0,0180 23 

mg 100 g-1 de fósforo. Os grânulos de amido de curcuma caesia apresentaram diâmetro médio 24 

em torno de 30 μm. O amido exibiu padrão de difração do tipo A, com 36,81 % de amilose e 25 

60,34 % de amilopectina (51,9 % de cadeias de amilopectina do tipo B1 e 19,6 % de cadeias de 26 

amilopectina do tipo B2). A viscosidade máxima obtida foi de 5224,25 cP, com viscosidade de 27 

quebra de 1610,65 cP, viscosidade de retrogradação de 3242,25 cP e viscosidade final de 28 

6855,75 cP. O amido apresentou intermediária após seis ciclos de congelamento e 29 

descongelamento. As características do amido de curcuma caesia Roxb., proveniente de cultivo 30 

orgânico, sinalizam o seu potencial para aplicações em alimentos apertizados, alimentos 31 

infantis, massas alimentícias, entre outros.  32 

Palavras-chave: Espectroscopia de infravermelho; cromatografia de troca iônica; raios X, 33 

microscopia eletrônica de varredura; amilopectina. 34 
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 35 

1 Introdução  36 

A agricultura orgânica pode ser amplamente definida como um método agrícola que visa a 37 

produção de alimentos com uso dos recursos naturais, ao qual restringi o uso de pesticidas e 38 

fertilizantes sintéticos. A fertilidade do solo é feita por meio de colheitas coletivas, adubos 39 

verdes ou adubos provenientes de animais. O cumprimento das regras e, portanto, a 40 

autenticidade dos produtos orgânicos é garantida pelo credenciamento e inspeções regulares 41 

dos agricultores e produtos [1]. 42 

Curcuma caesia Roxb. é uma planta perene, originária da Índia, pertencente à família 43 

Zingiberaceae caracterizada por produzir rizomas tuberosos de cor azulada [2]. Os rizomas 44 

possuem propriedades aromáticas e medicinais utilizados nos tratamentos de hemorróidas, 45 

epilepsia, distúrbios menstruais, lepra, câncer, e como anti-helmíntico [3]. Quanto aos 46 

componentes, o rizoma de curcuma caesia é rico em cânfora, flavonóides, compostos fenólicos, 47 

curcuminoídes, proteínas, alcalóides, óleos essenciais e em amido, que está presente no rizoma 48 

em maior proporção [4].  49 

O amido é um carboidrato de reserva presente na maioria das raízes, cereais e leguminosas que 50 

fornece 70-80% das calorias consumidas pelos seres humanos em todo o mundo. É uma 51 

matéria-prima fundamental para várias indústrias, tal como para a indústria alimentícia, 52 

farmacêutica, produtora de bioetanol e de plásticos biodegradáveis, entre outras [5].  53 

As propriedades físico-químicas do amido são únicas, e sua qualidade nutricional e funcional o 54 

diferencia de todos os outros carboidratos [6]. O conhecimento destas propriedades é 55 

considerado essencial para determinar a adequação do amido para várias aplicações, 56 

dependendo da finalidade almejada: como aditivo alimentar na indústria de alimentos, 57 

antioxidante, hidrocolóide, espessante, emulsificante, agente de revestimento e reforçador de 58 

textura [7].  59 

Devido ao processamento de alimentos mais elaborados, as necessidades da indústria 60 

alimentícia cresceram, fazendo com que os pesquisadores do setor se interessassem por novos 61 

ingredientes que possam atender às demandas específicas do mercado. Desta forma, o 62 

conhecimento sobre amidos provenientes de fontes alternativas e livre de agrotóxicos uma 63 

questão atual e relevante. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi investigar o rendimento 64 

da extração e caracterizar o amido de curcuma caesia, proveniente do cultivo orgânico, de forma 65 

a entender melhor seu potencial para possíveis aplicações na indústria de alimentos. 66 

 67 
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2. Material e métodos 68 

 69 

2.1. Extração do amido e rendimento 70 

Os rizomas de curcuma caesia Roxb. foram colhidos no mês de setembro e doados pela Fazenda 71 

Orgânicos Pudica, localizada em Hidrolândia, Goiás, Brasil. Os rizomas foram submersos em 72 

água para facilitar a remoção da casca, depois higienizados em água potável com sabão neutro 73 

e imersos em cloro ativo a 200 ppm por 15 mim. A extração do amido foi realizada em três 74 

repetições originais, de acordo Leonel & Cereda [8], com modificações. Os rizomas foram 75 

cortados em fragmentos com 50 mm de espessura e triturados em liquidificador industrial com 76 

água 1:2 (m/v) por 2 min. A massa leitosa foi lavada com água e passada em peneiras de aço 77 

inoxidável de aberturas 0,149 mm e 0,053 mm, e foi deixada decantar por 24 h à temperatura 78 

de 4 ºC. Após a decantação, o amido foi lavado com álcool absoluto, filtrado a vácuo e seco em 79 

estufa de circulação de ar a 45 ºC, por 12 h. Em seguida, o amido foi reduzido manualmente 80 

em almofariz, padronizado em peneira de 0,250 mm, e armazenado em embalagem de vidro 81 

com tampa hermética. O rendimento foi avaliado com base na massa final de amido (b.s.), 82 

dividida pela massa de rizoma sem casca utilizada (b.s.), e expressa em porcentagem. Todas as 83 

análises das amostras foram realizadas em triplicata. 84 

 85 

2.2. Características físico-químicas e cor do rizoma e amido 86 

A composição centesimal do rizoma e do amido foi determinada de acordo com os métodos 87 

descritos pela AOAC [9]: umidade (nº. 925.09), proteína (nº. 923,03), lipídeos (nº. 920.39), 88 

fibra alimentar total (n° 985.29) e as cinzas em forno mufla a 550°C (nº. 923,03). O teor de 89 

amido total do rizoma e do amido foi determinado pelo método de hidrólise ácida e quantificado 90 

por meio do reagente antrona, conforme Yemm & Willis [10]. A amilose aparente foi estimada 91 

pelo método de afinidade com iodo, de acordo com Juliano [11]. O teor de amilopectina foi 92 

calculado pela diferença entre o teor de amido total e amilose e expresso em porcentagem. O 93 

teor de fósforo foi determinado pelo método do molibdato-azul de acordo com metodologia 94 

descrita por Smith & Caruso [12]. Para a medida do pH foi utilizado o potenciômetro (Tecnal, 95 

TEC-51, Piracicaba, Brasil), com inserção do eletrodo diretamente em 5 g de amido diluída em 96 

50 mL de água. A cor foi determinada com uso do sistema Cielab (L*, a*, b*) em um 97 

espectrofotômetro portátil (Konica Minolta, BC-10, USA), de acordo com McGuire [13]. 98 

 99 

2.3. Morfologia e tamanho dos grânulos de amido 100 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996918304782#bb0020
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Um microscópio eletrônico de varredura (Jeol, JSM-6610, USA) foi utilizado, com voltagem 101 

de aceleração de 16 kV e distância de trabalho de 9 mm, obtendo-se ampliações entre 300 e 102 

1500x. O tamanho dos grânulos (± 300 grânulos) foi medido com auxílio do software Scandium 103 

5.1 (Olympus Soft Imaging Solutions, Alemanha). 104 

 105 

2.4 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 106 

Espectrômetro IV (PerkinElmer, Spectrum 400, EUA) foi utilizado, operando na região de 400-107 

4000 cm–1, com 32 varreduras e resolução de 2 cm–1, de acordo com Ye et al. [14]. 108 

 109 

2.5 Distribuição do comprimento de cadeia ramificada da amilopectina  110 

As amostras foram desengorduradas conforme Jane & Chen [15], e desramificadas com enzima 111 

isoamilase de Pseudomonas sp. (EC 3.2.1.68) (Megazyme International, Wicklow, Irlanda) de 112 

acordo com Wong & Jane [16]. A distribuição do comprimento de cadeias ramificadas das 113 

amilopectinas dos amidos nativos foi investigada com cromatografia de troca iônica de alta 114 

eficiência com detector de pulso amperométrico (HPAEC-PAD) (ICS 3000, Dionex 115 

Corporation, Sunnyvale, EUA), equipado com amostrador automático AS40. Os dados foram 116 

coletados e analisados com auxílio do software Chromeleon, versão 6.8 (Dionex Corporation, 117 

EUA). 118 

 119 

2.6 Lixiviação da amilose do amido 120 

A lixiviação da amilose foi determinada de acordo com Palav & Seetharaman [17]. As amostras 121 

foram pesadas, transferidas para tubos de ensaio e adicionadas de 10 mL de água destilada. Os 122 

tubos foram aquecidos em banho-maria a 65, 75, 85 e 95 ºC por 30 min, resfriados à temperatura 123 

ambiente, e centrifugados a 2000 x g por 10 min. Uma alíquota do sobrenadante foi tratada com 124 

solução de iodo (0,2 % KI e 0,02 % I2) e aguardado um tempo de 20 min. A cor azul foi 125 

quantificada em espectrofotômetro (Bel, SP200UV, Brasil) a 630 nm usando leitora de 126 

absorbância.  127 

 128 

2.7 Padrão de cristalinidade e cristalinidade relativa do amido 129 

A umidade da amostra foi equilibrada em dessecador contendo solução de BaCl2 saturada 130 

(25°C, Aw = 0,9) durante 10 dias. Os padrões de difração de raios X foram determinados em 131 

difractômetro de bancada (Rigaku MiniFlex 300, Tokyo, Japan), com radiação de Cu, linha K, 132 

L=1,542 A. As condições de uso foram 30 kV e 10 mA. A cristalinidade relativa foi calculada 133 
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baseando-se na relação entre a área dos picos e área total dos difratogramas, conforme método 134 

descrito por Nara & Komiya [18], utilizando o software Origin versão 8 (Microcal Inc., EUA). 135 

 136 

2.8 Calorimetria exploratória diferencial do amido (DSC) 137 

As propriedades térmicas foram determinadas de acordo com Weber, Collares-Queiroz & 138 

Chang [19], com modificações. A análise foi realizada aquecendo a amostra de 40 a 100 °C em 139 

um calorímetro diferencial de varredura (TA Instruments, Q20, New Castle, UK). As 140 

temperaturas de transição (inicial, pico e final) e a variação de entalpia (ΔHgel) dos amidos 141 

durante aquecimento foram determinadas utilizando o software TA Universal Anlysis (TA 142 

Instruments, New Castle, UK). 143 

 144 

2.9 Poder de inchamento 145 

Para determinação do poder de inchamento, a amostra foi submetida a diferentes temperaturas 146 

(55, 65, 75, 85 e 95ºC), conforme o método descrito por Anderson, Conway, Pfeifer, & Griffin 147 

[20]. 148 

 149 

2.10 Propriedades de pasta e textura  150 

Um Rápido Viscoanalisador - RVA (Newport Scientific Instruments, Austrália) foi utilizado. 151 

Para análise foi utilizado uma suspensão de amido com 2,5 g de amostra e aproximadamento 152 

25 g de água corrigida para 14 % de umidade (Standard 2) com marcha de temperatura de 50°C 153 

por 1 min; aquecimento de 50 a 95°C a uma taxa de 6°C min-1; manutenção a 95°C por 5 min; 154 

e resfriamento de 95 a 50°C a uma taxa de 6°C min-1. Dessa forma obtidas: temperatura de 155 

pasta, viscosidade máxima, quebra de viscosidade (breakdown) e tendência à retrogradação 156 

(setback). Os géis formados pelo RVA foram selados com filme plástico de policloreto de vinila 157 

para prevenir a perda de umidade e mantidos a 4 ºC por 24 h. A dureza, coesão, elasticidade e 158 

mastigabilidade do gel foram determinadas de acordo com Hormdok & Noomhorm [21], com 159 

modificações, utilizando-se texturômetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems, Surrey, Reino 160 

Unido), equipado com uma sonda cilíndrica (P/20, 20 mm de diâmetro) em temperatura 161 

controlada de 25°C, sendo perfurados a 1,0 mm s-1 a uma distância de 10,0 mm.  162 

 163 

2.11 Transparência, sinérese e estabilidade congelamento/descongelamento da pasta 164 

A transparência do da pasta de amido com concentração de 1% (m/v) foi determinada pela 165 

medida do percentual de transmitância (T%) a 650 nm, de acordo com Craig, Maningat, Seib, 166 
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& Hoseney [22]. O grau de sinerese foi determinado pelo método descrito Hood & Seifried 167 

[23]. A pasta com concentração de 5 % m/v foi preparada e estocada em geladeira a 7 °C durante 168 

10 dias. Após estocagem, o gel foi centrifugado a 2000 x g por 10 min e o líquido liberado foi 169 

pesado e expresso em porcentagem da massa total da amostra. A estabilidade ao 170 

congelamento/descongelamento foi investigada, e os valores expressos em porcentagem de 171 

água exsudada em relação à massa inicial da pasta [24]. 172 

 173 

2.12 Amostragem e análise dos resultados 174 

A extração do amido foi realizada em três repetições, e todas as análises em triplicata. Os 175 

resultados foram apresentados como valores médios seguidos de seus respectivos desvio-176 

padrão. 177 

 178 

3 Resultados e Discussão 179 

 180 

3.1. Características físico-químicas e rendimento 181 

O rizoma de curcuma caesia apresentou 6,26 % ± 0,023 de cinzas, 2,78 % ± 0,008 de lipídios, 182 

7,23 % ± 0,01 de proteínas, 19,1 % ± 1,63 de fibra alimentar total e 69,18 % ± 1,22 de amido 183 

(b.s.). A extração rendeu 7,97% ± 0,70 de amido e este pode ser considerado de alta pureza, 184 

devido ao alto teor de amido (97,99 % ± 1,15) e baixos níveis de lipídeos (0,15 % ± 0,003), 185 

cinzas (0,62% ± 0,015), proteína (1,20% ± 0,10) e fibra alimentar total (1,78% ± 0,85). O teor 186 

de umidade (10,02 % ± 0,31) apresentou-se dentro da faixa recomendada para um 187 

armazenamento seguro (< 14% ± 0,03), e o pH foi próximo da neutralidade (7,11 ± 0,04), o que 188 

torna o produto ideal para alimentos para bebês [25]. A  curcuma caesia  apresentou 60,34 % 189 

± 1,13 de amilopectina e 36,81 % ± 0,29 de amilose, um valor alto de amilose quando 190 

comparado aos amidos de milho (28,3%), curcuma angustifólia (31,4 %), batata (30,43 %) e 191 

mandioca (21,9 %) reportados por Franklin et al.  [7], Przetaczek-Rożnowska [26] e Zhang et 192 

al. [25]; mas é inferior ao da curcuma amada (43%), reportado por Policegoudra & Aradhya 193 

[27]. A quantidade de amilose está intimamente ligada às possíveis aplicações do amido, visto 194 

que este componente interfere diretamente na dureza dos géis e no conteúdo de amido 195 

resistente. O amido de curcuma caesia, por possuir elevado teor de amilose, poderia ser 196 

utilizado em muitas aplicações alimentares, como: gelificante em doces tipo goma, na cobertura 197 

de snacks fritos (nuggets), e em filmes comestíveis biodegradáveis [27,28]. Além disso, pode 198 

contribuir com a redução da insulina, resposta glicêmica e ajudar na prevenção doenças 199 
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cardiovasculares e desenvolvimento de diabetes tipo II, características atribuídas a amidos com 200 

elevado teor de amilose [30]. O amido ainda apresentou baixo teor de fósforo (0,018 % ± 0,004) 201 

quando comparado aos de C. malabarica e C. zedoaria (0,0419 e 0,0454 %, respectivamente) 202 

[31]. O teor de fósforo é importante visto que este mineral influencia nas propriedades físico-203 

químicas e funcionais do amido.  204 

 205 

3.2 Cor e morfologia dos grânulos 206 

O rizoma de curcuma caesia apresentou 80,33 ± 0,44 de luminosidade, -2,15 ± 0,16 de a* e 207 

15,36 ± 0,36 de b*, indicando que este rizoma tem cor tendendo ao verde-azulado, pelo valor 208 

negativo de a* e baixo valor de b*. Já o amido extraído apresentou alta luminosidade (96,71 ± 209 

0,49) e valores próximos da neutralidade (a* = 0,55 ± 0,05 e b* = 2,5 ± 0,12), portanto é quase 210 

branco, característica muito desejada pela indústria alimentícia. A cor do amido impacta na sua 211 

qualidade, pois qualquer pigmentação no amido será transferida para o produto final, podendo 212 

influenciar a aceitação do consumidor [29]. Amidos com parâmetros de cor branca e tendendo 213 

a neutralidade, como encontrado no amido de curcuma caesia, podem ser recomendados para 214 

uso em produtos claros que requeiram cor uniforme, como por exemplo, sorvetes, sucos e doces 215 

[32].  216 

Os grânulos de amido da curcuma caesia apresentaram aparência irregular, formato elíptico e 217 

superfície lisa, sem substâncias agregadas e sem ranhuras ou poros (Fig. 1A e 1B), similar à 218 

morfologia do amido de curcuma longa e do amido de gengibre, reportados por Braga, 219 

Moreschi, & Meireles [33]. O tamanho dos grânulos foi variável, entre 34,58 µm ± 6,09 para o 220 

diâmetro maior e 20,56 µm ± 2,34 para o diâmetro menor, apresentando-se maior que os 221 

grânulos de amido de mandioca [34]. A forma e o tamanho dos grânulos de amido são fatores 222 

importantes em relação às propriedades funcionais e ao potencial uso do amido. Grânulos 223 

maiores, como os de curcuma caesia, tem potencial na produção de filmes biodegradáveis, 224 

devido proporcionarem aos géis elevada dureza e elasticidade [35]. 225 
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 226 

Figura 1. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido nativo de curcuma caesia 227 

Roxb.,  com ampliação de 1.500 x (A) e  300 x (B). 228 

 229 

3.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourrier (FTIR) 230 

O amido de curcuma caesia apresentou bandas em 3387, 2934, 1644, e 1022 a 1045 cm-1, 231 

confirmando a natureza polissacarídica da amostra (Figura 2). Essas bandas são originadas 232 

principalmente dos modos vibracionais de amilose e amilopectina [36]. Os picos em 1022 e 233 

1045 cm-1 correspondem, respectivamente, à estrutura amorfa e cristalina do amido, pois a 234 

banda em 1022 cm-1 surge como resultado da absorção pelos modos de estiramento em amido 235 

amorfo [37]. Mudanças de intensidade dos picos dependem do padrão de cristalinidade do 236 

amido, onde banda mais fraca ocorre em amidos do tipo C quando comparado ao tipo A, e mais 237 

forte quando comparada a amidos tipo B [38]. A banda em 3387 cm-1, corresponde ao 238 

estiramento característico do grupamento O-H presente na molécula de água, e sua largura é 239 

atribuída à formação de ligações de hidrogênio inter e intra-moleculares no amido [39]. Os 240 

picos  em 1644 cm-1 e 2943 cm-1 estão relacionados às vibrações de estiramento características 241 

do grupo hidroxila (-OH) e ao alongamento assimétrico do grupo C-H, que podem sofrer 242 

mudanças conformacionais devido ao fenômeno de retrogradação [40].  243 
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 244 

Figura 2. Espectroscopia de infravermelho do amido de curcuma caesia Roxb 245 

3.4 Distribuição das cadeias laterais da amilopectina 246 

As proporções em que as estruturas da amilopectina aparecem no amido são divididas em 4 247 

grupos, de acordo com o grau de polimerização (DP): A (6-12); B1 (13- 24); B2(25-36); B3 + 248 

(≥ 37) [41]. O amido de curcuma caesia apresentou distribuição bimodal, tendo um pico em 249 

DP 16 e outro pico em DP 46, com 12 % de cadeias do tipo A (DP 6-12), 51,9 % de cadeias do 250 

tipo B1 (DP 13-24), 19,6 % de cadeias do tipo B2 (DP 25-36) e 16,5% de cadeias do tipo B3+, e 251 

comprimento médio de 24,8 DP (Figura 3). Segundo Rocha, Cunha, Jane, & Franco [42]  o 252 

amido de mandioca apresenta menor proporção de cadeias longas, enquanto o de mandioquinha 253 

salsa maior proporção de cadeias longas, assim como apresentado pelo amido de curcuma 254 

caesia. Os diferentes polimorfismos do amido exibem diferentes padrões cristalinos (A, B e C), 255 

os quais dependem do comprimento das cadeias ramificadas de suas amilopectinas.  256 

 257 

 258 

Figura 3. Perfil de distribuição dos comprimentos de cadeias ramificadas da amilopectina do 259 

amido de curcuma caesia Roxb. 260 
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 261 

3.5 Difractometria de raios X 262 

O amido de curcuma caesia apresentou quatro picos em 2θ: 17,10º, 19,27º, 22,19º, 23,88º 263 

(Figura 4), que são característicos do padrão de difração do tipo A [45]. Padrão diferente do 264 

apresentado pelo amido de curcuma longa e amido de gengibre, plantas pertencentes à mesma 265 

familía botânica [33]. Os amidos tipo A possuem menor resistência enzimática do que os do 266 

tipo B, devido seu empacotamento menos organizado [25]. A cristalinidade do amido de 267 

curcuma caesia (30,38 % ± 1,95) foi ligeiramente superior a do amido de mandioca (29,2 %), 268 

reportado por Hoyos-Leyva [47], e um pouco inferior a de amidos de curcuma zedoaria e 269 

curcuma malabarica, 33,13 % e 34,30 %, reportados por Jyothi, Moorthy, & Vimala [31]. A 270 

cristalinidade elevada do amido de curcuma caesia, em relação aos amidos encontrados na 271 

literatura, pode estar ligada à maior proporção de cadeias longas de amilopectina no amido de 272 

curcuma caesia (Figura 3). Pois, esta seria uma estrutura mais suscetível à reorganização que 273 

os amidos com baixa proporção de cadeias longas [42].  274 

 275 

Figura 4. Difratograma de raios X do amido de curcuma caesia Roxb. 276 

 277 

3.6 Poder inchamento 278 

O poder de inchamento a 25 ºC do amido de curcuma caesia foi de 2,01 g/g ± 0,24, que é, 279 

provavelmente, decorrente da difusão e absorção das moléculas de água nas regiões amorfas a 280 

25 ºC. Essa característica também é associada à proporção entre as moléculas de amilose e 281 

amilopectina dentro do grânulo. O poder de inchamento variou entre 2,10 g/g ± 0,01 até 4,80 282 

g/g ± 0,11, de acordo com a temperatura empregada (Figura 5). Na temperatura de 55 ºC, abaixo 283 
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da temperatura de gelatinização, o poder de inchamento foi inferior às demais temperaturas 284 

(2,18 g/g ± 0,01), e a 65 ºC foi maior que a 55 ºC (3,06 g/g ± 0,05), provavelmente devido à 285 

quebra de ligações de hidrogênio intermoleculares em áreas amorfas [32]. A 75, 85 e 95 ºC 286 

(4,34 g/g ± 0,02; 4,80 g/g ± 0,08; 4,80 g/g ± 0,011, respectivamente), o poder de inchamento 287 

dobrou, atingindo seu pico. Portanto, a elevação do poder de inchamento ocorreu acima de 70 288 

ºC (temperatura de gelatinização), corroborando com o resultado obtivo no termograma de DSC 289 

(Figura 7) e na análise em RVA.  290 

 291 

Figura 5. Poder de inchamento do amido de curcuma caesia Roxb. 292 

 293 

De acordo com os resultados de intumescimento obtidos e a temperatura em que houve elevação 294 

do poder intumescimento, pode-se presumir que amido de curcuma caesia possui forças 295 

associativas intermoleculares nos seus grânulos com estruturas fortemente ligadas. O aumento 296 

no poder de inchamento com o aumento da temperatura pode ser atribuído ao grau de 297 

desorganização macromolecular pela vibração das moléculas e, também, às variações na 298 

degradação do amido durante o tratamento térmico, o que corrobora com o resultado da 299 

lixiviação da amilose (Figura 6), pois maior porcentagem de amilose é expulsa do granulo de 300 

amido com o gradual aumento da temperatura, confirmando a desorganização macromolecular 301 

[48]. A resistência ao inchaço apresentada pelo amido de curcuma caesia, em relação aos 302 

amidos encontrados na literatura, coloca-o na categoria de amido desejável para uso em 303 

produtos como massas alimentícias [49]. 304 
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Houve um aumento progressivo da lixiviação da amilose com o aumento da temperatura 307 

empregada, sendo detectável a partir de 55 e 65 ºC, 4,69 % ± 0,21 e 10,93 % ± 0,28, 308 

respectivamente (Figura 6). A extensão desse aumento foi acentuada na faixa de 75, 85 e 95 ºC 309 

(50,09 % ± 4,69, 86,72 % ± 2,02 e 96,09 % ± 1,96, respectivamente), evidenciando que a 310 

amilose presente nos grânulos de curcuma caesia só pode ser completamente extraída a 311 

temperaturas acima de 90 °C, temperatura que ocorre maior desordem molecular. O grau de 312 

lixiviação da amilose pode também estar relacionado ao teor de amilose e as diferentes 313 

interações entre amilose-amilose e amilose-amilopectina [50]. O amido ceroso, por exemplo, 314 

apresenta ausência de lixiviação de amilose a baixa temperatura, devido a sua estrutura mais 315 

compacta que os amidos de rizomas e tubérculos com maior teor de amilose [51]. 316 

 317 

Figura 6. Amilose lixiviada de amido de curcuma caesia Roxb. 318 

 319 

3.8 Propriedades térmicas 320 

O amido de curcuma caesia mostrou uma única endotérma durante a gelatinização (Figura 7), 321 

com temperatura inicial de gelatinização (Tin) de 67,41ºC ± 0,45, temperatura máxima (Tp) de 322 

76,77 ºC ± 3,04, temperatura final (Tf) de 88,26 ºC ± 1,59, entalpia de gelatinização (ΔHgel) de 323 

13,56 J g-1 ± 1,78 e faixa de temperatura de gelatinização (Tf – Tin) de 20,85 ºC. No termograma 324 

foi possível visualizar uma faixa estendida de temperatura, refletindo a ampla estabilidade dos 325 

cristais que compõem este amido. O amido de curcuma caesia apresentou faixa de temperatura 326 

de gelatinização maior que variedades de batata doce (53 a 80,8 ºC), reportado por Guo et al., 327 

[37], e mandioca (75,9 a 76,8 ºC), reportado por Hoyos-Leyva et al. [47]. Dessa forma, 328 

presume-se que o amido curcuma caesia possui estrutura molecular mais ordenada do que estes 329 

amidos encontrados na literatura, visto que a temperatura de gelatinização reflete o grau de 330 

disposição ordenada das moléculas no grânulo de amido [52]. A maior faixa de temperatura de 331 

gelatinização do amido de curcuma caesia, ao ser comparada com os demais rizomas, também 332 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

40 50 60 70 80 90 100

A
m

y
lo

se
 L

ea
ch

in
g
 (

%
)

Temperature (°C)



63 
 

reflete a maior resistência ao inchaço (Figura 5). A temperatura inicial de gelatinização do 333 

amido de curcuma caesia sugere que este amido é interessante para aplicação em produtos com 334 

sensibilidade ao calor ou para produzir pastas utilizando temperaturas mais baixas. 335 

 336 

Figura 7. Propriedades térmicas do amido de curcuma caesia Roxb. 337 

 338 

3.9 Propriedades de pasta  339 

O amido de curcuma caesia apresentou temperatura de pasta (TP) (70,3°C ± 0,56) menor que 340 

a TP dos amidos de milho (84,0 ºC), reportado por Espinosa-Solis, Jane, & Bello-Perez [53], 341 

inhame (77,3 ºC) e taro (74,6 ºC), reportados por Huang [52], ao qual sugere que o amido de 342 

curcuma caesia possui menores forças coesivas no interior do grânulo que estes amidos. A TP 343 

obtida pelo RVA esteve bem próxima da temperatura inicial de gelatinização obtida pelo 344 

termograma de DSC (Figura 7), corroborando com os resultados dessa análise. A viscosidade 345 

máxima (VM) (5224,25 cP ± 106,56), parâmetro que reflete o máximo intumescimento antes 346 

da desintegração do grânulo de amido, foi maior que a VM apresentada pelos amidos de jaca 347 

(3940 a 2010 cp), reportado por  Zhang et al. [54], e de quinoa (1175 cp), reportado por Jan, 348 

Panesar, Rana, & Singh [49], o que pode estar relacionado à uma grande quantidade de cadeias 349 

longas de amilopectina apresentado pelo amido de curcuma caesia (Figura 3). Os grânulos de 350 

amido com VM elevadas têm forças coesivas mais fracas no seu interior do que aqueles com 351 

valores mais baixos, se desintegrando com maior facilidade [55]. A viscosidade de quebra 352 

(VQ) do amido de curcuma caesia (1610,65 cP ± 6,76), foi inferior à VQ dos amidos de batata 353 

(12330 cP), mandioca (3100 cP) e maca amarela (3720cP) avaliados por Zhang et al. [54], 354 

mostrando-se mais resistente ao efeito combinado de aquecimento e cisalhamento que estes 355 

amidos. Amidos com alta VM e baixa VQ são preferíveis em alimentos que exijam alta 356 

consistência de pasta durante o cozimento prolongado como, por exemplo, em alimentos 357 

infantis esterilizados, ou em alimentos com baixas concentrações de amido, produzindo textura 358 
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suave [31,54]. O amido de curcuma caesia apresentou tendência a retrogradação (TR) ou 359 

setback (3242,25 cP ± 1,74) maior que a TR do amido de banana (2030 cP), observado por 360 

Pelissari et al.[32], mostrando que este amido produz pasta mais rígido e com maior sinérese 361 

que o amido de banana. A TR do amido de curcuma caesia pode estar relacionada ao seu alto 362 

teor de amilose, podendo ser uma opção de aplicação em filmes biodegradáveis e massas 363 

alimentícias, fornecendo uma estrutura firme a estes produtos, nos quais a maior tendência a 364 

retrogradação é desejável [48]. A viscosidade final (VF) do amido de curcuma caesia 365 

(6855,75± 60,22 cP) foi similar a VF do amido de cúrcuma zedoária (6800 cP) e maior que a 366 

do amido de cúrcuma malabarica ( 4600 cP), reportados por Jyothi, Moorthy, & Vimala [31]. 367 

A VF dos amidos se dá pela formação de um grande número de ligações de hidrogênio 368 

intermoleculares, que conduzem a formação do gel a baixas temperaturas, e depende 369 

inteiramente dos componentes presentes no amido, como hidroxilas livres para formar ligações 370 

com a água (Huang, 2009).  371 

 372 

3.10 Transparência da pasta e sinérese 373 

A pasta de amido de curcuma caesia apresentou 4,37 % ± 0,05 de transparência, similar à do 374 

amido de arroz (4,2 %), reportado por Singh, Kaur, Sandhu, Kaur, & Nishinari [56]. A 375 

transparência reflete o comportamento do gel quando a luz o atravessa, e pode ser usada para 376 

inferir sobre o processo de retrogradação [57]. Como os outros aspectos da retrogradação, a 377 

transparência da pasta pode ser afetada por uma série de fatores como intumescimento, 378 

lixiviação de amilose, a distribuição do comprimento da cadeia de amilose e de amilopectina, 379 

e componentes menores que podem mascarar a transparência do amido [58]. O amido de 380 

curcuma caesia apresentou elevada sinérese após 10 dias sob refrigeração (57,30 % ± 0,90), 381 

valor superior ao dos amidos de batatas (32,45 a 44,68 %) [26] e de milho (13,6 %) observados 382 

por Abegunde et al [29], refletindo a sua maior tendência a retrogradação, e corroborando com 383 

o resultado obtido no RVA. O arranjo estrutural das cadeias de amido é um dos fatores que 384 

influenciam as interações moleculares durante o armazenamento do gel, outro fator é o teor de 385 

amilose, que se correlaciona positivamente com a sinérese (r= 0,70,  ≤ 0,05), segundo 386 

Abegunde et al [29].  387 

 388 

3.11 Estabilidade ao congelamento e descongelamento 389 

Houve redução da separação da água do gel de amido de curcuma caesia de 36,63 % ± 1,07 390 

para 31,17 % ± 1,45, após 1 e 6 ciclos de congelamento e descongelamento (Figura 8), 391 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/leaching
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indicando que o gel possui uma estabilidade intermediária ao degelo do congelamento. A 392 

medida que a retrogradação progride, como ocorrido no ciclo do gel de curcuma caesia, a água 393 

é expelida do gel em menor quantidade, devido a recristalização e reassociação das moléculas 394 

de amido [59]. Na indústria de alimentos, a estabilidade do congelamento e descongelamento é 395 

muito importante, visto que durante o armazenamento na cadeia do frio, oscilações térmicas e 396 

consequentes mudanças de fase da água são as principais causas de deterioração em alimentos 397 

congelados, especialmente na matriz de gel do amido [60].  398 

 399 

Figura 8. Sinérese do gel de amido de curcuma caesia Roxb. em relação aos ciclos de 400 

congelamento e descongelamento 401 

 402 

3.12 Perfil de textura  403 

A pasta do amido de curcuma caesia apresentou elevada dureza (3,50 N ± 0,52) quando 404 

comparado ao gel de amido de amaranto (0,018 a 1,67 N) observado por Kong, Bao, & Corke 405 

[61], e ao gel de amido de variedades de arroz (0,13 a 1,37 N), observado por Wang et al. [62]. 406 

O elevado teor de amilose e a alta proporção de cadeias longas de amilopectina são fatores que 407 

contribuem para a dureza do gel, visto que se correlacionam positivamente [62]. A dureza 408 

apresentada pelo do gel de amido de curcuma caesia corroborou com o alto grau de sinérese, 409 

pois alta exsudação de água leva a formação de um gel mais duro [63]. A mastigabilidade do 410 

gel de amido de curcuma caesia foi de 1,93 ± 0,12 Ns. Este parâmetro mede a energia necessária 411 

para mastigar um material semi-sólido até um estado estacionário de deglutição, e possui 412 

correlação positiva com a dureza (r = 0,89,  p<0,01), segundo Kan et al. [64]. A elasticidade 413 

do gel de curcuma caesia foi de 0,962 ± 0,03, similar à do gel de amido de variedades de 414 

castanha, apresentado por Yang et al. [63], enquanto a coesividade (0,349 ± 0,034), extensão 415 
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em que um material pode ser deformado antes da ruptura, foi menor que a de gel de amidos de 416 

batata (0,410 a 0,624),apresentado por Zhu et al. [65]. As propriedades texturais do gel de amido 417 

têm uma relação estreita com as aplicações alimentares e não alimentares. Amidos que 418 

produzem géis firmes, como o de curcuma caesia são interessantes economicamente para 419 

indústria de alimentos, pois permitem formação de géis com menores quantidades de amido. 420 

 421 

4 Conclusões 422 

O amido de curcuma caesia apresta elevado teor de amilose e maior proporção de cadeias longas 423 

de amilopectina, bem como géis firmes e com tendência a retrogradação. Além disso, o amido 424 

de curcuma caesia forma pasta de cor clara, podendo ser usado nas formulações de produtos 425 

alimentícios sem qualquer alteração de cor. O amido de curcuma caesia tem potencial para 426 

aplicações em sistemas alimentares, como produtos apertizados, alimentos infantis, massas 427 

alimentícias e filmes e revestimentos de alimentos comestíveis, entre outros. 428 
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CAPÍTULO 4 1 

ARTIGO 3. Isolamento e caracterização de amido de cará (Dioscorea alata L.) 2 

Destaques 3 

 O estudo denota as propriedades estruturais e físico-químicas de amido não 4 

convencional 5 

 O aumento de informações sobre fontes de amidos não convencionais pode aumentar a 6 

possibilidade de aplicações 7 

 Este amido possui 25,38 % de teor de amilose 8 

 Este amido possui temperatura de gelatinização próxima a de amido de milho normal 9 

 Este amido possui baixa viscosidade de quebra quando comparado a amidos de rizomas 10 

convencionais 11 

 Este amido tem aplicações potenciais em produtos alimentícios tal como alimentos 12 

enlatados, alimentos para bebês, molhos para saladas e sopas desidratadas. 13 

 14 

Resumo  15 

O objetivo do presente estudo foi isolar e caracterizar o amido de cará (Dioscorea alata L.) 16 

quanto as suas propriedades físico-químicas e estruturais. Este amido contém 98,48 % ± 0,20 17 

de amido total, 25,38 % ± 0,67 de amilose e 73,11 % ± 0,82 de amilopectina. Tem maior 18 

proporção de cadeias longas de amilopectina, 23,97 % ± 1,10 de cristalinidade relativa e padrão 19 

de cristalinidade do tipo B. Tem acentuada lixiviação da amilose na faixa de 75 ºC a 95 ºC. 20 

Possui temperatura inicial de gelatinização de 69,62 ºC e entalpia de gelatinização de 12,15 J 21 

g-1 ± 0,25. Apresenta 72,47 ºC ± 0,41 de temperatura de pasta, 2031 cP ± 12,19 de viscosidade 22 

máxima, 1193,75 cP ± 41 de viscosidade de quebra, 755,75 cP ± 34,71 de viscosidade de 23 

retrogradação e 1554 cP ± 90,46 de viscosidade final. Possui 1,96 N ± 0,28 de dureza, 1,01 s ± 24 

0,04 de elasticidade e 0,322 ± 0,04 de coesividade. O amido de cará (Dioscorea alata L.) pode 25 

ser uma fonte muito importante na produção de alimentos tal como enlatados e alimentos para 26 

bebê. 27 

Palavras-chave: Amido não convencional; FTIR; lixiviação; estabilidade; morfologia; 28 

amilopectina. 29 

 30 

1 Introdução 31 

O cará (Dioscorea alata L.) é uma planta herbácea com rizomas subterrâneo pertencente à 32 

família Dioscoriaceae e gênero Dioscorea. É originário das regiões tropicais e subtropicais de 33 
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ambos os hemisférios com inúmeras cultivares, tais como: cará-nambu, carátinga, cará de folha 34 

colorida, cará liso, cará-barbado, cará-moela, cará-de- são- Tomé entre outras. No Brasil as 35 

principais espécies cultivadas são: Dioscorea alata L. do sul da Ásia e Dioscorea cayennensis 36 

ou Dioscorea rotundata originária da África, sendo hortaliças de expressivo consumo nacional 37 

e internacional (Paula et al., 2012).  38 

Como alimento, o cará é uma excelente fonte de carboidratos, tendo o amido em maior 39 

proporção (60 a 85%) em relação aos demais componentes nutricionais, e apresenta grande 40 

potencial para extração. Seu amido assemelha-se ao amido de milho pela cor, sabor e textura, 41 

além de ter uma característica vantajosa, é livre de glúten (Leonel et al., 2006; Okunlola; Odeku, 42 

2011).  43 

O amido é um polímero constituído por moléculas de amilose e amilopectina. A amilose 44 

apresenta cadeia linear com subunidades ligadas em α-(1,4)-D-glucopiranose e a amilopectina 45 

apresenta cadeias constituídas por ramos ligados através de α-(1,6)-D-glucopiranose (Elmi 46 

Sharlina et al., 2017). O amido é versátil e barato e, por isso, tem ampla utilidade na indústria 47 

alimentícia, farmacêutica, têxtil, biomédica e de biotecnologia (Ashri et al., 2014). Na indústria 48 

de alimentos o amido é utilizado como espessante, aglutinante de água, estabilizador de 49 

emulsão, agente gelificante entre outros (Agudelo et al., 2014).   50 

A seleção do amido para uso industrial é realizada considerando a disponibilidade e as 51 

características físico-químicas e funcionais que variam de acordo com a fonte (Giang, Gao et 52 

al., 2012). Dessa forma, extensas pesquisas têm sido conduzidas sobre a estrutura e 53 

propriedades funcionais de amidos comerciais obtidos a partir de grãos (milho) e raízes 54 

