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ALTERAÇÕES NA FRAÇÃO AMIDO DURANTE O ARMAZENAMENTO DE RAIZES
DE UMA CULTIVAR DE MANDIOCA (Manihot eseulenta
CRANTZ)
DE
USO INDUSTRIAL
Autora: SILENE BRUDER SILVEIRA SARJl.ffiNTO
Orientadora: PROF ª DR� MARÍLIA OETTERER DE ANDRADE

RESUMO
A raiz de mandioca ê matéria-prima caracteriz�
da por sua rápida deterioração pós-colheita. O presente trab�
lho t�ve por objetivo esclarecer os �feitos do armazenamento
dessas raízes sobre a qualidade da fécula extraída. Para tan
to, raízes foram armazenadas por um período de O a 6 dias, em
sala com temperatura controlada de 20 o C e 60% U. R� e, para
amostragens
acentuação dos sintomas, foram efetuadas também
aos 13 e 20 dias. As raízes nesse período
foram analisadas
quanto às alterações visuais e composição físico-química,
e
a fécula extraída, quanto às alterações físico-químicas e as
propriedades de seus grânulos e pastas.
Nas condições do estudo foi observado que, p�
ra muitos dos parâmetros analisados, as variações nao foram
significativas com o tempo de armazenamento. As raízes acusa
ram sintomas crescentes de grau de deterioração visível, aco�
panhados por determinações de perda de peso, umidade e açúc�
res solúveis. Para algumas avaliações como pH, as tendências
foram variáveis, e para outras, como o teor de amido, embora
não tenha sido detectada variação significativa, houve
dimi
nuição com o tempo. No que diz respeito à qualidade da fração
amido extraída das raízes armazenadas, de um modo geral
as
análises físico-químicas não revelaram teores elevados de im
purezas, chegando mesmo a diminuir em certos períodos. A alte

xiv
raçao mais significativa nas propriedades analisadas dos gr�
nulos foi o aumento de seus valores de tamanho �médio. As pr�
priedades da pasta de amido que aprese�taram as
alterações
mais significativas com o tempo de armazenamento caracteriza
ram-se por modificações nas curvas viscogrâficas, com o esta
belecimento de 2 padrões de comportamento que afetaram os va
lares de viscosidade e as temperaturas nos pontos críticos do
viscograma; apresentaram ainda leves alterações na cor e au
mento de opacidade e de viscoelasticidade das pastas.
De um modo geral pode-se dizer que a cultivar
Branca de Santa Catarina, nas condições do estudo,
aprese�
tou-se resistente ao armazenamento, e a fécula extraída
das
mesmas, não exibiu durante todo o período analisado, altera
ções que comprometessem as exigências dos padrões nacionais e
internacionais. Entretanto, a necessidade de se manter a uni
formidade de lotes de fécula é suficiente para restringir
o
tempo de armazenamento.
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STARCH FRACTION ALTERATIONS DURING ROOTS STORAGE OF AN
INDUSTRIAL CASSAVA (Manihot escuZenta CRANTZ) CULTIVAR
Author: SILENE BRUDER SILVEIRA · SARMENTO
Adviser: PROF� DR� MARÍLIA OETTERER DE ANDRADE

SUMMARY

Cassava root is a raw material
which
is
characterized by its fast post-harvest deterioration. The
present work had the objective of explain the roots
storage
effects on the starch quali t y extracted from them. :Thus, the
roots were kep t during a period of zero to 6 days, in a roorn
with con t roled temperature of zo º c and relative umidity of
60%, and to increase the syrnptoms, it was also taken samples
t
at the 13 g and zo tg days. In this period, the roots
visual
alterations and physico-chemical composition were analysed.
The starch physico-chemical alterations as granules andpastes
properties were also analysed.
I t was found tha t , in the conditions of this
showed
varia t ions
study, many of t he analysed parameters,
which were not significatives within the storage time. The
roots accused crescent symptoms of visible grade of deterioration
thà t were accompanied by los t of weight, umidity and soluble
sugars conten t . Other para�eters such as pH, showed variable
behaviour and in the root starch content, it was not detected
significative v ariation in the studied period, although
it
had suggested slight decrease with the time. In
respect to
starch fraction extracted from storage roots in a general wa�
the physico-chemical analyses did not reveal high irnpurities
content and, sometimes, it showed a decrease. The
rnost
significative altera t ion in the analysed granule properties

xvi
was the increase of their mean size values. The main
starch
fraction alterations were those occurred in paste starches,
which were characterized by viscographics curves alterations,
being established two behaviour patterns, that affected the
viscograms critical points values
and temperatures.