(mandioca, batata doce). Porém, há poucas investigações sobre as propriedades do amido 55 

contidos nas plantas de Dioscorea, havendo escassez em dados relevantes que contribuam para 56 

o entendimento das características estruturais dos amidos desses rizomas para sugerir possíveis 57 

aplicações na indústria de alimentos. Isto posto, o objetivo do presente estudo foi isolar e 58 

caracterizar o amido de cará (Dioscorea alata L.), para fornecer informações que contribuam 59 

para um conhecimento mais profundo de suas possíveis aplicações em sistemas alimentícios, 60 

impulsionando o desenvolvimento dessa agroindústria. 61 

 62 

2. Materiais e métodos 63 

 64 

2.1. Material 65 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814616315965#b0225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814616315965#b0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814616315965#b0015
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Os rizomas de cará de (Dioscorea alata L.), variedade São Tomé, foram adquiridos no mês de 66 

setembro no mercado municipal de Goiânia, Goiás, Brasil. Estes rizomas eram provenientes de 67 

Campo Limpo, Goiás, Brasil (LDT: -16.2774959, LGT -491119692).  68 

 69 

2.2.  Métodos 70 

 71 

2.2.1. Processamento dos rizomas cará 72 

Os rizomas de cará (Dioscorea alata L.) foram submersos em água para remoção das sujidades. 73 

Em seguida foram higienizados em água potável com auxílio de sabão neutro, seguido de 74 

imersão em cloro ativo a 200 ppm por 15 min e lavados em água corrente com auxílio de 75 

esponja.  76 

 77 

2.2.2. Extração do amido 78 

O amido de rizomas de cará (Dioscorea alata L.) foi isolado seguindo o método descrito por 79 

Leonel & Cereda (2002), com modificações. Resumidamente, os rizomas lavados, cascados, 80 

cortados em pequenos pedaços (5 cm de espessura) e submersos em solução de metabissulfito 81 

de potássio (5 g. L-1).  Em seguida foram lavados com água e moídos com água potável (1:2 82 

m/v) em liquidificador industrial (Vitalex, LQI-02, São Paulo, Brasil) por 2 min para obter uma 83 

pasta. Após a moagem a pasta de amido foi filtrada com peneiras de aberturas 0,149 mm e 0,053 84 

mm. A massa de amido filtrada foi deixada em repouso sob refrigeração (4 ºC) por 24 h. 85 

Posteriormente o sobrenadante foi descartado, a camada de amido inferior foi ressuspensa em 86 

água e depois filtrada a vácuo (Tecnal, TE-058, Brasil) com álcool absoluto P. A e seco em 87 

estufa de circulação de ar (Tecnal, TE394/4, Brasil) a 45ºC, por 12 h. Em seguida, o amido foi 88 

reduzido, manualmente, a partículas menores com auxílio de um almofariz, padronizado em 89 

peneira de 0,250 mm, e lavada com água até que nenhum outro amido branco passasse pela 90 

peneira.  91 

 92 

2.3 Caracterização do amido 93 

 94 

2.3.1.  Rendimento de extração 95 

O rendimento de extração de amido foi avaliado com base na massa final de amido (b.s.) 96 

dividida pela massa de rizoma de cará, sem casca, utilizada na extração (b.s.) e expressa em 97 

porcentagem. 98 
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 99 

2.3.2. Composição físico-química 100 

Os teores de umidade, proteína, lipídeos, fibra alimentar total e cinzas foram determinados de 101 

acordo com os métodos descritos pela AOAC (2016), procedimentos umidade em estufa a 105 102 

° C, procedimento nº. 925.09 (32.1.03), proteína pelo método de Kjeldahl, usando um fator de 103 

conversão de 6,25, cinzas em mufla a 550°C, procedimento nº. 923.03 (32.1.05), conteúdo 104 

lipídico foi determinado pelo método por extração com éter de petróleo em aparelho Soxhlet, 105 

procedimento nº. 920.39 (32.1.03). Para a medida do pH foi utilizado o potenciômetro (Tecnal, 106 

TEC-51, Piracicaba, Brasil), com inserção do eletrodo diretamente em 5 g de amido diluído em 107 

50 mL de água. O teor de amido foi determinado pelo método de hidrólise ácida e quantificado 108 

por espectroscopia, conforme Yemm & Willis (1954). 109 

 110 

2.3.3 Amilose aparente e amilopectina 111 

Determinado pelo método de afinidade com iodo, de acordo com Juliano (1971). O teor de 112 

amilopectina foi calculado pela diferença entre o teor de amido total e amilose e expresso em 113 

porcentagem. 114 

 115 

2.3.4 Teor de fósforo 116 

O teor de fósforo foi determinado em espectrofotômetro pelo método do molibdato-azul, de 117 

acordo com metodologia descrita por Smith & Caruso (1964).  118 

 119 

2.3.5. Cor 120 

A cor do amido isolado foi medida usando a escala de cores para L *, a * e b * com auxílio de 121 

um colorímetro portátil (Komica Minolta, BC-10, USA).  122 

 123 

2.3.6 Morfologia e tamanho dos grânulos de amido 124 

A forma dos grânulos de amido foi estudada por microscopia eletrônica de varredura. A amostra 125 

seca foi revestida com ouro metalizado, para tornar a amostra mais condutora e, em seguida, 126 

analisada em microscópio eletrônico de varredura (Jeol, JSM-6610, USA). O instrumento foi 127 

operado sob uma tensão de aceleração de 16 kV e ampliação de 300 x. O tamanho dos grânulos 128 

foi medido com auxílio do software Scandium 5.1 (Olympus Soft Imaging Solutions, 129 

Alemanha). 130 

 131 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996918304782#bb0020
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2.3.7 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 132 

O espectro de infravermelho foi obtido usando um espectrômetro IV (PerkinElmer, Spectrum 133 

400, EUA) de acordo com metodologia de Ye et al. (2017). Em resumo, 1 mg de amostra foi 134 

misturada em 100 mg de brometo de potássio (KBr) e comprimida entre dois pastilhadores sob 135 

alta pressão (aproximadamente oito toneladas) até a formação de uma pastilha translúcida sem 136 

deformações. As condições de operação foram estabelecidas na região 400-4000 cm –1.  137 

 138 

2.3.8 Distribuição do comprimento de cadeia ramificada da amilopectina 139 

Os amidos foram inicialmente desengordurados conforme descrito por (Jane & Chen, 1992). 140 

As amostras desengorduradas foram desramificadas utilizando enzima isoamilase (EC 3.2.1.68) 141 

obtida de Pseudomonas sp., (Megazyme International, Wicklow, Irlanda), seguindo o 142 

procedimento descrito por Wong & Jane (1995). A distribuição do comprimento de cadeias 143 

ramificadas das amilopectinas dos amidos nativos foi analisada por cromatografia de troca 144 

iônica de alta eficiência com detector de pulso amperométrico (HPAEC-PAD) (ICS 3000, 145 

Dionex Corporation, Sunnyvale, EUA) equipado com amostrador automático AS40. Os dados 146 

foram coletados e analisados utilizando-se o software Chromeleon, versão 6.8 (Dionex 147 

Corporation, EUA). 148 

 149 

2.3.9 Difractometria de raios X 150 

A difração de raios X foi realizada usando um difractômetro de bancada (Rigaku MiniFlex 300, 151 

Tokyo, Japan) com radiação de 30 kV e corrente de 10 mA. As umidades dos amidos nativos 152 

foram equilibradas em dessecador contendo solução de BaCl2 saturada (25°C, aw = 0,9). A 153 

cristalinidade relativa foi calculada baseando-se  na técnica empírica relatada por Nara & 154 

Komiya, (1983), utilizando o software Origin versão 8 (Microcal Inc., EUA). 155 

 156 

2.3.10 Poder de inchamento  157 

Foi realizado  conforme o método descrito por Anderson, Conway, Pfeifer, & Griffin (1969). 158 

O amido foi submetido a diferentes temperaturas (55 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC e 95 ºC) e 159 

centrifugado. O resultado foi medido como a razão em peso do sobrenadante em relação ao 160 

amido seco. 161 

 162 

2.3.11 Lixiviação da amilose 163 
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Foi determinado segundo método descrito por Palav & Seetharaman, (2006). Amostras de 20 164 

mg (b.s.) dos amidos foram pesadas, transferidas para tubos de ensaio e adicionadas de 10 mL 165 

de água destilada. Os tubos foram aquecidos em banho maria (Tecnal, TE-0532, Brasil) a 166 

diferentes temperaturas (65, 75, 85 e 95 ºC) por 30 min. Em seguida, foram resfriados à 167 

temperatura ambiente, e centrifugados (Huan, BT8025B1H, China) a 2000 x g por 10 min. Uma 168 

alíquota (0,05 mL) do sobrenadante foi tratada com 0,25 mL de solução de iodo (0,2% KI e 169 

0,02% I2). A cor azul foi quantificada em espectrofotômetro (Bel, SP200UV, Brasil) após 20 170 

min a 630 nm usando microleitora de absorbância. O cálculo de amilose lixiviada foi realizado 171 

a partir da leitura da absorbância, utilizando equação da reta da curva padrão de amilose pura 172 

de batata (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) de concentração conhecida. 173 

 174 

2.3.12 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 175 

Os parâmetros de gelatinização do amido foram determinados utilizando um Calorímetro 176 

Diferencial de Varredura- DSC (TA Instruments, Q20, New Castle, UK), baseando-se na 177 

metodologia descrita por Weber, Collarez-Queiroz, & Chang (2009), com modificações. A 178 

amostra de 2 mg (b.s.) do amido foi pesada em porta amostras de alumínio. Água deionizada 179 

(6 μL) foi adicionada, e, os porta amostras foram selados hermeticamente em prensa específica 180 

(TA Instruments, Tzero press, New Castle, UK). Em seguida foram mantidos por 12 h a 181 

temperatura ambiente para uniformizar a umidade. A amostra foi aquecida 40 a 100°C. Em 182 

todas as repetições, o termograma foi registrado com uma panela de aço inoxidável selada vazia 183 

como referência. As transições térmicas do amido foram definidas em termos de Tin (inicial), 184 

Tp (pico) e Tf (final) e a variação de entalpia (ΔHgel). Estas transições foram registradas no 185 

termograma DSC usando o software TA Universal Anlysis (TA Instruments, New Castle, UK). 186 

 187 

2.3.13 Propriedades de pasta  188 

As propriedades de pasta do amido foram determinadas usando um Rápido Viscoanalisador - 189 

RVA (Newport Scientific Instruments, Austrália). Para a realização da análise foi utilizada a 190 

programação Standard Analysis 2 do software Thermocline for Windows, versão 3.0. A amostra 191 

(2,5 g) dispersa em água destilada (± 25 mL) foi corrigida para 14 % umidade em um recipiente 192 

do RVA. A partir do perfil gerado pelo RVA foram avaliadas a temperatura de pasta, 193 

viscosidade máxima (pico), quebra de viscosidade, viscosidade final, tendência de 194 

retrogradação. Todas as determinações foram realizadas em triplicata. 195 

  196 
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2.3.14 Transparência da pasta e sinérese 197 

A transparência do gel de amido foi determinada conforme metodologia de Craig, Maningat, 198 

Seib, & Hoseney (1989), por transmitância a 650 nm com auxílio de um espectrofotômetro. Foi 199 

utilizada uma suspensão de amido e água (1 % m/v) em banho termostático a 95 °C com 200 

agitação permanente por 15 minutos, e o resultado foi determinado pela medida do percentual 201 

de transmitância (T %) a 650 nm. A sinérese foi determinada pelo método descrito por Hood & 202 

Seifried (1974), com pequenas modificações. Resumidamente a suspensão de amido em água 203 

(5 % m/v) foi misturada e depois aquecida a 90 ºC por 30 min com agitação. O preparado foi 204 

estocado em geladeira a 7 °C durante 10 dias. O líquido liberado a partir do gel formado foi 205 

pesado e expresso em porcentagem da massa total da amostra. 206 

 207 

2.3.15 Estabilidade ao congelamento de descongelamento 208 

A estabilidade ao congelamento e descongelamento foi determinada de acordo com método de 209 

White, Abbas, & Johnson (1989). Os valores foram expressos em porcentagem de água 210 

exsudada em relação à massa inicial da pasta. 211 

 212 

2.3.16 Perfil Textural  213 

A textura da pasta foi determinada utilizando as pastas resfriadas (4º C por 24 h) formadas pelo 214 

RVA (2,5 g para ± 25 mL de água destilada, corrigida para 14 % de umidade), segundo método 215 

descrito por Hormdok & Noomhorm (2007), com modificações. As medidas foram realizadas 216 

em um texturômetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido) equipado com 217 

uma sonda cilíndrica (P/20, 20 mm de diâmetro) em temperatura controlada de 25°C, sendo 218 

perfurados a 1,0 mm/s até uma distância de 10,0 mm. Os parâmetros texturais calculados foram 219 

dureza, coesão, elasticidade e mastigabilidade. 220 

 221 

2.3.17 Estatística dos resultados 222 

Todas as avaliações foram realizadas em triplicata. Os resultados foram relatados como valores 223 

médios seguidos de desvio padrão (DP).  224 

 225 

3 Resultados e discussão 226 

 227 

3.1 Rendimento e composição centesimal  228 
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O rizoma de cará (Figura 1A) apresentou 2,96 % ± 0,023 de cinzas, 0,15 % ± 0,018 de lipídios, 229 

7,64 % ± 0,03 de proteínas, 11,45 % ± 0,67 de fibra alimentar total e 80,39 % ± 3,14 de amido 230 

(b.s.). O amido de cará (Figura 1B) apresentou 8,76 % ± 0,10 de umidade, 0,06 % ± 0,03 de 231 

cinzas, 0,9 % ± 0,16 de proteínas, 0,02 % ± 0,0019 de lipídeos, 2,14 % ± 0,12 de fibra alimentar 232 

total, 98,48 % ± 0,20 de amido total, 0,024 % ± 0,001 de fósforo, 25,38 % ± 0,67 de amilose, 233 

73,11 % ± 0,82 de amilopectina e 12,34 % ± 1,04 de rendimento na extração.  As baixas 234 

concentrações de proteína, lipídeos, cinzas e alta concentração de amido total comprovam a 235 

pureza e qualidade do amido extraído do rizoma de cará. Além disso, seu baixo teor de umidade, 236 

possibilita o uso do amido de cará como comercial, visto que sua umidade permaneceu abaixo 237 

de 13 %, de acordo com a faixa de umidade recomendada para um armazenamento seguro. O 238 

amido de cará apresentou maior teor de amido que amido de rizomas de Dioscorea pyrifolia 239 

observados por Sharlina et al., (2017) e Dioscorea alata observados por Senanayake, 240 

Ranaweera, Bamunuarachchi, & Gunaratne (2012) (92,73 e 86,81 %, respectivamente). 241 

 242 
Figura 1. Rizoma de cará (Dioscorea alata L.) (A), amido nativo de cará (B) e micrografia dos 243 

grânulos de amido nativo de cará (Dioscorea alata L.) observados por microscopia eletrônica 244 

de varredura com ampliacao de 300 x (B). 245 

 246 
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 O pH do amido de cará (6,96) ficou próximo ao reportado por Deepika, Jayaram Kumar, & 247 

Anima (2013), que observaram valores variando de 6,7 a 6,8 para rizomas indianos de 248 

Colocasia, e acima dos valores reportados para amido de D. híspida e Manihot 249 

esculenta (mandioca) observados por Mbougueng, Tenin, Scher, & Tchiégang (2012), (4,48 e 250 

5,55, respectivamente). O conhecimento do valor de pH do amido é muito importante visto que 251 

pode influenciar nas suas propriedades térmicas, de pasta e aplicação (Agudelo, Varela, Sanz, 252 

& Fiszman, 2014). 253 

O teor de amilose do amido de cará (25,38 ± 0,67 %) foi próximo de amidos comerciais como 254 

amido de milho (28,3 %) e mandioca (21,9%) e, assim , considerado pela literatura como um 255 

amido com teor de amilose normal (Przetaczek-Rożnowska, 2017; Oyeyinka & Oyeyinka, 256 

2018; Zhang et al. 2018). O teor de amilose e amilopectina do amido de cará é uma importante 257 

propriedade físico-química, visto que assumem um papel importante na natureza e 258 

funcionalidade do amido, determinando sua aplicação (Elmi Sharlina et al., 2017).  259 

A cor do amido é um parâmetro de extrema importância, visto que impacta diretamente na sua 260 

qualidade (frescor, maturidade, variedade e conveniência), podendo influenciar o apelo do 261 

consumidor (Abegunde, Mu, Chen, & Deng, 2013; Hornung et al., 2017).  Amidos com 262 

parâmetros de cor como o de cará (Figura 1B), que apresenta cor branca de alta luminosidade 263 

(98,12 ± 012) e baixos valores de croma a*(0,56 ± 0,05) e b*(1,56 ± 0,05) podem ser 264 

recomendados para uso em produtos que requerem uma cor uniforme, por exemplo, sorvetes e 265 

doces (Pelissari, Andrade-Mahecha, Sobral, & Menegalli, 2012). 266 

 267 

3.2 Morfologia do grânulo de amido 268 

A morfologia do grânulo de amido pode ser utilizada como um método de identificação do 269 

amido, visto que o tamanho, distribuição e forma do amido, de maneira singular, desempenham 270 

um papel significativo na determinação das suas propriedades funcionais (Franklin et al., 2017). 271 

A micrografia de MEV (Figura 1C) mostra que os grânulos de amido isolados dos rizomas de 272 

cará possuem forma irregular, com formato oval, elíptico e superfície lisa sem ranhuras ou 273 

poros, com tamanhos variando de 32,15 µm ± 4,57 para diâmetro maior e 17,85 ± 3,18 µm para 274 

o diâmetro menor. O amido de cará diferiu em formato e tamanho do amido de rizomas de 275 

Dioscoria pyrifolia (2,8 a 5,6 µm) reportado por Elmi Sharlina et al. (2017) e próximo do 276 

tamanho dos grânulos de amido de batata (18,5 µm) e mandioca (Dioscoria híspida) (16,9-18,0 277 

μm) observados por Niu et al. (2019) e Gomand et al. (2010), respectivamente. Diferenças de 278 

forma e tamanho ocorrem devido à diferença de espécie destes amidos, proveniente dos 279 
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diferentes fatores biológicos, bioquímicos, físico-químicos e ambientais (Abegunde et al., 280 

2013; Ashri et al., 2014; Jiang et al., 2012). Amidos com tamanhos de grânulos médios, como 281 

encontrado no amido de cará, possuem disgestibilidade mais rápida, visto que quanto menor o 282 

tamanho dos grânulos maior sua área superficial e mais rápida é sua digestão pelas amilases 283 

(Yuan, Zhang, Dai, & Yu, 2007). 284 

 285 

3.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 286 

O espectro de infravermelho do amido de cará na região de 4000-400 cm-1 evidenciou diversos 287 

grupos funcionais pela formação de bandas e picos (Figura 2). Essas bandas e picos são 288 

originados pelas vibrações das ligações presente nas moléculas de amilose e amilopectina 289 

(Flores-Morales, Jiménez-Estrada, & Mora-Escobedo, 2012). O amido de cará apresentou 290 

bandas em 3427, 2925, 1644, e 1022 a 1045 cm-1, confirmando a natureza polissacarídica do 291 

amido de cará.  292 

 293 

Figura 2. Espectroscopia de infravermelho do amido nativo de cará (Dioscorea alata L.). 294 

 295 

A banda em 3427 cm-1 é característica do estiramento e deformação do grupamento O-H 296 

constituinte da molécula de água, que está ligada por pontes de hidrogênio as moléculas que 297 

compõem o amido (Sukhija, Singh, & Riar, 2016). O pico em 2925 cm-1 está relacionado, 298 

principalmente, as mudanças no processo de retrogradação, referindo-se ao alongamento 299 

assimétrico do grupo C-H (Saikia & Konwar, 2012; Silva-Pereira, Teixeira, Pereira-Júnior, & 300 

Stefani, 2015). Os picos compreendidos entre 1000 e 1045 cm-1 estão relacionados ao grupo 301 

carbonila (C-O) das moléculas de amilopectina e amilose, sendo sensíveis as mudanças na 302 
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cristalinidade do amido (Warren, Perston, Royall, Butterworth, & Ellis, 2013; Guo et al., 303 

2019)e, por isso, amidos com padrão de raios X do tipo B, como o amido de cará, apresentam 304 

esta banda com maior intensidade (Sevenou, Hill, Farhat, & Mitchell, 2002).  305 

 306 

3.4 Distribuição das cadeias laterais da amilopectina 307 

O conhecimento sobre a estrutura molecular da amilopectina do amido de cará pode contribuir 308 

com informações fundamentais para as propriedades físico-químicas, funcionais e a possível 309 

utilização do amido para uso industrial, pois a estrutura da amilopectina está relacionada aos 310 

diferentes polimorfismo do amido (Bertoft, 2013; Rocha, Cunha, Jane, & Franco, 2011). A 311 

distribuição dos tamanhos das cadeias ramificadas da amilopectina do amido de cará pode ser 312 

visualizada na Figura 3.  313 

O amido de cará apresentou maior proporção de cadeias longas de amilopectina, com 13,5 % 314 

do tipo A (DP 6-12), 50 % do tipo B1 (DP13-24), 16,7 % do tipo B2 (DP 25-36) e 19,8% do 315 

tipo B3+ (DP>37) e comprimento médio de 25,3. Tal resultado corrobora com resultado obtido 316 

pelo difratograma de raios X (Figura 4), visto que maiores proporções de cadeias longas B1, B2 317 

e B3+  são características de amidos com padrão de cristalinidade tipo B (Pérez & Bertoft, 2010). 318 

Amidos como os de rizomas de cará, com maiores proporções de cadeias longas, possuem alta 319 

temperatura de gelatinização, resistência ao inchaço e baixa lixiviação da amilose do grânulo 320 

de amido em temperaturas elevadas (Bertoft et al., 2016; Li & Zhu, 2017). O amido de 321 

mandioca encontrado na literatura obteve maiores porporcões de cadeias curtas do que o amido 322 

de cará do presente estudo (Rocha, Cunha, Jane, & Franco 2011). 323 

 324 

 325 

Figura 3. Perfil de distribuição dos comprimentos de cadeias ramificadas da amilopectina do 326 

amido nativo de cará (Dioscorea alata L.). 327 
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3.5 Difractometria de raios X 328 

Boa parte das características funcionais e físico-químicas do amido podem ser explicadas pelo 329 

seu padrão de cristalinidade (A, B ou C) (Wang, Zhang, Li, & Gao, 2011). O espectro de 330 

difração de raios X mostrou 5 picos em 2θ, 5,63 º, 15,5 º, 17,10 º, 22,29 º e 24,03 º (Figura 4), 331 

característicos de padrão de cristalinidade do tipo B, que são cadeias que consistem de um 332 

seguimento de cadeia externa e uma parte interna em um arranjo hexagonal, com 36 moléculas 333 

de água para cada 12 resíduos de glicose (Zhu & Hao, 2019; Vamadevan & Bertoft, 2015; 334 

Denardin & Silva, 2008). Devido seu empacotamento mais organizado, os amidos com padrão 335 

de cristalinidade do tipo B, como no amido de cará, possuem uma maior resistência a digestão 336 

enzimática em comparação aos amidos com padrão de cristalinidade do tipo A, podendo ser 337 

utilizados na elaboração de alimentos funcionais que contribuem para uma melhor nutrição 338 

(Zhang et al., 2018).  339 

A cristalinidade do amido de cará (23,97 ± 1,10 %)  ficou próxima da cristalinidade do amido 340 

de variedades de batatas (22,8 a 25,6 % de cristalinidade e 24,1 a 27,2% de amilose) reportado 341 

por Guo et al. (2019) que, assim como o amido de cará, possuíam padrão de cristalinidade tipo 342 

B. Já Weber, Collares-Queiroz, & Chang (2009) observaram valores menores de cristalinidade 343 

para amido de milho ceroso e amido de milho normal (10,25 % e 13,38 %, respectivamente) 344 

com 71 %  e 27 % de amilose, respectivamente. Essas diferenças entre o nível de cristalinidade 345 

do amido de cará e os amidos de batata, milho ceroso e milho normal, reportados pela literatura,  346 

podem estar relacionadas ao teor de amilose nos diferentes tipos de amidos, uma vez que relatos 347 

anteriores sugerem que a porcentagem de cristalinidade é baixa em amidos com maior teor de 348 

amilose (Hoyos-Leyva et al. 2017; Lee & Lee, 2017).  349 

 350 
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Figura 4. Difratograma de raios X do amido de cará (Dioscorea alata L.) 351 

 352 

3.6 Poder de inchamento 353 

O poder de inchamento do amido de cará, a temperatura ambiente (25ºC), foi de 1,96±0,1 g/g. 354 

Essa absorção de água dos grânulos de amido de cará, a temperatura ambiente, corresponde à 355 

ligação das moléculas de hidrogênio, das moléculas de água, com grupos hidroxila das 356 

moléculas de amido (Sharlina et al., 2017). 357 

O poder de inchamento do amido de cará (Figura 5A) aumentou drasticamente com o aumento 358 

da temperatura de 75 ºC para 95 ºC (5,83 ± 0,22 g/g e 6,50 ± 0,15 g/g, respectivamente), ou 359 

seja, próximo da temperatura de gelatinização apresentada no termograma DSC (Figura 5D). 360 

Isso ocorre por que a alta temperatura, em excesso de água, provoca o rompimento das ligações 361 

de hidrogênio entre as moléculas presente nas zonas amorfas do amido de cará, possibilitando 362 

a entrada de água no grânulo e a formação de ligações com as moléculas de amilose e 363 

amilopectina (Man, Cai, Cai, Huai, & Wei, 2012).  O poder de inchamento do amido de cará, a 364 

temperatura de 95 ºC, foi menor que o de amido de rizomas de Dioscorea pyrifolia, observado 365 

por  Sharlina et al. (2017) (26,72 g.g-1 e 44,47% de amilose) e amido de batata (Solanum 366 

tuberosum)(29 % de amilose) reportado por Mbougueng et al. (2012). Provavelmente, essa 367 

diferença está relacionada ao alto teor de amilose apresentado pelos amidos destes rizomas 368 

(Dioscorea pyrifolia e batata), visto que a literatura correlaciona positivamente o alto poder de 369 

inchamento com a quantidade de amilose presente nas zonas amorfas do amido (Jiang et al., 370 

2012). Um valor reduzido de poder de inchamento, como o apresentado pelo amido de cará em 371 

relação aos amidos reportados na literatura, é ideal para uso como ingrediente na formulação 372 

de macarrão (Jan, Panesar, Rana, & Singh, 2017). 373 
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 374 

Figura 5. Poder de inchamento (A), amilose lixiviada (B), estabilidade do congelamento e 375 

descongelamento (C) e perfil endotérmico do (D) do amido de cará (Dioscorea alata L.). 376 

 377 

3.7 Amilose lixiviada 378 

O aumento progressivo da temperatura elevou a lixiviação da amilose do grânulo do amido de 379 

cará (Figura 5B), sendo detectável a partir de 65 ºC, 1,39 % ± 0,13. O aumento da lixiviação 380 

foi acentuado na faixa de 75, 85 e 95 ºC (14,89 % ± 1,13, 72,03 % ± 0,32 e 97,38 % ± 5,31, 381 

respectivamente), evidenciando que, a lixiviação da amilose do grânulo de amido de cará 382 

começa em temperatura próxima a temperatura de gelatinização (Figura 5D) e termina, com 383 

quase lixiviação completa, a temperatura de 95 ºC. Também é possível observar que, quanto 384 

maior foi a lixiviação da amilose maior, também, foi o  poder de inchamento observado na 385 

Figura 5A, confirmando, assim, que a alta temperatura provoca desordens dentro do grânulo de 386 

amido com quebras de ligações de moléculas de amilose, e liberação de sítios para formação de 387 

ligações com moléculas de água (Wang et al., 2011). Segundo Naguleswaran, Vasanthan, 388 

Hoover, & Liu (2010) e Zhang et al. (2017) o grau de lixiviação da amilose está relacionado, 389 

além da temperatura, com o grau de compactação das estruturas que compõem o amido 390 

(amilose-amilose ou amilose-amilopectina), interferindo significativamente na saída deste 391 

componente do grânulo. 392 

 393 
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3.8 Estabilidade ao congelamento e descongelamento  394 

A análise de estabilidade de congelamento e descongelamento do amido gelatinizado visa 395 

simular o que ocorre no ciclo da produção industrial até o consumo final  (Charoenrein, Tatirat, 396 

Rengsutthi, & Thongngam, 2011). É possível observar no gráfico (Figura 5C) que a medida 397 

que o processo de retrogradação avança, a água é exsudada em menor quantidade do gel de 398 

amido de cará (49,40 % ± 13,95 para 31,90 % ± 2,18). Essas mudanças ocorrem devido a 399 

recristalização e reassociação das moléculas de amido (amilopectina) que impedem a saída de 400 

água durante o descongelamento (Li & Zhu, 2018). Charles et al. (2016) também observaram 401 

em seu estudo a mesma tendência na exsudação da água em pastas de amido de rizomas de 402 

curcuma, diminuindo de 38 % no dia 1 para 2 % no dia 2. Portanto, a partir dos resultados 403 

obtidos, é possível afirmar que a pasta de amido de cará possui estabilidade frente as oscilações 404 

térmicas e consequentes mudanças ocorridas nos ensaios de congelamento de descongelamento 405 

possibilitando, dessa forma, a utilização do amido de cará em formulação de alimentos 406 

congelados e refrigerados. 407 

 408 

3.9 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 409 

As temperaturas de transição do amido de cará frente ao processo de gelatinização estão 410 

apresentadas no termograma de DSC (Figura 5D). Essa transição corresponde as mudanças que 411 

envolvem a ruptura da estrutura, inchamento e hidratação do amido de cará, e está relacionada 412 

a uma variedades de fatores incluindo tamanho do grânulo, proporção amilose-amilopectina e 413 

tipo de organização cristalina (Man et al., 2012; Han, Gao, Liu, Huang, & Zhang, 2013). O 414 

amido de cará apresentou uma única endotérmica durante a gelatinização (Figura 5D), com 415 

temperatura inicial de gelatinização (Tin) de 69,62 ºC ± 0,16, temperatura máxima (Tp) de Tin 416 

74,81 ºC ±0,11, temperatura final (Tf) de 82,06 ºC ± 0,16, entalpia de gelatinização (ΔHgel) de 417 

12,15 J/g ± 0,25 e faixa de temperatura de gelatinização (R) de 5,18 ºC ± 0,20. Estes resultados 418 

são validados pelo confrontamento com a análise de RVA, que também mostrou temperatura 419 

para formação de pasta próxima a 69,62 ºC. 420 

Jiang et al., (2012) e Han et al., (2013) encontraram valores de Tin e Tp próximos ao amido de 421 

cará, para amido de milho normal (Tin = 64,3 ºC , Tp = 72,8 ºC, Tf  = 81,8 ºC) e amido de 5 422 

variedades de rizomas de Dioscorea (Tin = 68,10 a 75,06°C e Tp = 74,33 a 79,76 °C), 423 

respectivamente. O amido de cará do presente estudo obteve menores Tin e Tp  que o amido de 424 

milho com alto teor de amilose, observado por Weber et al. (2009) (105,11 e 128,5 ºC, 425 

respectivamente), sugerindo que o amido de cará necessita de menor energia para iniciar a 426 
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gelatinização. Os mesmos autores atribuem essa alta Tin e Tp ao alto teor de amilose apresentado 427 

pelo amido de milho estudado, que é uma molécula que tem pouca mobilidade, e necessita de 428 

temperaturas elevadas no processo de gelatinização para que suas ligações sejam rompidas, e 429 

se estabeleçam novas ligações com a água. Essa menor temperatura inicial de gelatinização 430 

apresentada pelo amido de cará em relação a amidos com temperaturas de gelatinização mais 431 

altas é uma grande vantagem, pois permite a sugestão do emprego deste amido em processos 432 

onde um agente espessante deve gelificar a temperaturas mais baixas, ou simplesmente reduzir 433 

custos de energia durante a fabricação de produtos onde estes serão usados. 434 

 435 

3.10 Propriedades de pasta  436 

Todos os parâmetros de propriedades de pasta analisados podem ser influenciados pela fonte 437 

da planta, a pureza do amido, tamanho e forma do grânulo, composição físico-química (amilose, 438 

proteínas, lipídeos, fibras), distribuição de comprimento da cadeia ramificada da amilopectina 439 

e a interação entre os componentes presente no amido (Abegunde et al., 2013; Kim, Ren, & 440 

Shin, 2013). O amido de cará apresentou menor temperatura de pasta (72,98 ºC ± 0,22) que 441 

amidos milho normal (75 ºC), reportado por Weber et al., (2009). Isto sugere que o amido de 442 

cará apresenta forças de ligação inter e intramoleculares mais fracas que este amido, 443 

necessitando de menos energia para sua gelatinização, corroborando com o resultado obtido no 444 

termograma de DSC (Figura 5D). 445 

A viscosidade máxima (VM) (2038 cP ± 2,94) da pasta de amido de cará reflete o seu 446 

intumescimento máximo antes da desintegração, dando uma ideia do grau de resistência das 447 

forças coesivas presente no grânulo de amido de cará a uma alta temperatura (Aina, Falade, 448 

Akingbala, & Titus, 2012). A VM do amido de cará apresentou menor valor que amido nativo 449 

de arroz (3401,64 cP), reportado por Bartz et al., (2012). A VM da pasta de amido está 450 

diretamente relacionada a proporção amilose – amilopectina dentro do grânulo. Dessa forma, 451 

amido de milho ceroso (1,8 % de amilose), como o reportado por Weber et al. (2009), 452 

apresentou viscosidade máxima maior (3950 cP) que o amido de cará do presente estudo, pois 453 

o maior teor de amilose observado no amido de cará, pode restringir o inchamento do grânulo 454 

e, consequentemente, a viscosidade do sistema, devido ao desenvolvimento de uma estrutura 455 

em rede pela agregação das moléculas de amilose. 456 

A viscosidade de quebra (VQ) (656,75 cP ± 9.53) do amido de cará, propriedade de pasta que 457 

reflete a sua capacidade de suportar o aquecimento e cisalhamento, foi inferior ao amido de 458 

mandioca (3100 cP, respectivamente), observado por Zhang et al. (2017), sugerindo que o 459 
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amido de cará é mais resistente ao aquecimento e cisalhamento que este amido (Abegunde et 460 

al., 2013). Devido essa estabilidade térmica, o amido de cará pode ser utilizado como agente 461 

hidrocolóide ou espessante em alimentos que serão submetidos ao calor e tratamento mecânico 462 

sem que percam sua viscosidade, como em alimentos enlatados, sopas desidratadas ou 463 

alimentos que precisam de esterilização (alimentos para bebês) (Pelissari et al., 2012). A 464 

viscosidade de retrogradação (VR) (1735,75 cP ± 154,74) da pasta de amido de cará, 465 

propriedade de pasta reflete a capacidade de gelificação ou tendência de retrogradação do 466 

amido, foi próxima que VR da pasta do amido nativo de arroz (1709,4 cP), observado por 467 

Bartz et al. (2012).  468 

A viscosidade final (VF) (3230 ± 145,83 cP) do amido de cará corresponde à viscosidade após 469 

a pasta ser resfriada a 50ºC, devido a formação de pontes de hidrogênio com os componentes 470 

do amido que estão disponíveis para fazer essas ligações a baixas temperaturas (Huang, 2009). 471 

Esta propriedade é um parâmetro importante no uso de amido em alimentos, pois corresponde 472 

à viscosidade do produto final. A VF do amido de cará foi  próxima a VF de amido convencional 473 

como o de milho (3153 cP) observado por Weber et al. (2009). Uma viscosidade final mais 474 

baixa, como a do amido de cará, é ideal para uso em sopas prontas ou recheios de tortas que 475 

requerem uma textura menos consistente. 476 

 477 

3.11 Transparência da pasta e sinérese 478 

A transparência descreve o comportamento da pasta de amido quando a luz passa por ela. Ela 479 

pode estar relacionada com o tamanho dos grânulos, teor de amilose, relação 480 

amilose/amilopectina e poder de inchamento, influenciando no sabor e aceitação dos alimentos 481 

ao qual o amido é incorporado como ingrediente (Wang et al., 2015). O amido de cará 482 

apresentou 3,27 % ± 0,12 de transparência de pasta, sendo mais transparente que amido de 483 

rizomas de Dioscorea oposita (1,26 %) reportado por Huang et al., (2016) e  menos transparente 484 

que o amido de arroz e batata (4,2 % e 29,15 %, respectivamente), reportados por Singh, Kaur, 485 

Sandhu, Kaur, & Nishinari (2006), Mbougueng et al. (2012), respectivamente. Dessa forma, 486 

observa-se que pasta de amido de cará apresenta proximidade a pastas de amido de cereais e 487 

tuberosas, podendo ser aplicado em molhos para saladas e na confecção de pudins e sobremesas 488 

prontas, ao qual o espessante pode ter menor transparência. 489 

Com relação a sinérese, o amido de cará apresentou 27,39 % ± 3,01 de exsudação da água após 490 

10 dias de armazenamento sob refrigeração. O gel de amido de cará apresentou menor sinérese 491 

que gel de amido de tubérculos de batatas (32,45 % a 44,68 %), reportado por Abegunde et al. 492 
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(2013), e acima do valor da pasta de amido de cereal (milho) relatado por Przetaczek-493 

Rożnowska (2017) (13,6 %). Comparando a pasta de amido de cará com pasta de amido de 494 

milho com alto teor de amilose (71% de amilose e 63% de sinérese), é possível observar que a 495 

pasta de amido de cará possui menor tendência a sinérese. Isso ocorre porque a sinérese da pasta 496 

está diretamente relacionada ao teor de amilose presente no amido, pois as cadeias de amilose 497 

em maiores quantidades confere ao amido maior número de cadeias ramificadas que inibem a 498 

habilidade da amilose de formar duplas hélices longas, limitando, dessa forma, o 499 

desenvolvimento de agregados estáveis (Singh et al., 2006; Weber, Colares, & Queiroz 2008; 500 

Abegunde et al., 2013). 501 

 502 

3.12 Perfil textural  503 

 A pasta de amido de cará apresentou dureza (1,96 N  ± 0,28) próxima das pastas de amido de 504 

cereais como amaranto e arroz (1,67 N e 1,37 N, respectivamente) e amido de  mandioca (1,09 505 

N) reportados por Kong, Bao, & Corke (2009), Wang et al. (2010) e Rondán-Sanabria & 506 

Finardi-Filho (2009), respectivamente. O amido de milho com alto teor de amilose (71 %), 507 

reportado por Weber et al. (2009), apresentou maior dureza (15,91N) do que a pasta de amido 508 

de cará reportado no presente estudo. Já a pasta de amido milho com baixo teor de amilose 509 

(1,8%), reportado pelos mesmos autores, apresentou menor dureza (0,12 N), quando comparado 510 

ao amido de cará. Esta menor dureza apresentada pela pasta de amido de cará, em relação aos 511 

amidos reportados pela literatura, provavelmente é devido ao menor teor de amilose 512 

apresentado pela pasta de amido de cará, visto que esse componente do amido está 513 

positivamente correlacionado a retrogradação e, concomitantemente, a dureza da pasta de 514 

amido, segundo a literatura (Wang et al., 2010).  515 

A elasticidade do amido de cará (1,01 ± 0,04 s), capacidade da pasta  recuperar sua forma 516 

original depois que uma força de deformação é removida, foi próxima de pasta de amido de 517 

cereais tal como o trigo (0,98 s)  e maior que a elasticidade de amido de mandioca (0,815s) 518 

reportado por Zhu, Cai, Sun, & Corke (2009) e Rondán-Sanabria & Finardi-Filho (2009), 519 

respectivamente. Estes resultados sugerem que o gel de amido de cará se rompe de forma 520 

similar aos géis de amido de trigo e com mais dificuldade que géis de amido de mandioca 521 

durante a mastigação. A coesividade do amido de cará (0,322 ± 0,04), extensão em que um 522 

material pode ser deformado antes da ruptura, foi próxima da coesividade do amido de arroz 523 