They
showed also little color alterations and slight increase in
pastes opacities and viscoelasticities.
-ln conclusion it can be said that the cultivar
Branca de Santa Catarina, in the study conditions, showed to
be resistent to storage, and it's
extracted starch,
even
considering all the analysed storage period, did not exhibit
alterations that compromissed the nacional and internacional
patterns req�irements. However, tbe necessity for the mainte
nance
of starch lots uniformity is sufficient to restrict
the storage time of the roots.
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l, INTRODUCAO
A mandioca (Manihot esauZenta Crantz) apresen
ta raízes subterrineas tuberosas constituídas principalmente
de carboidratos. Tais raízes constituem o alimento bisico pa
ra milhões de pessoas em muitos países tropicais, sendo uti
lizadas no Brasil sob a forma direta, tanto "in natura" co
mo processadas em fécula ou polvilho doce, fécula fermenta
da ou polvilho azedo, farinha, farinha.
de raspas, tapioca
e outros. Sob a forma indireta é.utilizada como ração
ani
mal.
O amido é a. principal fonte de carboidratos na
dieta humana, além de constituir matéria-prima, jlllltamente com
seus derivados, para numerosas indústrias. Naquelas de produ
tos alimentícios, atuam como espessante, estabilizante,liga�
te ou material para recheio; na indústria têxtil, como mate
rial para engomagem, estamparia, acabamento e lavanderia; na
indústria de papel para dar corpo e acabamento; na de produ
minerais
tos farmacêuticos como diluente; na floculação de
e "lama" de perfuração de poços de petróleo; como ingredie�
tes em adesivos e abrasivos e outros.
A fécula de mandioca é extra ída dos
tubércu
los mediante as etapas de lavagem e descascamento das raízes,
ralação, peneiragem do "leite" de amido, purificação do ami
do e secagem. As indústrias produtoras de fécula encontram-se
disseminadas pelo Brasil, sendo classificadas como de proces
samento rústico, pequenas e médias indústrias e grandes indús
trias. Estas Últimas, até 1988, sao em pequeno número (menos de
10), altamente tecnificadas e geralmente, produtoras dos ami
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dos exportáveis e modificados, estando concentradas na região
centro-sul do país. A fécula, entretanto, de um modo geral,
apresenta-se no mercado como um produto de preço variável,em
geral caro e sem uniformidade (características de qualidade
e pureza), devido a variados fatores. Dentre esses, a litera
tura e os próprios industriais consideram que o tempo de es
pera das raízes desde sua colheita até o início do process�
mente, é um dos que refletirão diretamente na qualidade
do
amido e na rentabilidade econômica do processo de extração.
A mandioca apôs a colheita deteriora-se
em
fecula
curto intervalo de tempo. As informações obtidas em
rias são que raízes armazenadas por mais de 90 horas sob con
<lições ambientes, sofrem alterações que interferem no preces
sarnento da fécula. Entretanto, a literatura científica
con
cernente ao efeito da estocagem das raízes de mandioca sobre
os aspectos quanti e qualitativos de suas féculas é rara
e
descontinuada ao longo do tempo. Por outro lado, as
indús
garag
trias nem sempre preocupam-se em procurar meios para
normas
tir rendimento e enquadrar seus produtos dentro das
de qualidade existentes,a fim de conservar mercados ou
con
quistar outros novos (tanto internos como externos).
A presente pesquisa teve por objetivo esclare
cer os efeitos do armazenamento sobre a qualidade da fécula,
na tentativa ,de se definir o limite para utilização da matéria
-prima em função de seu armazenamento.
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2. REVISAO DE LITERATURA
2 .1. Introdução
A mandioca ocupa lugar de importância
entre
as culturas nas áreas tropicais do globo, entretanto, dentre
estas, é uma das mais perecíveis em seu período pós-colheita.
Publicações antigas já registravam o fato das
raízes de mandioca deteriorarem-se rapidamente (BAYBAY,1922;
forne
BECK, 1951 e SUBRAMANYAM & MATHUR, 1956), embora não
cessem indicações da natureza ou dos sintomas dos processos
deteriorativos envolvidos. Posteriormente INGRAM & HUMPHRIES
(1972) revisaram os trabalhos sobre armazenamento de mandio
ca publicados até a época e desde então, a literatura tem d�
rnonstrado que têm-se obtido importantes avanços no que
diz
respeito aos conhecimentos científicos desse processo,tal c�
mo citado no trabalho de revisão de RICKARD & COURSEY(l981).
variá
O período de vida Útil da mandioca e
vel, sendo citados como exemplo 1 dia (OKE, 1968 e DANTAS &
CUNHA, 1981), 2 a 4 dias (WHEATLEY & GÕMEZ, 1985),2 a 5 dias
(BOOTH, 1974) e 2 a 7 dias (BOOTH, 1976). Essa curta vida de
armazenamento da mandioca tem sido a maior restrição ao uso
da cultura para propósitos industriais (RICKARD & GAHAN,1983
e WHEATLEY et alii, 1982). Em pequenas indústrias,frequente
mente a mandioca é deixada no solo até que seja necessário e,
urna vez colhidas, as raízes são processadas
imediatamente
sob alguma forma de produto desidratado. Em indústrias maio
res, tentativas visando aumentar a escala de produção de pr�
dutos de mandioca têm sido realizadas, porém a
dificuldade
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_em se manter estoques de raízes frescas até por poucos dias
tem sido o maior fator inibidor de tal desenvolvimento(BCX)lli,
1977). Na fabricação de amido destinado a exportação, a exi
nao
gência na qualidade é tão rígida que para alcançá-la
seria indicado armazenar e sim utilizar raízes frescas de
1 dia ou com no máximo 3 dias ap6s a colheita ( SCHOLZ,
197 2).
Muitas variedades podem ser utilizadas na
in
dústria de processamento de mandioca. Dentre estas a Branca
de Santa Catarina é cultivada no Estado de São Paulo como p�
drão industrial (CÂMARA et alii, s.d. e ROSENTHAL, 1976) e é
também, de modo geral, bastante difundida (VITTI, 1965/66).
A variedade apresenta, de acordo com CÂMARA et alii (s.d. ),
a
raízes alongadas, éilíndricas e não muito grossas, sendo
coloração da película ígual a das hàstes e a casca e polpa,
de coloração branca; caracteriza-se também por apresentar el�
vado teor de ácido cianídrico.
Para melhor entendimento da descrição dos sin
co
tomas de deterioração das raízes, é necessário primeiro
nhecer sua anatomia.
A parte mais importante de uma raiz de mandio
ca é a polpa ou parênquima, basicamente constituida de vasos
xilemáticos distribuídos em forma de estrias
e
na qual se
encontram-se
concentra o amido de raízes. No centro da raiz
da
os vasos xilógenos e fibras enquanto que, na periferia
de camadas
raiz localiza-se a casca ou córtex,constituida
superpostas de tecidos, fibras esclerenquimatosas, vasos com
látex e câmbio (WHEATLEY et alii, 1982).
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Figura 1. Seção transversal da raíz de mandioca.
2.2. Deterioração das raízes de mandioca durante o armaze
namento
2.2.1. Causas da deterioração

Após a colheita, nos produtos vegetais conti
nuam os processos metabólicos como respiração, transpiração,
transformações químicas e distfirbios fisiológicos.
Podem
ocorrer também doenças causadas por vários agentes patogêni
cos (ROCHA & SPAGNOL, s.d.). Diversas hipóteses tentam expli
car a perecibilidade das raízes de mandioca. Alguns autores
acreditam que as raízes de mandioca percam a vitalidade
as
sim que separadas da plarita por nao exibitem função de propa
gaçao, e para esses autores esta é a causa da mandioca apr�
sentar a pior qualidade de armazenamento entre as
culturas
doenças
de raízes, além de uma extrema suscetibilidade à
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(BAYBAY, 1922; COURSEY & BOOTH, 1977 e PASSAM & NOON, 1977).
Já BOOTH (1974) atribui as perdas pós-colheita de mandioca a
danos fisiológicos, físicos e patológicos ou às combinações
entre eles.
Os danos de origem fisiológica são devidos às
perdas respiratórias endógenas naturais e perdas de água por
transpiração ou murcha (BOOTH, 1974). Segundo este mesmo au
tor, na literatura existem dados sobre perda de peso durante
o arrnazenarnento,naturalrnente aceitos corno decorrentes da per
da de água. Dados relativos à magnitude dessas perdas respi
ratórias são escassos.
As perdas devidas a fatores fí�icos sao decor
rentes de danos mecânicos e de temperaturas extremas, sejam
oper�
elas altas ou baixas. Os danos mecânicos ocorrem nas
çoes de pré-colheita, durante a colheita propriamente dita e
nas operações de manuseio tais corno encaixotarnento,ernbalagern
e transporte (BOOTH, 1974). A suscetibilidade aos danos rnecâ
nicos nessas operações é muito maior nas áreas distais e pro
xirnais das raízes e naquelas variedades onde a aderência da
casca ao parênquima é menor, estando mais sujeitas a
sofre
rem ferimentos e esfoliações (WHEATLEY et alii, 1982). Estes
danos
causam aumento na disponibilidade de oxigênio ao te
cido uma vez que nas raízes de mandioca a periderme pode ser
a principal barreira à difusão desse gás (MARRIOTT et alii,
1978). De acordo com RICKARD (1985) a resposta a ferimentos
em raízes de mandioca é similar àquelas observadas em Órgãos
de armazenamento de outras plantas.