(0,471) e menor que a coesividade do amido de mandioca (1,037) reportado por Sandhu, Kaur, 524 

& Mukesh (2010), e Rondán-Sanabria & Finardi-Filho (2009), respectivamente. A 525 
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mastigabilidade do gel de amido de cará (0,608 ± 013 N.s), parâmetro que mede a energia 526 

necessária para mastigar o gel até um estado estacionário de deglutição, apresentou-se próximo 527 

do gel de amido de mandioca (0,511 N.s), reportado por Rondán-Sanabria & Finardi-Filho 528 

(2009). 529 

 530 

4 Conclusão 531 

Este estudo caracterizou com sucesso o amido extraído de cará (Dioscorea alata L). A extração 532 

resultou em um rendimento de 12,34 %, 98,48 % de pureza e baixas concentrações de 533 

substâncias não amiláceas. Os grânulos de amido de cará apresentaram forma irregular, com 534 

formato oval, elíptico e superfície lisa sem ranhuras ou poros, com tamanhos variando de 32,15 535 

µm a 17,85 µm de diâmetro. A cor do amido de cará (Dioscorea alata L) apresentou 536 

características recomendadas para uso em sorvetes, sucos e doces. O amido de cará apresentou 537 

maior proporção de cadeias longas de amilopectina e padrão de cristalinidade tipo B. A 538 

endotérma de gelatinização indicou que o amido de cará tem temperatura de gelatinização 539 

menor que amidos convencionais reportados pela literatura, requerendo, dessa forma, menor 540 

energia para sua gelatinização. O amido de cará apresentou boa estabilidade térmica frente a 541 

ciclos de congelamento e descongelamento. Os resultados indicam que o amido de cará pode 542 

ser uma fonte muito importante na produção de alimentos, podendo ser aplicado em alimentos 543 

crocantes, molhos para salada e sobremesas prontas, além de alimentos que necessitam de alta 544 

temperatura, como os enlatados e alimentos para bebes. 545 
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CAPÍTULO 5 1 

ARTIGO 4. Amido fosfatado de araruta: uma nova alternativa aos amidos modificados 2 

convencionais 3 

 4 

Destaques  5 

 O amido fosfatado de araruta (AFA) pode ser um novo ingrediente alimentício 6 

 O teor de amilose aparente, cinzas e fósforo do amido de araruta aumentam com a 7 

fosfatação 8 

 Os AFAs produzem pastas mais claras e firmes que o amido nativo de milho e batata 9 

 Os AFAs apresentam pastas com alta viscosidade máxima, baixa tendência a 10 

retrogradação e viscosidade final em relação pastas de amido de milho normal 11 

 O AFA pode ser uma alternativa aos amidos nativos convencionais 12 

 13 

Resumo  14 

O objetivo do presente estudo foi modificar quimicamente o amido de araruta, utilizando 15 

tripolifosfato de sódio (TPS) em diferentes concentrações (3 a 7 %) e tempos de reação (30 a 16 

50 min), e avaliar o efeito destas variáveis sobre as propriedades físico-químicas, térmicas e de 17 

pasta do amido modificado. Tanto a dose de TPS como o tempo de reação afetaram as 18 

características químicas, térmicas e de pasta dos amidos fosfatados de araruta. A fosfatação do 19 

amido nativo de araruta elevou o teor cinzas (até 181,81%), fósforo (até 87,5 %) e amilose (até 20 

42,94%), produzindo pastas mais claras (até 63,26%), firmes (até 46,2%), e com menor 21 

tendência a retrogradação (até 5,59 %) que o amido nativo de araruta. Essas características 22 

permitem afirmar que a fosfatação pode ampliar as aplicações industriais do amido de araruta, 23 

consistindo em uma nova opção de ingrediente oriundo de planta alimentícia não convencional, 24 

com características tecnológicas que podem ser vantajosas em relação aos amidos modificados 25 

convencionais.  26 

Palavras-chave: Maranta arundinacea L.; correlação; modificação química; morfologia; 27 

amilose aparente, propriedades funcionais. 28 

 29 

1 Introdução 30 

O amido é considerado a principal fonte de energia da alimentação humana e animal, e 31 

desempenha um papel importante como matéria-prima para a indústria. O mercado de amidos 32 

vem se expandindo e se aperfeiçoando em busca de produtos com características específicas 33 
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que atendam às exigências da indústria e dos consumidores. Deste modo, a diversificação das 34 

fontes e as modificações do amido têm sido consideradas, como forma de superar limitações 35 

tecnológicas e aumentar o uso deste polímero na fabricação de alimentos e embalagens, que 36 

requeiram propriedades funcionais específicas [1,2].  37 

A modificação do amido pode ser realizada por métodos químicos (oxidação, fosfatação, 38 

acetilação, succinilação, intercruzamento de ligações), físicos (extrusão, exposição à radiação), 39 

enzimáticos, e pela combinação entre duas ou mais técnicas [3]. A fosfatação consiste na 40 

introdução de grupos fosfato na cadeia do amido, que provocam mudanças nas suas 41 

propriedades, proporcionando aumento do poder de inchamento, da solubilização em água, da 42 

viscosidade do gel, da transparência e redução da temperatura de pasta [4].  43 

O amido fosfatado pode ter grande utilidade em produtos enlatados ou congelados, devido a 44 

sua estabilidade frente a ciclos de congelamento e descongelamento [3]. Estudos relatam que a 45 

presença de radicais fosfatos na molécula de amido confere ao mesmo, poder emulsificante, 46 

podendo servir como substituto da gordura em alguns produtos. Dessa forma, os amidos 47 

modificados podem ser utilizados como um ingrediente amiláceo, geralmente, de baixo custo, 48 

de alta disponibilidade e facilidade de armazenamento[5,6]. 49 

As fontes de extração de amido são principalmente os cereais, raízes e tubérculos, e as espécies 50 

mais exploradas a nível mundial são o milho, a mandioca e a batata, entretanto, existem muitas 51 

outras plantas com potencial tecnológico e elevado rendimento de extração.  52 

A araruta (Maranta arundinacea L.), também conhecida por raruta e maranta, é uma planta 53 

originária da América do Sul, possui rizomas fusiformes muito fibrosos que acumulam amido 54 

altamente digerível, utilizado como reserva para o desenvolvimento de uma nova planta [7,8]. 55 

A araruta faz parte do grupo de plantas alimentícias não convencionais (PANC) que possuem 56 

distribuição e utilização limitada, e a caracterização de amidos fosfatados de araruta com 57 

tripolifostato de sódio (TPS) ainda não é reportada na literatura. Portanto, fazem-se necessários 58 

estudos a respeito do processo de fosfatação e das propriedades físico-químicas e funcionais do 59 

amido de araruta modificado, a fim de dar visibilidade a cultura e agregar valor ao produto, 60 

para torná-lo competitivo frente aos amidos convencionais, além de ampliar o campo de 61 

aplicação potencial na indústria. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi modificar o 62 

amido de araruta por fosfatação, e verificar o efeito da dose de tripolifosfato de sódio e do 63 

tempo de reação sobre as características físicas, químicas, morfológicas, térmicas e funcionais 64 

e, assim, incentivar o uso desse amido para fins tecnológicos. 65 

 66 
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2. Materiais e métodos 67 

 68 

2.1. Material 69 

Os rizomas de araruta, variedade Seta, foram cultivados em sistema orgânico na Fazenda Nossa 70 

Senhora Aparecida, situada no município de Hidrolândia, Goiás, Brasil (Latitude 16º57’44”S; 71 

Longitude 49º13’41”W). Os rizomas foram colhidos manualmente no mês de setembro de 72 

2017, imediatamente transportados e processados.  73 

 74 

2.2. Extração do amido de araruta  75 

Os rizomas foram submersos em água, limpos com sabão neutro e auxílio de esponjas, 76 

descascados manualmente com facas, imersos em solução 200 ppm de cloro ativo por 15 mim, 77 

e lavados em água corrente potável, cortados em cubos pequenos (aproximadamente 50 mm) e 78 

submersos em solução de metabissulfito de potássio (5 g L-1) por 15 min. A extração do amido 79 

nativo de araruta (ANA) foi realizada conforme reportada por Leonel & Cereda [9], com 80 

modificações. Os pedaços cortados de rizoma foram moídos com água potável (1:2 m/v), em 81 

liquidificador por 2 min. O homogeneizado foi filtrado em peneiras de aço inoxidável, com 82 

aberturas de 0,149 mm e 0,053 mm. A massa leitosa ficou decantando por 24 h sob 4 ºC, e o 83 

sobrenadante foi descartado. Após lavagem com água e eliminação do novo sobrenadante, o 84 

decantado foi ressuspenso em água potável, lavado com álcool absoluto P.A, filtrado em papel 85 

filtro a vácuo até obtenção de um amido branco e um sobrenadante translúcido. O amido filtrado 86 

foi seco em estufa com circulação de ar a 45 ºC por aproximadamente 12 h. O rendimento (%) 87 

foi determinado pela divisão da massa final de amido (b.s.) pela massa de rizoma de araruta 88 

sem casca (b.s.) multiplicada por 100. Os agregados obtidos após a secagem foram 89 

padronizados em peneira com malha de 0,250 mm. O amido nativo de araruta (ANA) foi 90 

armazenado em embalagem de vidro com tampa hermética até o momento das análises.  91 

 92 

2.3 Fosfatação do amido (ensaio experimental) 93 

Os amidos fosfatados de araruta (AFAs) foram obtidos com o uso de tripolifosfato de sódio 94 

(TPS), pelo método que consiste na inserção de grupos fosfatos nas cadeias de amido, conforme 95 

o método de Paschall [10]. Após a fosfatação, o amido foi submetido à diálise de acordo com 96 

metodologia proposta por Limberger et al. [11]. Com o intuito de alcançar níveis máximos de 97 

fosfatação, o delineamento composto central rotacional (DCCR) foi conduzido de forma 98 

aleatória, em esquema fatorial 22, com 8 experimentos, mais 3 pontos centrais, totalizando 11 99 
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unidades experimentais, variando a dose de TPS (3 a 7 %) e o tempo de reação (30 a 50 min), 100 

em cinco níveis codificados (-1,41; -1, 0; +1; +1,41). 101 

 102 

2.4 Morfologia dos grânulos 103 

As superfícies dos grânulos de amidos de araruta nativo e fosfatado foram visualizadas em 104 

microscópio eletrônico de varredura (Jeol, JSM-6610, cidade, USA). A amostra foi diluída em 105 

álcool etílico 1%, colocada nos stubs e metalizada com ouro. Os grânulos foram analisados com 106 

ampliação de 1500 x, 2000 x e 5000 x. 107 

 108 

2.5 Teor de cinzas, fósforo, grau de substituição (GS) e amilose aparente 109 

O teor de cinzas das amostras foi determinado por incineração a 550 ºC em forno mufla, de 110 

acordo com a AOAC [12] (método nº. 923.03). O teor de fósforo do amido fosfatado purificado 111 

foi avaliado pelo método do molibdato-azul [13], enquanto que o GS foi determinado em função 112 

do teor de fósforo diferencial [14]. O teor de amilose aparente foi determinado pelo método de 113 

afinidade com iodo, por espectrofotometria, de acordo com Juliano [15]. 114 

 115 

2.6 Transparência da pasta  116 

A transparência foi avaliada seguindo o método de Craig et al. [16]. Uma suspensão aquosa de 117 

amido (1%) foi aquecida em banho com agitação a 90 ºC por 30 min. Depois de estabilizar a 118 

pasta a temperatura ambiente, a transmitância (T %) foi medida a 650 nm em espectrofotômetro 119 

(Shimadzu Corporation, UV-1601, Kyoto, Japão). 120 

 121 

2.7 Poder de inchamento  122 

O poder de inchamento, que define a capacidade de hidratação do amido em condições 123 

específicas, foi determinado conforme o método de Anderson et al. [17], com modificações. A 124 

amostra foi solubilizada com água destilada e colocada em um banho de água com agitação a 125 

25 ºC, 55 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC e 95 ºC por 30 min. Após o tempo a amostra ficou a temperatura 126 

ambiente, depois foi centrifugada e pesado o sedimento. 127 

 128 

2.8 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 129 

As curvas de DSC foram obtidas utilizando um Calorímetro Diferencial de Varredura (TA 130 

Instruments, Q20, New Castle, UK). A amostra (2 mg b.s.) foi adicionada de água deionizada 131 

(6 μL) no porta amostra, que foi hermeticamente selado em prensa (TA Instruments, Tzero 132 
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press, New Castle, UK) e em seguida foram selados e mantido por 12 h a temperatura ambiente, 133 

para homogeneizar a umidade. A amostra foi aquecida de 40 e 100 °C a uma taxa de 134 

aquecimento de 10 °C/min. As propriedades térmicas de gelatinização (inicial, pico e final), 135 

bem como a variação de entalpia (ΔHgel) foram caracterizados com auxílio do software TA 136 

Universal Analysis (TA Instruments, New Castle, UK). 137 

 138 

2.9 Propriedades de pasta 139 

As propriedades de pasta foram determinadas com o analisador rápido de viscosidade (Newport 140 

Scientific Instruments, Rapid Visco Analyser - RVA, Hägersten, Sweden). Uma suspensão de 141 

2,5 g de amido e aproximadamente 25 g de água destilada (14 % de umidade) foi submetida a 142 

um ciclo controlado de aquecimento e resfriamento sob cisalhamento constante. A amostra foi 143 

mantida a 50 °C por 1 min, aquecida a 95 °C (6°C/min), mantida a 95 °C por 2,7 min, resfriada 144 

até 50 °C (6°C/min) e mantida nesta temperatura por 2 min.  145 

 146 

2.10 Dureza  147 

As pastas formadas no RVA em recipientes de alumínio foram seladas com filme PVC e 148 

mantidos a 4º C por 24 h. O perfil de textura (Texture Profile Analysis - TPA) foi determinado 149 

de acordo com Hormdok & Noomhorm [18], com modificações. Texturômetro (TA-XTplus, 150 

Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido), equipado com uma sonda cilíndrica (P/20) foi 151 

utilizado. Os géis foram perfurados em dois ciclos a 1 mm/s até 10 mm de profundidade.  152 

 153 

2.11 Análise dos resultados 154 

Os resultados foram avaliados por análise de variância (Anova), os modelos de regressão 155 

múltipla ajustados apenas com os termos significativos (p < 0,05); e os gráficos de curva de 156 

nível construídos com auxílio de software [19]. E ainda, os coeficientes de correlação de 157 

Pearson (r) entre todas as variáveis resposta, a 5% de probabilidade, também foram calculados. 158 

 159 

3. Resultados e discussão 160 

 161 

3.1 Morfologia dos grânulos 162 

Os grânulos de amido fosfatado de araruta (AFAs) apresentaram morfologia semelhante, 163 

independentemente da dose de TPS e do tempo de reação, com superfície relativamente lisa, 164 

formato oval, e com bordas bem definidas (Figura 1B), semelhante ao amido nativo de araruta 165 
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(ANA) (Figura 1A). No entanto, os grânulos de AFAs apresentaram ranhuras e orifícios, 166 

provavelmente, originadas durante a fosfatação (Figura 1B e C, indicados pela seta). Estas 167 

características são consistentes com as de amido de milho fosfatado, observadas por Koo, Lee, 168 

& Lee [20], que também relataram estas pequenas alterações na estrutura de seus grânulos. Xu 169 

et al. [21] também reportaram ranhuras na superfície de grânulos de amido fosfatado de batata, 170 

concordando com as micrografias dos AFAs do presente estudo. 171 

 172 

Figura 1. Micrografia eletrônica de varredura de amido nativo de araruta com ampliação de 173 

1500 x (A) e amido fosfatado de araruta com aplicação de 2000 x (B) e 5000 x (C). 174 

 175 

3.2 Teor de cinzas, fósforo, grau de substituição (GS) e amilose 176 

A fosfatação com os níveis de TPS e tempo de reação, empregada nos amidos de rizomas de 177 

araruta, produziu amidos fosfatados com diferentes teores de cinzas, fósforo, GS e amilose 178 

(Apêndice 1A e 1B). O conteúdo de umidade dos AFAs variou de 8,62 g 100 g-1 a 10,74 g 100 179 

g-1 (Apêndice 1B). Os níveis de TPS e o tempo de reação afetaram de forma significativa (p < 180 

0,05) o teor de cinzas (Apêndice 1C), com o efeito de TPS linear positivo e TPS quadrático 181 

negativo, indicando a existência de uma área de máximo no gráfico; e com o efeito do tempo 182 

quadrático positivo, indicando uma área de mínimo (Tabela 1). Os maiores teores de cinzas dos 183 

AFAs (0,24 g 100 g-1 a 0,31 g 100 g-1) foram alcançados em elevados níveis de TPS (5 % a 184 

6,41 %) e de tempo de reação (47 min a 50 min) (Figura 2A). O ANA apresentou menor teor 185 

de cinzas (0,11 ± 0,01 g 100 g-1) que os AFAs (0,16 g 100 g-1 a 0,31 g 100 g-1), provavelmente 186 

devido ao processo de modificação ter aumentado o teor de fósforo, visto que o teor cinzas 187 

apresentou correlação positiva com a concentração de TPS (r = 0,68, p < 0,05) (Apêndice 1H).  188 

 189 

 190 
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 191 

Tabela 1. Modelos de regressão ajustados, coeficiente de determinação ajustado (R2
aj), nível 192 

de significância (p) e de falta de ajuste (FA) de cada característica do amido de araruta 193 

modificado em função da dose de tripolifosfato de sódio (X1) e do tempo de reação (X2). 194 

Fator Modelo R2
aj p FA 

Cinzas1 y = -1,44 + 0,19X1 - 0,02X1
2 - 0,0007X2

2  0,87 0,03 0,38 

Fósforo2 y = 0,31 - 0,12X1 + 0,015X1
2 + 0,004X2 0,94 0,04 0,74 

Grau de substituição y = 0,008 + 0,006X1 - 0,0000003X2
2 0,92 0,02 0,40 

Amilose2 y = 20,83 + 0,27X1 - 0,09X1
2 + 0,65X2 - 

0,01X2
2 + 0,03X1X2 

0,98 0,01 0,08 

Poder de inchamento 

a 25°C3 

y =1,69-0,13X1+0,018X1
2+0,006X2 0,71 0,04 0,14 

Poder de inchamento 

a 75°C3 

y = -0,423 + 1,70X1 + 0,22X2 - 0,04X1X2 0,70 0,03 0,15 

Poder de inchamento 

a 85°C3 

y = 10,52 + 0,18X1 - 0,000094X2
2 0,74 0,02 0,17 

Poder de inchamento 

a 95°C3 

y = 12,62 - 0,06X1 + 0,007X2 0,75 0,02 0,13 

Transparência do gel3 y = -37,16 + 1,52X1 + 3,25X2 - 0,04X2
2 0,87 0,01 0,05 

Temperatura inicial 

de gelatinização4 

y = 67,74 - 0,09X1 - 0,01X2 0,70 0,05 0,30 

Entalpia de 

gelalinização5 

y = 11,49 - 0,13X1 - 0,01X2 0,84 0,04 0,24 

Viscosidade Máxima6 y = -849,40 - 28,10X1 - 30,84X1
2 + 246,49X2 

- 0,42X2
2 + 7,17X1X2 

0,90 0,01 0,01 

Viscosidade de 

quebra6 

y = 3272,93 - 231,04X1 - 38,42X1
2 - 0,92X2

2 + 

14,58X1X2 

0,98 0,01 0,05 

Tendência a 

retrogradação6 

y = 565,40 - 13,41X1 - 1,99X1
2 + 26,30X2 - 

0,38X2
2 + 0,74X1X2 

0,92 0,03 0,07 

Temperatura de 

pasta4 

y = 71,54 - 0,16AX1 + 0,01AX1
2 - 0,07X2 + 

0,0007X2
2 - 0,000002X1X2 

0,79 0,04  0,35 

Viscosidade final6 y = 1603,28 - 22,38X1 + 47,44X2 - 0,56X2² 0,73 0,03 0,11 

Dureza 7 y = 7,16 - 0,28X1
2 - 0,004X2

2 + 0,08X1X2 0,84 0,04 0,32 
 1 g 100 g-1; 2 %; 3 g /g; 4 ºC; 5 J g-1; 6 cP; 7 N. 195 

Efeitos positivos lineares e quadráticos de TPS e linear do tempo de reação alteraram o teor de 196 

fósforo dos AFAs (p < 0,05) (Apêndice 1C). Os maiores níveis de fósforo (0,031 % a 0,039 %) 197 

foram alcançados acima de 6,4 % de TPS e 47 min de reação (Figura 2B). Os AFAs 198 

apresentaram maiores teores de fósforo (0,210 % a 0,390 %) que o ANA (0,0208 %), indicando 199 

que dependendo das condições utilizadas, a fosfatação foi eficiente na inserção de grupos 200 

fosfatos nas cadeias de amido. O teor de fósforo obteve correlação positiva com a concentração 201 

de TPS (r = 0,7, p < 0,05). Os AFAs apresentaram maiores teores de fósforo que amidos 202 

convencionais tais como: milho normal, trigo, batata e mandioca (0,02 %, 0,06 %, 0,08 % e 203 
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0,01 %, respectivamente), reportados por Jobling [4]. Todos os AFAs apresentaram teor de 204 

fósforo dentro do máximo estabelecido pelo Codex alimentarium, o qual preconiza o teor de 205 

fósforo de no máximo 0,5 % em amidos fosfatados [22].   206 

(A)      (B) 207 

  

  

Figura 2. Teores de cinzas (A), fósforo (B), grau de substituição (C) e amilose (D) dos amidos 208 

fosfatados de araruta (AFAs) em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo 209 

de reação (min). 210 

 211 

O efeito linear positivo de TPS e o quadrático negativo do tempo foram significativos (p < 0,05) 212 

para GS dos AFAs (Apêndice 1C). O maior GS foi determinado com a maior concentração de 213 

TPS (7 %) independentemente do tempo de reação, que afetou muito pouco a resposta (Figura 214 

2C). O GS obteve alta correlação positiva com a concentração de TPS (r = 0,82, p < 0,05), 215 

confirmando que a substituição dos grupos hidroxila da unidade de D-glicose pelo fosfato na 216 

cadeia de amido está diretamente relacionada com a concentração do reagente utilizada durante 217 

o processo de modificação. Os AFAs, por apresentarem elevado GS, é interessante para 218 

utilização em dietas com restrição de calorias, visto que a fosfatação reduz a sua disgestibilidade 219 

[23]. Essa redução da disgestibilidade pode ser atribuída a resistente ligação proporcionada pela 220 

molécula de fosfato, que dificulta o acesso da amilase às ligações glicosídicas da molécula de 221 

(C) (D) 
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amido. Devido à baixa disgestibilidade dos AFAs, que depende do GS obtido, e que está 222 

diretamente relacionado à dose de TPS utilizada na fosfatação, o produto pode apresentar maior 223 

ou menor grau de semelhança à fibra alimentar. 224 

Todos os parâmetros do modelo matemático completo foram significativos (p < 0,05) para o 225 

teor de amilose (Apêndice 1D). Os maiores teores de amilose dos AFAs (36,43 % - 36,95 %) 226 

foram alcançados com concentrações de TPS entre 6,4 a 7 % e tempos de reação entre 40 e 48 227 

min (Figura 2D). O teor de amilose dos AFAs variou de 35,21 % a 36,95 % (Apêndice 1A), e 228 

foram superiores ao do ANA (25,85 % ± 0,67). Provavelmente, devido à introdução dos grupos 229 

fosfato na cadeia de amido, visto que o teor de amilose apresentou correlação positiva com a 230 

concentração de TPS (r = 0,75, p < 0,05) e teor de fósforo (r = 0,69, p < 0,05). Os grupos 231 

fosfatos nos amidos nativos se encontram monoesterificados nas posições C3 e C6
 de uma 232 

pequena fração de cadeias longas de amilopectina em proporções de 38 e 61 %, respectivamente 233 

[24]. A repulsão iônica gerada por estes grupos volumosos enfraquece as forças de associação 234 

entre as moléculas, aumentando sua capacidade de ligação com a água e grupos hidroxilas, que 235 

unidos podem provocar a ruptura da cadeia da amilopectina, dando origem a duas moléculas de 236 

amilose e, dessa forma, aumentar o teor de amilose como nos AFAs [25]. Fonseca et al. [26] 237 

também encontraram maiores teores de amilose em amido de batata modificado quimicamente 238 

quando comparado ao amido nativo. Os AFAs apresentaram maiores teores de amilose que o 239 

amido de milho normal (28,3 %), relatado por Betancur et al. [27]. Todos os tratamentos dos 240 

AFAs apresentaram teores de amilose acima de 30 %, podendo ser considerados amidos com 241 

alto teor de amilose, de acordo com Moore, Tuschhoff, Hastings, & Schanefelt [28]. Os amidos 242 

com alto teor de amilose são interessantes para produção de filmes biodegradáveis, pois as 243 

cadeias lineares de amilose tem a capacidade interagir entre si por ligações de hidrogênio em 244 

maior extensão do que as cadeias ramificadas de amilopectina, produzindo filmes mais 245 

resistentes. Além disso, estes amidos possuem uma característica de formar redes estruturais 246 

que facilitam na formação de microcápsulas durante a secagem por atomização, sendo excelente 247 

como material para microencapsulação [29]. 248 

 249 

3.3 Poder de inchamento (PI) e transparência da pasta 250 

O valor determinado para o poder de inchamento (PI) a 25 ºC (1,70 g/g) e a 65 ºC (1,93 g 100 251 

g/g) do ANA situaram-se dentro da faixa de valores verificados para o poder de inchamento a 252 

25 °C dos AFAs (1,65 a 1,93 g/g). Já os valores do PI a 55 °C e a 65 ºC dos AFAs variaram de 253 

1,69 g/g a 1,82 g/g e de 1,85 g/g a 2,01 g/g, respectivamente. Os valores de PI a 25 ºC dos AFAs 254 
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foram inferiores aos reportados para amidos modificados de Canna indica por hidrólise ácida 255 

e succinilação (2,4 g/g e 2,7 g/g, respectivamente), de acordo com Rahim, Gs, & Jusman [30]. 256 

Apenas os modelos para PI a 75 °C, 85 °C e 95 ºC dos AFAs foram significativos (p < 0,05) 257 

(Apêndices 1E). O efeito linear da concentração de TPS foi significativo (p < 0,05) nos três 258 

modelos (positivo para 75 °C e 85 °C e negativo para 95°C), assim como o efeito linear positivo 259 

do tempo de reação para 75 e 95 °C, o efeito quadrático negativo do tempo de reação para PI a 260 

85 °C, e o efeito negativo da interação da dose de TPS com o tempo de reação (Tabela 1). Os 261 

maiores valores de PI a 75 ºC (9,78 g/g a 9,89 g/g) foram alcançados em um intervalo de 262 

concentração de TPS entre 6,4 % e 7 % e tempo de reação de 33 a 40 min, ou de 3,59 % a 3 % 263 

e de 47,07 a 50 min (Figura 3A); enquanto, os maiores valores de PI a 85 ºC (11,83 g/g a 11,98 264 

g/g) e a 95 ºC (13,23 g/g a 13,37 g/g) foram determinados no intervalo de concentração entre 265 

6,4 % e 7 % e tempos de reação entre 47 a 50 min (Figuras 3B e 3C).  266 

Os valores de PI a 75 ºC (8,14 g/g a 9,89 g/g), a 85 ºC (11,17 g/g a 11,98 g/g) e a 95 ºC (13,08 267 

a 13,37 g/g) dos AFAs (Apêndice 1A) foram maiores que os PI determinados para o ANA a 268 

mesmas temperaturas (4,92 g/g, 4.88 g/g e 4,90 g/g, respectivamente). O aumento do PI dos 269 

AFAs com a concentração de TPS indica que a hidrofilicidade dos grânulos tende a melhorar 270 

com a fosfatação. O que pode ser confirmado pela correlação positiva do PI a 85 ºC e 95 ºC 271 

com a concentração de TPS (r = 0,71 e r = 0,73, respectivamente, p < 0,05), e também pela 272 

correlação positiva do PI a 75 °C com o teor de fósforo e grau de substituição (r = 0,67 e r = 273 

0,68, respectivamente, p < 0,05). 274 
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Figura 3. Poder de inchamento a 75 ºC (A), poder de inchamento a 85 ºC (B), poder de 275 

inchamento a 95 ºC (C), transparência da pasta (D), temperatura inicial de gelatinização (E) e 276 

entalpia de gelatinização (F) dos amidos fosfatados de araruta (AFAs) em relação à 277 

concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min). 278 

 279 

Rahim, Gs, & Jusman [30] trabalhando com amido fosfatado de Arenga pinnata, também 280 

relataram uma tendência de aumento do PI com o aumento da concentração de TPS, obtendo 281 

valores inferiores (7,43 g/g a 8,59 g/g) aos obtidos no presente estudo que, provavelmente, é 282 

devido a diferenças no comprimento das cadeias de amilopectina entre as fontes. Gao et al. [31] 283 

também observaram a mesma tendência com a fosfatação de amidos de milho. Segundo Sechi 284 

& Marques [32], esse aumento do PI com a fosfatação do amido, é devido à introdução dos 285 

grupos fosfato às moléculas de amido, os quais promovem efeito repulsivo entre as cadeias, 286 

facilitando a penetração da água, resultando em maior capacidade de inchamento.  287 

Uma das desvantagens dos amidos nativos é a sua baixa absorção de água [33]. Assim, de 288 

acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que a modificação por fosfatação foi 289 

capaz de aumentar o poder de inchamento, o que pode ampliar as possibilidades de aplicação o 290 

amido de araruta na indústria de alimentos. 291 

(C) (D) 

(E) (F) 
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O efeito linear positivo da concentração de TPS e do tempo de reação, assim como o efeito 292 

quadrático negativo do tempo de reação foram significativos (p < 0,05) para a transparência da 293 

pasta dos amidos fosfatados (Tabela 1, Apêndice 1D). Os maiores valores de transparência da 294 

pasta (43,07 % a 45,55 %) foram alcançados na área do gráfico entre 6,4 % a 7 % de TPS e 40 295 

min a 47 min de tempo de reação (Figura 3D). 296 

A transparência da pasta dos AFAs variou entre 35,12 % e 45,55 % (Apêndice 1A), valores 297 

maiores que os do ANA (27,9 % ± 1,69). Portanto, a fosfatação do ANA foi eficiente para a 298 

obtenção de pastas mais claras. Segundo Liu, Ramsden, & Corke [34], a obtenção de pastas 299 

mais claras de amido de milho modificado por fosfatação, como observado nos AFAs, é 300 

alcançada devido à introdução dos grupos fosfatos nas cadeias de amido, que provocam a 301 

repulsão entre as mesmas, aumentando sua hidratação, com maior passagem de luz ao invés 302 

desta ser refletida e, portanto, melhor transmitância de luz resultando em pastas mais 303 

transparentes. O que pode ser confirmado pela correlação positiva da transparência das pastas 304 

dos AFAs com o teor de fósforo (r = 0,77, p < 0,05), GS (r = 0,70, p < 0,05) e PI a 95 ºC (r = 305 

0,67, p < 0,05). As pastas formadas pelos AFAs apresentaram maior transparência que as pastas 306 

de amidos de mandioca fosfatados (1,9 a 21,23 %) [35], amido de milho nativo (20 %) [36], e 307 

amido de batata nativo (24,64 %) [37]. Dessa forma, ficou evidenciado que a fosfatação do 308 

amido de araruta pode fornecer uma melhor transparência de pasta que amidos convencionais. 309 

 310 

3.4 Propriedades térmicas 311 

Para o modelo ajustado de temperatura de pico (Tp)
 foram significativos os efeitos lineares e o 312 

tempo quadrático negativos, bem como a interação entre os fatores lineares também negativa 313 

(Tabela 1). Já para temperatura final (Tf) foram significativos o efeito linear de TPS negativo 314 

TPS e tempo quadrático e a interação entre os fatores lineares, todos positivos (Apêndice 1D). 315 

Os AFAs apresentaram temperatura de pico (Tp) variando de 66,69 ºC a 73,76 ºC (Apêndice 316 

1A) e inferiores a determinada para o ANA (74,81 ºC ± 0,11); e temperatura final (Tf) entre 317 

83,33 ºC a 85,12 ºC, superiores à do ANA, de 82,06 ºC ± 0,16. Em relação à temperatura inicial 318 

de gelatinização (Tin) e a entalpia de gelatinização (ΔHgel) dos AFAs, os efeitos lineares 319 

negativos da concentração de TPS e do tempo de reação (p < 0,05) foram significativos 320 

(Apêndice 1F), e o fator que mais afetou as respostas foi a dose de TPS (Tabela 1). Os menores 321 

valores de Tin e ΔHgel dos AFAs foram alcançados em concentrações acima de 6,4 % de TPS e 322 

47 min de reação (66,55 ºC a 66,57 ºC; 10,02 J g-1 a 10,19 J g-1, respectivamente) (Figura 3E e 323 

3F).  324 
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Ascheri et al. [38] observaram a mesma tendência em amidos fosfatados de Solanum 325 

lycocarpum, onde houve diminuição da Tin e ΔHgel com o grau de fosfatação, concordando com 326 

os resultados obtidos no presente estudo. Xu et al. [21] observaram correlação negativa entre o 327 

teor de fósforo e a temperatura de gelatinização do amido, indicando que um alto teor de fosfato 328 

leva à diminuição das temperaturas de gelatinização dos amidos. O mesmo ocorreu no presente 329 

estudo, onde Tin e ΔHgel obtiveram correlações negativas com a concentração de TPS (r = -0,72 330 

e r = -0,86, respectivamente; p < 0,05). Segundo Blennow & Engelsen [39], essa correlação 331 

negativa de Tin e ΔHgel com a concentração de TPS ocorre devido à inserção do fosfato nas 332 

cadeias de amido, o qual interrompe a conformação de dupla hélice entre as cadeias, impedindo, 333 

assim, o empacotamento cristalino ideal, necessitando de menos energia para sua gelatinização.  334 

Os AFAs apresentaram Tin variando entre 66,55 ºC e 66,92 ºC, e ΔHgel de 10,02 J g-1 a 10,64 J 335 

g-1 (Apêndice 1A), valores inferiores ao determinado para o ANA, de 69,62 ºC ± 0,16 e 11,77 336 

J g-1 ± 1,40, respectivamente. A diferença da Tin e ΔHgel entre os AFAs e o ANA pode ser devido 337 

ao efeito de desorganização das cadeias de amido, provocado pela fosfatação, pois segundo 338 

Zhang et al. [40], a ΔHgel reflete a perda da ordem das duplas hélices. Os AFAs apresentaram 339 

Tin  dentro da faixa encontrada para amidos de batata com diferentes teores de fósforo (55,4 - 340 

76,4 ºC) [41], mas ΔHgel superiores (17,2 J g-1  a 18,1 J g-1) aos obtidos no presente estudo. Os 341 

AFAs também apresentaram ΔHgel menores que os de amidos nativos de batata (11 J g-1) [7], e 342 

valores próximos de Tin ao do reportado para o milho normal (T in = 64,3 ºC) [42]. 343 

 344 

3.5 Propriedades de pasta e dureza  345 

Os modelos foram significativos (p < 0,05) para viscosidade máxima (VM), viscosidade de 346 

quebra (VQ), tendência a retrogradação (RT) e temperatura de pasta (TP) (Apêndice 1B). O 347 

efeito linear negativo da concentração de TPS e o quadrático negativo do tempo de reação foram 348 

significativos para todos os modelos (p < 0,05), exceto o quadrático do tempo que foi positivo. 349 

Já o efeito linear do tempo de reação, o quadrático da concentração de TPS e a interação TPS 350 

x tempo de reação, foram significativos para todos estes modelos (Apêndice 1G). Os maiores 351 

valores de VM (3932 cP a 4058 cP) (Apêndice 1A) foram determinados na área do gráfico entre 352 

3,6 % a 5,0 % de TPS e 32 min a 47 min de tempo de reação (Figura 4A).  353 
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Figura 4. Viscosidade máxima (A), viscosidade de quebra (B), viscosidade de retrogradação 354 

(C), temperatura de pasta (D), viscosidade final (E) dureza do gel (F) do amido fosfatado de 355 

araruta (AFA) em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação 356 

(min). 357 

 358 

O ANA apresentou VM de 4827,25 cP ± 60,71, valor menor que os verificados nos AFAs, entre 359 

3604 cP - 4058 cP (Apêndice 1B). A diminuição de VM com a fosfatação indica uma maior 360 

interação entre os componentes dos grânulos na presença dos grupos fosfatos, os quais reforçam 361 

as regiões amorfas em amidos fosfatados [43].  Ribeiro, Ascheri & Ascheri [44], ao analisar 362 

amidos fosfatados de Swartzia burchelli, observaram valores de VM (2720 cP – 3058 cP) 363 

inferiores aos determinados para os AFAs aqui reportados.  364 

(B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(A) 
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Os menores valores de VQ foram alcançados na área com as maiores concentrações de TPS 365 

(6,4 % – 7 %) e menores tempos de reação (30 min - 33 min). Em menores concentrações de 366 

TPS (3 % - 3,6 %) também foi possível obter as menores VQ, quando utilizados maiores tempos 367 

de reação (47 min - 50 min) (Figura 4B). A VQ dos AFAs (2300 cP – 2651 cP) (Apêndice 1B) 368 

foi menor que a VQ do ANA (3006 cP ± 40,84). Em relação a amidos nativos convencionais, 369 

os AFAs apresentaram VQ próxima de pastas de amido de milho  ceroso (2282 cP) e maior que 370 

pasta de amido de milho normal (1002 cP)[45]. Uma baixa viscosidade de quebra, como 371 

encontrado nos AFAs, confere a estes amidos maior estabilidade para o processamento térmico 372 

e mecânico, podendo ser aplicado na produção de alimentos que envolvam calor e tratamento 373 

mecânico, como em alimentos enlatados. 374 

As menores RT foram observadas nos AFAs modificados com maiores concentrações de TPS 375 

(6,4 % – 7,0 %) e menores tempos de reação (32,92 min a 40 min), e também sob baixas 376 

concentrações de TPS (3,0 % - 3,6 %), porém com maiores tempos de reação (47 - 50 min) 377 

(Figura 4C). Os AFAs apresentaram valores de RT oscilando entre 996 cP – 1039 cP (Apêndice 378 

1B) que, de forma geral, foram menores que o determinado para o ANA (1055 cP ± 39,36). A 379 

diminuição RT com a modificação se fez pela adição de grupos fosfato volumosos, que impõem 380 

um efeito inibitório sobre o realinhamento das cadeias de amido durante o resfriamento [46]. 381 

Wischmann et al. [47] atribuíram as mudanças ocorridas na RT de amido de batata fosfatado, 382 

também a possíveis alterações no comprimento das cadeias de amilopectina, visto que, 383 

constataram correlação positiva entre o grau de fosforilação e a retrogradação dos géis. 384 

Os AFAs apresentaram menores RT (996 cP a 1039 cP) quando comparados com os amidos de 385 

milho normal (1218 cP) [45]. O que indica a maior estabilidade dos AFAs quando comparado 386 

ao amido convencional. Para a indústria de alimentos, baixos valores de RT são interessantes, 387 

pois sinalizam maior estabilidade da pasta de amido a frio [48]. 388 

Os AFAs apresentaram valores ligeiramente menores de TP (69,10 - 69,52 ºC) (Apêndice 1B) 389 

que o ANA (69,74 ºC ± 0,20). A TP dos AFAs também apresentou correlação negativa com a 390 

concentração de TPS (r = -0,74, p < 0,05) e com o teor de fósforo (r = -0,77, p < 0,05), indicando 391 

que a TP é diminuída com o aumento da concentração de TPS na fosfatação e teor de fósforo 392 

nos AFAs. Esta diminuição na TP foi atribuída à incorporação de grupos funcionais na estrutura 393 

do amido, neste caso, os grupos fosfato, que diminuem as forças atrativas na região amorfa, 394 

enfraquecendo as ligações de hidrogênio intermoleculares e intramoleculares do grânulo e, 395 

consequentemente, formando pastas com temperaturas mais baixas [38]. Os AFAs 396 
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apresentaram valores de TP menores que os amidos de inhame e milho normal (77,3 ºC e 84 397 

ºC, respectivamente) [49].  398 

A viscosidade final (VF) obteve correlação negativa com a concentração de TPS, indicando que 399 

a fosfatação afeta de forma inversamente proporcional a VF. Portanto, quanto maior a 400 

concentração de TPS (6,4 % a 7 %) menores os valores de VF (2382 cP a 2474 cP) (Figura 4E), 401 

enquanto maiores valores de VF foram obtidos em baixas concentrações de TPS (3 % a 3,6 %), 402 

porém com maior tempo de reação (40 min a 47 min).  A VF foi maior no ANA (2776,75 cP ± 403 

13,04) do que nos AFAs, que apresentaram valores inferiores (2382,25 cP a 2506 cP) (Apêndice 404 

1B). Do ponto de vista da indústria de alimentos, a VF é muito importante para avaliar a 405 

qualidade do amido, uma vez que a fluidez pode interferir no escoamento do produto e, 406 

consequentemente, no dimensionamento de equipamentos em uma linha de produção. 407 

Os efeitos quadráticos negativos da concentração de TPS e do tempo de reação, e o efeito 408 

positivo da interação TPS x tempo afetaram a dureza do gel (p < 0,05) (Tabela 1) (Apêndice 409 

1C). A área de máxima dureza da pasta dos AFAs foi estabelecida entre 5 e 6,4 % de TPS e 40 410 

a 47,7 min de tempo de reação (Figura 4F). A fosfatação do ANA aumentou a dureza da pasta, 411 

visto que os AFAs apresentaram dureza entre 6,16 N e 8,45 N (Apêndice 1B), enquanto o ANA 412 

de 5,78 N ± 0,52. Os AFAs apresentaram maior interação entre as moléculas, resultando em 413 

maior dureza da pasta, impedindo que as partículas se desprendam e grudem na superfície do 414 

equipamento (ou na boca). Na fosfatação do amido de araruta, o aumento da amilose, pode ser 415 

o fator que mais contribuiu para a dureza das pastas, visto que o teor de amilose se correlacionou 416 

positivamente com a dureza (r = 0,74, p < 0,05), e esta com a tendência a retrogradação (r = 417 

0,60, p < 0,05). Estas correlações já foram relatadas por Sandhu & Singh [50], Steffolani et al., 418 

[51] e Wang et al. [52]. Segundo os primeiros, pastas com maior rigidez apresentam maior teor 419 

de amilose, pois a firmeza é causada, principalmente, pela retrogradação do amido, atribuída à 420 

formação de associações entre as moléculas.  421 

Considerando as características avaliadas dos AFAs, pode-se supor que ele poderia ser utilizado 422 

como ingrediente em diferentes produtos alimentícios, incluindo produtos de panificação, 423 

recheios de tortas, molhos e sopas enlatados, alimentos congelados, alimentos para bebês, 424 

salgadinhos, molhos para salada e revestimentos biodegradáveis. 425 

 426 

4 Conclusão 427 

Tanto a concentração de tripolifosfato de sódio como o tempo de reação afetam as 428 

características químicas, térmicas e funcionais dos amidos fosfatados de araruta. A fosfatação 429 
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do amido nativo de araruta elevou o teor cinzas, fósforo, e amilose nos amidos fosfatados, além 430 

de produzir pastas mais claras, firmes, e com menor tendência a retrogradação e temperatura de 431 

pasta, além de maior poder de inchamento. Essas características permitem afirmar que a 432 

fosfatação pode ampliar as aplicações industriais do amido de araruta, consistindo em uma nova 433 

opção de ingrediente oriundo de planta alimentícia não convencional, com características 434 

tecnológicas que podem ser vantajosas em relação aos amidos modificados convencionais. 435 

Novos estudos são importantes para verificar o potencial do novo ingrediente em alimentos e 436 

outras aplicações. 437 
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APÊNDICE 1 

 

Apêndice A. Resultados das análises cinzas (CZ), propriedades térmicas (Tin, Tp, Tf e ΔHgel), fósforo (FO), grau de substituição (GS); amilose 

(AM); transparência (TR); poder de inchamento a 75º C (PI 75), poder de inchamento a 85 ºC (PI 85) e poder de inchamento a 95 ºC (PI 95) do 

amido modificado de araruta. 