A intensidade das transformações metabólicas
das raízes depende da temperatura, da umidade relativa e da
composição da atmosfera ambiente onde são armazenadas. Geral
mente, todos os processos bioquímicos de deterioração
sao
baixas,
freados em maior ou menor grau a temperaturas mais
existindo um Ótimo de temperatura para cada produto vegetal
(CZYHRINCIW & JAFF�, 1951). Esses autores observaram que
a
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melhor
temperatura de armazenamento de mandioca a 3Q C foi
que a 12 ou 25 9 C. As raízes de mandioca com danos mecânicos
quando em ambiente de baixa umidade (65-80%) deterioram - se
mais rapidamente que as mantidas em ambiente saturado de umi
dade, onde a taxa respiratória é muito menor (WHEATLEY
et
alii, 1982). O fato das raízes deteriorarem-se mais
rapida
mente sob condições de baixa umidade faz supor que o"stress"
por água seja um pré-requisito.para a iniciação da descolora
alii
ção vascular subsequente a ferimentos (MARRIOTT et
1978). As respostas à ferimentos ocorridas nas raízes manti
das sob armazenamento em baixa umidade nao permanecem locali
zadas na superfície, mas disseminam-se através da mesma, ca�
sanda uma descoloração do tecido vascular e par�nquima de ar
mazenamento, enquanto que sob alta umidade mostram uma
res
posta mais típica com produção localizada de fenóis e forma
ção de periderme (RICKARD, 1984 e 1985). A faixa de umidade
relativa compreendida entre 80-85% é a mais eficiente
para
evitar a deterioração fisiológica no armazenamento de raízes
de mandioca (RICKARD & COURSEY, 1981).
Os danos físicos e fisiológicos ··frequenteme_!!
te predispõem o material ao ataque de microrganismos (BOOTH,
dete
1974), considerados como a terceira causa provável de
rioração de raízes da mandioca. As condições de armazenamen
to (teilperatura, umidade relativa e atmosfera ambiente)
e
desen
também a composição química do produto influenciam o
volvimento de
microrganismos (EIROA, 1977).
Atualmente é aceito, de modo generalizado, o
estabelecido por BOOTH ( 1976) acerca do processo deteriorati
vo de raízes de mandioca. Segundo esse autor, as raízes sao
afetadas por dois tipos de deterioração, o primeiro denomina
do descoloração interna ou deterioração primária ou ainda de
terioração fisiológica (DF)sendo normalmente a causa inicial
da perda de aceitabilidade da raiz, tanto para consumo huma
podridão
no como para propósitos industriais, e o segundo,
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microbiana ou deterioração secundaria ou deterioração micro
biana(DM).De acordo com ZADA & BECALLI(l98S)a primaria se ma
nifesta a partir do 29 ou 3 9 dia e a secundaria a partir do
59 dia atê o 99 dia de armazenamento,sendo observada com ni
tidez aos 13 dias.
Diversos fatos observados pelos autores , NOON
BOOTH(1977) ,PASSAM & NOON(l977)e CARVALHO et alii (1983a)
permitiram a confirmação da hipótese de que os
microrgani�
mos não são os responsáveis pelo desenvolvimento dos
sinto
mas iniciais de descoloração,entretanto ,para BOOTH(1976), oca
sionalmente a podridão de origem patogênica pode ser a causa
inicial de perda.
2.2.2. Deterioração Primária
AVERRE(l967)usou o termo estriéil.mento ou desco
loração vascular para descrever as linhas de coloração azul
escura dos feixes vasculares de raízes de mandioca armazena
das.Normalmente iniciam-se nas superfícies de corte ou feri
mentes. e progridem em poucos dias por todo o comprimento das
raízes,ocorrendo mais comumente na periferia das mesmas. De
acordo com BOOTH(l976)o padrão e a distribuição desta desce
loração variam entre cultivares e raízes.
O desenvolvimento a partir do estágio inicial
de leve estriamento azulado, tornando-se gradualmente mais acen
tuado e finalmente marrom ou preto ao término de um período
de 7 dias foi ilustrado a cores por MONTALDO(l973).O material
pigmentado
no xilema de mandioca aparece inicialmente azul
e torna-se marrom com o tempo , embora em seções de tecido,ap�
reça na coloração marrom (RICKARD et alii, 1989). Essa dife
rença de coloração é suposta corno sendo decorrente da polime
rização/condensação dos fenóis constituintes (RICKARD & GAHAN , 1983).