 

 

Tratamento CZ 

(g.100g-1) 

Tin (ºC) Tp (ºC) Tf (ºC) ΔHgel (J/g) TR (%) FO (%) GS AM (%) PI 25 PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 

T1 
0,29±0,016 66,57±0,011 66,69±0,04 85,12±0,02 10,02±0,01 44,87±0,36 0,37±0,04 0,042±0,001 36,92±0,04 1,82±0,27 1,85±0,02 9,80±0,88 11,89±1,20 13,31±0,23 

T2 
0,24±0,005 66,90±0,04 73,32±0,06 83,44±0,15 10,18±0,04 42,05±0,86 0,31±0,02 0,044±0,006 35,76±0,34 1,79±0,03 2,01±0,24 9,78±0,87 11,83±0,87 13,28±0,99 

T3 
0,18±0,012 66,97±0,02 73,63±0,15 83,84±0,03 10,53±0,01 40,70±0,01 0,30±0,02 0,026±0,007 35,26±0,20 1,76±0,08 1,85±0,03 9,62±0,43 11,59±0,14 13,23±0,03 

T4 
0,17±0,017 66,99±0,04 73,61±0,10 83,77±0,03 10,64±0,04 35,12±0,14 0,21±0,01 0,025±0,003 35,19±0,48 1,71±0,05 1,87±0,81 8,14±1,37 11,17±0,14 13,08±0,96 

T5 
0,27±0,023 66,55±0,26 69,76±0,23 84,03±0,04 10,19±0,08 45,55±0,57 0,39±0,01 0,055±0,003 36,95±0,35 1,93±0,44 1,88±0,40 9,89±0,74 11,98±1,11 13,37±0,07 

T6 
0,24±0,008 66,68±0,14 73,36±0,03 83,58±0,28 10,31±0,08 44,95±0,03 0,30±0,02 0,034±0,007 35,80±0,66 1,86±0,40 1,86±0,04 9,75±1,22 11,23±1,02 13,33±0,40 

T7 
0,20±0,019 66,92±0,07 72,41±0,19 83,33±0,02 10,56±0,13 35,47±0,06 0,23±0,02 0,032±0,007 35,23±1,10 1,65±0,01 1,85±0,13 9,35±0,10 11,18±0,61 13,15±0,33 

T8 
0,16±0,010 66,90±0,16 73,49±0,12 84,63±0,03 10,57±0,07 41,27±0,02 0,27±0,02 0,031±0,004 35,21±1,17 1,68±0,01 1,89±0,23 9,29±0,72 11,21±0,60 13,12±0,39 

T9 
0,31±0,014 66,89±0,04 73,28±0,11 83,33±0,01 10,38±0,10 43,35±0,04 0,29±0,01 0,045±0,001 36,47±0,23 1,72±0,13 1,89±0,17 9,8±1,04 11,84±0,85 13,16±1,54 

T10 
0,28±0,028 66,78±0,02 73,29±0,02 83,42±0,14 10,44±0,07 43,75±0,05 0,26±0,02 0,042±0,005 36,43±0,81 1,74±0,03 1,85±0,05 9,61±1,52 11,81±1,19 13,14±0,47 

T11 
0,30±0,008 66,85±0,05 73,40±0,05 83,39±0,28 10,47±0,05 43,07±0,03 0,27±0,01 0,046±0,004 36,48±1,19 1,70±0,03 1,87±0,07 9,87±0,25 11,69±0,48 13,18±0,16 
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Apêndice B.  Resultados das análises das propriedades de pasta e perfil textural do gel de amido modificado de araruta. 

Tratamento Umidade (%) VM (cP) VQ (cP) VF (cP) RT (cP) PT (ºC) DU (N) 

T1 9,12±0,55 3932± 11,23 2550±51,52 2474±23,81 1008±7,36 69,25±0,03 8,32±1,23 

T2 8,62±1,32 
3679±62,96 2300±56,03 2435±31,91 1006±16,57 69,41±0,07 6,22±0,07 

T3 9,53±1,37 
3859±49,10 2363±48,04 2506±48,19 1009±9,46 69,45±0,02 6,16±0,44 

T4 8,95±1,30 
3893±59,34 2627±90,45 2499±39,83 1036±25,48 69,61±0,01 7,30±0,22 

T5 9,28±0,70 
3768±3,87 2403±125,30 2417±59,08 1024±38,97 69,10±0,01 7,51±0,05 

T6 10,37±1,12 
3791±4,19 2497±52,59 2449±36,96 996±16,12 69,21±0,03 6,84±0,12 

T7 10,74±0,19 
3604±15,06 2485±34,57 2382±27,88 1000±23,79 69,48±0,07 6,65±0,10 

T8 9,10±0,37 
4065±2,21 2560±38,13 2528±27,65 1032±7,76 69,52±0,02 7,06±0,05 

T9 9,49±0,62 
4054±10,63 2641±23,30 2498±62,27 1036±1,89 69,38±0,05 8,45±0,05 

T10 9,80±0,68 
4058±8,16 2651±31,59 2488±13,91 1037±3,86 69,29±0,03 8,16±0,63 

T11 10,17±0,64 
4058±1,00 2643±7,48 2480±11,87 1039±6,35 69,32±0,05 8,00±0,043 

*Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Viscosidade Final (VF); Retrogradação (RT); Temperatura de pasta (TP); Dureza (DU). 
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Apêndice C. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas cinzas (R2 =0,91; R2
aj=0,87), fósforo (P) (R2 =0,96; R2

aj=0,94) e grau de 

substituição (GS) (R2 =0,93; R2
aj=0,92). 

Fatores 
Soma de quadrados Quadrado médio Valor de p F 

Cinzas Fósforo GS DU Cinzas Fósforo GS DU Cinzas Fósforo GS DU Cinzas Fósforo GS DU 

TPS (L) 0,014 0,014 0,001 - 0,014 0,014 0,001 
- 

0,016 0,016 0,007 - 60,31 61,821 137,1 - 

TPS (Q) 0,009 0,005 - 1,203123 0,009 0,005 - 1,203 0,025 0,041 - 0,042 39,114 23,163 - 22,583 

Tempo (L) - 0,008 - 
- 

- 0,008 - 
- 

- 0,029 - - - 33,218 - - 

Tempo (Q) 0,008 - 0,001 3,036855 0,008 - 0,001 3,037 0,028 - 0,018 0,017 34,467 - 53,667 57,002 

TPS (L) x Tempo (L) - - - 2,632835 - - - 2,633 - - - 0,020 - - - 49,418 

Falta de ajuste 0,002 0,001 0,001 0,640344 0,001 0,001 0,001 0,128 0,382 0,743 0,397 0,319 1,881 0,553 1,817 2,404 

Erro puro 0 0 0,001 0,106553 0,001 0,001 0,001 0,053 
                

Total  0,03 0,029 0,001 6,788156 
                        

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; *Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice D. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas amilose (AM) (R2 =0,99; R2
aj=0,98), transparência (TR) (R2 =0,91; 

R2
aj=0,87), Poder de inchamento a 25 ºC (PI 25) (R2 =0,80; R2

aj=0,71). 

Fatores 
Soma de Quadrados Quadrado Médio Valor de p F 

AM TR PI 25 AM TR PI 25 AM TR PI 25 AM TR PI 25 

TPS (L) 2,766 36,745 0,0305 2,766 36,745 0,0305 0,000 0,003 0,013 3455,781 314,598 76,222 

TPS (Q) 0,207 - 0,0078 0,207 - 0,0078 0,004 - 0,047 258,512 - 19,578 

Tempo (L) 0,524 59,499 0,0178 0,524 59,499 0,0178 0,002 0,002 0,022 654,832 509,413 44,397 

Tempo (Q) 1,274 19,830 - 1,274 19,830 - 0,001 0,006 - 1592,092 169,777 - 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
0,301 - - 0,301 - - 0,003 - - 375,872 - - 

Falta de ajuste 0,027 11,201 0,0131 0,009 2,240 0,003 0,082 0,050 0,138 11,332 19,180 6,562 

Erro puro 0,002 0,234 0,0008 0,001 0,117 0,001 

      

Total  4,910 127,461 0,0700 

         
* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice E. ANOVA para o modelo quadrático da variável resposta poder de inchamento a 65 C (PI 65) (R2 =0,54; R2
aj=0,08), poder de 

inchamento a 75C (PI 75) (R2 =0,77; R2
aj=0,70), poder de inchamento a 85 C (PI 85) (R2 =0,79; R2

aj=0,74) e poder de inchamento a 95 C (PI 

95) (R2 =0,75; R2
aj=0,80). 

Fatores 
Soma de Quadrados Quadrado Médio Valor de p F 

PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 

TPS (L) 0,002 0,890 0,525 0,050 0,002 0,890 0,525 0,050 0,156 0,020 0,012 0,008 4,940 49,163 83,313 125,478 

TPS (Q) 0,001 0,534 - 0,024 0,001 0,534 - 0,024 0,245 0,032 - 0,017 2,652 29,492 - 58,998 

Tempo (L) 0,003 - - - 0,003 - - - 0,099 - - - 8,605 - - - 

Tempo 

(Q) 
0,000 - 0,303 - 0,000 - 0,303 - 0,899 - 0,020 - 0,021 - 48,092 - 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
0,005 0,533 - - 0,005 0,533 - - 0,073 0,032 - - 12,260 29,456 - - 

Falta de 

ajuste 
0,009 0,546 0,198 0,017 0,003 0,109 0,033 0,003 0,121 0,148 0,169 0,126 7,450 6,030 5,244 7,277 

Erro puro 0,001 0,036 0,013 0,001 0,000 0,018 0,006 0,000 
                

Total  0,021 2,538 1,039 0,092 
                        

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice F. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas Temperatura inicial (Tin) (R
2 =0,76; R2

aj=0,70), Temperatura de pico (Tp) 

(R2 =0,91; R2
aj=0,86) e Temperatura final (Tf) (R

2 =0,89; R2
aj=0,82) e entalpia (ΔHgel) (R

2 =0,87; R2
aj=0,84). 

Fatores 
Soma de Quadrados Quadrado Médio Valor de p F 

Tin Tp Tf ∆Hgel Tin Tp Tf ∆Hgel Tin Tp Tf ∆Hgel Tin Tp Tf ∆Hgel 

TPS (L) 0,121 40,357 0,671 0,283788 0,121 40,357 0,671 0,284 0,025 0,0001 0,003 0,007 0,121 16585,11 346,288 135,1374 

TPS (Q) 0,059 20,898 3,394 0,048578 0,059 20,898 3,394 0,049 0,048 0,0001 0,001 0,041 0,059 8588,03 1752,309 23,1323 

Tempo (L) - 5,248 0,154 - - 5,248 0,154 - - 0,0005 0,012 - - 2156,79 79,713 - 

Tempo (Q) - - - - - - - - - - - - - - - - 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
- 11,049 1,706 - - 11,049 1,706 - - 0,0002 0,001 - - 4540,72 880,912 - 

Falta de 

ajuste 
0,050 7,070 0,706 0,043234 0,008 1,768 0,177 0,007 2,670 0,0014 0,011 0,243 0,297 726,38 91,153 3,4312 

Erro puro 0,006 0,005 0,004 0,004200 0,003 0,002 0,002 0,002 

        

Total  0,237 84,646 6,635 0,379800 
            

* ATPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice G.  Anova para o modelo quadrático das variáveis respostas Viscosidade máxima (VM) (R2 =0,95; R2
aj=0,90), Viscosidade de quebra 

(VQ) (R2 =0,98; R2
aj=0,97) e tendência a retrogradação (RT) (R2 =0,96; R2

aj=0,92) e temperatura de pasta (TP) (R2 =0,83; R2
aj=0,79). 

Fatores 
Soma de Quadrados Quadrado Médio Valor de p F 

VM VQ RT TP VM VQ RT TP VM VQ RT TP VM VQ RT TP 

TPS 

(L) 
39535,178 16414,352 225,255 0,125 39535,178 16414,35 225,255 0,125 0,001 0,002 0,010 0,019 7412,846 586,227 96,538 50,260 

TPS 

(Q) 
21436,298 43630,521 89,326 

-  
21436,298 43630,52 89,326 

 - 
0,001 0,001 0,025 

 - 
4019,306 1558,233 38,283 

  

Tempo 

(L) 
29417,116  - 124,952 0,064 29417,116 -  124,952 0,064 0,001 -  0,018 0,037 5515,709 -  53,551 25,559 

Tempo 

(Q) 
165332,2 39422,516 2060,20  - 165332,24 39422,51 2060,22  - 0,001 0,001 0,001  - 30999,79 1407,947 882,944 -  

TPS 

(L) x 

Tempo 

(L) 

20470,711 66298,730 217,670  - 20470,711 66298,73 217,670  - 0,001 2367,812 0,011  - 3838,258 0,000 93,287  - 

Falta 

de 

ajuste 
12182,906 2391,125 99,659 0,032 4060,969 597,781 33,220 0,005 0,001 21,349 0,066 0,352 761,432 0,045 14,237 2,142 

Erro 

puro 
10,667 56,000 4,667 0,005 5,333 28,000 2,333 0,002     

            

Total  267586,511 149284,13 2749,977 0,226   
                      

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice H. Coeficientes de correlação de Pearson entre as várias propriedades do amido fosfatado de araruta 

 Variáveis TPS Tempo Cinzas Tin Tp Tf Entalpia TR FO GS AM PI 25 PI 55 PI  65 PI 75 PI 85 PI 95 VM VQ VF RT TP DU 

TPS 1,00                       

Tempo 0,00 1,00                      

Cinzas 0,68 0,24 1,00                     

Tin -0,72 -0,50 -0,56 1,00                    

Tp -0,69 -0,25 -0,37 0,84 1,00                   

Tf -0,32 0,15 -0,44 -0,12 -0,32 1,00                  

Entalpia -0,86 -0,36 -0,61 0,79 0,72 0,01 1,00                 

TR 0,54 0,68 0,69 -0,75 -0,48 -0,08 -0,72 1,00                

FO 0,71 0,52 0,46 -0,80 -0,83 0,12 -0,86 0,78 1,00               

GS 0,82 0,02 0,83 -0,63 -0,57 -0,31 -0,67 0,70 0,64 1,00              

AM 0,75 0,33 0,91 -0,78 -0,69 -0,15 -0,73 0,78 0,69 0,88 1,00             

PI 25 0,66 0,50 0,33 -0,79 -0,71 -0,01 -0,75 0,68 0,83 0,50 0,55 1,00            

PI 55 
-0,23 0,33 -0,01 0,10 0,30 0,18 -0,08 -0,06 -0,23 

-
0,46 

-0,17 -0,27 1,00           

PI 65 0,30 -0,40 0,01 0,20 0,13 -0,13 -0,30 0,06 0,13 0,28 -0,07 0,10 -0,16 1,00          

PI 75 0,59 0,46 0,67 -0,53 -0,32 -0,42 -0,63 0,80 0,68 0,69 0,62 0,43 -0,10 0,13 1,00         

PI 85 0,71 0,19 0,77 -0,49 -0,55 -0,25 -0,70 0,68 0,70 0,82 0,83 0,49 -0,28 0,25 0,66 1,00        

PI 95 0,74 0,51 0,37 -0,77 -0,67 -0,11 -0,83 0,68 0,88 0,51 0,51 0,91 -0,14 0,16 0,65 0,48 1,00       

VM -0,38 0,33 0,29 0,04 0,14 0,28 0,19 0,31 -0,11 0,08 0,28 -0,27 0,17 -0,27 0,01 0,18 -0,42 1,00      

VQ 
-0,33 0,00 0,29 0,06 0,20 0,13 0,34 -0,05 -0,44 

-

0,03 
0,20 -0,45 0,27 -0,49 -0,29 -0,14 -0,61 0,74 1,00     

VF 
-0,65 0,36 -0,15 0,32 0,30 0,47 0,32 0,08 -0,19 

-

0,33 
-0,12 -0,29 0,28 -0,14 -0,25 -0,05 -0,45 0,84 0,46 1,00    

RT -0,29 -0,21 0,19 0,20 0,11 0,15 0,37 0,00 -0,27 0,20 0,22 -0,33 -0,32 -0,09 -0,26 0,18 -0,58 0,77 0,68 0,58 1,00   

TP 
-0,74 -0,53 -0,70 0,90 0,66 0,25 0,73 -0,86 -0,78 

-

0,76 
-0,82 -0,80 0,24 0,12 -0,74 -0,62 -0,80 0,03 0,13 0,35 0,16 1,00  

DU 0,23 0,17 0,73 -0,41 -0,33 0,07 -0,24 0,41 0,16 0,51 0,74 0,01 0,08 -0,35 0,16 0,45 -0,12 0,68 0,78 0,27 0,61 -0,35 1,00 

*TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Cinzas (CZ); Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose; Transparência (TR); Poder de inchamento a 25ºC (PI 25); Poder de inchamento a 55ºC (PI 75); 

Poder de inchamento a 65ºC (PI 65) Poder de inchamento a 75ºC (PI 75); Poder de inchamento a 85ºC (PI 85); Poder de inchamento a a 95ºC (PI 95); Temperatura inicial de gelatinização (Tin); 

Entalpia de gelatinização (ΔHgel). Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Viscosidade de final (VF); Retrogradação (RT); Temperatura de pasta (TP); Dureza (DU); 

**Significante a nível de 5% 
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CAPÍTULO 6 1 

ARTIGO 5. Amido de curcuma caesia modificado com diferentes doses de tripolifosfato 2 

e tempos de reação: propriedades térmicas e físico-química 3 

 4 

Destaques  5 

 Este trabalho seria útil para aplicação prática do amido modificado de curcuma caesia  6 

 Diferenças foram encontradas na comparação do amido de curcuma caesia nativo com 7 

amido de curcuma caesia fosfatado 8 

 O amido de curcuma caesia modificado possui algumas propriedades aprimoradas em 9 

relação a sua forma nativa 10 

 A fosfatação do amido com tripolifosfato de sódio afeta o conteúdo de amilose e poder 11 

de inchamento dos amidos fosfatados 12 

 A fosfatação do amido de curcuma caesia com tripolifosfato de sódio tem um impacto 13 

significativo nas propriedades físico-químicas do amido 14 

 15 

Resumo 16 

Este estudo teve como objetivo analisar o efeito das condições do processo de modificação 17 

química com tripolifosfato de sódio (TPS) na morfologia e propriedades térmicas e físico-18 

químicas do amido de curcuma caesia. O processo de fosfatação foi conduzido variando a 19 

concentração de TPS (3 a 7 %) e o tempo de reação (30 a 50 min). Os resultados provaram que 20 

a modificação química do amido de curcuma caesia pode afetar suas características 21 

morfológicas e físico-químicas, porém a direção e a extensão das alterações dependem da 22 

concentração de TPS e do tempo de reação que ocorre a fosfatação. O amido fosfatado 23 

apresentou ranhuras na superfície dos grânulos. Houve um aumento no teor de fósforo, teor de 24 

amilose, transparência da pasta, poder de inchamento, dureza, retrogradação, viscosidade de 25 

pico, viscosidade final, viscosidade de quebra, quando comparados aos amidos nativos de 26 

curcuma caesia. Com relação a temperatura de gelatinização, os amidos fosfatados 27 

apresentaram menores temperaturas, e, também, maior entalpia de gelatinização quando 28 

comparados ao amido nativo de curcuma caesia. Pelas propriedades avaliadas, os amidos 29 

fosfatados podem ter aplicação na indústria alimentícia, compondo formulações em sopas, e 30 

em produtos cárneos (como agente ligante em salsicha e linguiça), por possuir boa capacidade 31 

de reter água. Além disso, podem ser utilizados na fabricação filmes comestíveis 32 

biodegradáveis. 33 
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Palavras-chave: modificação química; morfologia; amido; otimização; rizoma. 34 

 35 

1 Introdução 36 

Curcuma caesia Roxb., também conhecido como açafrão preto, é uma erva medicinal perene 37 

pertencente à família Zingiberaceae, nativa da Índia central [1]. É conhecida no sudeste asiático 38 

pelo óleo essencial extraído do rizoma que tem várias propriedades biológicas. O rizoma possui 39 

gosto amargo, aroma de canfora, presença de flavonoides, curcuminóides, proteínas, 40 

aminoácidos, alcaloides, óleos essenciais e, em maior proporção, amido [2]. 41 

O amido, carboidrato encontrado em grande concentração na natureza, principalmente em grãos 42 

de cereais, tubérculos, raízes e leguminosas, é o principal componente de reserva produzido 43 

pelas plantas e a fonte energética de maior importância na alimentação humana [3]. Devido sua 44 

facilidade de extração e armazenamento, o amido nativo é o único composto na natureza com 45 

ampla possibilidade de utilização na indústria e na dieta humana. Na indústria de alimentos, em 46 

especial, o amido contribui consideravelmente para as propriedades de textura de muitos 47 

alimentos, sendo utilizado como espessante, estabilizante coloidal, geleificante, agente de 48 

volume, retentor de água e agente de viscosidade [4]. 49 

Na forma nativa, muitos amidos apresentam limitações que os tornam menos adequados para a 50 

diversidade de aplicações requeridas pela indústria. Por essa razão, algumas vezes, o amido 51 

utilizado como alimento, ou para outros fins industriais, deve ser modificado (química, física 52 

ou enzimaticamente) antes de sua utilização [5]. Dessa forma, com o objetivo de superar uma 53 

ou mais limitações dos amidos nativos, os amidos modificados tem por finalidade aumentar a 54 

utilidade deste polímero nas aplicações industriais, aprimorar os atributos positivos do amido 55 

e/ou minimizar seus defeitos [6]. 56 

Há uma tendência muito grande de aumento da oferta de amidos modificados de grau 57 

alimentício, ainda pouco empregados no Brasil. Seguindo-se o que ocorreu nos países mais 58 

desenvolvidos, a indústria de alimentos nacional tem buscado novos ingredientes que possam 59 

melhorar a qualidade de seus produtos, diminuir custos de produção e/ou aumentar os lucros 60 

sem perda da qualidade sensorial [7,8]. 61 

A descoberta de formas para aproveitar este amido e viabilização de novas fontes de amido 62 

podem constituir uma relevante contribuição para a indústria alimentícia. Diante do exposto, 63 

realizou-se na presente pesquisa a investigação das características morfológicas e das 64 

propriedades físico-químicas dos amidos nativo e fosfatado de curcuma caesia, com o intuito 65 

de estudar, em uma nova fonte de amido, uma maneira de otimização da sua fosfatação 66 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/curcuma
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/perennials
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/zingiberaceae
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/rhizome
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(variando a concentração de tripolifosfato de sódio e o tempo da reação) e estabelecer 67 

associações com os usos na indústria de alimentos. 68 

 69 

2 Materiais e métodos 70 

 71 

2.1. Material 72 

Os rizomas de curcuma caesia foram adquiridos em uma fazenda de produção de vegetais 73 

orgânicos na cidade de Hidrolândia (Goiás, Brasil) (Latitude 16º57’44”S; Longitude 74 

49º13’41”W). Os rizomas foram, manualmente, colhidos no mês de setembro de 2017.  75 

 76 

2.1.1 Extração do amido e rendimento 77 

A extração do amido nativo de rizomas de curcuma caesia (ANCC) ocorreu em várias etapas, 78 

de acordo com Leonel & Cereda [9]. Os rizomas foram submersos em água e lavados com 79 

auxílio de sabão neutro e em seguida a casca foi removida manualmente. Posteriormente, foram 80 

imersos em solução cloro ativo a 200 ppm por 15 mim e triturados em liquidificador industrial 81 

(Vitalex, LQI-02, São Paulo, Brasil) com água potável na proporção de 1:2 (m/v) por um 82 

período de 2 min. Em seguida, a massa leitosa foi lavada com água potável e passada em 83 

peneiras de aço inoxidável (Bertel, VP01, Caieiras, Brasil) de aberturas 0,149 mm e 0,053 mm. 84 

O sedimento foi reprocessado e filtrado, seguido de descarte. A massa leitosa permaneceu 85 

decantando por um período de 24 h à temperatura de 4 ºC. Após a decantação, o amido foi 86 

lavado com álcool absoluto (Neon), filtrado a vácuo (Tecnal, TE-058, Piracicaba, Brasil) e seco 87 

em estufa com circulação de ar (Tecnal, TE394/4, Piracicaba, Brasil) a 45 ºC por 12 h. O amido 88 

seco foi reduzido, manualmente, a partículas menores com auxílio de um almofariz, 89 

padronizado em peneira de abertura de 0,250 mm, e armazenado em embalagem de vidro com 90 

tampa hermética até o momento das análises.  91 

 92 

2.1.2 Modificação do amido dos rizomas de curcuma caesia  93 

Os amidos fosfatados de rizomas de curcuma caesia (AFCC) foram obtidos com o uso de 94 

tripolifosfato de sódio (TPS), segundo o método descrito por Paschall [10]. Após fosfatação, o 95 

amido foi submetido à diálise de acordo com metodologia proposta por Limberger et al. [11]. 96 

 97 

2.2 Parâmetros físico-químicos, térmicos e morfológico do AFCC e do ANCC 98 

 99 
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2.2.1 Morfologia dos grânulos 100 

A morfologia dos grânulos de amido foi avaliada através da análise de microscopia eletrônica 101 

de varredura (MEV) (Jeol, JSM-6610, cidade, USA). A amostra foi diluída em álcool etílico 1 102 

% e revestida com ouro metalizado. As imagens dos grânulos de amido foram obtidas com 103 

aplicações de 1500 x e 2000x. 104 

 105 

2.2.2 Teor de cinzas, fósforo e grau de substituição (GS), amilose aparente e transparência 106 

da pasta 107 

O teor de cinzas foi determinado segundo recomendações da AOAC International [12] (método 108 

nº. 923.03). O teor de fósforo foi determinado em espectrofotômetro pelo método do molibdato-109 

azul, de acordo com Smith & Caruso [13]. O grau de substituição (GS) dos amidos modificados 110 

foi determinado em função do teor de fósforo diferencial [14]. O teor de amilose aparente foi 111 

determinado em espectrofotômetro pelo método de afinidade com iodo, de acordo com Juliano 112 

[15]. A transparência das pastas de amido foi avaliada conforme metodologia descrita por Craig 113 

et al. [16]. Uma suspensão aquosa a 1 % de amido foi aquecida num banho a 90 ºC/ 30 min com 114 

agitação constante. A transparência foi determinada pela medida do percentual de transmitância 115 

(T %) da pasta a 650 nm com o auxílio de um espectrofotômetro (Shimadzu Corporation, UV-116 

1601, Kyoto, Japão). 117 

 118 

2.2.3 Poder de inchamento (PI)  119 

Foi realizado em diferentes temperaturas (25 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC e 95 ºC) conforme o método 120 

descrito por Anderson et al.  [17]. 121 

 122 

2.2.4 Propriedades de pasta 123 

As propriedades de pasta foram avaliadas através do Rapid Visco Analyser (RVA) (Newport 124 

Scientific Instruments, Hägersten, Sweden). Os perfis de viscosidade do amido foram 125 

registrados usando suspensões de amido de 2,5 g com 25 g de água, ajustados para 14% de 126 

umidade (Starndard 2). Os parâmetros registrados foram, temperatura de pasta (TP), 127 

viscosidade máxima (VM), viscosidade final (VF), viscosidade de quebra (VQ) e tendência a 128 

retrogradação (RT).  129 

 130 

2.2.5 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 131 
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As propriedades térmicas foram determinadas utilizando um Calorímetro Diferencial de 132 

Varredura (Differential Scanning Calorimeter - DSC) (TA Instruments, Q20, New Castle, UK), 133 

baseando-se na metodologia  descrita por Weber, Collares-Queiroz, & Chang [18], com 134 

modificações. Amostras de 2 mg (b.s.) do amido foram pesadas em porta amostras de alumínio. 135 

Água deionizada (6 μL) foi adicionada, e, os porta amostras foram hermeticamente selados em 136 

prensa específica (TA Instruments, Tzero press, New Castle, UK). Após selados, os mesmos 137 

foram mantidos por 12 h a temperatura ambiente para uniformizar a distribuição da água. A 138 

análise foi realizada aquecendo-se a amostra de 40 a 100 °C. Um porta amostra de alumínio 139 

vazio foi utilizado como referência. As temperaturas de transição inicial (Tin) de pico (Tp) e 140 

final (Tf) e a variação de entalpia (ΔHgel) do amido, durante aquecimento, foram determinadas 141 

utilizando o software TA Universal Analysis (TA Instruments, New Castle, UK). 142 

 143 

2.2.6 Dureza  144 

Após análises feitas em RVA, as pastas formadas em pequenos recipientes foram seladas com 145 

filme plástico de policloreto de vinila (PVC) e mantidas a 4º C por 24 h antes da análise de 146 

textura. A dureza (N) da pasta foi analisada com auxílio de um texturômetro (TA-XTplus, 147 

Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido) equipado com uma sonda cilíndrica (P/20, 20 mm 148 

de diâmetro) no modo de Análise de Perfil de Textura (Texture Profile Analysis - TPA), 149 

segundo método descrito por Hormdok & Noomhorm [19]. 150 

 151 

2.2.7 Planejamento experimental e análise estatística 152 

Com o intuito de alcançar níveis máximos de fosfatação, foi aplicado um delineamento 153 

experimental composto central (DCC), conduzido ao acaso em esquema fatorial 22. A 154 

modificação proposta foi modelada por meio do DCC e superfícies de resposta, e 155 

estatisticamente testado através da análise de variância (Anova) através do software Statistica 156 

10.0 [20]. O efeito dos parâmetros da modificação química por fosfatação, incluindo TPS (3 a 157 

7%), tempo (30 a 50 min) foram investigados através de um fatorial completo (22) com dois 158 

níveis (+1 e -1), dois pontos axiais (1,414 e -1,414), e três repetições no ponto central, 159 

totalizando 11 experimentos. 160 

 A metodologia de superfície de resposta foi utilizada para analisar o comportamento das 161 

variáveis independentes no processo de modificação. O delineamento foi testado 162 

estatisticamente através da análise de variância (Anova) com o auxílio do software Statistica 163 

10.0 [20]. O modelo geral quadrático da regressão está apresentado na Equação 1. 164 
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Y =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2

2 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + e12                                                        (Equação 1) 165 

Onde, Y é função resposta (teor de cinzas, teor de fósforo, grau de substituição, teor de amilose, 166 

transparência da pasta, poder de inchamento, temperatura inicial de gelatinização, entalpia de 167 

gelatinização, viscosidade máxima, viscosidade de quebra, tendência a retrogradação, 168 

temperatura de pasta, dureza), 𝑥𝑖  (i =1, 2) é variável independente (TPS e tempo, 169 

respectivamente), β0 é o termo constante, βi é o coeficiente linear (L), βii e βij são os termos 170 

quadrático (Q) e de interação, respectivamente, e12 representa o erro do modelo. A fim de se 171 

obter um modelo matemático capaz de explicar os efeitos das variáveis independentes na 172 

modificação do amido de curcuma caesia, o coeficiente de determinação (R²) e o valor p (< 173 

0.05) foram analisados para entender o real significado de cada fator no modelo testado [21]. 174 

Esses parâmetros garantem a validade do modelo da regressão obtido para as variáveis respostas 175 

do processo. Ainda, os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre todas as variáveis 176 

resposta, a 5% de probabilidade, também foram calculados usando o software Statistica 10.0 177 

[20]. 178 

 179 

3 Resultados e discussão 180 

 181 

3.1 Morfologia dos grânulos  182 

 183 

O amido de curcuma caesia modificado com TPS (AFCC), em diferentes tempos de reação e 184 

concentração de TPS, apresentou semelhança em sua morfologia em relação aos tratamentos, 185 

com predominância de forma geométrica irregular, elipsoides e superfície lisa sem outras 186 

substancias aderidas. Comparando os AFCC com o amido nativo de curcuma caesia (ANCC), 187 

os AFCC apresentaram ranhuras na superfície dos grânulos (Figura 1B e 1C), diferente dos 188 

grânulos de ANCC, que apresentaram superfície lisa (Figura 1A). Tais ranhuras encontradas no 189 

AFCC pode ser devido o processo de fosfatação, visto que a literatura aborda resultados 190 

semelhantes de amidos fosfatados com pequenas alterações em sua superfície [22, 23]. Falsafi, 191 

Maghsoudlou, Aalami, Jafari, & Raeisi [24], analisando as amostras fosfatadas de amido, 192 

encontraram alguns orifícios na superfície dos grânulos, como nos AFCC. Bello-Pérez, 193 

Ottenhof, Agama-Acevedo, & Farhat [25] analisando amido de milho normal, encontraram 194 

grânulos com superfície lisa, sem apresentar irregularidades ou porosidade, diferente do AFCC. 195 

Segundo os mesmos autores, a presença de ranhuras, como encontrado no AFCC, pode ter 196 

efeito na reatividade do amido, tal como as propriedades funcionais e físico-químicas. 197 
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 198 
 199 

Figura 1. Micrografia eletrônica de varredura de amido nativo de curcuma caesia com 200 

ampliação de 1500 (A) e amido fosfatado de curcuma caesia com ampliação de 2000 x (B) e 201 

(C). 202 

 203 

3.2 Teores de umidade, cinzas, fósforo, amilose, grau de substituição (GS) e transparência 204 

da pasta 205 

A modificação química do amido de curcuma caesia afetou os parâmetros físico-químicos tal 206 

como cinzas, fósforo, grau de substituição, amilose e transparência de pasta do amido. Os 207 

AFCC apresentaram umidade variando de 10,88 g.100 g-1 a 13,58 g.100 g-1 (Apêndice 2A). 208 

Com relação ao teor de cinzas, apenas a concentração de TPS linear (L) positivo teve efeito 209 

significativo (p < 0,05) no processo, com R² abaixo de 0,60 (Tabela 1) (Apêndice 2C). Os 210 

amidos fosfatados de curcuma caesia (AFCC) apresentaram maiores teores de cinzas (0,29 a 211 
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0,48 g.100g-1) (Apêndice 2A) quando comparados ao amido nativo de curcuma caesia (ANCC) 212 

(0,26 g.100g-1 ± 0,015), o que possivelmente deve ter ocorrido devido a incorporação dos 213 

grupos fosfato nas cadeias de amido, visto que a concentração de TPS obteve correlação 214 

positiva com o teor de cinzas (r = 0,79, p<0,05) (Apêndice 2I). Limberger et al. [11] também 215 

observaram aumento no teor de cinzas do amido de quirera de arroz  em relação ao amido 216 

fosfatado, utilizando o mesmo princípio de técnica de fosfatação.  217 

 218 

Tabela 1. Modelos de regressão para as variáreis dependentes aplicadas ao delineamento 219 

experimental da modificação química do amido de curcuma caesia com tripolifosfato de sódio, 220 

e os parâmetros de significância do modelo. 221 

 222 

*(p) significância; (FA) valor de p da falta de ajuste; TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min) (T); Cinzas 223 
(CZ); Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose; Transparência (TR); Poder de inchamento a 25ºC (PI 25); 224 
Poder de inchamento a 65ºC (PI 65); Poder de inchamento a 75ºC (PI 75); Poder de inchamento a 85ºC (PI 85); 225 
Poder de inchamento a 95ºC (PI 95); Temperatura inicial de gelatinização (Tin); Entalpia de gelatinização (ΔHgel). 226 
Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Retrogradação (RT); Temperatura de pasta (TP); 227 
Viscosidade Final (VF); Dureza (DU). 228 

Variáveis Modelo R2
aj p FA 

CZ y=0,169+0,037TPS 0,58 0,026 0,288 

FO y=-1,112+0,026TPS+0,057T-0,0006T²  0,75 0,032 0,203 

GS y=-0,243+0,005TPS+0,011T-0,00013T² 0,73 0,045 0,242 

AM y=42,16+1,237TPS-0,047TPS²+0,89T-0,014 TPS.T 0,91 0,019 0,096 

TR y=9,993+2,508TPS-0,191TPS²+0,621T-0,007T²-0,003 

TPS.T 

0,92 0,044 0,001 

PI25 y=1,461+0,071TPS+0,008T 0,89 0,005 0,088 

PI65 y=-0,96+0,281TPS-0,050TPS2+0,110T-0,001T2+0,011 

TPS.T 

0,91 0,033 0,063 

PI75 y=1,679+0,38250856178564TPS-0,044TPS²+0,351T-

0,004T²+0,010TPS.T 

0,98 0,027 0,173 

PI85 y=11,417+0,102TPS-0,011T 0,91 0,017 0,030 

PI95 y=9,233+0,291TPS+0,291TPS+0,056T 0,85 0,006 0,137 

Tin y=67,03-0,465TPS+0,036TPS2-0,111T+0,001T² 0,92 0,010 0,073 

ΔHgel y=-2,229+2,021TPS-0,165TPS²+0,564T-0,006T² 0,90 0,005 0,053 

VM y=10003,73+50,984TPS-11,6240TPS²+13,665T-

0,310T²+3,157TPS.T 

0,95 0,022 

 

0,050 

VQ y=5330,920+646,672TPS-50,068TPS²+0,064T² 

 

0,87 0,011 

 

0,132 

RT y=-288,867+381,509TPS-37,145TPS²+155,571T-

1,905T²+2,806TPS.T 

0,98 0,028 

 

0,072 

TP y=74,631-1,164TPS+0,072TPS²-

0,185T+0,002T²+0,006TPS.T 

0,92 0,038  0,055 

VF y=4613,781+315,858TPS-32,953TPS²+103,519T-

1,312T²+1,854TPS.T 

0,90 0,021 0,014 

DU y=13,141+4,170TPS+,2,895TPS²+3,051TPS.T 0,76 0,031 

 

0,134 
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Para o teor de fósforo, o TPS (L) e tempo (L) positivos e tempo quadrático (Q) negativo foram 229 

significativos (p < 0,05) (Tabela 2) (Apêndice 2C). O tempo (Q) negativo significativo indica 230 

uma região de máximo, ao qual valores acima ou abaixo dele não são indicados para operar o 231 

processo de modificação. Um aumento na concentração de TPS e tempo levou ao aumento do 232 

teor de fósforo nos AFCC (0,290 A 0,320 %), e o efeito tornou-se mais pronunciado à medida 233 

que o nível de TPS e tempo aumentaram (Figura 2A). O teor de fósforo obteve alta correlação 234 

positiva com o grau de substituição (r = 0,99, p< 0,05), indicando que o aumento no teor de 235 

fósforo nos AFCC se deve ao fato que os grupos hidroxilas do amido são fixos e a sua 236 

reatividade depende da disponibilidade de reagentes a eles, ao qual uma maior quantidade de 237 

substituição é efetuada. Por isso, é provável que quanto maior a concentração de reagentes com 238 

maior tempo de fosfatação, maior a quantidade de moléculas fósforo disponíveis na 239 

proximidade das hidroxilas e, assim, níveis mais elevados de fósforo, como nos AFCC.  Com 240 

relação ao ANCC (0,018 %), os AFCC apresentaram valores maiores de fósforo (0,292 a 0,312 241 

%) (Apêndice 2A), indicando a eficiência do processo para promover a ligação do fósforo ao 242 

amido. Todos os AFCC podem ser utilizados em alimentos, visto que nenhum obteve valores 243 

de teor de fósforo acima do máximo estabelecido pela legislação para o uso alimentício, a qual 244 

preconiza o teor de fósforo de no máximo 0,5 % em amidos fosfatados [26]. A presença do 245 

fósforo na cadeia de amido de curcuma caesia enfraquece as forças de associação entre as 246 

moléculas, aumentando a capacidade de ligação com a água e a claridade da pasta [27]. Dessa 247 

forma, amidos como teores de fósforo elevados, como os AFCC, podem ser desejáveis na 248 

elaboração de alimentos para aumentar a consistência, a capacidade de ligação com a água e, 249 

consequentemente, o poder de intumescimento, a estabilidade da pasta e a viscosidade do 250 

produto final. 251 

Para o grau de substituição (GS) foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos, 252 

e o tempo (Q) negativo (Tabela 2) (Apêndice 2C), indicando a presença de uma região de 253 

máximo, ao qual é o limite para que as respostas sejam significativas. Assim como o teor de 254 

fósforo, o GS dos AFCC foram maiores em concentrações elevadas de TPS e tempo (0,028 a 255 

0,045) (Figura 2B). Os resultados obtidos para o grau de substituição da modificação do AFCC 256 

variaram de 0,010 a 0,045 (Apêndice 2A). Segundo Balagopalan, (1988), um baixo nível de 257 

grau de substituição (0,01 a 0,1), como apresentado nos AFCC, é vantajoso, pois fornece 258 

propriedades hidrofílicas ao amido sem destruir a sua dispensabilidade em água. Isso ocorre 259 

pelo fato que as propriedades físico-químicas do amido modificado são influenciadas pelas 260 

propriedades eletrolíticas dos grupos introduzidos. Além disso, segundo Maningat, Seib, & 261 
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Bassi [29], quanto maior o teor de fósforo e GS maior a resistência do amido a amilase e, 262 

consequentemente, menor disgestibilidade do amido, assumindo, assim, características de fibra 263 

alimentar que é um componente associado à saúde do cólon, pois serve como substrato benéfico 264 

para a microflora intestinal. A obtenção de amidos com baixa disgestibilidade é um objetivo 265 

importante para a indústria de alimentos. 266 

Para o teor de amilose, macromolécula responsável juntamente com amilopectina pela estrutura 267 

granular do amido, foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos, TPS (Q) 268 

negativo, bem como a interação negativa dos termos independentes lineares (Tabela 1) 269 

(Apêndice 2D). O efeito negativo do TPS (Q) indica uma região de máximo para esta variável. 270 

Na curva de nível (Figura 2C) é possível observar que os maiores teores de amilose foram 271 

alcançados na região de 6,5 a 7 % de TPS e entre 30 e 47,7 min de tempo de reação (48,12 % a 272 

48,97 %). Os AFCC apresentaram maiores teores de amilose (47,14 % a 48,97 %) (Apêndice 273 

2A) que o ANCC (36,81 % ± 0,29), indicando que a fosfatação afetou a estrutura molecular do 274 

grânulo. Os AFCC obtiveram teores de amilose ligeiramente menores que amidos de curcuma 275 

amada (43 %) e curcuma longa (38 %), estudados por Policegoudra & Aradhya [30].  276 

 277 

  

  

Figura 2. Fósforo (A), grau de substituição (B), amilose (C) e transparência (D) dos amidos 278 

fosfatados de curcuma caesia em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo 279 

de reação (min). 280 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Segundo Zhu, Liu, Wilson, Gu, & Shi [31], existe correlação positiva entre o teor de amido 281 

resistente e o teor de amilose, o que é interessante do ponto de vista nutricional. Dessa forma, 282 

um teor de amilose elevado, como encontrado no AFCC, direciona aplicação dos AFCC como 283 

gelificantes em doces de goma, produção de salgados crocantes (nuggets), cobertura de snacks 284 

fritos [32,33]. Além disso, os AFCC podem ser interessantes para fabricação filmes comestíveis 285 

biodegradáveis, visto que a amilose em maiores quantidades conferem menor mobilidade 286 

molecular aos filmes, produzindo filmes mais fortes [34].   287 

Com relação a transparência da pasta, foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) 288 

positivos, o TPS (Q) e tempo (Q) negativos, bem como a interação dos fatores lineares negativa 289 

(Tabela 2) (Apêndice 2D). Dessa forma, é possível observar que a transparência da pasta de 290 

AFCC foi afetada pela concentração de TPS, tempo de reação e pela interação positiva destes, 291 

onde um aumento da concentração de TPS (5 % a 7 %) e tempo de reação (40 min a 47,7 min) 292 

levou a maiores transparências de pasta nos AFCC (30,64 % a 30,97 %) (Figura 2D). Os AFCC 293 

(29,20 a 30,97 %) (Apêndice 2A) obtiveram maiores transparência de pasta quando comparados 294 

aos ANCC (4,37 % ± 0,05). Esse aumento da transparência da pasta nos AFCC, provavelmente, 295 

é devido a introdução dos grupos fosfatos nas cadeias de amido pela fosfatação. Segundo Riley 296 

et al. [27], estes grupos causam repulsão iônica que enfraquecem as forças de associação entre 297 

as moléculas aumentando o índice de absorção de água do grânulo e, consequentemente, a 298 

transparência da pasta. Esta afirmação corrobora com os resultados obtidos no presente estudo, 299 

visto que o TPS (r = 0,75, p< 0,05), teor de fósforo (r = 0,85, p< 0,05), grau de substituição (r 300 

= 0,83, p< 0,05) e poder de inchamento a 95 ºC (r = 0,71, p< 0,05) obtiveram alta correlação 301 

positiva com a transparência da pasta. A introdução dos grupos fosfato nas cadeias de amido, 302 

com consequente maior intumescimento dos grânulos podem, também, ter favorecido o 303 

aumento da transparência das pastas de amido, visto que o intumescimento do grânulo favorece 304 

a perda de refringência, com maior de passagem de luz e, assim, maior transparência nas pastas 305 

de AFCC [35]. O amido AFCC, devido a sua tendência a transparência, pode ser indicado para 306 

utilização em recheio de tortas, formulação de revestimentos comestíveis biodegradáveis, 307 

molhos para saladas e sobremesas instantâneas. 308 

 309 

3.3 Poder de inchamento 310 

Com relação ao poder de inchamento (PI) a 25 ºC, foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e 311 

tempo (L) positivos, indicando que os dois fatores influenciaram positivamente na resposta 312 

(Tabela 2) (Apêndice 2E). Na curva de nível (Figura 3A) é possível observar que os maiores PI 313 
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a 25 ºC (2,22 g/g a 2,39 g/g) foram alcançados em maiores níveis de fosfatação e tempo de 314 

reação (6,41% a 7 % e 47,07 min a 50 min, respectivamente). Em comparação ao ANCC (2,01 315 

g/g), houve um aumento no PI a 25 ºC com a fosfatação, visto que os AFCC obtiveram valores 316 

levemente superiores para esta resposta (1,99 g/g a 2,39 g/g) (Apêndice 2A). Para o PI a 65 ºC 317 

foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos, TPS (Q) e tempo (Q) negativo, 318 

bem como a interação entre os fatores lineares positiva (Tabela 2) (Apêndice 2E).  319 

Ao observar a curva de nível (Figura 3B) percebe-se que os maiores níveis de PI a 65 ºC são 320 

alcançados em maiores concentrações de TPS (6,41% a 7 %) e tempo de reação (47,07 min a 321 

50 min), variando de 3,33 g/g a 3,72 g/g. Para o PI a 75 ºC foram significativos (p < 0,05) o 322 

TPS (L) e tempo (L) positivos, TPS (Q) e tempo (Q) negativos, bem como a interação dos 323 

fatores lineares positiva (Tabela 2) (Apêndice 2F). O aumento na concentração de TPS (6,41% 324 

a 7 %) e tempo de reação (30 min e 47,7 min) (Figura 3C) levou ao aumento no PI a 75 ºC 325 

(11,64 g/g a 11,76 g/g).  326 

Com relação ao PI a 75 ºC do ANCC (4,34 ± 0,02 g/g), os AFCC apresentaram um aumento 327 

pronunciado, obtendo valores superiores (10,29 g/g a 11, 76 g/g) (Apêndice 2A). Para o PI a 85 328 

ºC e a 95 ºC foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos indicando que a 329 

resposta é diretamente proporcional aos efeitos (Tabela 2) (Apêndice 2F). Os maiores valores 330 

de PI 85 ºC e a 95 ºC dos AFCC foram alcançados em maiores regiões de TPS (6,41% a 7 %) 331 

e tempo (47,07 a 50 min) (Figuras 3D e 3E). Tanto o PI a 85 ºC como a 95 ºC dos AFCC (11,15 332 

a 12,69 g/g; 11,99 a 13,99 g/g, respectivamente) (Apêndice 2B) obtiveram valores superiores 333 

que o PI de ANCC nas mesmas temperaturas (4,80 g/g ± 0,08 e 4,80 g/g ± 0,011, 334 

respectivamente), indicando que a fosfatação conferiu ao amido de curcuma caesia uma menor 335 

resistência ao inchaço. 336 

O alto teor de amilose e a presença em maior quantidade dos grupos fosfato, apresentado pelo 337 

AFCC, podem estar por trás do alto PI desses amidos em relação ao ANCC, visto que o PI, 338 

tanto a 85 ºC como a 95 ºC dos AFCC, obtiveram correlação positiva com o teor de amilose (r= 339 

0,90 e r= 0,78, respectivamente, p<0,05), TPS (r= 0,84 e r= 0,67, respectivamente, p<0,05) e 340 

fósforo (r= 0,86 e r= 0,77, respectivamente, p<0,05). Daniel et al. [36] relataram que este 341 

fenômeno se deve à capacidade dos grupos fosfatos, adicionados por meio da fosfatação, se 342 

ligarem às moléculas de água, devido à presença de cargas negativas que se repelem 343 

mutuamente, facilitando, assim, a penetração e a adsorção de água. Amidos com alto poder de 344 

inchamento possuem valores elevados de viscosidade máxima e rápida quebra do gel, o que 345 
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corrobora com os resultados obtidos na análise de RVA. Devido possuir boa capacidade de reter 346 

água, os AFCC podem ser indicados para compor produtos cárneos. 347 

 348 

  

  

 

Figura 3. Poder de inchamento a 25 ºC (A), poder de inchamento a 65 ºC (B), poder de 349 

inchamento a 75 ºC (C), poder de inchamento a 85 ºC (D) e poder de inchamento a 95 ºC (E) 350 

dos amidos fosfatados de curcuma caesia em relação à concentração de tripolifosfato de sódio 351 

(%) e tempo de reação (min). 352 

 353 

3.4 Propriedades de pasta 354 

A análise de RVA dos AFCC é uma maneira conveniente de estudar os efeitos dos AFCC na 355 

viscosidade de sistemas de amido. Para a viscosidade máxima (VM) foram significativos (p < 356 

0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos, TPS (Q) e tempo (Q) negativos, bem como a interação 357 
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dos fatores lineares positiva (Tabela 2) (Apêndice 2H). As maiores VM dos AFCC foram 358 

alcançadas em maiores concentrações de TPS e tempo (6,41 % a 7 % e 47,07 min a 50 min, 359 

respectivamente) (10731 cP a 10759 cP) (Figura 4A). Segundo Deetae et al. [37], essa tendência 360 

do aumento da VM com o aumento da concentração de TPS e tempo, se deve ao fato que a 361 

fosfatação confere resistência à quebra aos grânulos de amido e, por isso, promove uma alta 362 

capacidade de absorção de água com lenta quebra dos grânulos de amido. Comparando o ANCC 363 

com o AFCC é possível afirmar que a fosfatação provocou um aumento na VM dos amidos, 364 

visto que a VM do ANCC (5224,25 cP ± 106,56) foi inferior a VM do AFCC (10499 a 10759 365 

cP) (Apêndice 2B).  366 

A VM dos AFCC obteve correlação positiva com o TPS, teor de cinzas, teor de fósforo e GS 367 

(r= 0,88, r= 0,78, r= 0,84 e r= 0,85, p<0,05, respectivamente). Essa correlação positiva sugere 368 

que a presença dos grupos fosfato, ligados por ligações covalentes a frações de amilopectina no 369 

amido, aumentam a capacidade de hidratação das pastas após a gelatinização com aumento 370 

pronunciado da viscosidade, o que corrobora com o aumento do poder de inchamento 371 

decorrente do aumento da concentração de TPS e tempo de reação nos AFCC [38,39]. Essa alta 372 

VM dos AFCC é desejável para usos industriais onde o objetivo é o poder espessante, podendo 373 

ser aplicado em alimentos que necessitam de uma alta viscosidade quando aquecidos, por 374 

exemplo, em recheios de pizza, não permitindo que o recheio transborde ao ser aquecida. 375 

Em relação a temperatura de pasta (TP), foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) 376 

negativos, TPS (Q) e tempo (Q) positivo, assim como a interação dos fatores lineares positiva 377 

(Tabela 2) (Apêndice 2H). Os menores valores de TP (67,06 ºC a 67,12 ºC) foram alcançados 378 

entre 5 e 7 % de TPS e 32,92 a 50 min de tempo de reação (Figura 4B). As TP dos AFCC (67,06 379 

ºC a 67,95 ºC) (Apêndice 2B) foram ligeiramente menores que a TP do ANCC (70,3 ºC ± 0,56) 380 

e obteve alta correlação negativa com TPS, teor de fósforo e grau de substituição (r= -0,80, r= 381 

-0,81, r= -0,79, p<0,05, respectivamente), indicando que a eficiência da fosfatação na 382 

diminuição da temperatura de pasta do amido de curcuma caesia, esta negativamente 383 

correlacionada com TPS, teor de fósforo e grau de substituição. Considerando-se as 384 

temperaturas de pasta dos amidos nativo e modificado pela fosfatação, pode-se dizer que, do 385 

ponto de vista energético, o amido AFCC é o mais interessante, já que produz pasta viscosa 386 

mais rapidamente com menor temperatura de cozimento, podendo ser utilizado como 387 

espessante em molhos ou sopas. 388 

 389 
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Figura 4. Viscosidade máxima (A), temperatura de pasta (B), viscosidade de quebra (C), 390 

tendência a retrogradação (D), viscosidade final (E) dos amidos fosfatados de cúrcuma caesia 391 

em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min). 392 

 393 

Para a viscosidade de quebra (VQ), foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) positivo, TPS (Q) 394 

e Tempo (Q) negativos (Tabela 2) (Apêndice 2H). Na Figura 4C observa-se que houve um 395 

aumento da VQ com o aumento da concentração de TPS e tempo de reação, alcançando maiores 396 

valores (7455 cP a 7537 cP) na região de 6,41 % a 7 % de TPS e 47,07 min a 50 min de tempo 397 

de reação. Os AFCC (7006 cP a 7537 cP) (Apêndice 2B) obtiveram maiores VQ que os ANCC 398 

(1610,65 cP ± 6,76), indicando que a fosfatação deixou os grânulos mais suscetíveis as altas 399 

temperaturas e cisalhamento. A VQ teve correlação positiva com o TPS (r= 0,73, p<0,78), VM 400 

(r= 0,78, p<0,78) e o poder de inchamento a 65 ºC, 75 ºC e 95 ºC (r= 0,72, r= 0,85, r= 0,84, 401 
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p<0,05 respectivamente). Singh, Singh, Kaur, Sodhi, & Gill [40]  atribuíram o aumento da VQ 402 

em alguns amidos fosfatados ao fato que amidos capazes de inchar a um alto grau, como os 403 

AFCC, são menos resistentes à quebra no cozimento, exibindo, consequentemente, diminuição 404 

significativa na viscosidade depois de atingir o valor máximo, com maior VQ. Um aumento 405 

pronunciado na viscosidade máxima com um aumento também na viscosidade de quebra, como 406 

encontrado no AFCC, pode ser uma indicação de reação de fosfatação mais severa [24]. 407 

Em relação a tendência a retrogradação (RT), foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo 408 

(L) positivos, TPS (Q) e tempo (Q) negativo, bem como a interação dos fatores lineares positiva 409 

(Tabela 2) (Apêndice 2H). De acordo com a curva de nível (Figura 4D), menores valores de RT 410 

foram alcançados em menores concentrações de TPS (3%) aplicando-se maiores tempos de 411 

reação (50 min) (4008 cP a 4153 cP). Já maiores RT foram alcançados em maiores 412 

concentrações de TPS (6,41% a 7 %) e tempos de reação (47,07 min a 50 min) (4526 cP a 4552 413 

cP).  414 

Ao comparar os AFCC (4008 a 4552 cP) (Apêndice 2B) aos ANCC (3242,25 cP ± 1,74) e ao 415 

observar a Figura 4D, é possível afirmar que a modificação levou a um aumento na RT dos 416 

AFCC. A RT obteve correlação positiva com o TPS (r= 0,86, p < 0,05), indicando, portanto, 417 

que o aumento da RT ocorreu, provavelmente, devido a inserção dos grupos fosfatos nas cadeias 418 

de amido dando origem a uma estrutura ordenada nas pastas, resultando em maior grau de 419 

retrogradação [41]. Foi relatado anteriormente que a retrogradação do amido está relacionada à 420 

reassociação de frações de amido (amilose) solubilizado durante o período de resfriamento da 421 

medição de RVA [42]. Dessa forma, o aumento da RT nos AFCC com a fosfatação, sugere 422 

que pode ter ocorrido um maior grau de dissociação nos grânulos de amido fosfatado, pelo 423 

enfraquecimento ou quebra das estruturas granular em resposta a severidade do processo, 424 

levando a uma maior lixiviação e interação das frações de amido solúveis (amilose e 425 

amilopectina) [43]. Outra possibilidade de explicação para o aumento da RT nos AFCC com o 426 

aumento do TPS e o tempo, está nas cadeias de amilopectina. Segundo Wischmann et al. [44], 427 

os grupos fosfato, inseridos pelo processo de fosfatação, relacionam-se estreitamente com as 428 

cadeias mais longas de amilopectina, desestabilizando estruturalmente essas cadeias, ao qual 429 

provoca um aumento na retrogradação de amidos fosfatados. Chen et al. [45] também obtiveram 430 

uma maior retrogradação em amidos de raiz de Kudzu fosfatados em relação ao seu amido 431 

nativo. 432 

Para a viscosidade final (VF) foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos, 433 

TPS (Q) e tempo (Q) negativos, bem como a interação dos fatores lineares positiva (Tabela 2) 434 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/degree-of-dissociation
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(Apêndice 2H). Com o aumento da concentração de TPS e tempo, houve um aumento na VF 435 

dos AFCC (Figura 4E), onde os maiores valores de VF foram alcançados em 5 % a 6,41 % de 436 

TPS e 40 min a 47,07 min de tempo (7683 cP a 7776 cP). A fosfatação aumentou a VF dos 437 

AFCC (7526 cP a 7786 cP) (Apêndice 2B), visto que o ANCC obteve valor inferior (6855,75 438 

cP ± 60,22). Além disso, a VF obteve correlação positiva com o TPS (r= 0,67, p < 0,05), teor 439 

de fósforo (r= 0,87, p < 0,05), grau de substituição (r= 0,86, p < 0,05) e tendência a 440 

retrogradação (r= 0,96, p < 0,05), indicando que variação nos valores da viscosidade final dos 441 

AFCC pode ser devido a diferentes intensidades de tratamento químico. Amidos com elevada 442 

viscosidade de pasta, como os AFCC, podem ser uteis na elaboração de recheios de tortas. 443 

 444 

3.5 Propriedades térmicas 445 

Com relação a temperatura inicial de gelatinização (Tin), foram significativos (p < 0,05) o TPS 446 

(L) e tempo (L) negativos, TPS (Q) e tempo (Q) positivo (Tabela 2) (Apêndice 2G). Para 447 

temperatura de pico (Tp) e temperatura final de gelatinização (Tf), o R
2 foi abaixo de 0,7 e, 448 

portanto, nenhum modelo ou curva de nível foi plotada. Na curva de nível (Figura 5A) é 449 

possível observar que o TPS e o tempo influenciam negativamente a Tin, com diminuição dos 450 

valores conforme o aumento da concentração de TPS (5 % a 7 %) e tempo de reação (40 min a 451 

50 min) (63,10 ºC a 63,15 ºC). Esse comportamento ocorreu, provavelmente, devido a presença 452 

do grupamento fosfato nas cadeias de amido. Segundo Wischmann et al. [44] e Mirmoghtadaie, 453 

Kadivar, & Shahedi [46], os grupos fosfato são volumosos e, ao serem adicionados a espinha 454 

dorsal do biopolímeros pelo processo de modificação, aumentam a flexibilidade estrutural, 455 

desestabilizam as estruturas cristalinas nas moléculas de amilopectina e, assim, reduzem a 456 

temperatura de gelatinização do amido modificado.  457 

Comparando o AFCC ao ANCC, houve uma leve diminuição na Tin, passando de 67,41 ºC ± 458 

0,45 no ANCC para 63,10 ºC a 63,59 ºC nos AFCC (Apêndice 2A). Esse comportamento, 459 

sugere que a ordem interna dos grânulos dos AFCC foi levemente interrompida pela fosfatação, 460 

visto que a Tin obteve correlações negativas com a concentração de TPS (r=- 0,78, p < 0,05), 461 

teor de fósforo (r=- 0,86, p < 0,05) e grau de substituição (r=- 0,84, p < 0,05) (Apêndice 2I). A 462 

Tin dos AFCC ficaram próximos da Tin de amido de milho normal fosfatado e nativo, estudado 463 

por Falsafi et al. (2019), 61,10 ºC. Já as temperaturas Tp e Tf
 
  quase não tiveram alteração em 464 

relação ao ANCC (76,77 ºC ± 3,04 e 88,26 ± 1,59 ºC, respectivamente). Amidos com 465 

temperaturas de pasta baixas, como os AFCC, apresentam grande potencial para aplicação, 466 
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principalmente, em alimentos que requerem preparo instantâneo, pois atingem as temperaturas 467 

ideais mais rapidamente.  468 

Para a entalpia de gelatinização (ΔHgel) foram significativos TPS (L) e tempo (L) positivos, 469 

TPS (Q) e tempo (Q) negativos (Tabela 2) (Apêndice 2G).  A fosfatação do amido levou a um 470 

aumento no ΔHgel (Figura 5B) à medida que foram aumentados o TPS e o tempo, variando de 471 

15,96 J g-1 a 15,99 J g-1. Esse fato ocorreu, provavelmente, devido aos grupos fosfatos 472 

adicionados as cadeias de amido pela modificação química, visto que o ΔHgel obteve correlação 473 

positiva com TPS (r= 0,71, p < 0,05), teor de fósforo (r=0,85, p < 0,05) e grau de substituição 474 

(r= 0,8, p < 0,05), indicando que os grânulos de amido fosfatados estavam ligados não apenas 475 

por ligações de hidrogênio, mas também por ligações covalentes após o processo de 476 

modificação [45]. Além disso, também pode ser reflexo da maior quantidade de cadeias 477 

ramificadas da amilopectina com os grupos fosfatos adicionados, evidenciando, assim, uma 478 

estrutura melhor organizada ao qual eleva o ΔHgel [44]. O ΔHgel dos AFCC (14,60 a 15,99 J| g-479 

1) (Apêndice 2A) foram superiores aos ΔHgel dos ANCC (13,56 J g-1 ± 1,78). Já comparando a 480 

amido convencional, o ΔHgel, dos AFCC  foram próximos a amido de milho normal, relatado 481 

por Daudt et al. [3], 15,64 J g-1. Os AFCC, pela sua baixa temperatura de gelatinização, favorece 482 

o uso em alimentos que não precisem de altas temperaturas, como doces, pudins ou alimentos 483 

preparos instantâneos como sopas e macarrões. Sugere-se, também, a indicação para compor 484 

sopas desidratadas, por apresentar baixa temperatura de formação de pasta. 485 

 486 

  

Figura 5. Temperatura inicial (A) e entalpia de gelatinização (B) dos amidos fosfatados de 487 

curcuma caesia em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação 488 

(min). 489 

 490 

3.6 Dureza  491 

Com relação a dureza dos AFCC, foram significativos (p < 0,05), ou seja, influenciaram a 492 

dureza da pasta, os fatores TPS (L) e TPS (Q), bem como a interação dos fatores lineares 493 

(A) (B) 
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(Tabela 2) (Apêndice 2E). A dureza obteve correlação positiva com a concentração de TPS (r= 494 

0,71, p < 0,05), indicando que apenas a concentração de TPS influenciou nessa resposta, 495 

aumentando proporcionalmente nos AFCC (15,05 N a 19,37 N) em concentrações mais 496 

elevadas de TPS (7 %) e tempo (40 min a 50 min) (Figura 6). Comparando ao ANCC (3,50 N 497 

± 0,52), pode-se afirmar que a fosfatação conferiu uma maior dureza aos AFCC (10,97 N a 498 

19,37 N) (Apêndice 2B). Esse aumento pode estar relacionado, além da presença de fosfatos 499 

em maiores quantidades nas cadeias de amido, ao teor de amilose nos AFCC, visto que amidos 500 

com maior teor de amilose formam uma rede que resulta em pastas com maior tendência a 501 

retrogradação e, consequentemente, formam pastas mais firmes [47]. Amidos com maior dureza 502 

de pasta, como os AFCC, são interessantes economicamente para indústria de alimentos, 503 

podendo ser utilizados como agente fortificante, permitindo a formação de pastas com menores 504 

quantidades de amido. Além disso, pode ser vantajoso para melhorar a textura de, por exemplo, 505 

massas de macarrão, ajudando na manutenção da integridade das massas e, ainda, pode ser 506 

utilizado para dar resistência as pastas empregandas na indústria de confeitaria. 507 

 508 

 509 

 510 

Figura 6. Dureza das pastas de amidos fosfatados de cúrcuma caesia em relação à concentração 511 

de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min) 512 

 513 

4 Conclusão  514 

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram que é possível produzir amido de curcuma 515 

caesia fosfatado usando tripolifosfato de sódio como reagente. Tanto a concentração de 516 

tripolifosfato de sódio e tempo de reação influenciaram no teor de fósforo e grau de substituição 517 

dos amidos modificados, possibilitando sua utilização com níveis de fósforo aceitáveis na 518 

indústria de alimentos. Utilizando combinações adequadas de concentração de reagentes e 519 

tempo de reação, foi possível obter diferentes graus de fosfatação e, consequentemente, 520 
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diferentes propriedades físico-químicas. A introdução de grupos fosfato no amido pela 521 

modificação, causou aumento da dureza das pastas, poder de inchamento e transparência 522 

transparência da pasta dos amidos fosfatados em relação ao amido nativo de curcuma caesia. A 523 

gama de temperaturas de transição de fase, resultados do DSC, mostrou que Tin dos amidos 524 

modificados foram inferiores à do amido nativo. No caso do amido fosfatado de curcuma 525 

caesia, a retrogradação, viscosidade de quebra, viscosidade máxima, viscosidade final, foram 526 

superiores ao amido de curcuma caesia nativo. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou 527 

conhecer algumas peculiaridades do amido modificado de curcuma caesia, possibilitando o 528 

conhecimento de suas propriedades, podendo ter interesse a algumas aplicações na indústria de 529 

alimentos, tais com: gelificantes e doces de goma, na produção de salgados crocantes (nuggets), 530 

em cobertura de snacks fritos, em recheio para pizza, bem como na fabricação filmes 531 

comestíveis. 532 
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APENDICE 2 

Apêndice A. Resultados das análises cinzas, propriedades térmicas, teor de fósforo, grau de substituição, amilose e poder de inchamento do amido 

modificado de cúrcuma caesia. 

Tratamento CZ 

(g.100g-1) 

Tin (ºC) Tp (ºC) Tf (ºC) ΔHgel 

(J.g-1) 

TR (%) FO (%) GS AM (%) PI 25 

(g/g) 

PI 65 

(g/g) 

PI 75 

(g/g) 

T1 
0,44±0,04 63,13±0,05 76,46±0,02 89,86±0,02 15,99±0,05 30,97±0,92 0,32±0,01 0,043±0,002 48,12±2,67 2,39±0,06 3,72±0,55 11,64±0,01 

T2 
0,36±0,04 63,24±0,02 76,39±0,02 90,69±0,06 15,73±0,03 30,64±0,40 0,21±0,01 0,019±0,001 48,09±0,81 2,15±0,33 2,96±0,66 11,00±0,68 

T3 
0,34±0,04 63,41±0,24 76,64±0,02 89,57±0,05 14,98±0,04 29,67±0,10 0,18±0,01 0,014±0,000 47,73±0,44 2,13±0,17 2,88±0,03 10,36±1,13 

T4 
0,29±0,04 63,59±0,29 76,85±0,07 89,38±0,06 14,56±0,30 29,2±0,24 0,15±0,01 0,010±0,000 47,14±0,53 1,99±0,06 2,56±0,22 10,15±0,27 

T5 
0,48±0,04 63,1±0,04 76,08±0,06 90,74±0,09 15,96±0,16 30,9±0,08 0,29±0,02 0,037±0,004 48,10±1,30 2,31±0,19 3,62±0,34 11,76±0,44 

T6 
0,4±0,01 63,15±0,01 76,08±0,03 88,68±0,14 15,98±0,32 30,87±0,96 0,25±0,01 0,028±0,000 48,07±0,70 2,22±1,03 3,55±0,54 10,99±0,49 

T7 
0,34±0,01 63,38±0,34 76,65±0,02 89,65±0,07 14,6±0,06 29,40±0,07 0,17±0,01 0,013±0,000 47,76±0,64 2,13±0,24 2,88±0,52 10,47±0,03 

T8 
0,30±0,04 63,47±0,24 76,46±0,11 89,44±0,06 14,59±0,24 29,22±0,22 0,22±0,01 0,021±0,001 47,45±0,75 2,05±0,18 2,74±0,48 10,29±0,81 

T9 
0,35±0,03 63,19±0,61 76,19±0,09 90,75±0,06 15,99±0,07 30,82±0,76 0,28±0,02 0,035±0,002 47,95±0,85 2,18±0,07 3,30±0,33 11,12±1,03 

T10 
0,3±0,02 63,16±0,04 76,58±0,15 89,74±0,09 15,89±0,26 30,85±0,04 0,26±0,02 0,030±0,004 47,97±1,57 2,15±0,10 3,26±0,50 11,16±0,75 

T11 
0,33±0,02 63,17±0,10 76,69±0,014 90,79±0,03 15,98±0,44 30,84±0,04 0,29±0,02 0,037±0,002 47,91±1,32 2,17±0,20 3,33±0,13 11,19±0,74 

*Cinzas (CZ); Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose (AM); Transparência (TR); Poder de inchamento a 25ºC (PI 25); Poder de inchamento a 75ºC (PI 75). 
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Apêndice B. Resultados das análises das propriedades de pasta e dureza de amido modificado de curcuma caesia. 

Tratamento Umidade  

(g.100g-1) 

PI 85 

 (g/g) 

PI 95 

(g/g) 

VM (cP) VQ (cP) VF (cP) RT (cP) TP (ºC) DU (N) 

T1 13,18±0,07 
12,59±0,11 13,79±0,75 10759±54,37 7455±23,09 7775±62,12 4552±299,4 4552±0,43 17,24±0,79 

T2 12,78±0,16 12,42±0,22 12,66±0,32 10616±66,23 7537±51,50 7683±182,5 4295±738,8 4295±0,73 15,79±0,68 

T3 12,97±0,17 
12,27±0,39 12,78±0,19 10516±29,67 7096±55,73 7573±11,6 4153±494,4 4153±0,16 10,97±1,29 

T4 11,88±0,06 
12,15±0,88 11,99±1,62 10499±42,71 6952±55,99 7555±207,9 4008±543,12 4008±0,48 15,62±0,54 

T5 13,58±0,15 
12,58±0,75 13,72±1,67 10731±122,5 7481±722,5 7776±72,09 4526±63,56 4526±0,79 19,37±0,53 

T6 13,58±0,04 
12,51±0,32 13,57±0,81 10665±245,0 7319±362,7 7768±46,95 4439±502,9 4439±0,68 15,05±0,82 

T7 12,26±0,10 
12,25±0,71 12,68±0,28 10595±46,96 7097±620,26 7535±212,4 4037±483,3 4037±0,32 12,11±0,85 

T8 11,81±0,13 12,18±0,72 12,58±0,19 10498±66,50 7006±12,31 7526±159,1 4034±139,3 4034±0,80 12,11±0,64 

T9 11,95±0,02 
12,41±0,84 12,80±0,20 10644±181,82 7520±664,3 7786±96,22 4414±70,78 4414±0,38 12,02±0,71 

T10 11,13±0,09 
12,45±0,76 12,83±0,25 10655±171,7 7595±423,2 7775±114,4 4432±456,1 4432±0,13 12,79±1,00 

T11 10,88±0,02 
12,47±0,60 12,97±0,18 10647±79,34 7571±357,0 7780±108,7 4429±188,0 4429±0,82 13,1±1,49 

*); Poder de inchamento a 85ºC (PI 85); Poder de inchamento a 95ºC (PI 95); Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Viscosidade de final (VF); Tendência a retrogradação 

(RT); Temperatura de pasta (TP); Dureza (DU). 
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Apêndice C. Anova para o modelo quadrático das variáveis respostas cinzas (CZ) (R2 =0,62; R2
aj=0,58), fósforo (FO) (R2 =0,82; R2

aj=0,75) e grau 

de substituição (GS) (R2 =0,81; R2
aj=0,73). 

 

 
Soma de quadrados Quadrado médio Valor p 

 

F 

 CZ FO GS CZ FO GS CZ FO GS CZ FO GS 

TPS (L) 
0,022545 

 

0,011163 

 

0,000492 

 

0,022545 

 

0,011163 

 

0,000492 

 

0,026962 

 

0,020268 

 

0,025910 

 

35,59670 

 

47,84341 

 

37,10103 

 

TPS (Q) - - - - - - - - - - - - 

Tempo (L) - 0,008025 0,000327 - 0,008025 0,000327 - 0,027867 0,038221 - 34,39153 24,67368 

Tempo (Q) - 0,006832 0,000268 - 0,006832 0,000268 - 0,032497 0,045985 - 29,28061 20,25818 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
- - - - - - - - - - - - 

Falta de 

ajuste 
0,012407 0,004887 0,000226 0,001772 0,000977 0,000045 

0,288401 

 

0,203884 

 

0,242188 

 

2,79856 

 

4,18881 

 

3,40963 

 

Erro puro 0,001267 0,000467 0,000027 0,000633 0,000233 0,000013       

Total 0,036218 0,031364 0,001339          

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; *Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice D. Anova para o modelo quadrático das variáveis respostas amilose (AM) (R2 =0,95; R2
aj=0,91), transparência da pasta (TR) (R2 =0,96; 

R2
aj=0,92).  