Em superfícies de ferimento de raízes armaze
nadas sob baixa umidade foi observada a ocorrência de uma ca
mada branca s-eca (descoloração do parênquima)e lateralmente a
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esta,uma faixa fina de coloração marrom escura ou esverdeada
(estriamento vascular),sendo notado também que a
descolora
tão se desenvolve posterior ou simultaneamente ao estriamen
to (RICKARD, 1985).

OKE(l968) esclarece
a natureza química das
estrias arroxeadas, que desenvolvendo-se da periferia para o cen
tro das raízes durante o armazenamento,são originadas de com
postos fenólicos,tais como a leucoantocianina e leucodelfi i
na,que encontram-se localizadas principalmente no córtex. Es
tas substâncias são inicialmente incolores,porém tornam- se
arroxeadas sob condições alcalinas,reação que tem
origem
em
lesões internas e que tornam aquela parte da
raiz
mais suscetível à oxidação e deterioração.Também para
WHEA
TLEY & GÕMEZ(l985) e KATO & SOUZA(l987)a complexa deteriora
ção fisiológica na qual se desenvolve a descoloração do teci
do da raiz de màndioca é de origem fenólica.
DRUMOND(l953)demonstrou que as estrias negras
em raízes de mandioca armazenadas eram causadas pelo escure
cimento da parede celular dos vasos xilemâticos e pela forma
ção de oclusões negras no interior dos mesmos.Esse escureci
mento se espalhava pelos tecidos vizinhos do parênquima,onde
tiveram lugar inclusive alterações na estrutura dos grânulos
de amido.RICKARD & GAHAN(l983)observaram também oclusões in
colores em um número limitado de vasos xilemâticos de raízes
de mandioca recentemente colhidas,porém estas aumentaram de
frequência em raízes injuriadas,especialmente quando armaze
nadas sob baixa umidade.
Embora a natureza bioquímica da deterioração
so
primária nao tenha sido completamente elucidada,estudos
bre a natureza enzimática da mesma têm sido desenvolvidos.A�
sim,de acordo com PACHECO(l952)a pequena resistência ao arm�
zenamento apresentada pelas raízes de mandioca, independent�
mente da variedade,deve-se,possivelmente,ao fato das enzimas
co
existentes no suco tornarem- s e muito ativas logo após a
lheita.Posteriormente,diversos autores também atribuíram os
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primeiros sintomas de deterioração(estriamento vascular)
à
ação enzimática endógena(NORMANHA & PEREIRA,1963 e AVERRE,
1967).Mais recentemente,autores como WHEATLEY et alii(1982),
afirmaram que a deterioração decorre primordialmente de pr�
cesso enzimático relacionado com o metabolis�o dos compone�
tes da raiz.
As enzimas têm estado implicadas em numerosos
processos fisiológicos e em desordens nos sistemas vegetais.
� fato conhecido que a exposição ao ar de uma superfície co�
tada de alguns produtos vegetais _ocasiona um rápido escureci
mento devido à oxidação enzimática dos fenóis em
ortoquino
nas que,por sua vez,polimerizam-se para formar pigmentos par
dos,sendo a polifenoxidase a enzima que catalisa esta oxida
ção(RICHARDSON,1985).Estudos realizados por PLUMBLEY et alii
(1981)e RICKARD(1985)em raízes de mandioca armazenadas, têm
mostrado haver correlação entre a enzima polifenoloxidase e
o aparecimento de depósitos coloridos nos vasos xilemâticos
e no parênquima de armazenamento,porêm,autores como WANG et
alii(1983)e CARVALHO et alii(1983b)não observaram esta
cor,
relação.
Outras enzimas parecem estar relacionadas com
o processo de deterioração d_as raízes de man_dioca como a ca
talase(CZYHRINCIW & JAFF�,1951)e a peroxidase(PLUMBLEY
et
alii,1981) .Enzimas degradadoras de polissacarídeos estudadas
por PADMAJA et alii(1982)mostraram aumento inicial de ativi
dade durante o armazenamento,atingindo um máximo entre o 4 9
e o 6 9 dia,.
Dentre os fatores que afetam a suscetibilida
estão
de das raízes de mandioca à deterioração fisiológica
as diferenças varietais e as condições ed�_f?climâticas (WHE�
TLEY et alii,1982).