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 Soma de quadrados Quadrado médio Valor p F 

 AM TR AM TR AM TR AM TR 

TPS (L) 0,628840 3,270951 0,628840 3,270951 0,001791 0,000071 556,9912 14018,36 

TPS (Q) 0,055321 0,826530 0,055321 0,826530 0,019804 0,000282 48,9998 3542,27 

Tempo (L) 0,139613 1,037133 0,139613 1,037133 0,007990 0,000225 123,6617 4444,85 

Tempo (Q) - 0,673729 - 0,673729 - 0,000346 - 2887,41 

TPS (L) x Tempo (L) 

 

0,079517 

 

0,004909 0,079517 0,004909 0,013903 0,044389 70,4321 21,04 

Falta de ajuste 0,043456 0,223464 0,010864 0,074488 0,096347 0,003124 9,6228 319,23 

Erro puro 0,002258 0,000467 0,001129 0,000233     

Total 0,948801 5,696618       
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Apêndice E. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas poder de inchamento a 25 ºC (PI 25) (R2 =0,91; R2
aj=0,89, poder de 

inchamento a 65 ºC (PI 65) (R2 =0,95; R2
aj=0,91) e dureza (DU) (R2 =0,83; R2

aj=0,76). 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 PI 25 PI 65 DU PI 25 PI 65 DU PI 25 PI 65 DU PI 25 PI 65 DU 

TPS (L) 0,080436 0,772509 34,89695 0,080436 0,772509 34,89695 0,002034 0,001810 0,008745 490,1225 551,0781 112,8499 

TPS (Q) - 0,056701 13,08652 - 0,056701 13,08652 - 0,023842 0,022824 - 40,4485 42,3192 

Tempo (L) 0,032007 0,513727 - 0,032007 0,513727 - 0,005088 0,002718 - 195,0284 366,4732 - 

Tempo (Q) - 0,039508 - - 0,039508 - - 0,033699 - - 28,1834 - 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
- 0,048171 9,30660 - 0,048171 9,30660 - 0,027889 0,031658 - 34,3631 30,0957 

Falta de ajuste 0,010503 0,062849 10,43038 0,001751 0,020950 2,08608 

 

0,088184 

 

0,063367 0,134119 

 

10,6664 

 

14,9448 6,7460 

Erro puro 0,000328 0,002804 0,61847 0,000164 0,001402    
 

  
 

Total  0,123275 1,474867 68,35702          

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice F. ANOVA para o modelo quadrático da variável resposta poder de inchamento (PI) a 75C (R2 =0,99; R2
aj=0,98), 85C (R2 =0,92; 

R2
aj=0,91) e 95 C (R2 =0,88; R2

aj=0,85). 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 PI 75 PI 85 PI 95 PI 75 PI 85 PI 95 PI 75 PI 85 PI 95 PI 75 PI 85 PI 95 

TPS (L) 2,213942 

 

0,167904 

 

 

1,357456 

 

2,213942 

 

0,167904 

 

 

1,357456 

 

0,000557 0,005784 

 

0,006200 

 

1795,088 

 

171,3934 

 

 

159,7918 

 

TPS (Q) 0,043795 - - 0,043795 - - 0,027025 0,017646 - 35,510 - - 

Tempo (L) 0,314775 
0,054052 

 

1,272997 

 
0,314775 

0,054052 

 

1,272997 

 
0,003895  

0,006607 

 
255,223 

55,1755 

 

149,8498 

 

Tempo (Q) 0,314039 - - 0,314039 - - 0,003904 - - 254,626 - - 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
0,046221 - - 0,046221 - - 0,025661 - - 37,476 - - 

Falta de 

ajuste 
0,018252 0,014981 0,335125 0,006084 0,002497 0,055854 0,173160 

 

0,308384 

 

 

0,137884 

 

4,933 

 

2,5488 

 

 

6,5748 

 

Erro puro 0,002467 0,001959 0,016990 0,001233 0,000980 0,008495   
 

  
 

Total  2,911691 0,238897 2,982568          

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

154 
 

Apêndice G. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas Temperatura inicial (Tin) (R
2 =0,95; R2

aj=0,92), Temperatura de pico (Tp) 

(R2 =0,48; R2
aj=0) e Temperatura final (Tf) (R

2 =0,81; R2
aj=0,63) e entalpia (ΔHgel) (R

2 =0,94; R2
aj=0,90). 

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; significante em p ≤ 0.05. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 Tin Tp Tf ΔHgel Tin Tp Tf ΔHgel Tin Tp Tf ΔHgel Tin Tp Tf ΔHgel 

TPS 

(L) 
0,166205 0,173297 1,478816 2,118820 0,166205 0,173297 1,478816 2,118820 0,001401 0,253961 0,177673 0,001429 712,3051 2,510341 4,177052 698,5122 

TPS 

(Q) 
0,029721 0,009981 0,064501 0,618464 0,029721 0,009981 0,064501 0,618464 0,007760 0,740348 0,711055 0,004869 127,3755 0,144586 0,182189 203,8891 

Tempo 

(L) 
0,047387 0,111942 0,504367 0,866617 0,047387 0,111942 0,504367 0,866617 0,004888 0,330857 0,355023 0,003482 203,0887 1,621564 1,424631 285,6981 

Tempo 

(Q) 
0,022240 0,000191 1,828682 0,591643 0,022240 0,000191 1,828682 0,591643 0,010330 0,962857 0,150956 0,005088 95,3123 0,002763 5,165281 195,0470 

TPS 

(L) x 

Tempo 

(L) 

- 0,019605 0,260058 - - 0,019605 0,260058 - - 0,647379 0,481714 - - 0,283996 0,734557 - 

Falta 

de 

ajuste 

0,012052 0,199617 0,195636 0,219008 0,003013 0,066539 0,065212 0,054752 

 

0,073168 

 

0,545503 0,899275 

 

0,053182 

 

 

12,9125 

 

0,963867 0,184197 

 

18,0501 

 

Erro 

puro 
0,000467 0,138067 0,708067 0,006067 0,000233 0,069033 0,354033 0,003033    

 
   

 

Total 0,266364 0,654491 4,999473              
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Apêndice H. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas viscosidade máxima (VM) (R2 =0,97; R2
aj=0,95), viscosidade de quebra 

(VQ) (R2 =0,91; R2
aj=0,87), tendência a retrogradação (RT) (R2 =0,99; R2

aj=0,98) e temperatura de pasta (TP) (R2 =0,99; R2
aj=0,98). 

 
 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 VM VQ RT 
 

TP VM VQ RT 
 

TP VM VQ RT 
 

TP VM VQ RT 
 

TP 

TPS 

(L) 
59404,9 326166, 238646 23864 59404,9 326166,8 23864 238646, 0,000544 0,004468 0,0003 2566,0 1837,2 222,3359 2566,08 0,001 

TPS 

(Q) 
3043,54 128243 31080, 31080 3043,54 128243,1 31080 31080,6 0,010457 0,011247 0,0029 334,19 94,130 87,4186 334,199 0,002 

Temp

o (L) 
8393,86 - 117859 11785 8393,86 - 11785 1178591 0,003830 - 0,0007 1267,3 259,60 - 1267,30 0,001 

Temp

o (Q) 
1364,57 

 

160364 

 

51259 51259 1364,57 

 

160364,8 

 

51259 51259,9 0,022885 

 

0,009024 

 

0,0018 551,18 42,203 

 

109,3148 

 

551,181 0,001 

TPS 

(L) x 

Temp

o (L) 

3968,30 - 3136,2 3136,2 3968,30 - 3136 3136,2 0,008050 - 0,0283 33,722 122,73  33,722 0,028 

Falta 

de 

ajuste 

1822,51 50201,4 3612,1 3612,1 607,50 10040,3 1204, 1204,0 0,05095 

 

0,13238 

 

0,0725 12,946 18,789 

 

6,8441 

 

12,946 0,072 

Erro 

puro 
64,67 2934,0 186,0 186,0 32,33 1467,0 93,0 93,0        

 

Total  77176,7 602706, 427752 42775             

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático: Significante em p ≤ 0.05. 

 

 
 



 
 

156 
 

Apêndice I. Coeficiente de correlação de Pearson entre as várias propriedades do amido fosfatado de curcuma caesia. 

 Variáveis TPS Tempo Cinzas Tin Tp Tf ΔHgel TR FO GS AM PI 25 PI 55 PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 VM VQ VF RT TP DU 

TPS 1,00                                             

Tempo 0,00 1,00                                           

CZ 0,79 0,40 1,00                                         

Tin -0,79 -0,42 -0,67 1,00                                       

Tp -0,51 -0,41 -0,69 0,64 1,00                                     

Tf 0,54 -0,32 0,23 -0,42 -0,15 1,00                                   

ΔHgel 0,72 0,46 0,57 -0,95 -0,59 0,45 1,00                                 

TR 0,76 0,43 0,59 -0,96 -0,59 0,45 1,00 1,00                               

FO 0,60 0,51 0,59 -0,87 -0,54 0,43 0,85 0,85 1,00                             

GS 0,61 0,49 0,60 -0,84 -0,49 0,43 0,83 0,83 0,96 1,00                           

AM 0,81 0,38 0,68 -0,94 -0,64 0,39 0,86 0,88 0,71 0,69 1,00                         

PI 25 0,81 0,51 0,89 -0,85 -0,57 0,28 0,75 0,77 0,80 0,82 0,84 1,00                       

PI 55 0,60 -0,24 0,24 -0,32 -0,20 0,44 0,35 0,38 0,08 0,06 0,51 0,24 1,00                     

PI 65 0,72 0,59 0,79 -0,93 -0,65 0,24 0,88 0,89 0,90 0,90 0,84 0,93 0,10 1,00                   

PI 75 0,87 0,33 0,77 -0,94 -0,58 0,53 0,89 0,91 0,90 0,90 0,84 0,90 0,32 0,92 1,00                 

PI 85 0,84 0,48 0,78 -0,97 -0,61 0,38 0,94 0,95 0,87 0,86 0,90 0,91 0,34 0,96 0,97 1,00               

PI 95 0,67 0,65 0,89 -0,81 -0,67 0,08 0,70 0,72 0,77 0,77 0,79 0,94 0,09 0,93 0,82 0,88 1,00             

VM 0,88 0,33 0,78 -0,92 -0,56 0,37 0,85 0,88 0,85 0,86 0,85 0,93 0,27 0,95 0,96 0,95 0,86 1,00           

VQ 0,74 0,17 0,39 -0,90 -0,42 0,64 0,93 0,94 0,78 0,75 0,83 0,63 0,49 0,72 0,85 0,84 0,51 0,78 1,00         

VF 0,68 0,43 0,53 -0,93 -0,55 0,43 0,98 0,98 0,87 0,86 0,79 0,72 0,22 0,88 0,89 0,91 0,68 0,86 0,91 1,00       

RT 0,75 0,52 0,68 -0,96 -0,59 0,40 0,97 0,97 0,91 0,90 0,85 0,86 0,25 0,95 0,95 0,98 0,81 0,92 0,87 0,97 1,00     

TP 0,75 0,52 0,68 -0,96 -0,59 0,40 0,97 0,97 0,91 0,90 0,85 0,86 0,25 0,95 0,95 0,98 0,81 0,92 0,87 0,97 0,99 1,00   

DU 0,71 0,04 0,74 -0,39 -0,40 0,20 0,39 0,42 0,37 0,41 0,32 0,56 0,33 0,50 0,61 0,57 0,54 0,60 0,28 0,40 0,49 0,49 1,00 

*TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Cinzas (CZ); Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose; Transparência (TR); Poder de inchamento a 25ºC (PI 25); Poder de inchamento a 75ºC (PI 75); 

Poder de inchamento a 85ºC (PI 85); Poder de inchamento a 95ºC (PI 95); Temperatura inicial de gelatinização (Tin); Entalpia de gelatinização (ΔHgel). Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de 

quebra (VQ); Viscosidade final (VF); Retrogradação (RT); Temperatura de pasta (TP); Dureza (DU). **Significante a nível de 5 %.
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CAPÍTULO 7 1 

ARTIGO 6. Amido de cará (Dioscorea alata L.) modificado com diferentes doses de 2 

tripolifosfato e tempos de reação: propriedades térmicas e físico-química 3 

 4 

Destaques  5 

 A fosfatação eleva o teor de amilose e o poder de inchamento do amido de cará, a dureza 6 

e a transparência da pasta 7 

 A fosfatação reduz a viscosidade de quebra, aumenta a tendência a retrogradação, 8 

viscosidade máxima e final de pastas de amido de cará 9 

 O amido de cará modificado pode ser recomendado como espessante em sopas, em 10 

molhos para tortas e revestimento comestível. 11 

 12 

Resumo 13 

A modificação do amido vem sendo uma alternativa para driblar suas funcionalidades 14 

negativas, do ponto de vista tecnológico, dentro da indústria de alimentos. Dessa forma, o 15 

objetivo desta pesquisa foi avaliar se a fosfatação com diferentes doses de tripolifosfato de 16 

sódio e tempos de reação afetam e, em que intensidade, as propriedades térmicas e funcionais 17 

de amido de cará. A fosfatação do amido de cará diminuiu a temperatura inicial de gelatinização 18 

(amido fosfatado = 68,25 ºC; amido nativo = 69,62 ºC ± 0,16) e o pico de temperatura (amido 19 

fosfatado = 74,68 ºC; amido nativo = 74,81 ºC ± 0,11), e aumentou a temperatura final (amido 20 

fosfatado = 83,69 ºC; amido nativo = 82,06 ºC ± 0,16) e entalpia de gelatinização (amido 21 

fosfatado = 17,94 J.g-1; amido nativo = 12,15 ± 0,25 J.g-1). A fosfatação também reduziu a 22 

viscosidade de quebra (amido fosfatado = 134 cP; amido nativo= 656,75 cP ± 9,53), porém 23 

aumentou a viscosidade máxima (amido fosfatado= 2787 cP; amido nativo =2038 cP ± 2,94), 24 

viscosidade final (amido fosfatado = 5560,25 cP; amido nativo =3230 cP ± 145,83) e a 25 

tendência a retrogradação (amido fosfatado=2900 cP; amido nativo = 1735,75 cP ± 154,74) das 26 

pastas de amido de cará. Este amido modificado (com as propriedades diferentes do amido de 27 

cará nativo), poderia ser utilizado como espessante em sopas, em molhos para tortas e 28 

revestimento comestível biodegradável e, assim, ampliar o uso do amido de cará na indústria 29 

de alimentos. 30 

Palavras-chave: modificação química; fósforo; microscopia eletrônica de varredura; amilose; 31 

dureza; transparência. 32 

 33 
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1 Introdução 34 

O cará (Dioscorea alata L.) é um rizoma monocotiledôneo da família Dioscoreacea,  gênero  35 

que inclui mais de 600 espécies diferentes [1]. Algumas espécies do gênero Dioscorea são 36 

cultivadas comercialmente e, outras, que são selvagens, ainda não foram domesticadas devido 37 

à qualidade inferior dos tubérculos, baixo rendimento e presença de compostos anti-nutricionais 38 

[2].  39 

O cará é uma fonte importante de carboidratos para milhões de pessoas na Índia, Nigéria e 40 

China, sendo cultivado há muitos anos na África Ocidental e Central, Ilhas do Pacífico e do 41 

Caribe, e em alguns países da Ásia e da América Latina. Nessas regiões, pode ser encontrado 42 

como alimento básico da população, tendo um lugar significativo nos hábitos alimentares de 43 

muitas comunidades rurais [3]. Além das regiões tropicais e subtropicais, também é cultivado 44 

em clima temperado, devido à sua alta adaptabilidade [1].Esta hortaliça é constituída de amido, 45 

proteína (5,43 %), gordura (0,10 %), fibra (3,53%), sendo considerada uma boa fonte de energia 46 

(373,71 kcal/100g) devido a proporção de carboidratos [4].  47 

O amido é composto por amilose e amilopectina, dois polissacarídeos que se diferenciam em 48 

suas estruturas moleculares[5]. Este carboidrato é muito importante para a humanidade, sendo 49 

responsável por pelo menos 35 % da ingestão calórica diária nos países desenvolvidos [6]. Além 50 

disso, é muito utilizado pelas indústrias como agente de volume, de ligação e retenção de água, 51 

espessante, estabilizante e gelificante em diferentes produtos alimentícios [7]. 52 

Na agroindústria, grande parte do amido utilizado é modificado, devido a limitações 53 

relacionadas as propriedades físico-químicas e tecnológicas dos amidos nativos, o que 54 

possibilita maior diversidade de aplicações [8]. As modificações podem ser realizadas via 55 

processos físicos, químicos ou enzimáticos, possibilitando a ampliação das formas de 56 

aproveitamento do amido nativo.  A fosfatação, que se baseia na substituição pela esterificação 57 

de um grupo fosfato no grupo hidroxila de uma molécula de amido na região amorfa, é mais 58 

uma modificação química amplamente usada para obter melhor estabilidade e propriedades 59 

físico-químicas de pastas de amido [9].  60 

Na modificação por fosfatação podem ser usados sódio monobásico anidro, fosfato sódio 61 

bibásico anidro, cloreto de fosforila, trimetafosfato de sódio, tripolifosfato de sódio, entre outros 62 

[10]. O tripolifosfato de sódio é um sal, relativamente barato, muito utilizado na fosfatação de 63 

amidos pois é capaz de introduzir grupos fosfatos nas cadeias de amido causando a repulsão 64 

entre cadeias, efeito que provoca alterações nas propriedades físicas, parâmetros de transição 65 

térmica, gelatinização e retrogradação de pastas de amido [11]. Com relação ao amido de cará, 66 
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ainda não existe na literatura estudos que abrangem o uso deste sal na modificação química 67 

deste amido. 68 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar se a fosfatação com diferentes doses de 69 

tripolifosfato e tempos de reação afetam, e em que intensidade, as propriedades térmicas e 70 

funcionais de amido de cará, visando a otimização do processo e o estabelecimento de possíveis 71 

aplicações na indústria de alimentos. 72 

 73 

2 Materiais e métodos 74 

 75 

2.1 Matéria-prima 76 

Os rizomas de cará (Dioscorea alata L.), variedade São Tomé, foram adquiridos em uma 77 

fazenda localizada na cidade de Campo Limpo, Goiás, Brasil (Latitude 16º17’49”S; Longitude 78 

49º 05’16 ”W). Os rizomas foram colhidos manualmente em setembro de 2017, acondicionados 79 

em sacos de ráfia sintética e imediatamente transportados para o local de processamento.  80 

 81 

2.2 Extração do amido 82 

Os rizomas foram submersos em água, lavados com sabão neutro em água corrente, 83 

descascados manualmente, sanificados por imersão em solução de cloro ativo (200 ppm) por 84 

15 mim, e lavados em água corrente. A extração do amido foi realizada segundo método Leonel 85 

& Cereda [12], com modificações. Inicialmente, os rizomas descascados foram cortados em 86 

pedaços de aproximadamente 5 cm. Estes foram imersos em solução de metabissulfito de 87 

potássio (5 g L-1) durante 15 min, e depois triturados em liquidificador industrial com água 88 

potável na proporção de 1:2 (m/v) por 2 min. Em seguida, a massa leitosa foi lavada com água 89 

potável e passada em peneiras de aço inoxidável com abertura de 250 mm e 0,053 mm, 90 

respectivamente. O resíduo que ficou retido na peneira foi reprocessado e filtrado, seguido de 91 

descarte do sedimento. A massa leitosa com amido permaneceu decantando por um período de 92 

24 h a 4 ºC. Após este período o sobrenadante foi descartado e o amido sedimentado recolhido, 93 

seguido de lavagem com álcool absoluto (P.A.), filtrado a vácuo e seco em estufa com 94 

circulação de ar a 45 ºC por 12 h. Em seguida, o amido de cará foi reduzido, manualmente, a 95 

partículas menores com auxílio de um almofariz, padronizado em peneira de 250 mm, e 96 

armazenado em embalagem de vidro com tampa hermética até o momento das análises.  97 

 98 

2.3 Modificação do amido de cará por fosfatação (ensaio experimental) 99 
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O amido de cará foi modificado com tripolifosfato de sódio (TPS), segundo o método descrito 100 

por Paschall [13]. Com o intuito de alcançar níveis ótimos de fosfatação, o delineamento 101 

experimental composto central rotacional (DCCR) foi conduzido ao acaso, variando o 102 

percentual de TPS (3 a 7 %) e tempo de reação (30 a 50 min) (Tabela 1). Após a fosfatação, o 103 

amido foi submetido à diálise de acordo com metodologia proposta por Limberger et al. [14]. 104 

 105 

Tabela 1. Níveis reais e codificados da concentração de tripolifosfato de sódio (TPS) (%) e 106 

tempo de reação (min) aplicados na fosfatação do amido de cará 107 

Experimento 
TPS  

(Codificado) 

Tempo 

(Codificado) 

TPS  

(%) 

Tempo 

(min) 

1 -1 -1 6,41 47,07 

2 -1 +1 6,41 32,92 

3 +1 +1 3,6 47,07 

4 +1 -1 3,6 32,92 

5 -1,414 0 7  40 

6 +1,414 0 5 50 

7 0 -1,414 5 30 

8 0 +1,414 3 40 

9 0 0 5 40 

10 0 0 5 40 

T11 0 0 5 40 

 108 

2.4 Morfologia dos grânulos de amido 109 

A morfologia dos grânulos de amido foi determinada usando um microscópio eletrônico de 110 

varredura (Jeol, JSM-6610, Machassusetts, USA).  A amostra foi diluída em álcool etílico 1 % 111 

e espalhada na superfície da fita de carbono, colocada em Stubs e coberta com de ouro 112 

metalizado. As imagens foram capturadas com ampliação de 1000 x. 113 

 114 

2.5 Características físico-químicas 115 

O teor de cinzas foi determinado por pesagem após incineração a 550 ºC em forno mufla, 116 

segundo método nº. 923,03 (32.1.05) recomendado pela AOAC International (2016).O teor de 117 

fósforo das amostras de amido fosforilado purificado foi determinado por espectrofotometria 118 

utilizando o método do molibdato-azul, de acordo com Smith & Caruso (1964), enquanto o 119 
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grau de substituição (% GS) em função do teor de fósforo diferencial [17]. O teor de amilose 120 

aparente foi determinado espectrofotometria utilizando o método de afinidade com iodo, de 121 

acordo com Juliano (1971).  122 

 123 

2.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)  124 

As temperaturas inicial, de pico e final (Tin, Tp e Tf, respectivamente) de gelatinização e a 125 

variação de entalpia (ΔHgel), durante aquecimento das amostras (entre 40 e 100 °C), foram 126 

determinadas de acordo com metodologia descrita por Weber, Collares-Queiroz, & Chang 127 

(2009), em calorímetro diferencial de varredura (TA Instruments, Q20, New Castle, UK), com 128 

auxílio do software TA Universal Analysis (TA Instruments, New Castle, UK). 129 

 130 

2.7 Poder de inchamento  131 

O poder de inchamento foi determinado sob diferentes temperaturas (25 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC 132 

e 95 ºC), por solubilização da amostra em água, aquecimento e agitação por 30 min, 133 

centrifugação e pesagem do precipitado, conforme o método descrito por segundo Anderson et 134 

al. (1969). 135 

 136 

2.8 Propriedades de pasta 137 

As propriedades de pasta foram determinadas em Rapid Visco Analyser (RVA) (Newport 138 

Scientific Instruments, Hägersten, Sweden). Os perfis de viscosidade do amido foram 139 

registrados usando suspensões de amido e água (25 g de amido e 25 g de água ajustada para 14 140 

%). Um ciclo programado de aquecimento e resfriamento foi utilizado, onde as amostras foram 141 

mantidas a 50 °C por 1 min, aquecidas a 95 C (6 °C min-1) e mantidas a 95 °C por 2,7 min, 142 

antes do resfriamento de 95 para 50 °C (6 °C min-1). A temperatura de 50 °C foi mantida durante 143 

2 min. Os parâmetros avaliados foram a temperatura de pasta (TP), viscosidade máxima (VM), 144 

viscosidade final (VF), viscosidade de quebra (VQ) e tendência a retrogradação (RT).  145 

 146 

2.9 Dureza e transparência da pasta 147 

As pastas formadas no RVA foram seladas com filme plástico de policloreto de vinila (PVC) 148 

em pequenos recipientes, para prevenir a perda de umidade, e mantidas a 4º C por 24 h, para 149 

que ocorresse a gelificação. A pasta formada foi avaliada quanto a dureza através da análise de 150 

perfil de textura, segundo método descrito por Hormdok & Noomhorm [21], com modificações. 151 

Um texturômetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido) foi utilizado, com 152 
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uma sonda cilíndrica (P/20, 20 mm de diâmetro). As pastas foram perfuradas a 1 mm s-1 até 153 

uma distância de 10 mm. A transparência da pasta foi determinada conforme metodologia 154 

descrita por Craig et al. [22]. Uma suspensão aquosa a 1 % de amido foi aquecida em um banho 155 

a 90 ºC por 30 min em com agitação constante. A transparência foi determinada pela medida 156 

do percentual de transmitância (T %) da pasta a 650 nm com o auxílio de um espectrofotômetro 157 

(Shimadzu Corporation, UV-1601, Kyoto, Japão). 158 

 159 

2.10 Análise dos resultados 160 

Os dados foram avaliados por análise de variância (Anova) e de regressão múltipla, com auxílio 161 

do software Statistica 10.0 [23]. Modelos quadráticos foram gerados e ajustados para todas as 162 

variáveis, sendo selecionados aqueles que apresentaram capacidade preditiva, a fim de se obter 163 

um modelo matemático capaz de explicar os efeitos das variáveis independentes na modificação 164 

do amido de cará, de acordo com o nível de significância, coeficiente de determinação ajustado, 165 

falta de ajuste, erro padrão residual, independência e normalidade dos resíduos [24]. E ainda, 166 

os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre todas as variáveis resposta, a 5 % de 167 

probabilidade, também foram calculados. 168 

 169 

3 Resultados e discussão 170 

 171 

3.1 Morfologia dos grânulos de amido 172 

Os grânulos dos amidos fosfatados de cará (ACF) (Figuras 1A a 1I) apresentaram-se com forma 173 

irregular, entre oval e elíptica, bordas bem definidas, semelhante ao amido de cará nativo 174 

(ACN) (Figura 1J), indicando que a modificação preservou a estrutura granular do amido. 175 

Ashwar, Gani, Shah, & Masoodi [25] e Mirmoghtadaie, Kadivar, & Shahedi [26] também 176 

reportaram que geralmente não são observadas alterações ou danos na morfologia dos grânulos 177 

de amido modificados por fosfatação, que permanecem intactos, e inferiram que este fato é 178 

decorrente da reação ocorrerem a nível molecular e não estrutural.  179 

Com relação à superfície dos grânulos, os ACFs apresentaram uma espécie de ranhura, diferente 180 

do amido nativo, que apresentou superfície lisa e sem essa característica. Essas ranhuras podem 181 

ser decorrentes do processo de modificação empregado. Koo, Lee, & Lee [27] e  Xu et al. [28] 182 

também encontraram ranhuras na superfície de amidos de milho e de inhame modificados por 183 

fosfatação. 184 

 185 
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Figura 1. Micrografias eletrônicas de varredura de amidos de cará fosfatados com tripolifosfato 186 

(TPS): A: 6,41%TPS: 47,07 min de reação; B:  6,41 % TPS: 32,92 min; C: 6,41 % TPS: 32,92 187 

min; D: 6,41 % TPS: 32,92 min; E:6,41 % TPS: 32,92 min; F: 6,41 % TPS: 32,92 min; G: 188 

6,41% TPS: 32,92 min; H: 6,41 % TPS: 32,92 min; I: 6,41 % TPS: 32,92 min; J: amido de cará 189 

nativo.  190 

 191 

A fosfatação do amido pode não só provocar ranhuras, mas também orifícios, que não foi o 192 

caso do presente estudo, mas dos amidos de milho fosfatados de forma convencional e auxiliado 193 

(A) (B) 

(I) (J) 

(G) (H) 

(E) (F) 

(C) (D) 
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por ultrassom, estudados por Falsafi, Maghsoudlou, Aalami, Jafari, & Raeisi (2019). Ranhuras 194 

ou orifícios na superfície dos grânulos de amido podem interferir diretamente nas propriedades 195 

tanto físico-químicas como funcionais dos amidos, devido ao aumento da área superficial dos 196 

grânulos [30]. 197 

 198 

3.2 Características físico-químicas 199 

A fosfatação do amido de cará afetou significativamente (p<0,05) os teores de cinzas, fósforo 200 

e amilose, além do o grau de substituição. Os modelos ajustados explicaram de 78 a 93 % das 201 

respostas e não apresentaram falta de ajuste significativa (p>0,05), exceto para temperatura 202 

inicial de gelatinização, tendência a retrogradação e dureza (Tabela 2). No entanto, quando o 203 

quadrado médio do erro experimental é muito maior que o quadrado médio do resíduo, a falta 204 

de ajuste pode ser considerada irrelevante, e a princípio tais modelos podem ser considerados 205 

preditivos [31]. Apenas os efeitos lineares positivos da concentração de TPS do tempo de reação 206 

foram significativos (p<0,05) para o teor de cinzas (Tabela 2) (Apêndice 3C). Os amidos 207 

fosfatados, com maior quantidade de TPS (6,41 % a 7 %) em maiores tempos de reação (47,07 208 

min a 50 min), apresentaram os maiores teores de cinzas (0,15 a 0,19 %) (Figura 2A). Em 209 

comparação com o teor de cinzas do ACN (0,06 % ± 0,03), os ACFs apresentaram maiores 210 

concentrações (0,12 % a 0,21 %) (Apêndice 3B). O aumento do teor de cinzas dos amidos 211 

modificados pode ser devido a incorporação dos grupos inorgânico fosfato na cadeia de amido, 212 

visto que o teor de cinzas obteve correlação positiva com TPS (r = 0,75; p< 0,05) e teor de 213 

fósforo (r = 0,95; p< 0,05). 214 

O teor de fósforo do amido de cará foi significativamente afetado pelos efeitos lineares e 215 

quadráticos do teor de TPS e do tempo de reação (Tabela 2) (Apêndice 3A). Os maiores teores 216 

de fósforo (0,37 % a 0,42 %) foram alcançados em concentrações de 5 % a 7 % e 40 min a 217 

47,07 min de tempo (Figura 2B). Comparando os teores de fósforo do ACN (0,024 %) com os 218 

ACFs (0,19 % a 0,42 %) (Apêndice 3A) foi possível observar que a fosfatação aumentou ao 219 

redor de 10 a 20 vezes o teor de fósforo. Esse aumento pronunciado no teor de fósforo dos 220 

AFCs em relação aos ACN e a correlação positiva do teor de fósforo com o TPS (r=0,69; p< 221 

0,05) sugerem que a modificação foi efetiva na inclusão dos grupos fosfatos na estrutura do 222 

amido pela clivagem dos grupos hidroxilas, caracterizando a modificação química. 223 

 224 

 225 
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Tabela 2. Modelos de regressão, nível de significância (p), coeficiente de determinação (R2) e 226 

falta de ajuste (FA) das características físico-químicas, propriedades térmicas, propriedades de 227 

pasta e de gel do amido de cará fosfatado em função da dose de tripolifosfato de sódio (TPS) e 228 

tempos de reação utilizados no processo de modificação por fosfatação. 229 

(p) nível de significância; (FA) valor de p da falta de ajuste; TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min) (T); 230 

Cinzas (CZ); Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose; Transparência (TR); Poder de inchamento a 25ºC 231 

(PI 25); Poder de inchamento a 55ºC (PI 55); Poder de inchamento a 75ºC (PI 75); Poder de inchamento a 85ºC 232 

(PI 85); Poder de inchamento a 95ºC (PI 95); Temperatura inicial de gelatinização (Tin); Entalpia de gelatinização 233 

(ΔHgel). Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Retrogradação (RT); Temperatura de pasta 234 

(TP); Dureza (DU); Transparência (TR) 235 

Fator Modelo p R2
aj  FA 

CZ y = -0,011+0,017TPS+0,002T 0,04 0,78  0,31 

FO y = -1,519+0,224TPS-0,018TPS²+0,057T-0,0006T² 0,03 0,80  0,13 

GS y = -0,472+0,059TPS-0,005TPS²+0,016T-0,0002T² 0,04 0,78  0,16 

AM y =40,220+0,477TPS-0,061TPS²+0,094T-0,0014T²+0,010 TPS.T 0,03 0,93  0,06 

PI 25 y = 0,019+0,221TPS-0,020TPS²+0,063T-0,0007T² 0,049 0,79  0,24 

PI 55 y = 1,644+0,036TPS+0,004T 0,032 0,80  0,19 

PI 65 y = 1,784+0,036TPS+0,003T 0,041 0,79  0,19 

PI 75 y = 7,145+0,223TPS-0,018TPS²+0,00005T² 0,042 0,64  0,18 

PI 85 y = -8,579+1,021TPS-0,228TPS²+0,849T-0,013T²+0,036 TPS.T 0,049 0,86  0,07 

PI 95 y = 8,167+0,604TPS-0,046TPS²+0,193T-0,002T² 0,02 0,86  0,08 

Tin y = 73,860-1,764TPS+0,140TPS²-0,00003T² 0,02 0,87  0,01 

Tp y = 78,816-0,219TPS-0,180T+0,002T²+0,004TPS.T 0,02 0,89  0,07 

ΔHgel y = 10,907+0,865TPS-0,076TPS²+0,238T-0,003T² 0,02 0,83  0,14 

VM y = 2248,383+77,381TPS-4,504TPS²+14,679T-0,134T²-0,563 TPS.T 0,047 0,96  0,35 

VQ y = 1415,816-223,33TPS+19,388TPS²-30,755T+0,365T² 0,03 0,89  0,07 

RT y = 1537,245+192,395TPS-14,914TPS²+34,942T-0,405T² 0,003 0,94  0,02 

TP y = 73,617-0,682TPS+0,057TPS²-0,00005T² 0,023 0,89  0,42 

VF y = 4298,676+128,929TPS-9,859TPS²+40,521T-0,488T², 0,004 0,98  0,09 

DU y = 11,791+0,606TPS-0,127TPS²+0,228T-0,004T²+0,0243 TPS.T 0,003 0,90  0,01 

TR y = 17,808+1,515TPS-0,122 TPS²+0,396T-0,004T² 

 
0,013 0,91  0,01 
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 236 

  

  

Figura 2. Cinzas (A), fósforo (B), grau de substituição (C) e amilose (D) dos amidos fosfatados 237 

de cará em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min). 238 

 239 

Os ACFs obtiveram maiores teores de fósforo que os amidos nativos de milho e o de mandioca 240 

(0,13 % e 0,80 %, respectivamente), próximos de amido de inhame (0,21%) e inferior ao amido 241 

de batata (0,54 %) reportados pela literatura [32,33]. Amidos como o ACFs, com teores de 242 

fósforo elevados na sua estrutura molecular, segundo a literatura, formam pastas com maiores 243 

poder de inchamento, e consequentemente, pastas mais claras [34].  244 

Para o grau de substituição (GS) foram significativos os efeitos lineares positivos e quadráticos 245 

negativos de TPS e do tempo (Tabela 2) (Apêndice 3C). Maiores GS (0,061 a 0,078) (Apêndice 246 

3A) foram alcançados em 5 % a 7 % de TPS e 40 min a 47,07 min de tempo de reação (Figura 247 

2C). O GS teve correlação positiva com TPS (r = 0,68; p< 0,05) e teor de fósforo (r = 0,99; p< 248 

0,05), indicando que quanto maior o tempo de contato do reagente com o amido, maior a 249 

substituição pelos grupos fosfato. O ACFs apresentaram valores de GS entre 0,017 e 0,078 250 

(Apêndice 3A),  próximos ao GS de amido fosfatado de arroz (0,024) reportado por Limberger 251 

et al. [14]. Já Carmona-Garcia, Aguirre-Cruz, Yee-Madeira, & Bello-Perez [35], estudando 252 

amido de banana fosfatado, encontraram valores mais elevados (0,09) em comparação aos 253 

ACFs. Em amidos fosfatados o GS é muito importante, pois influencia diretamente as 254 

(A) (B) 

(C) (D) 
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propriedades físico-químicas do amido, alterando as propriedades de pasta, e, além disso, 255 

influenciando na disgestibilidade [36].  256 

Todos os termos do modelo completo afetaram o teor de amilose dos ACFs (Tabela 2) 257 

(Apêndice 3D), e os maiores teores de amilose (44,50 % a 44,90 %) foram alcançados em 258 

maiores concentrações de TPS (6,41% a 7 %) e tempo (47,7 min a 50 min) (Figura 2D). O GS 259 

foi positivamente correlaciondo com o teor de amilose (r = 0,92; p < 0,05), sugerindo que a 260 

fosfatação do amido de cará ocorre, primordialmente, nas regiões amorfas onde as cadeias de 261 

amilose estão concentradas. Provavelmente a fosfatação, inserção de moléculas volumosas de 262 

TPS na estrutura principalmente da amilopectina, ocasionou uma ruptura de parte destas 263 

cadeias, aumentando a quantidade de cadeias de amilose, e esta quebra foi mais intensa quando 264 

maior o tempo de reação e quantidade de TPS utilizada. 265 

Comparando o teor de amilose do ACN (25,38 % ± 0,67), é possível afirmar que a fosfatação 266 

afetou esta propriedade, visto que os ACFs apresentaram valores mais elevados, variando de 267 

44,11% a 44,90 % (Apêndice 3A). Esse aumento no teor de amilose, com a fosfatação do amido, 268 

pode ser indicativo de que a fosfatação do amido causou a despolimerização parcial de uma 269 

porção das lamelas cristalinas, que consistem, principalmente, em cadeias de amilopectina [37]. 270 

Oladebeye, Oshodi, Amoo, & Karim [37] em seu estudo sobre amidos de D. rotundata e D. 271 

cayenensis, modificados com ozônio, observaram um aumento do teor de amilose dos amidos 272 

modificados em relação ao amido nativo. 273 

Com relação aos amidos convencionais, os AFCs apresentaram maiores teores de amilose do 274 

que amido de milho (28,3 %) e mandioca (21,9 %) reportados pela literatura, podendo-se 275 

afirmar que os AFCs apresentam alto teor de amilose [38,39,40,41,42]. Um valor elevado de 276 

amilose em amido pode interferir diretamente na dureza da pasta, bem como sua 277 

disgestibilidade [43]. Esse tipo de amido pode ser utilizado como agente gelificante em doces 278 

tipo goma, na cobertura de snacks fritos (nuggets), pois deixam esses alimentos mais crocantes, 279 

e filmes comestíveis biodegradáveis, dando resistência a estas embalagens [44,45]. Além disso, 280 

os AFCs podem ser utilizados como agentes encapsulantes, pois um alto teor de amilose 281 

promove a formação de uma rede estrutural que facilita a formação de micro-cápsulas durante 282 

a secagem por pulverização [46]. 283 

 284 

3.3 Poder de inchamento (PI) 285 

O poder de inchamento (PI) a 25 ºC foi significativamente afetado (p < 0,05) pelos termos 286 

lineares positivos e quadráticos negativos do teor de TPS e tempo de reação (Tabela 2) 287 
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(Apêndice 3E). Maiores PI a 25 ºC (1,86 g/g a 1,97 g/g) foram alcançados entre 5 % a 6,41 % 288 

de TPS e 40 min a 47,07 min de reação (Figura 3A).  289 

  

  

  

Figura 3. Poder de inchamento a 25 ºC (A), poder de inchamento a 55 ºC (B), Poder de 290 

inchamento a 65 ºC (C), poder de inchamento a 75 ºC (D), poder de inchamento a 85 ºC (E) e 291 

poder de inchamento a 95 ºC (F) dos amidos fosfatados de cará em relação à concentração de 292 

tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min). 293 

 294 

O PI a 25 ºC teve correlação positiva com o GS (r = 0,82; p < 0,05) e teor de fósforo (r = 0,83; 295 

p < 0,05), indicando que a inserção dos grupos fosfatos nas cadeias de amido, com o uso do 296 

TPS e diferentes tempos de reação aumenta a quantidade de sítios disponíveis (GS) para se ligar 297 
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a água, afetando sua característica hidrofílica. Com relação ao PI a 25 ºC do ACN (1,96 g/g ± 298 

0,1), os AFCs (1,86 g/g a 1,96 g/g) (Apêndice 3A) não apresentaram grande diferença. 299 

Os termos lineares positivos afetaram significativamente o PI a 55 ºC e 65 ºC (Tabela 2), 300 

indicando que a variação do PI a 55 ºC e 65 ºC é diretamente proporcional a concentração de 301 

TPS e tempo de reação (Apêndice 3E). Em maiores concentrações de TPS (6,41 % a 7 %) e 302 

tempo de reação (47,07 min a 50 min) se determinaram os maiores PI (2,05 g/g a 2,19 g/g) a 303 

estas temperaturas (Figura 3B e 3C). Já para o PI a 75 ºC foram significativos os termos do TPS 304 

(L) positivo, TPS (Q) e tempo (Q) negativos (Tabela 2) (Apêndice 3F). Os termos quadráticos 305 

negativos mostram que a medida que os níveis mudam do menor ponto (negativo) para o maior 306 

(positivo) este apresenta PI menor. No entanto, maiores PI a 75 ºC (7,85 g/g a 7,94 g/g) foram 307 

alcançados entre 5 % e 6,41 % de TPS e 47,07 min a 50 min de tempo de reação (Figura 3D). 308 

Em relação aos PI a 85 ºC houve influência significativa (p < 0,05) do TPS (L) e o tempo (L) 309 

positivos, TPS (Q) e o tempo (Q) negativos, bem como a interação positiva dos termos lineares 310 

(Tabela 2) (Apêndice 3F). O PI a 95 ºC apresentou mesma influência significativa que o PI a 311 

85 ºC, porém, sem a interação positiva dos coeficientes lineares. De acordo com os modelos 312 

matemáticos do PI a 85 ºC e 95 ºC, os termos quadráticos negativos significativos, indicam que 313 

o TPS e tempo encontram-se na região máxima, e, qualquer variação nos seus valores, poderá 314 

diminuir o PI a estas temperaturas. A interação positiva significativa apresentada pelo modelo 315 

do PI a 85 ºC confirma a existência de sinergismo entre o TPS e o tempo no PI dos amidos 316 

fosfatados. Os maiores PI a 85 ºC (11,67 g/g a 10,95 g/g) foram alcançados em TPS com 6,41% 317 

a 7 % e tempo de reação de 47,07 min a 50 min (Figura 3E). Já para o PI a 95 ºC, os maiores 318 

valores foram alcançados em concentrações de TPS de 5 % a 7 % e tempo de reação de 40 min 319 

a 47,07 min (14,22 g/g a 14,14 g/g) (Figura 3F). Esta influência do TPS no PI pode ser 320 

confirmada pela correlação positiva (p<0,05) do teor de fósforo com o PI a 75 ºC, 85 ºC e 95 321 

ºC (r =0,91, 0,64 e 0,87, respectivamente) e o TPS com o PI a 75 ºC e 95 ºC (r = 0,65 e r = 0,77 322 

respectivamente). Essa influência do TPS e tempo no PI, ocorre devido a repulsão eletrostática 323 

entre as cadeias de amido que apresentam os grupos fosfato, que são grupos mais volumosos 324 

que proporcionam maior hidrofilicidade dentro da matriz do amido com consequente maior 325 

capacidade de absorção de água [47]. 326 

É possível observar, ao comparar o PI a 75 ºC do amido nativo (5,83 g/g ± 0,22), que os PI dos 327 

AFCs (7,68 g/g a 7,94 g/g) obtiveram um acréscimo a mesma temperatura (Apêndice 3A). E 328 

em relação aos AFCs, da temperatura de 65 ºC para 75 ºC, houve um aumento de 4 vezes no 329 
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valor do PI, indicando, que a 75 ºC, boa parte dos grânulos de amido modificados por fosfatação 330 

começam a intumescer, o que corrobora com os resultados observados em DSC e RVA. 331 

Comparando os PI dos AFC a 85ºC (10,05 g/g a 11,95 g/g) e 95ºC (13,68 g/g a 14,22 g/g) com 332 

os ACN a mesma temperatura (6,47 g/g ± 0,004 e 6,50 g/g ± 0,15, respectivamente) (Apêndice 333 

3B), é possível observar que a fosfatação do amido de cará conseguiu aumentar de maneira 334 

acentuada o PI do grânulo, tendência que também foi observada por Gao et al. [48]. 335 

Comparando os PI a 85 ºC e 95 ºC dos AFC aos amidos encontrados na literatura, é possível 336 

observar que estes obtiveram valores próximos ao encontrado para amido nativo de inhame 337 

branco (13,13 g/g), estudado por Oladebeye et al. [37]; maiores valores que amido de batata 338 

nativo modificado quimicamente por oxidação (10,75 g/g) e amido de milho normal (5 g/g), 339 

estudados por Zavareze et al. [49] e Lopez-Silva, Bello-Perez, Agama-Acevedo, & Alvarez-340 

Ramirez [50], respectivamente. A mesma tendência de aumento do PI com a fosfatação foi 341 

observada por Karim et al. [51]. Um amido com capacidade elevada de PI é interessante não só 342 

para indústria de alimentos, mas também, para indústria farmacêutica. Na indústria 343 

farmacêutica, este pode ser utilizado nas formulações de comprimidos e cápsulas, atuando como 344 

agentes de desintegração, pois, segundo Oladebeye et al.[37], tais agentes atuam através de uma 345 

ação de intumescimento e absorção. Dessa forma, acredita-se que os amidos com bom poder de 346 

absorção de água liberem o ingrediente farmacêutico ativo a uma taxa mais rápida. 347 

 348 

3.4 Propriedades de pasta 349 

Para a viscosidade máxima (VM), o TPS e o tempo lineares positivos, TPS e o tempo 350 

quadráticos negativos, bem como a interação negativa dos fatores lineares apresentaram 351 

influência significativa (p < 0,05) (Tabela 2) (Apêndice 3H). A influência significativa do TPS 352 

e tempo de reação na VM se dá pelo fato que a introdução dos grupos fosfatos carregados 353 

negativamente melhoram a absorção de água dos amidos, pela redução das forças 354 

intermoleculares ali anteriormente estabelecidas [52]. Esse fato foi confirmado pela correlação 355 

positiva da VM com o teor de fósforo (r = 0,93; p< 0,05), grau de substituição (r = 0,92; p < 356 

0,05), poder de inchamento a 75 ºC (r = 0,89; p < 0,05) e 95 ºC (r = 0,92; p < 0,05).  357 

Para baixas concentrações de TPS e tempo ocorreu uma redução de VM nos ACF (Figura 4A). 358 

Deste modo, para obtenção de maiores valores de VM (2779,5 cP a 2787 cP), o ideal é trabalhar 359 

em concentrações em torno da área de 5 % a 6,41% de TPS e 40 min a 47,7 min de tempo de 360 

reação. 361 

 362 
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Figura 4.Viscosidade máxima (A), temperatura de pasta (B), viscosidade de quebra (C), 363 

tendência a retrogradação (D), viscosidade final (E) dos amidos fosfatados de cará em relação 364 

à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min) 365 

 366 

Comparando ao ACN (2038 cP ± 2,94), foi possível afirmar que a fosfatação afetou a VM do 367 

amido de cará, visto que os AFC obtiveram maior VM (2740,25 a 2787 cP) (Apêndice 3B). 368 

Isso sugere que a fosfatação facilitou o inchaço devido a maior interação entre os componentes 369 

dos grânulos na presença dos grupos fosfato e, consequentemente, afetou a VM do amido. 370 

Amidos com VM pronunciada, como os AFCs, podem ser utilizados como espessante em 371 

alimentos que necessitam de alta viscosidade durante o aquecimento. 372 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 
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Teve influência significativa (p < 0,05) sobre a temperatura de pasta (TP), o TPS linear 373 

negativo, TPS e o tempo quadráticos positivos (Tabela 2) (Apêndice 3H). De forma geral, em 374 

concentrações de TPS de 5 % a 6,4 % e 47,07min a 50 min de tempo de reação, houve 375 

diminuição da TP, enquanto que em menores concentrações de TPS e tempo de reação houve 376 

um aumento da TP (Figura 4B). 377 

A TP teve correlação negativa com TPS (r=-0,64; P< 0,05) e teor de fósforo (r=-0,85; P< 0,05), 378 

assim quanto maior a concentração de TPS, maior a concentração de fósforo e, 379 

consequentemente, menor a TP. Os AFC obtiveram TP (71,30 ºC a 71,92 ºC) (Apêndice 3B) 380 

levemente inferiores ao ACN (72,98 ºC ± 0,22 ºC), indicando que a fosfatação pode ter afetado 381 

as regiões cristalinas do granulo. Com relação a amidos encontrados na literatura, os AFC 382 

obtiveram menores TP que de inhame, (77,3ºC) estudado por Espinosa-Solis et al. (2009), e 383 

amido de feijão modificado por oxidação (74,60 ºC a 75,02 ºC) reportado por Vanier et al. 384 

(2012). Amidos com TP mais baixas, como os AFC, são interessantes para produção de 385 

alimentos instantâneos, visto que atingem as características ideais de viscosidade mais 386 

rapidamente e sem ou menor uso de calor. 387 

Para a viscosidade de quebra (VQ), a qual reflete a estabilidade térmica do amido, houve 388 

influência negativa do TPS e do tempo lineares e positiva do TPS e tempo quadráticos (Tabela 389 

2) (Apêndice 3H). A modificação conseguiu diminuir a VQ dos AFC (134 cP a 262 cP) 390 

(Apêndice 3B) em relação ao ACN (656,75 cP ± 9,53 cP), onde as menores VQ foram 391 

alcançadas em um intervalo de 5% a 6,41% e 40 min a 47,07 min de tempo de reação (Figura 392 

4C). Esse fato pode estar relacionado aos grupos fosfato inseridos na modificação do amido, 393 

visto que a VQ obteve correlação negativa com a concentração de TPS (r=-0,74; p < 0,05), teor 394 

de fósforo (r=-0,87; p < 0,05) e GS (r=-0,84; p < 0,05). Estes resultados confirmam que quanto 395 

maior a concentração de TPS, maior o teor de fósforo inserido nas cadeias de amido, dando 396 

maior resistência a estas cadeias, e, consequentemente, menor VQ. Karim et al. [51] 397 

determinaram a mesma tendência em fosfatação de amido de batata. Essa diminuição pode 398 

indicar que a fosfatação forneceu ao amido de cará uma maior integridade do grânulo, 399 

possibilitando sua utilização em alimentos que requerem maior estabilidade térmica, como 400 

alimentos enlatados e sopas. 401 

Para a tendência a retrogradação (RT) foram significativos (p<0,05) os efeitos lineares positivos 402 

de TPS e do tempo, e quadráticos negativos de TPS e do tempo (Tabela 2) (Apêndice 3H). De 403 

acordo com a figura 4D menores valores de RT podem ser alcançados na região de 3% a 3,59 404 

% de TPS e 30 min a 32,92 min de tempo e maiores valores na região de 5% a 7 % de TPS e 405 
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40 min a 47,07 min de tempo de reação. Comparando ao amido nativo de cará, a modificação 406 

não afetou a RT do amido de forma positiva, visto que os AFC (2737 cP a 2900 cP) (Apêndice 407 

3B) obtiveram maiores valores de RT que o ACN (1735,75 cP ± 154,74 cP). Esse aumento da 408 

RT pode ter ocorrido pelo aumento do teor de amilose, visto que houve alta correlação positiva 409 

da RT com essa propriedade (r=0,94; p < 0,05). A mesma tendência foi observada por Chen et 410 

al. [55] para amidos fosfatados de raiz de Kudzu. Os mesmos autores explicam que esse 411 

aumento da RT, após a fosfatação, pode ter ocorrido devido a severidade do processo, o qual 412 

provocou um grau elevado de dissociação da amilose nos grânulos, levando uma maior 413 

lixiviação e posteriormente maior reassociação das moléculas. Além disso, a RT teve alta 414 

correlação positiva com o poder de inchamento a 75 ºC (r=0,81; p< 0,05) e 95 ºC (r=0,96; p < 415 

0,05), sugerindo que uma maior tendência à retrogradação dos amidos fosfatados, em relação 416 

aos ACN, pode ser também, devido à presença de compostos mais volumosos (grupos fosfatos), 417 

retendo uma quantidade mais elevada de água em seus grânulos de amido em relação ao amido 418 

nativo, e consequentemente, maior viscosidade. Em relação aos amidos convencionais, os AFC 419 

obtiveram menor RT do que o amido nativo de mandioca (3273 cP), reportado por Rolland-420 

Sabaté et al. [56]. 421 

Para a viscosidade final (VF), a qual corresponde à viscosidade após a pasta ser resfriada a 50 422 

ºC, foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) positivos, TPS (Q) e tempo (Q) 423 

negativos (Tabela 2) (Apêndice 3H). A VF apresentou correlação positiva com TPS (r=0,85; p 424 

< 0,05), teor de fósforo (r = 0,88; p < 0,05), grau de substituição (r =0,87; p < 0,05), poder de 425 

inchamento 95 ºC (r = 0,93; p < 0,05), tendência a retrogradação (r =0,95; p < 0,05) e teor de 426 

amilose (r=0,89; p < 0,05), indicando que a VF está diretamente relacionada a concentração de 427 

TPS, fósforo e grau de substituição, ao qual estão diretamente correlacionados com o poder de 428 

inchamento, teor de amilose e tendência a retrogradação que são responsáveis pelo aumento da 429 

viscosidade da pasta, com consequente aumento da VF. A fosfatação aumentou a VF dos AFC 430 

(5429 cP a 5560,25 cP) (Apêndice 3B) em comparação aos ANC (3230 cP ± 145,83), onde a 431 

região que apresentou maiores VF foi em 6,41 % e 7 % de TPS e 40 min a 47,07 min de tempo 432 

de reação (Figura 4E). Menores VF (5429,4 cP a 5444,5 cP) foram alcançadas na região de 3 433 

% de TPS e 30 min de tempo de reação. A VF corresponde à viscosidade que a pasta de amido 434 

terá após o seu resfriamento, ou seja, etapa final de gelatinização. Nesse contexto, os AFC 435 

podem ser úteis em preparações que requerem alta viscosidade no final do processo, tais como 436 

em recheios de tortas que necessitam de consistência após o resfriamento. 437 

 438 
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3.5 Propriedades térmicas 439 

Com relação a temperatura inicial de gelatinização (Tin) foram significativos (p < 0,05) o TPS 440 

(L) negativo, TPS (Q) e tempo (Q) positivos (Tabela 2) (Apêndice G). Para temperatura de pico 441 

(Tp) foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e tempo (L) negativos, tempo (Q) positivos, bem 442 

como a interação positiva dos fatores lineares (Tabela 2). Para a temperatura final (Tf), o TPS 443 

(L) e tempo (L) positivos e tempo (Q) negativo apresentaram efeitos significativos (p < 0,05) 444 

(Tabela 2), porém o modelo apresentou R2< 0,70 e, portanto, nenhuma curva de nível foi 445 

plotada. Para a entalpia de gelatinização (ΔHgel) teve efeito significativo (p < 0,05) o TPS (L) e 446 

tempo (L) positivos e TPS (Q) tempo (Q) negativos (Tabela 2). As menores Tin (63,10 ºC a 447 

63,13 ºC) foram alcançadas em qualquer faixa de tempo estudada, porém em concentrações 448 

maiores de TPS, entre 5 % e 7 % (Figura 5A). 449 

 450 

  

 

Figura 5. Temperatura inicial (A), temperatura de pico (B), e entalpia de gelatinização (C) dos 451 

amidos fosfatados de cará em relação à concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de 452 

reação (min). 453 

 454 

De acordo com a Figura 5B, as menores Tp (68,25 ºC a 68,38 ºC) foram alcançadas nas maiores 455 

concentrações de TPS (6,41% a 7%) e no intervalo de tempo entre 32,92 min a 47,07 min. Já 456 

(A) (B) 

(C) 
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para o ΔHgel, os maiores valores encontrados (18,26 a 18,38 J g-1) apresentaram-se na faixa de 457 

5 % a 6,41 % de TPS e 40 min a 47,07 min de tempo de reação, no entanto, menores valores de 458 

ΔHgel (17,72 a 17,92 J g-1) foram alcançados com 3 % de TPS e 30 min de tempo de reação 459 

(Figura 5C). 460 

Comparando os resultados dos AFC com o ACN, houve um leve decréscimo da Tin (AFC =69,5 461 

a 68,25 ºC; ACN = 69,62 ºC ±0,16 ºC) e da Tp (AFC = 74,64 ºC a 74,68 ºC; ACN =74,81 ºC ± 462 

0,11). Já para a Tf (AFC = 83,69 ºC a 83,30 ºC; ACN = 82,06 ºC ± 0,16) e ΔHgel (AFC = 17,94 463 

J g-1 a 17,72 J g-1; ACN =12,15 J g-1 ± 0,25), houve um leve aumento (Apêndice 3A). A Tin 464 

apresentou alta correlação negativa com o teor de fósforo (r = -0,85; p < 0,05) e GS (r = -0,82; 465 

p < 0,05). Já o ΔHgel apresentou alta correlação positiva com o teor de fósforo (r = 0,93; p < 466 

0,05) e GS (r =0,92; p < 0,05). Esta correlação positiva do ΔHgel com teor de fósforo e GS 467 

sugere que esse aumento, possivelmente, foi devido às ligações covalentes dos grupos fosfatos 468 

estabelecidos pelo processo de fosfatação, necessitando de mais energia para fusão. Estes 469 

resultados indicam, dessa forma, que o processo de gelatinização, que envolve a destruição dos 470 

cristais de amido e a perda de conformação helicoidal, foi aparentemente influenciado pela 471 

fosfatação. 472 

 473 

3.6 Dureza e transparência da pasta 474 

Com relação a dureza das pastas dos AFCs, foram significativos (p < 0,05), o TPS e tempo 475 

lineares positivos, TPS e tempo quadráticos negativos, bem como a interação dos fatores 476 

lineares positiva (Tabela 2) (Apêndice 3E). Os maiores valores de dureza da pasta (19,89 N a 477 

19,95 N) foram verificados em altas concentrações de TPS (6,41 % a 7 %) e maiores tempos 478 

reacionais (47,7 min a 50 min) (Figura 6A), resultado esperado já que os grupamentos fosfato 479 

inseridos na cadeia de amido, pela modificação, têm a propriedade de conferir maior firmeza 480 

as pastas de amido.  481 

A fosfatação do amido nativo de cará conseguiu provocar uma mudança importante e desejável 482 

na dureza da pasta de amido de cará, visto que esta propriedade teve valores visivelmente mais 483 

elevados nos AFC (18,28 N a 18,95 N) (Apêndice 3B) quando comparados aos ACN (1,96 N 484 

± 0,28). A dureza das pastas de AFC apresentou alta correlação positiva com o teor de fósforo 485 

(r = 0,90; p < 0,05), GS (r = 0,91; p < 0,05), amilose (r = 0,94; p < 0,05), VF (r = 0,96; p < 486 

0,05) e RT (r =0,86; p < 0,05). Estas correlações indicam que o teor de fósforo adicionado às 487 

cadeias de amido pela modificação provocou um maior grau de substituição, com consequente 488 

elevados teores de amilose, viscosidade final e retrogradação, implicando em maiores valores 489 
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de dureza nos AFC. Para a indústria de alimentos, amidos com formação de pastas mais firmes 490 

são desejáveis, principalmente, como agente fortificante de pasta, devido à possibilidade de 491 

utilização de menores quantidades de amido. 492 

 493 

  

 

Figura 6. Dureza (A) e transparência da pasta (B) dos amidos fosfatados de cará em relação à 494 

concentração de tripolifosfato de sódio (%) e tempo de reação (min). 495 

 496 

Para a transparência da pasta foram significativos (p < 0,05) o TPS (L) e o tempo (L) positivos 497 

e TPS (Q) e o tempo (Q) negativos (Tabela 2) (Apêndice 3D). Em relação a transparência de 498 

pasta do ACN (3,27 % ± 0,12), os AFCs (29,92 % a 30,93 %) (Apêndice 3B) apresentaram 499 

maior transparência, indicando que a fosfatação foi eficiente nesta propriedade. Os AFC 500 

apresentaram transparência próxima da pasta de amido de batata nativo 39,7 % analisados por 501 

Lee & Yoo [57]. Maiores valores de transparência de pasta (30,85 % a 30,93 %) foram 502 

alcançados em níveis altos de TPS (5 a 7 %) e tempo (40 a 50 min) (Figura 6B). A eficiência 503 

da fosfatação em relação ao aumento da transparência da pasta decorre da introdução dos grupos 504 

fosfato nas cadeias de amido, que aumenta o intumescimento da pasta, com consequente perda 505 

da birrefringência e maior passagem de luz [58]. A transparência da pasta influencia 506 

diretamente na qualidade tecnológica do amido. Dessa forma, os AFC, aos quais apresentaram 507 

boa transparência, podem ser aplicados em recheios para tortas, em molhos para saladas, filmes 508 

biodegradáveis e sobremesas instantâneas, onde a transparência é desejável. 509 

 510 

4 Conclusão  511 

De forma geral, houve uma diferença notável nas propriedades de pasta, gelatinização, 512 

transparência, poder de inchamento e textura entre ACN e AFC, indicando que as propriedades 513 

desejáveis do amido de cará para uso industrial podem ser aprimoradas por um leve grau de 514 

(A) (B) 
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fosfatação. Os resultados deste estudo mostraram que a incorporação do grupo fosfato no amido 515 

de cará modificou suas propriedades físico-químicas sem alterações drásticas na sua estrutura 516 

morfológica. Assim, a partir dos dados obtidos, é possível afirmar que a fosfatação de amido 517 

de cará pode permitir seu uso como espessante em sopas, em molhos para tortas e revestimento 518 

comestível biodegradável. 519 
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APENDICE 3 

Apêndice A. Resultados das análises de Tin, Tp, Tf, teor de fósforo, propriedades térmicas, grau de substituição, amilose, poder de inchamento do 

amido modificado de cará. 

Tratamento Tin (ºC) Tp (ºC) Tf (ºC) ΔHgel (J.g-1) FO (%) GS AM (%) IAA25 IAA55 IAA65 IAA75 

T1 
68,38±0,01 74,41±0,06 83,55±0,01 18,30±0,05 0,37±0,01 

0,061±0,003 44,89±0,34 
1,96±0,02 2,05±0,01 2,13±0,05 7,93±0,58 

T2 

68,40±0,05 74,44±0,02 83,45±0,02 18,00±0,02 0,31±0,01 
0,041±0,004 44,37±0,53 

1,85±0,04 1,98±0,01 2,10±0,02 7,85±0,22 

T3 
69,50±0,06 74,47±0,03 83,37±0,01 17,94±0,03 0,28±0,01 

0,031±0,002 43,95±0,21 
1,86±0,02 1,93±0,07 2,04±0,03 7,83±0,22 

T4 

69,59±0,06 74,68±0,09 83,30±0,07 17,72±0,03 0,20±0,01 
0,017±0,001 43,83±0,11 

1,83±0,01 1,90±0,35 2,03±0,38 7,68±0,60 

T5 
68,25±0,04 74,40±0,03 83,69±0,07 18,26±0,05 0,42±0,01 

0,078±0,003 44,90±0,28 
1,92±0,03 2,09±0,10 2,19±0,30 7,95±0,50 

T6 

68,40±0,01 74,56±0,01 83,64±0,02 18,19±0,06 0,40±0,01 
0,079±0,003 44,78±0,68 

1,90±0,02 2,07±0,10 2,12±0,08 7,87±0,03 

T7 
68,44±0,07 74,68±0,03 83,32±0,03 18,04±0,02 0,30±0,00 

0,038±0,001 44,11±0,82 
1,87±0,01 1,97±0,01 2,03±0,07 7,85±0,35 

T8 

69,50±0,07 74,50±0,07 83,35±0,03 17,92±0,03 0,25±0,00 
0,027±0,000 43,80±0,49 

1,84±0,01 1,94±0,02 2,02±0,05 
7,78±0,03 

T9 
68,40±0,06 74,40±0,06 83,59±0,26 18,30±0,01 0,39±0,01 

0,066±0,002 44,51±0,45 
1,96±0,08 2,02±0,11 2,09±0,07 

7,98±0,11 

T10 

68,43±0,09 74,42±0,03 83,68±0,01 18,34±0,01 0,37±0,01 
0,060±0,002 44,56±0,51 

1,97±0,03 1,99±0,00 2,11±0,06 
7,95±0,13 

T11 

68,45±0,02 74,40±0,05 83,61±0,10 18,38±0,01 0,40±0,01 
0,079±0,002 44,50±0,76 

1,94±0,01 2,00±0,01 2,12±0,07 
7,92±0,26 

*Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose (AM); poder de inchamento a 25ºC (PI 55); poder de inchamento a 55ºC (PI 55); poder de inchamento a 65ºC (PI 65);  

poder de inchamento a 75ºC (PI 75). 
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Apêndice B. Resultados das análises de teor de cinzas, propriedades de pasta, dureza e transparência do gel de amido modificado de cará. 

Tratamento IAA85 IAA95 CZ (g.100g-

1) 

VM (cP) VQ (cP) FV (cP) TR (cP) PT (ºC) DU (N) TR (%) 

T1 

11,68±0,56 14,22±0,34 0,19±0,01 2780±9,60 144±9,93 5543±17,96 2900±45,75 71,6±0,01 
19,95±0,47 

30,85±0,06 

T2 

10,69±0,10 14,16±0,03 0,16±0,01 2777±26,38 152±5,71 5527±15,38 2880±20,04 71,5±0,02 
18,79±0,78 

30,58±0,10 

T3 

10,06±0,09 13,74±0,87 0,15±0,01 2765±28,62 248±7,87 5468±7,70 2761±69,98 71,9±0,10 
18,84±0,14 

29,93±0,05 

T4 

10,52±0,51 13,68±0,79 0,12±0,02 2740±18,63 262±17,62 5445±7,70 2756±42,48 71,9±0,20 
18,65±0,30 

29,78±0,04 

T5 

10,95±0,07 14,19±0,86 0,21±0,02 2787±10,30 169±17,56 5560±14,10 2897±66,87 71,5±0,09 
19,89±0,80 

30,93±0,02 

T6 

10,69±0,11 14,14±0,98 0,19±0,01 2784±79,75 148±25,13 5501±12,83 2878±82,64 71,6±0,16 
19,62±0,94 

30,84±0,05 

T7 

10,30±0,71 13,71±0,46 0,14±0,01 2758±77,48 192±4,08 5470±19,75 2795±77,77 71,8±0,45 
18,80±0,19 

29,99±1,41 

T8 
10,74±0,26 13,74±0,37 

0,13±0,00 2745±60,02 
253±4,24 5430±22,23 2738±22,42 71,9±0,37 18,28±1,08 

29,85±0,01 

T9 
11,79±0,73 14,16±0,98 

0,17±0,02 2780±46,83 
134±7,78 5539±15,87 2876±50,21 71,3±0,42 19,55±0,45 

30,88±0,01 

T10 
11,71±0,82 14,18±0,20 

0,18±0,01 2785±6,28 
145±9,62 5535±18,29 2873±35,62 71,4±0,29 19,57±0,42 

30,83±0,03 

T11 
11,88±0,73 14,12±0,41 0,19±0,02 

2783±32,38 
138±13,14 5537±13,03 2878±41,66 71,4±0,35 19,52±0,65 

30,75±0,06 

* poder de inchamento a 85ºC (PI 85); poder de inchamento a 95ºC (PI 95). Cinzas (CZ); *Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Viscosidade de final (FV); Tendencia 

a retrogradação (RT); Temperatura de pasta (TP); Dureza (DU) ; Transparência (TR). 
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Apêndice C. Anova para o modelo quadrático das variáveis respostas cinzas (CZ) (R2 =0,91; R2
aj=0,93), fósforo (FO) (R2 =0,88; R2

aj=0,77) e grau 

de substituição (GS) (R2 =0,86; R2
aj=0,73). 

 Soma de quadrados Quadrado médio Valor p F 

 CZ FO GS CZ FO GS CZ FO GS CZ FO GS 

TPS (L) 
 

1,203123 

 

0,014425 0,001934 

 

1,203123 

 

0,014425 0,001934 

 

0,041542 

 

0,015794 0,011469 

 

22,58267 

 

61,82108 85,69130 

TPS (Q) - 0,005405 0,000540 - 0,005405 0,000540 - 0,040564 0,039354 - 23,16258 23,92049 

Tempo 

(L) 
- 0,007751 0,000800 - 0,007751 0,000800 - 0,028809 0,027066 - 33,21828 35,45341 

Tempo 

(Q) 
3,036855 - 0,000509 3,036855 - 0,000509 0,017095 - 0,041624 57,00188  22,53515 

TPS (L) x 

Tempo 

(L) 
2,632835 - - 2,632835 - - 0,019641 - - 49,41842 - - 

Falta de 

ajuste 
0,640344 0,000645 0,000497 0,128069 0,000129 0,000124 0,319416 

0,743495 

 

0,159603 

 
2,40385 

0,55302 

 

5,50469 

 

Erro puro 0,106553 0,000467 0,000045 0,053276 0,000233 0,000023       

Total 6,788156 0,028691 0,004085          
* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; *Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice D. Anova para o modelo quadrático das variáveis respostas amilose (AM) (R2 =0,96; R2
aj=0,93), transparência (TR) (R2 =0,94; 

R2
aj=0,91).  

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soma de quadrados Quadrado médio Valor p F 

 AM TR AM TR AM TR AM TR 

TPS (L) 1,142893 1,326043 1,142893 1,326043 0,000966 0,002972 1033,660 335,0002 

TPS (Q) 0,085593 0,339020 0,085593 0,339020 0,012673 0,011475 77,412 85,6471 

Tempo (L) 0,313460 0,327968 0,313460 0,327968 0,003509 0,011855 283,501 82,8551 

Tempo (Q) 0,030311 0,298323 0,030311 0,298323 0,034596 0,013010 27,414 75,3657 

TPS (L) x Tempo 

(L) 
0,041207 - 0,041207 - 0,025798 - 37,269 - 

Falta de ajuste 0,053465 0,113501 0,017822 0,028375 0,058981 

 

0,126152 

 

16,118 

 

7,1685 

 

Erro puro 0,002211 0,007917 0,001106 0,003958     

Total  1,647374 2,267542       
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Apêndice E. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas poder de inchamento a 25 ºC (PI 25) (R2 =0,87; R2
aj=0,78), poder de 

inchamento a 65 ºC (PI 65) (R2 =0,83; R2
aj=0,79) e dureza (R2 =0,95; R2

aj=0,90). 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 PI 25 PI 65 DU PI 25 PI 65 DU PI 25 PI 65 DU PI 25 PI 65 DU 

TPS (L) 0,007002 

 

0,020968 

 

1,555603 0,007002 

 

0,020968 

- 

1,555603 0,031747 

 

0,007625 

- 

0,000407 30,00699 

 

129,6481 

- 

2456,216 

TPS (Q) 0,009020 - 0,361669 0,009020 - 0,361669 0,024907 - 0,001747 38,65619 - 571,057 

Tempo (L) 0,004335 

 

0,003741 

 

0,788088 0,004335 

 

0,003741 

 

0,788088 0,049836 

 

0,040619 

 

0,000803 18,57861 

 

23,1293 

 

1244,350 

Tempo (Q) 0,007957 - 0,206170 0,007957 - 0,206170 0,028096 - 0,003058 34,10000 - 325,532 

TPS (L) x 

Tempo (L) 
- - 0,235400 - - 0,235400 - - 0,002680 - - 371,685 

Falta de 

ajuste 
0,003123 0,004525 0,151322 0,000781 0,000754 0,050441 

0,243076 

 

4,6628 

 
0,012426 

3,34657 

 

0,187097 

 
79,643 

Erro puro 0,000467 0,000323 0,001267 0,000233 0,000162 0,000633   
 

  
 

Total  0,028037 0,029557 3,177255          
* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice F. ANOVA para o modelo quadrático da variável resposta poder de inchamento a 75C (PI 75) (R2 =0,87; R2
aj=0,75), 85C (PI 85) (R2 

=0,92; R2
aj=0,85) e 95 C (PI 95)  (R2 =0,91; R2

aj=0,85). 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 PI 75 PI 85 PI 95 PI 75 I PI 95 PI 95 PI 75 PI 85 PI 95 PI 75 PI 85 PI 85 

TPS (L) 0,032267 0,540333 0,316594 0,032267 0,540333 0,316594 0,020965 0,013700 0,002935 46,20416 71,4949 339,2080 

TPS (Q) 0,015511 1,177236 0,048414 0,015511 1,177236 0,048414 0,042194 0,006359 0,018738 22,21064 155,7676 51,8723 

Tempo 

(L) 
- 0,144043 0,067172 - 0,144043 0,067172 - 0,048670 0,013612 - 19,0592 71,9705 

Tempo 

(Q) 
0,016619 2,255594 0,071663 

 

0,016619 

 

2,255594 0,071663 0,039545 0,003334 0,012775 

 

23,79782 

 

298,4520 76,7816 

TPS (L) x 

Tempo 

(L) 

0,017317 0,522477 - - 0,522477 - - 0,014159 - - 69,1323 - 

Falta de 

ajuste 
0,001397 0,287261 0,042336 0,003463 0,095754 0,010584 0,176277 

0,082677 

 
0,082677 4,95934 12,6698 

11,3399 

 

Erro puro 0,075793 0,015115 0,001867 0,000698 0,007558 0,000933   
 

  
 

Total  0,016619 4,215605 0,521323          
* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice G. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas Temperatura inicial (Tin) (R
2 =0,91; R2

aj=0,87), Temperatura de pico (Tp) 

(R2 =0,93; R2
aj=0,89) e Temperatura final (Tf) (R

2 =0,86; R2
aj=0,72) e entalpia (ΔHgel) (R

2 =0,91; R2
aj=0,87). 

* TPS: Tripoliofosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático; Significante em p ≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 Tin Tp Tf ΔHgel Tin Tp Tf ΔHgel Tin Tp Tf ΔHgel Tin Tp Tf ΔHgel 

TPS 

(L) 

2,07769

4 

0,02434

5 

0,08222

2 

0,15696

6 

2,07769

4 

 

0,02434

5 

 

0,08222

2 

0,15696

6 

0,00030

5 

 

0,00543

2 

 

0,02610

3 

0,01004

0 

3280,56

9 

 

182,584

0 

 

36,8159

5 

98,1039

6 

TPS 

(Q) 

0,52025

3 
- 

0,03071

4 

0,13196

5 

0,52025

3 
- 

0,03071

4 

0,13196

5 

0,00121

5 
- 

0,06563

5 

0,01190

8 
821,452 - 

13,7526

2 

82,4783

2 

Temp

o (L) 
- 

0,02103

5 

0,04853

5 

0,06719

3 
 

0,02103

5 

0,04853

5 

0,06719

3 
- 

0,00627

9 

0,04306

5 

0,02299

4 
 

157,763

2 

21,7318

9 

41,9956

3 

Temp

o (Q) 

0,03348

0 

 

0,05475

0 

 

0,04985

4 

0,11193

1 

0,03348

0 

 

0,05475

0 

0,04985

4 

0,11193

1 

0,01839

7 

 

0,00242

6 

0,04199

6 

0,01399

5 

52,863 

 

410,627

6 

22,3226

6 

69,9570

7 

TPS 

(L) x 

Temp

o (L) 

- 

0,00810

5 

 

0,00022

6 
- - 

0,00810

5 

0,00022

6 
- - 

0,01605

5 

0,78064

0 
- - 60,7880 0,10110 - 

Falta 

de 

ajuste 

0,24965

7 

0,00717

8 

0,02653

2 

0,04222

9 

0,04993

1 

0,00179

4 

0,00884

4 

0,01055

7 

 

0,01257

2 

 

0,07036

0 

0,20815

6 

 

6,59823 

 

 

78,839 

 

13,4581 3,95997 

0,13591

8 

 

Erro 

puro 

0,00126

7 

0,00026

7 

0,00446

7 

0,00320

0 

0,00063

3 

0,00013

3 

0,00223

3 

0,00160

0 
   

 
   

 

Total 
2,84985

5 

0,11561

8 

0,22487

3 

0,45805

5 
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Apêndice H. ANOVA para o modelo quadrático das variáveis respostas Viscosidade máxima (VM) (R2 =0,98; R2
aj=0,96), Viscosidade de 

quebra (VQ) (R2 =0,93; R2
aj=0,88), Retrogradação (RT) (R2 =0,96; R2

aj=0,94) e Temperatura de pasta (TP) (R2 =0,92; R2
aj=0,89). 

 Soma de quadrados  Quadrado médio  Valor p  F  

 VM VQ RT 
TP 

VM VQ RT 
TP 

VM VQ RT 
TP 

VM VQ RT 
TP 

TPS 

(L) 
1528,23 13832,1 29843,0 0,2120 1528,230 13832,13 29843 0,212087 0,004119 0,002234 4712,06 56,809 241,299 446,1977 4712,06 0,017 

TPS 

(Q) 
457,044 8467,43 5010,42 0,1558 457,044 8467,43 5010,4 0,155821 0,013576 0,003641 791,118 41,737 72,1649 273,1430 791,118 0,023 

Tempo 

(L) 
520,287 889,02 2553,60  520,287 889,02 2553,6 - 0,011955 0,033146 403,200 - 82,1505 28,6780 403,200 - 

Tempo 

(Q) 
253,478 1889,12 2317,84 0,1754 253,478 1889,12 2317,8 - 0,024087 0,016017 365,975 - 40,0228 60,9394 365,975 - 

TPS 

(L) x 

Tempo 

(L) 

126,533 - - 0,0310 126,533 - - 0,175490 0,046583 - - 0,0206 19,9789 - - 47,00 

Falta 

de 

ajuste 

38,438 1608,42 1342,36 0,0074 12,813 402,11 335,59 0,006203 0,347696 

 

0,072855 

 

 

52,988 

 

0,4168 2,0231 

 

12,9712 

 

 

0,01860 

 

1,661 

Erro 

puro 
12,667 62,00 12,67 0,5065 6,333 31,00 6,33 0,003733        

 

Total  2783,500 25148,73 39572,6 0,1754             

* TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Tempo (min); L: linear; Q: quadrático: Significante em p ≤ 0.05. 
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Apêndice H. Coeficiente de correlação de Pearson entre as várias propriedades do amido fosfatado de cará. 

Variáveis TPS Tempo Cinzas Tin Tp Tf Entalpia TR PH GS AM PI25 PI 55 PI 65 PI 75 PI 85 PI 95 VM VQ VF RT TP DU 

TPS 1,00                       

Tempo 0,00 1,00                      

CZ 0,75 0,51 1,00                     

Tin -0,85 -0,04 -0,78 1,00                    

Tp -0,46 -0,43 -0,68 0,42 1,00                   

Tf 0,60 0,46 0,93 -0,73 -0,68 1,00                  

ΔHgel 0,59 0,38 0,87 -0,81 -0,70 0,88 1,00                 

TR 0,76 0,38 0,92 -0,86 -0,69 0,94 0,89 1,00                

PH 0,70 0,45 0,96 -0,85 -0,66 0,93 0,94 0,94 1,00               

GS 0,69 0,44 0,96 -0,83 -0,64 0,94 0,92 0,94 1,00 1,00              

AM 0,83 0,44 0,95 -0,86 -0,56 0,89 0,83 0,95 0,92 0,92 1,00             

PI 25 0,50 0,39 0,77 -0,69 -0,65 0,82 0,94 0,83 0,83 0,83 0,78 1,00            

PI 55 0,78 0,45 0,91 -0,82 -0,48 0,83 0,77 0,87 0,91 0,92 0,95 0,66 1,00           

PI 65 0,84 0,36 0,96 -0,76 -0,63 0,89 0,75 0,90 0,88 0,89 0,94 0,66 0,89 1,00          

PI 75 0,65 0,32 0,83 -0,82 -0,75 0,83 0,94 0,87 0,92 0,89 0,80 0,89 0,76 0,73 1,00         

PI 85 0,36 0,18 0,57 -0,54 -0,66 0,69 0,81 0,73 0,64 0,65 0,58 0,86 0,44 0,51 0,69 1,00        

PI 95 0,78 0,36 0,88 -0,82 -0,75 0,90 0,83 0,98 0,87 0,86 0,91 0,77 0,81 0,89 0,82 0,72 1,00       

VM 0,74 0,43 0,94 -0,84 -0,72 0,91 0,88 0,95 0,94 0,92 0,90 0,78 0,82 0,88 0,89 0,58 0,92 1,00      

VP -0,74 -0,19 -0,79 0,94 0,57 -0,80 -0,88 -0,93 -0,87 -0,85 -0,85 -0,80 -0,76 -0,74 -0,86 -0,72 -0,91 -0,89 1,00     

VF 0,86 0,21 0,89 -0,85 -0,74 0,85 0,85 0,94 0,88 0,88 0,89 0,81 0,78 0,90 0,88 0,69 0,93 0,92 -0,88 1,00    

RT 0,87 0,25 0,89 -0,91 -0,62 0,86 0,83 0,97 0,89 0,88 0,95 0,76 0,85 0,90 0,82 0,66 0,97 0,93 -0,94 0,96 1,00   

TP -0,65 -0,17 -0,78 0,80 0,74 -0,86 -0,87 -0,92 -0,86 -0,85 -0,77 -0,82 -0,66 -0,76 -0,88 -0,80 -0,90 -0,88 0,91 -0,92 -0,89 1,00  

DU 0,70 0,50 0,92 -0,75 -0,56 0,88 0,86 0,90 0,90 0,91 0,94 0,88 0,86 0,88 0,80 0,66 0,83 0,86 -0,78 0,87 0,87 -0,76 1,00 

*TPS: Tripolifosfato de sódio (%); Cinzas (CZ); Fósforo (FO); Grau de substituição (GS); amilose; Transparência (TR); poder de inchamento a 25ºC (PI 25); poder de 

inchamento a 55ºC (PI 55); poder de inchamento a 65ºC (PI 65); poder de inchamento a 75ºC (PI 75); poder de inchamento a 85ºC (PI 85); poder de inchamento a 95ºC (PI 95); 

Temperatura inicial de gelatinização (Tin); Entalpia de gelatinização (ΔHgel). Viscosidade máxima (VM); Viscosidade de quebra (VQ); Viscosidade de Final (VF); Retrogradação 

(RT); Temperatura de pasta (TP); Dureza (DU).*Significante a nível de 5%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                A partir do estudo realizado é possível afirmar que a fosfatação de amidos não 

convencionais pode ampliar suas aplicações industriais, consistindo em uma nova opção de 

ingrediente para a produção de alimentos com características tecnológicas que podem ser 

vantajosas em relação aos amidos convencionais e, portanto, ter potencial para sereem inseridos 

como fonte alternativa nas industrias alimentícias e farmacêutica. 
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Services. 