A descoloração vascular pós-colheita das raí
zes: é comum à maioria dos genótipos de mandioca(MARRIOTT et
alii,1979)porfm,as cultivares diferem em sua perecibilidade,
taxa
mas
também na
não só no tempo para seu início,
1
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com que progride (BOOTH, 1976 ). Nesse sentido MONTALD O(l973)"
trabalhando com diversas variedades de mandioca observou que
13 delas apresentaram os primeiros sintomas de
estriamento
após 1 dia de armazenamento à temperatura ambiente , 38 após
2 dias e 51 após 3 dias; 2 variedades resistiram atê o séti
mo dia e 1 não mostrou descoloração após 11 dias.
Existem
ainda variações entre raízes de uma mesma variedade, o que
pode_ ser parcialmente explicado pelas diferenças na severida
de dós danos mecânicos nas mesmas (BOOTH, 1976). Foi observa
do também que raízes pequenas tendem a apresentar maior po�
centagem de perda de peso que raízes maiores(MONTALD0,1973).
Deve ser considerado ainda que uma
culti v ar
ou variedade pode ser considerada suscetível ou resistente à
deterioração em um determinado lugar, porém seu comportame�
to pode variar no transcurso do ano, possivelmente como con
sequência das alterações das condições climáticas (WHEATLEY
et alii, 1982).
2.2.3. Deterioração Secundária

Grande
sido
numero de microrganismos tê.m
identificados em lesões da mandioca por vários pesquisadores,
sob diferentes condições. A maioria são bactérias ou fungos
Os
(BOOTH, 1976) e em menor extensão vírus (BOOTH, 1974).
principais microrganismos associados com a deterioração das
e
raízes armazenadas são espécies de Rhizopus, Penicillium
Aspergillus; de importância secundária estão espécies de Fu
sarium, Botryo diplodia, B acillus, leveduras e outros ( ING RAM
& HUMPHRI ES, 1972). Fungos pertencentes aos gêneros VerticiJ_
lium, Fusarium, Aspergillus e Phytophthora foram observados
por CARVALHO et alii (1982 a) ocorrendo a�sociados à D M
a
partir do oitavo dia após a colheita.
As perdas por ação de mic�organismos podem, em geral,
ser divididas naquelas que reduzem a qualidade pela redução da quantid�
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de do produto, resultante da rápida ·e extensa
destruição
dos tecidos infestados e naquelas que, tornam
o produto
menos
atraente através de doenças superficiais ou rnan
\
chas (BOOTH, 1974).

A podridão dos tubérculos pode ser seca,caus�
da por Rhizopus sp sob condições aeróbicas e mole,
causada
por Bacillus sp sob condições anaeróbicas de
armazenamento
(MAJUMDER, 1955). Inoculações de culturas puras desses
mi
crorganisrnos realizadas pelo autor mostraram que a deterior�
ção bacteriana estava associada ao rápido desenvolvimento de
acidez sob condições anaeróbicas, enquanto que, em condições
aeróbicas, a podridão fúngica causou descoloração e um ligei
ro aumento na acidez.
As infecções estão sempre concentradas em areas
danificadas
(MAJUMDER et alii, 1956). Os sintomas de podri
ção mole geralmente iniciam-se em ferimentos, especialmente
na cicatr.iz no ponto de inserção do tubérculo no caule e es
palharn-se gradualmente a outras partes do mesmo (EKUNDAYO &
DANIEL, 1973). Esses autores observaram também que, quando o
tubérculo infectado é cortado, as células corticais são vis
tas corno urna polpa Úrnida de coloração marrom escura,corn man
chas ver.des, cinzas e amarelas, dependendo do tipo de patóg�
no causador da podridão. Em tubérculos com podridão avançad�
todos os tecidos internos, exceto o elemento vascular
cen
su-berosa
tral, tornam-se urna pasta aquosa, porem a camada
mais externa permanece intacta.
PADMAJA et alii (1982) sugerem que certos mi
crorganisrnos no interior de tubérculos infectados possam ela
borar enzimas que, por sua vez, degradam os polissacaríâeos
presentes tornando disponíveis açúcares livres para
post�
rior crescimento e rnul tiplicação de organismos. O fato de
tu
bérculos frescos também possuirern atividades dessas enzimas
leva à possibilidade de que a degradação do tecido durante o
armazenamento da mandioca seja devido à ação combinada de enzi
mas de hospedeiros tanto quanto das extra-celulares.

-
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No início da DM pode ocorrer um estriado vas
cular semelhante ao observado na DF, sendo diferenciado ap�
nas por.que na primeira, as estrias aparecem ao redor da
re
gião infeccionada e nao se distribuem na forma de anel (KATO
& SOUZA, 1987).