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. 

Submit your article 

Please submit your article via the journal's manuscript submission site: 

https://ees.elsevier.com/foostr 

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. 

Preparation 

Peer review 

This journal operates a single blind review process. All contributions will be initially assessed 

by the editor for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then typically sent to 

a minimum of two independent expert reviewers to assess the scientific quality of the paper. The 

Editor is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. The 

Editor's decision is final. More information on types of peer review. 

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. 

https://www.elsevier.com/journals/food-structure/2213-3291/open-access-options
https://researcheracademy.elsevier.com/
https://webshop.elsevier.com/language-editing-services/language-editing/
https://webshop.elsevier.com/language-editing-services/language-editing/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/8238/kw/8238/p/10523/supporthub/publishing/
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
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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 details to allow the work to be reproduced by an independent researcher. 

Methods that are already published should be summarized, and indicated by a reference. If 

quoting directly from a previously published method, use quotation marks and also cite the 

source. Any modifications to existing methods should also 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 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. 

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. You can add your 

name between parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the 

authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 

affiliations with a lower- case 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. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. 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. 
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Highlights 

Highlights are mandatory for this journal as they help increase the discoverability of your 

article via search engines. They consist of a short collection of bullet points that capture the 

novel results of your research as well as new methods that were used during the study (if 

any). Please have a look at the examples here: example Highlights. 

 

Highlights 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). 

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 

abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention 

in the abstract itself. 

Graphical abstract 

A graphical abstract is mandatory for this journal. It should summarize the contents of the 

article in a concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide readership online. 

Authors must provide images that clearly represent the work described in the article. Graphical 

abstracts should be submitted as a separate file in the online submission system. Image size: 

please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. 

The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 96 dpi. 

Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. You can view Example Graphical 

Abstracts on our information site. 

Authors can make use of Elsevier's Illustration Services to ensure the best presentation of their 

images also in accordance with all technical requirements. 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American 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. 

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 

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. 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/highlights
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/graphical-abstract
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/graphical-abstract
https://webshop.elsevier.com/illustration-services/
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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. 

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). 

Artwork 

Image manipulation 

Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, 

manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and will 

be dealt with accordingly. For graphical images, this journal is applying the following policy: 

no specific feature within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or 

introduced. Adjustments of brightness, contrast, or color balance are acceptable if and as long 

as they do not obscure or eliminate any information present in the original. Nonlinear 

adjustments (e.g. changes to gamma settings) must be disclosed in the figure legend. 

• 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. 

• Ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. 

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. 

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: 

• 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. 
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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 

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. 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to 

the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively 

in accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table 

body. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not 

duplicate results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and 

shading in table cells. 

References 

Citation in text 

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. 

Data references 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by citing 

them in your text and including a data reference in your Reference List. Data references should 

include the following elements: author name(s), dataset title, data repository, version (where 

available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the 

reference so we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier will not 

appear in your published article. 

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. 

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. Using citation plug-ins from these products, 

authors only need to select the appropriate journal template when preparing their article, after 

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
https://citationstyles.org/
https://citationstyles.org/
https://citationstyles.org/
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager/
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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. If you use reference management software, please 

ensure that you remove all field codes before submitting the electronic manuscript. More 

information on how to remove field codes from different reference management software. 

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/food-structure 

When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley 

plug- ins 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 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. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. 

Reference to a journal publication with an article number: 

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2018). The art of writing a scientific 

article. 

Heliyon, 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. 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 

March 2003. 

Reference to a dataset: 

[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T.  (2015). Mortality data for 

Japanese  oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. 

https://doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1. 

Reference to a conference paper or poster presentation: 

Engle, E.K., Cash, T.F., & Jarry, J.L. (2009, November). The Body Image Behaviours 

Inventory-3: Development and validation of the Body Image Compulsive Actions and Body 

Image Avoidance Scales. Poster session presentation at the meeting of the Association for 

Behavioural and Cognitive Therapies, New York, NY. 

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 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093/
http://open.mendeley.com/use-citation-style/food-structure
http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067
http://www.cancerresearchuk.org/
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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 file in one of our recommended file formats with a 

preferred maximum size of 150 MB per file, 1 GB in total. Video and animation files supplied 

will be published online in the electronic version of your article in Elsevier Web products, 

including 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. 

Data visualization 

Include interactive data visualizations in your publication and let your readers interact and 

engage more closely with your research. Follow the instructions here to find out about 

available data visualization options and how to include them with your article. 

Supplementary material 

Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be published with 

your article to enhance it. Submitted supplementary items are published exactly as they are 

received (Excel or PowerPoint files will appear as such online). Please submit your material 

together with the article and supply a concise, descriptive caption for each supplementary file. 

If you wish to make changes to supplementary material during any stage of the process, please 

make sure to provide an updated file. Do not annotate any corrections on a previous version. 

Please switch off the 'Track Changes' option in Microsoft Office files as these will appear in 

the published version. 

Research data 

This journal encourages and enables you to share data that supports your research publication 

where appropriate, and enables you to interlink the data with your published articles. Research 

data refers to the results of observations or experimentation that validate research findings. 

To facilitate reproducibility and data reuse, this journal also encourages you to share your 

software, code, models, algorithms, protocols, methods and other useful materials related to 

the project. Below are a number of ways in which you can associate data with your article or 

make a statement about the availability of your data when submitting your manuscript. If you 

are sharing data in one of these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript 

and reference list. Please refer to the "References" section for more information about data 

citation. For more information on depositing, sharing and using research data and other 

relevant research materials, visit the research data page. 

Data linking 

If you have made your research data available in a data repository, you can link your article 

directly to the dataset. Elsevier collaborates with a number of repositories to link articles on 

ScienceDirect with relevant repositories, giving readers access to underlying data that gives 

them a better understanding of the research described. There are different ways to link your 

datasets to your article. When available, you can directly link your dataset to your article by 

providing the relevant information in the submission system. For more information, visit the 

database linking page. In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers 

within the text of your manuscript, using the following format: Database: xxxx (e.g., TAIR: 

AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN). 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/data-visualization
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-base-linking
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Mendeley Data: This journal supports Mendeley Data, enabling you to deposit any research 

data (including raw and processed data, video, code, software, algorithms, protocols, and 

methods) associated with your manuscript in a free-to-use, open access repository. During the 

submission process, after uploading your manuscript, you will have the opportunity to upload 

your relevant datasets directly to Mendeley Data. The datasets will be listed and directly 

accessible to readers next to your published article online. 

For more information, visit the Mendeley Data for journals page. 

TData in Brief 

You have the option of converting any or all parts of your supplementary or additional raw 

data into one or multiple data articles, a new kind of article that houses and describes your 

data. Data articles ensure that your data is actively reviewed, curated, formatted, indexed, 

given a DOI and publicly available to all upon publication. You are encouraged to submit 

your article for Data in Brief as an additional item directly alongside the revised version of 

your manuscript. If your research article is accepted, your data article will automatically be 

transferred over to Data in Brief where it will be editorially reviewed and published in the 

open access data journal, Data in Brief. Please note an open access fee of 600 USD is payable 

for publication in Data in Brief. Full details can be found on the Data in Brief website. Please 

use this template to write your Data in Brief. 

Data statement 

To foster transparency, we encourage you to state the availability of your data in your 

submission. This may be a requirement of your funding body or institution. If your data is 

unavailable to access or unsuitable to post, you will have the opportunity to indicate why 

during the submission process, for example by stating that the research data is confidential. 

The statement will appear with your published article on ScienceDirect. For more 

information, visit the Data Statement page. 

After acceptance 

Online proof correction 

To ensure a fast publication process of the article, we kindly ask authors to provide us with their 

proof corrections within two days. 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 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. 

Offprints 

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 an 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 Author Services. Corresponding authors who have 

https://www.elsevier.com/books-and-journals/enrichments/mendeley-data-for-journals
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://www.elsevier.com/__data/assets/word_doc/0004/215779/Datainbrief_template.docx
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-statement
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper/sharing-and-promoting-your-article/share-link
https://www.sciencedirect.com/
https://webshop.elsevier.com/myarticleservices/offprints/
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published their article gold open access do not receive a Share Link as their final published 

version of the article is available open access on ScienceDirect and can be shared through the 

article DOI link. 

Author inquiries 

Visit the Elsevier Support Center to find the answers you need. Here you will find everything 

from Frequently Asked Questions to ways to get in touch. 

You can also check the status of your submitted article or find out when your accepted article 

will be published. 
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ANEXO 2 - Normas da publicação do Artigo 2 

 

International Journal of Biologial Macromolecules 

 
Description 

 

International Journal of Biological Macromolecules is an established international journal 

of research into chemical and biological aspects of all natural macromolecules.It presents 

the latest findings of studies on the molecular structure and properties of proteins, 

macromolecular carbohydrates, glycoproteins, proteoglycans, lignins, biological poly-acids, 

and nucleic acids. These findings must be new and novel rather than a repeat of earlier or 

analogous published work. The scope includes biological activities and interactions, 

molecular associations, chemical and biological modifications, and functional properties. 

Papers on related model systems, structural conformational studies, theoretical 

developments and new analytical techniques are also welcome. All papers are required to 

focus primarily on at least one named biological macromolecule. This naming should 

appear in the title, the abstract and the text of the paper. Examples of papers which are not 

appropriate for International Journal of Biological Macromolecules include: papers where 

the biological macromolecule has not been characterized by modern analytical techniques 

(including molecular weight) rather than historical methods. e.g. colorimetric assays. papers 

which focus on biological, physiological and pharmacological aspects of non-

macromolecules attached to, or mixed with, biological macromolecules. papers on the 

materials science of biocomposites where there is no mention of any specific biological 

macromolecule. papers where the structure or role of the biological macromolecule is not 

the major proportion of the study. routine studies of extraction of macromolecules without 

purification and characterization of the extracted molecule. applications of macromolecules 

where the structure of the macromolecule is completely unknown. papers where the 

molecular weight of the biological molecule is less than five thousand. paper which are 

majorly about clinical studies and animal trials, where a biological macromolecule is not the 

biologically active agent, and/or the biological macromolecule is not the major focus of the 

study. 

 

Audience 

 

Researchers, both academic and industrial, with an interest in structure/function 

relationships in proteins, carbohydrates and nucleic acids, including biophysics, physical 

and biological chemistry, and molecular and structural biology. 
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International Journal of Biological Macromolecules is an established international journal 

of research into chemical and biological aspects of all natural macromolecules . It presents 

the latest findings of studies on the molecular structure and properties of proteins, 

macromolecular carbohydrates, glycoproteins, proteoglycans, lignins, biological poly-acids, 

and nucleic acids. These findings must be new and novel rather than a repeat of earlier or 

analogous published work. The scope includes biological activities and interactions, 

molecular associations, chemical and biological modifications, and functional properties. 

Papers on related model systems, structural conformational studies, theoretical 

developments and new analytical techniques are also welcome. All papers are required to 

focus primarily on at least one named biological macromolecule. This naming should 

appear in the title, the abstract and the text of the paper. 

Examples of papers which are not appropriate for International Journal of Biological 

Macromolecules include: 

papers where the biological macromolecule has not been characterized by modern analytical 

techniques (including molecular weight) rather than historical methods. e.g. colorimetric 

assays. papers which focus on biological, physiological and pharmacological aspects of non-

macromolecules attached to, or mixed with, biological macromolecules. papers on the 

materials science of biocomposites where there is no mention of any specific biological 

macromolecule. papers where the structure or role of the biological macromolecule is not 

the major proportion of the study. routine studies of extraction of macromolecules without 

purification and characterization of the extracted molecule. applications of macromolecules 

where the structure of the macromolecule is completely unknown. Papers where the 

molecular weight of the biological molecule is less than five thousand. Paper which are 

majorly about clinical studies and animal trials, where a biological macromolecule is not the 

biologically active agent, and/or the biological macromolecule is not the major focus of the 

study. 

 

Introductory information 
Please follow the Guide For Authors instructions carefully to ensure that the review and 

publication of your paper is as swift and efficient as possible. These notes may be copied 

freely. All contributions are read by two or more referees to ensure both accuracy and 

relevance, and revisions to the script may thus be required. On acceptance, contributions are 

subject to editorial amendment to suit house style.When a manuscript is returned for revision 

prior to final acceptance, the revised version must be submitted as soon as possible after the 

author's receipt of the referee's reports. Revised manuscripts returned after four months will 

be considered as new submissions subject to full re-review. 

 

Types of paper 

Contributions falling into the following categories will be considered for publication: 

Regular Papers • Original high-quality research papers (preferably no more than 20 double-

line-spaced manuscript pages, including tables and illustrations). Review Papers • Authors 

interested in writing review articles for the International Journal of Biological 

Macromolecules should contact the appropriate Editor-in-Chief before submitting their 

contribution. Review articles are typically contributions focusing on one topic within the 

scope of the journal. Review articles are meant to survey a particular topic of interest and 

present a position on current and future directions of research for the community. 

 

Submission checklist 
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You can use this list to carry out a final check of your submission before you send it to the 

journal for review. Please check the relevant section in this Guide for Authors for more 

details. 

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: 

Manuscript: 

• Include keywords 

• All figures (include relevant captions) 

• All tables (including titles, description, footnotes) 

• Ensure all figure and table citations in the text match the files provided 

• Indicate clearly if color should be used for any figures in print Graphical Abstracts / 

Highlights files (where applicable) Supplemental files (where applicable) 

Further considerations 

• Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked' 

• 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) 

• A competing interests statement is provided, even if the authors have no competing 

interests to declare 

• Journal policies detailed in this guide have been reviewed 

• Referee suggestions and contact details provided, based on journal requirements 

 

For further information, visit our Support Center. 

Before you begin 

 

Ethics in publishing 
Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal 

publication. 

 

Studies in humans and animals 
If the work involves the use of human subjects, the author should ensure that the work 

described has been carried out in accordance with The Code of Ethics of the World Medical 

Association (Declaration of Helsinki) for experiments involving humans. The manuscript 

should be in line with the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and 

Publication of Scholarly Work in Medical Journals and aim for the inclusion of 

representative human populations (sex, age and ethnicity) as per those recommendations. 

The terms sex and gender should be used correctly. Authors should include a statement in 

the manuscript that informed consent was obtained for experimentation with human 

subjects. The privacy rights of human subjects must always be observed. All animal 

experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should be carried out in 

accordance with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated 

guidelines, EU Directive 2010/63/EU for animal experiments, or the National Institutes of 

Health guide for the care and use of Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 

1978) and the authors should clearly indicate in the manuscript that such guidelines have 

been followed. The sex of animals must be indicated, and where appropriate, the influence 

(or association) of sex on the results of the study. 

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/
https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.icmje.org/recommendations/
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
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Declaration of interest 
All authors must disclose any financial and personal relationships with other people or 

organizations that could inappropriately influence (bias) their work. Examples of potential 

competing interests include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid 

expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Authors 

must disclose any interests in two places: 1. A summary declaration of interest statement in 

the title page file (if double-blind) or the manuscript file (if single-blind). If there are no 

interests to declare then please state this: 'Declarations of interest: none'. This summary 

statement will be ultimately published if the article is accepted. 

2. Detailed disclosures as part of a separate Declaration of Interest form, which forms part 

of the journal's official records. It is important for potential interests to be declared in both 

places and that the information matches. More information. Results submitted for 

publication should refer to their previous findings in the same way as they would refer to 

results from a different group. This applies not only to figures or tables, or parts of them, 

but has to be understood in a wider sense. 

 

Submission declaration and verification 
Submission of an article implies that the work described has not been published previously 

(except in the form of an abstract, a published lecture or academic thesis, see 'Multiple, 

redundant or concurrent publication' for more information), that it is not under consideration 

for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or 

explicitly by the responsible authorities where the work was 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 copyright-holder. To 

verify originality, your article may be checked by the originality detection service Crossref 

Similarity Check. 

Preprints 

Please note that preprints can be shared anywhere at any time, in line with Elsevier's sharing 

policy. Sharing your preprints e.g. on a preprint server will not count as prior publication 

(see 'Multiple, redundant or concurrent publication' for more information). 

 

Use of inclusive language 
Inclusive language acknowledges diversity, conveys respect to all people, is sensitive to 

differences, and promotes equal opportunities. Content should make no assumptions about 

the beliefs or commitments of any reader; contain nothing which might imply that one 

individual is superior to another on the grounds of age, gender, race, ethnicity, culture, 

sexual orientation, disability or health condition; and use inclusive language throughout. 

Authors should ensure that writing is free from bias, stereotypes, slang, reference to 

dominant culture and/or cultural assumptions. We advise to seek gender neutrality by using 

plural nouns ("clinicians, patients/clients") as default/wherever possible to avoid using "he, 

she," or "he/she." We recommend avoiding the use of descriptors that refer to personal 

attributes such as age, gender, race, ethnicity, culture, sexual orientation, disability or health 

condition unless they are relevant and valid. These guidelines are meant as a point of 

reference to help identify appropriate language but are by no means exhaustive or definitive. 

Each author should have participated sufficiently in the work to justify authorship. This 

participation must include: (a) critically important intellectual contribution to the 

conception, design, and/or analysis and interpretation; (b) drafting the manuscript or 

critically reading it; and (c) thorough reading and final approval of the version to be 

published. Participation solely in the collection of data or provision of funds, space or 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/286/supporthub/publishing/
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/editors/perk/plagiarism-complaints/plagiarism-detection
https://www.elsevier.com/editors/perk/plagiarism-complaints/plagiarism-detection
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing/preprint
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
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equipment does not justify authorship. All authors take public responsibility for the paper 

as a whole, i.e., conception and design, data, analysis, and interpretation. The 

acknowledgement section should list (a) other contributors for whom authorship is not 

justified, e.g. technical help; (b) financial and material support. 

 

Author contributions 
For transparency, we encourage authors to submit an author statement file outlining their 

individual contributions to the paper using the relevant CRediT roles: Conceptualization; 

Data curation; Formal analysis; Funding acquisition; Investigation; Methodology; Project 

administration; Resources; Software; Supervision; Validation; Visualization; Roles/Writing 

- original draft; Writing - review & editing. Authorship statements should be formatted with 

the names of authors first and CRediT role(s) following. More details and an example 

 

Changes to authorship 
Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before submitting 

their manuscript and provide the definitive list of authors at the time of the original 

submission. Any addition, deletion or rearrangement of author names in the authorship list 

should be made only before the manuscript has been accepted and only if approved by the 

journal Editor. To request such a change, the Editor must receive the following from the 

corresponding author: (a) the reason for the change in author list and (b) written 

confirmation (e-mail, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or 

rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from 

the author being added or removed. 

Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion or 

rearrangement of authors after the manuscript has been accepted. While the Editor considers 

the request, publication of the manuscript will be suspended. If the manuscript has already been 

published in an online issue, any requests approved by the Editor will result in a corrigendum. 

Article transfer service 

This journal is part of our Article Transfer Service. This means that if the Editor feels your 

article is more suitable in one of our other participating journals, then you may be asked to 

consider transferring the article to one of those. If you agree, your article will be transferred 

automatically on your behalf with no need to reformat. Please note that your article will be 

reviewed again by the new journal. More information. 

 

Copyright 
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing 

Agreement' (see more information on this). An e-mail will be sent to the corresponding author 

confirming receipt of the manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' form or a 

link to the online version of this agreement. Subscribers may reproduce tables of contents or 

prepare lists of articles including abstracts for internal circulation within their institutions. 

Permission of the Publisher is required for resale or distribution outside the institution and for 

all other derivative works, including compilations and translations. If excerpts from other 

copyrighted works are included, the author(s) must obtain written permission from the 

copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use 

by authors in these cases.For gold open access articles: Upon acceptance of an article, authors 

will be asked to complete an 'Exclusive License Agreement' (more information). Permitted third 

party reuse of gold open access articles is determined by the author's choice of user license. 

 

Author rights 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics/credit-author-statement
https://www.elsevier.com/authors/article-transfer-service
https://www.elsevier.com/about/policies/copyright
https://www.elsevier.com/about/policies/copyright/permissions
https://www.elsevier.com/__data/assets/word_doc/0007/98656/Permission-Request-Form.docx
https://www.elsevier.com/about/policies/copyright
https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses
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As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work. More 

information. Elsevier supports responsible sharing 

Find out how you can share your research published in Elsevier journals. 

 

Role of the funding source 
You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research 

and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study 

design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in 

the decision to submit the article for publication. If the funding source(s) had no such 

involvement then this should be stated. 

 

Open access 

Please visit our Open Access page for more information. 

Elsevier Researcher Academy 

Researcher Academy is a free e-learning platform designed to support early and mid-career 

researchers throughout their research journey. The "Learn" environment at Researcher 

Academy offers several interactive modules, webinars, downloadable guides and resources to 

guide you through the process of writing for research and going through peer review. Feel free 

to use these free resources to improve your submission and navigate the publication process 

with ease. 

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 Author Services. 

 

Informed consent and patient details 
Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent, 

which should be documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases must 

be obtained where an author wishes to include case details or other personal information or 

images of patients and any other individuals in an Elsevier publication. Written consents must 

be retained by the author but copies should not be provided to the journal. Only if specifically 

requested by the journal in exceptional circumstances (for example if a legal issue arises) the 

author must provide copies of the consents or evidence that such consents have been obtained. 

For more information, please review the Elsevier Policy on the Use of Images or Personal 

Information of Patients or other Individuals. Unless you have written permission from the 

patient (or, where applicable, the next of kin), the personal details of any patient included in 

any part of the article and in any supplementary materials (including all illustrations and videos) 

must be removed before submission. 

 

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. 

 

Referees 
Authors are required to submit with their articles, the names, complete affiliations (spelled out), 

country and contact details (including current and valid (preferably business) e-mail address) 

https://www.elsevier.com/about/policies/copyright
https://www.elsevier.com/about/policies/copyright
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper/sharing-and-promoting-your-article
https://www.elsevier.com/journals/international-journal-of-biological-macromolecules/0141-8130/open-access-options
https://researcheracademy.elsevier.com/
https://webshop.elsevier.com/language-editing-services/language-editing/
https://webshop.elsevier.com/language-editing-services/language-editing/
https://www.elsevier.com/about/policies/patient-consent
https://www.elsevier.com/about/policies/patient-consent
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of six potential reviewers. Email addresses and reviewer names will be checked for validity. 

Please ensure that the e-mail addresses are current. Reviewers who do not have an institutional 

e-mail address will only be considered if their affiliations are given and can be verified. When 

compiling this list of potential reviewers please consider the following important criteria: they 

must be knowledgeable about the manuscript subject area; must not be from your own 

institution; at least two of the suggested reviewers must be from another country than the 

authors'; and they should not have recent (less than four years) joint publications with any of 

the authors. However, the final choice of reviewers is at the editors' discretion. 

 

Preparation 

 

Peer review 
This journal operates a single blind review process. All contributions will be initially assessed 

by the editor for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then typically sent to a 

minimum of one independent expert reviewer to assess the scientific quality of the paper. The 

Editor is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. The 

Editor's decision is final. More information on types of peer review. 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. 

 

Article Structure 

You should arrange your contribution in the following order: 

1. The paper title should be short, specific and informative. All author's names and affiliations 

should be clearly indicated. Please also indicate which author will deal with correspondence 

and supply full postal address, telephone and fax numbers, and e-mail address. 

2. Self contained abstract of approximately 200 words, outlining in a single paragraph the aims, 

scope and conclusions of the paper. 

3. Three keywords, for indexing purposes; 

4. The text suitably divided under headings. 

5. Acknowledgments (if any). 

6. References (double spaced, and following the journal style). 

7. Appendices (if any). 

8. Tables (each on a separate sheet). 

9. Captions to illustrations (grouped on a separate sheet or sheets). 

10. Illustrations, each on a separate sheet containing no text, and clearly labelled with the 

journal title, author's name and illustration number. 

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). 

https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
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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. 

 

Essential title page information 
• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. The maximum length of title should be within 150 

characters. 

 

• 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. You can add your name between 

parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the authors' affiliation 

addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a 

lower-case 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. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. 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. 

 

Highlights 
Highlights are optional yet highly encouraged for this journal, as they increase the 

discoverability of your article via search engines. They consist of a short collection of bullet 

points that capture the novel results of your research as well as new methods that were used 

during the study (if any). Please have a look at the examples here: example Highlights. 

Highlights 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). 

 

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 

abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 

the abstract itself. 

 

Keywords 
Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American 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. 

Formatting of funding sources 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/highlights
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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. 

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). Figures (to be uploaded 

as separate file(s), see below) and tables should be numbered in Arabic numerals. In the text 

they should be referred to as Fig. 1, Table 2, e.g. 3 etc. (not as fig. 1, figure 1; tab. 2, table 2). 

A calibration bar should be given on all micrographs. 

 

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. 

• Ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. 

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. 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 dpi. 

Please do not: 

• 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 

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
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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) in addition to color reproduction 

in print. Further information on the preparation of electronic artwork. 

 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the 

relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in 

accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body. Be 

sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate results 

described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and shading in table cells. 

References 

Citation in text 

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. 

Data references 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by citing 

them in your text and including a data reference in your Reference List. Data references should 

include the following elements: author name(s), dataset title, data repository, version (where 

available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the reference 

so we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier will not appear in your 

published article. 

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. 

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. Using citation 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. If you use reference management software, please ensure that you remove 

all field codes before submitting the electronic manuscript. More information on how to remove 

field codes from different reference management software. 

 

Reference style 

Text: Indicate references by number(s) in square brackets in line with the text. The actual 

authors can be referred to, but the reference number(s) must always be given. 

Example: '..... as demonstrated [3,6]. Barnaby and Jones [8] obtained a different result ....' 

List: Number the references (numbers in square brackets) in the list in the order in which they 

appear in the text. 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. 

Commun. 163 (2010) 51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. 

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
https://citationstyles.org/
https://citationstyles.org/
https://citationstyles.org/
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093/
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Reference to a journal publication with an article number: 

[2] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, 2018. The art of writing a scientific article. 

Heliyon. 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. 

Reference to a book: 

[3] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New 

York, 2000. Reference to a chapter in an edited book: 

[4] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. 

Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 

2009, pp. 281–304. Reference to a website: 

[5] Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. 

http://www.cancerresearchuk.org/ aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003 (accessed 13 

March 2003). 

Reference to a dataset: 

[dataset] [6] M. Oguro, S. Imahiro, S. Saito, T. Nakashizuka, Mortality data for Japanese oak 

wilt disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1, 2015. 

https://doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1. 

 

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 file in one of our recommended file formats with 

a preferred maximum size of 150 MB per file, 1 GB in total. Video and animation files supplied 

will be published online in the electronic version of your article in Elsevier Web products, 

including 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. 

 

Data visualization 
Include interactive data visualizations in your publication and let your readers interact and 

engage more closely with your research. Follow the instructions here to find out about available 

data visualization options and how to include them with your article. 

 

Supplementary material 
Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be published with 

your article to enhance it. Submitted supplementary items are published exactly as they are 

received (Excel or PowerPoint files will appear as such online). Please submit your material 

together with the article and supply a concise, descriptive caption for each supplementary file. 

If you wish to make changes to supplementary material during any stage of the process, please 

make sure to provide an updated file. Do not annotate any corrections on a previous version. 

Please switch off the 'Track Changes' option in Microsoft Office files as these will appear in 

the published version. 

 

Research data 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/data-visualization
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This journal encourages and enables you to share data that supports your research publication 

where appropriate, and enables you to interlink the data with your published articles. Research 

data refers to the results of observations or experimentation that validate research findings. To 

facilitate reproducibility and data reuse, this journal also encourages you to share your software, 

code, models, algorithms, protocols, methods and other useful materials related to the project. 

Below are a number of ways in which you can associate data with your article or make a 

statement about the availability of your data when submitting your manuscript. If you are 

sharing data in one of these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript and 

reference list. Please refer to the "References" section for more information about data citation. 

For more information on depositing, sharing and using research data and other relevant research 

materials, visit the research data page. 

Data linking 

If you have made your research data available in a data repository, you can link your article 

directly to the dataset. Elsevier collaborates with a number of repositories to link articles on 

ScienceDirect with relevant repositories, giving readers access to underlying data that gives 

them a better understanding of the research described.There are different ways to link your 

datasets to your article. When available, you can directly link your dataset to your article by 

providing the relevant information in the submission system. For more information, visit the 

database linking page. For supported data repositories a repository banner will automatically 

appear next to your published article on ScienceDirect. In addition, you can link to relevant data 

or entities through identifiers within the text of your manuscript, using the following format: 

Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN). 

Mendeley Data 

This journal supports Mendeley Data, enabling you to deposit any research data (including raw 

and processed data, video, code, software, algorithms, protocols, and methods) associated with 

your manuscript in a free-to-use, open access repository. During the submission process, after 

uploading your manuscript, you will have the opportunity to upload your relevant datasets 

directly to Mendeley Data. The datasets will be listed and directly accessible to readers next to 

your published article online. 

Data in Brief 

You have the option of converting any or all parts of your supplementary or additional raw data 

into one or multiple data articles, a new kind of article that houses and describes your data. Data 

articles ensure that your data is actively reviewed, curated, formatted, indexed, given a DOI and 

publicly available to all upon publication. You are encouraged to submit your article for Data 

in Brief as an additional item directly alongside the revised version of your manuscript. If your 

research article is accepted, your data article will automatically be transferred over to Data in 

Brief where it will be editorially reviewed and published in the open access data journal, Data 

in Brief. Please note an open access fee of 600 USD is payable for publication in Data in Brief. 

Full details can be found on the Data in Brief website. Please use this template to write your 

Data in Brief. 

 

Data statement 

To foster transparency, we encourage you to state the availability of your data in your 

submission. This may be a requirement of your funding body or institution. If your data is 

unavailable to access or unsuitable to post, you will have the opportunity to indicate why during 

the submission process, for example by stating that the research data is confidential. The 

statement will appear with your published article on ScienceDirect. For more information, visit 

the Data Statement page. 

 

After acceptance 

https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-base-linking
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-base-linking#repositories
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://www.elsevier.com/__data/assets/word_doc/0004/215779/Datainbrief_template.docx
https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-statement
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Online proof correction 
To ensure a fast publication process of the article, we kindly ask authors to provide us with their 

proof corrections within two days. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

219 

 

ANEXO 3 - Normas da publicação do artigo 4, 5 e 6 

 

Thermochimica acta 

Description 

Thermochimica Acta publishes original research contributions covering all aspects of 

thermoanalytical and calorimetric methods and their application to experimental chemistry, 

physics, biology and engineering. The journal aims to span the whole range from fundamental 

research to practical application. The journal focuses on the research that advances physical and 

analytical science of thermal phenomena. Therefore, the manuscripts are expected to provide 

important insights into the thermal phenomena studied or to propose significant improvements 

of analytical or computational techniques employed in thermal studies. Manuscripts that report 

the results of routine thermal measurements are not suitable for publication in Thermochimica 

Acta. The journal particularly welcomes papers from newly emerging areas as well as from the 

traditional strength areas: 

- New and improved instrumentation and methods 
- Thermal properties and behavior of materials 
- Kinetics of thermally stimulated processes 

 
Each paper submitted for publication should clearly present: 
Scientific motivation (i.e., why this study is of interest); 
a) Relevance to the stated scope of Thermochimica Acta (i.e., why thermal methods play a 

crucial role in the study, or why this study is important for the use and development of thermal 
methods); 

b) General significance of the obtained results (i.e., how this study contributes to the 
advancement of knowledge in the general area of the study). Note that novelty of a study does 
not necessarily imply general significance of the results. Manuscripts reporting results of 

kinetic studies are expected to follow the ICTAC Kinetics Committee recommendations for 
collecting kinetic data (Thermochim. Acta 590 (2014) 1-23, and for performing kinetic 

computations (Thermochim. Acta 520 (2011) 1-19). 

The journal publishes regular full-length articles, short communications (either novel, 
unexpected theoretical or experimental results or short reports of collections of new data), and 

reviews (usually invited by an Editor, but proposals from authors are welcome). 

Impact factor: 2019: 2.762  

Guide for authors 

Your Paper Your Way 

We now differentiate between the requirements for new and revised submissions. You may 
choose to submit your manuscript as a single Word or PDF file to be used in the refereeing 

process. Only when your paper is at the revision stage, will you be requested to put your paper 
in to a 'correct format' for acceptance and provide the items required for the publication of 

your article. 

To find out more, please visit the Preparation section below. 

Introduction 

Thermochimica Acta publishes original research contributions covering all aspects of 
thermoanalytical and calorimetric methods and their application to experimental chemistry, 

physics, biology and engineering. Specific areas of research include: 

https://www.journals.elsevier.com/thermochimica-acta/editorial-board/
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- instrumentation and theory of instrumentation 
- new and improved methods of investigation 
- analysis and interpretation of research data 
- fundamental research and industrial application. 

Papers from new emerging areas of the field are particularly welcome. The journal publishes 

regular articles, communications (novel, unexpected experimental results or interpretation 
presented within four printed pages), and feature articles (usually invited by the Editors). 

The journal focuses on the research that advances physical and analytical science of thermal 

phenomena. Therefore, the manuscripts are expected to provide important insights into the 
thermal phenomena studied or to propose significant improvements of analytical or 

computational techniques employed in thermal studies. Manuscripts that report the results of 
routine thermal measurements are not suitable for publication in Thermochimica Acta. 

Important announcement regarding submission of manuscripts reporting experimental results 
Click here 
For information on the NIST collaboration, please read the editorial TCA Editorial. 

Submission checklist 

You can use this list to carry out a final check of your submission before you send it to the 

journal for review. Please check the relevant section in this Guide for Authors for more 
details.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: 
 Manuscript: 
 Include keywords 
 All figures (include relevant captions) 
 All tables (including titles, description, footnotes) 
 Ensure all figure and table citations in the text match the files provided 

 Indicate clearly if color should be used for any 

figures in print Graphical Abstracts / Highlights 
files (where applicable) Supplemental files 

(where applicable) 
 Further considerations 
 Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked' 
 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) 

 A competing interests statement is provided, even if the authors have no competing 

interests to declare 
 Journal policies detailed in this guide have been reviewed 
 Referee suggestions and contact details provided, based on journal requirements 

 For further information, visit our Support Center. 

Before you begin 

Ethics in publishing 

Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal 
publication. 

Declaration of interest 

All authors must disclose any financial and personal relationships with other people or 

organizations that could inappropriately influence (bias) their work. Examples of potential 
conflicts of interest include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid 

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/TCA_JointEditorsStatement.pdf
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/TCA_JointEditorsStatement.pdf
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/TCA_Editorial_on_NIST_Collaboration.pdf
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/
https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
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expert testimony, patent applications/ registrations, and grants or other funding. Authors 
should complete the declaration of interest statement using this template and upload to the 

submission system at the Attach/Upload Files step. If there are no interests to declare, please 
choose: 'Declarations of interest: none' in the template. This statement will be published within 

the article if accepted. More information. 

Submission declaration and verification 

Submission of an article implies that the work described has not been published previously 
(except in the form of an abstract, a published lecture or academic thesis, see 'Multiple, redundant 

or concurrent publication' for more information), that it is not under consideration for 

publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by 
the responsible authorities where the work was 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 copyright- holder. To verify originality, your 

article may be checked by the originality detection service Crossref  

Use of inclusive language 

Inclusive language acknowledges diversity, conveys respect to all people, is sensitive to 
differences, and promotes equal opportunities. Content should make no assumptions about the 

beliefs or commitments of any reader; contain nothing which might imply that one individual 
is superior to another on the grounds of age, gender, race, ethnicity, culture, sexual orientation, 

disability or health condition; and use inclusive language throughout. Authors should ensure that 

writing is free from bias, stereotypes, slang, reference to dominant culture and/or cultural 
assumptions. We advise to seek gender neutrality by using plural nouns ("clinicians, 

patients/clients") as default/wherever possible to avoid using "he, she," or "he/she." We 
recommend avoiding the use of descriptors that refer to personal attributes such as age, gender, 

race, ethnicity, culture, sexual orientation, disability or health condition unless they are relevant 
and valid. These guidelines are meant as a point of reference to help identify appropriate 

language but are by no means exhaustive or definitive. 

Author contributions 

For transparency, we encourage authors to submit an author statement file outlining their 
individual contributions to the paper using the relevant CRediT roles: Conceptualization; Data 

curation; Formal analysis; Funding acquisition; Investigation; Methodology; Project 
administration; Resources; Software; Supervision; Validation; Visualization; Roles/Writing - 

original draft; Writing - review & editing. Authorship statements should be formatted with the 
names of authors first and CRediT role(s) following. More details and an example 

Changes to authorship 

Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before submitting their 
manuscript and provide the definitive list of authors at the time of the original submission. 

Any addition, deletion or rearrangement of author names in the authorship list should be made 
only before the manuscript has been accepted and only if approved by the journal Editor. To 

request such a change, the Editor must receive the following from the corresponding author: 
(a) the reason for the change in author list and (b) written confirmation (e-mail, letter) from all 

authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or 

removal of authors, this includes confirmation from the author being added or removed. 
Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion or 

rearrangement of authors after the manuscript has been accepted. While the Editor considers 
the request, publication of the manuscript will be suspended. If the manuscript has already been 

published in an online issue, any requests approved by the Editor will result in a corrigendum. 

https://www.elsevier.com/declaration-of-competing-interests
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/286/supporthub/publishing/
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/editors/perk/plagiarism-complaints/plagiarism-detection
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics/credit-author-statement
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Copyright 

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing 

Agreement' (see more information on this). An e-mail will be sent to the corresponding author 

confirming receipt of the manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' form or 
a link to the online version of this agreement.Subscribers may reproduce tables of contents or 

prepare lists of articles including abstracts for internal circulation within their institutions. 
Permission of the Publisher is required for resale or distribution outside the institution and for 

all other derivative works, including compilations and translations. If excerpts from other 
copyrighted works are included, the author(s) must obtain written permission from the 

copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use 
by authors in these cases. For gold open access articles: Upon acceptance of an article, authors 

will be asked to complete an 'Exclusive License Agreement' (more information). Permitted 
third party reuse of gold 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. More 
information.Find out how you can share your research published in Elsevier journals. 
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