2.2.4. Alterações qualitativas e quantitativas

das

A perecibilidade da raiz de mandioca é
tal
que ROSENTHAL et alii (1976) chegam a afirmar que o processo
de fabricação de fécula inicia-se com o transporte da raiz,
quando é geralmente aceito que o processo tecnológico inicia
-se após o armazenamento. É, portanto, imprescindível que a
industrialização das raízes de mandioca seja efetuada o mais
rapidamente possível após a colheita para se evitar o proce�
so de deterioração. Segundo D.ANTAS & CUNHA (1981) esse perío
do não deve exce der a 24 horas.
A excessiva demora em industrializar as
raí
zes de mandioca tem grande influência na aparência da fécul�
principalmente na cor (PACHECO, 1949). Com a finalidade
de
verificar as alterações qualitativas e quantitativas da fécu
la durante o armazenamento das raízes, PACHECO(l952 e 1954 )
desenvolveu alguns ensaios com cultivares procedentes de di
ferentes locais e épocas. Foi analtsado o amido extraído de
raízes recem colhidas e de armazenadas por 24, 48 e 72 horas,
sob condições de campo (temperatura ambiente), observando-se
que o armazenamento produziu amido progressivamente pior
principalmente em relação à coloração (tonalidades indesejá
veis, mais notavelmente após a gelatinização) e tipo de sedi
mentação(mais imperfeita e vagarosa). As curvas de viscosida
de dos lotes armazenados mostraram-se progressivamente modifi
cadas, porém não necessariamente para a pior;tendo em vista,
porém, a uniformidade, tais variações são indesejáveis. Foi
grande a variação observada na intensidade dos parâmetros ob
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tidos durante a armazenagem e pareceu estar relacionada com
as condições de temperatura e umidade ambiente. Para o autor
parece haver ainda uma correlação entre temperatura e
teor
as
de amido; possivelmente sob temperaturas mais elevadas,
perdas sejam mais intensas. Os resultados obtidos neste
en
saio demonstraram que não é aconselhável prolongar o armaze
namento por mais de 24 horas em temperatura ambiente quando
se tratar de raízes destinadas à indústria, não pelo
teor
de amido, mas pelas variações na qualidade deste.
O autor
ressaltou ainda que as alterações de qualidade foram verifi
cadas antes do aparecimento de qualquer indício visível
de
deterioração.
As raízes amolecem durante o armazenamento, o
que pode decorrer, em parte, das alterações nos teores
de
de
amido e umidade das raíz�s, mas pode também ser reflexo
alterações na qualidade do amido (BOOTH el ·alii, 1976). Alte
rações nas propriedades do amido, tais como densidade e diâ
metro do grânulo, capacidade de absorver água e� substâncias
absorvidas no interior do grânulo ocorrem durante a cura
e
armazenamento de outras raízes como a batata-doce (BARHAM &
WAGONER, 1946).
diversas
CZYHRINCIW & JAFF� (1951) estudando
culturas de raízes armazenadas sob diferentes temperaturas,
observaram que as maiores perdas ocorreram durante a primei
ra semana. As culturas de um modo geral, não apresentaram ª!
terações apreciáveis de pH e acidez.Para os autores, sob o
ponto de vista prático, o valor mais importante foi a pe-rda
de peso total, ou seja, perda de peso por evaporaçao, respi
raçao, seguida pela perda por podridão.
Os resultados obtidos por BOOTH et alii (1976)
com armazenamento de raízes de mandioca em caixas e empilh�
das
das no campo mostraram que o teor de açúcares totais
a
a
se
durante a 1. ou 2.
raízes duplicou
ou triplicou
mana e o teo_r de amido diminuiu acentuadamente durªnte a
1� semana de armazenamento.
Os autores notaram
também
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que entre a 2� e 4� ·semana ocorreram aumento da fração
extrato etéreo, decréscimo não muito acentuado do teor de ni
trogênio e alteração não apreciivel dos teores de fibra bru
ta e cinza. Observações mais frequentes em raízes
armazena
das sob as mesmas condições e também em temperatura ambiente
de laboratório, mostraram que alterações metabólicas ocorre
ram durante os primeiros 2 a 4 dias. ·nurante um período
de
10 dias ocorreu declínio lento do teor de amido e aumento no
teor de açúcares redutores em todos os sistemas ou processos
de armazenamento, porém, sob condições ambientes o teor d�
amido decresceu mais rapidamente.
Ao correlacionar o grau de:np e teores de umi
dade, amido, açúcares redutores, não redutores e totais aos
0,2,4,6 e 8 dias de armazenamento de raízes de diversas cul
observaram
tivares de mandioca, CARVALHO et alii (1983b)
que o grau de DF aumentou com a diminuição nos teores de umi
dade das raízes e que os padrões de mudanças nos
carboidra
tos (amido e açúcares) durante o armazenamento apresentaram
-se variáveis de acordo com a cultivar. Relacionando
agora
esses constituintes com o grau de DM, CHALFOUN et alii(1983)
observaram uma correlação positiva significativa somente pa
ra o decréscimo no teor de açúcares não redutores nas culti
vares mais suscetíveis à DM, indicando uma possível utiliza
ção dos mesmos como substrato pelos microrganismos.
FERREIRA (1986) observou durante um
período
de armazenamento de 4 dias, sob condições ambientais, um au
mento da DF, porcentagem de perda de peso, teor de açucares
redutores, pH, atividade diastática e um decréscimo no teor
de acidez titulável das raízes de mandioca. Os teores de am1
lose e as características do amido, formato e aparência nao
mostraram variação nesse período.

-
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2.3. Amido
2.3.1. Composição e estrutura do grânulo
O amido é um polissacarídeo vegetal que fisio
logicamente, atua como substância de reserva análoga ao gli
cogênio animal (CHEFTEL & CHEFTEL, 1976).
Considerando-se que as raízes de
mandioca
apresentam teores de fécula na matéria seca em torno de 90%
e
baixos teores
de substancias
acompanhantes, tais
como proteínas,.fibras e lipídeos, a extração do a mido nesta cultura
ce
torna-se mais fácil do que em outras matérias-primas como os
reais, por exemplo (VILELA & FERREIRA, 1987). Mesmo no amido
extraído e purificado essas substâncias ocorrem em pequenas
quantidades, podendo influenciar as propriedades dos
granu
los (CIACCO & CRUZ, 1982).
Quimicamente o bloco básico do amido contém 6
átomos de carbono, que formam um anel de piranose de 6 mem
bros, que é chamado a-D-glucose. Mediante condensação enzimâ
tica, uma molécula de água é dividida entre 2 moléculas
de
glucose para formar uma ligação. Essa ligação se faz predomi
nantemente entre os carbonos 1 e 4, mas ocasionalmente entre
o 1 e 6 (SMITH, 1984). Qµando predominantemente desenvolve-se acople!
mento 1,4 ,um polímero de cadeia linear é
formado, denomi
nando-se amilose. Quando a condensação enzimática desenvolve
-se em unidades de glicose entre os carbonos 1 e 4
predomi
nantemente e entre o 1 e 6 ocasionalmente, resulta em
um
efeito de ramificação, ocorrendo a formação de uma molécula
chamada amilopectina (SMITH, 1984). Supõem-se a
existência
na molécula de amilose de outras ligações além da a, 1- 4(LAf
LO et alii, 1986 e COULTATE, 1984),ramificações estas e viden
ciadas em amilose de alto peso molecular (CIACCO
& CRUZ,
1982).
O amido é quimicamente constituído por essas
duas frações denominadas amilose e amilopectina, porém a pro
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porçao entre elas depende da fonte botânica. Esta taxa
ira
conferir características específicas i pasta de amido, resul
tante das diferentes propriedades dessas moléculas. De acor
do com SMITH (1984) a mandioca apresenta cerca de 17% do ami
do na forma de amilose, sendo o restante constituído de ami
lopectina.
Nos grânulos de amido, a amilose está presen
te sob a forma cristalizada, devido principalmente ao grande
número de pontes de hidrogênio existente entre os grupos hi
droxilo. Quando em solução, a amilose é encontrada sob a for
ma enovelada e algumas vezes como hélices, responsáveis por
uma coloração azul quando na presença de ácidos graxos ou iodo.
As suspensões aquosas de amilose não são estáveis, sobretu
do quando a temperatura decresce ou quando estão
concentra
das, dando rapidamente origem a géis amorfos, mais ou menos
rígidos e elásticos, que com o tempo formam géis cristalinos
e precipitados irreversíveis (CHEFTEL & CHEFTEL, 1976).
A amilopectina apresenta um grau de cristali
nidade muito inferior i amilose (CHEFTEL & CHEFTEL, 1976)
Seu peso molecular é da ordem de 100 milhões,
contrastando
com o da amilose, que varia de alguns milhares até 500 mil e
quando dispersa em água ou soluções aquosas, essa fração for.
ma colÓides ou micelas, as quais, na presença de iodo
dão
uma coloração vermelho-violeta (LEHNINGER 1976). Os grânulos
ricos em amilopectina dispersam-se mais facilmente em água
a 959 C que os que contém muita amilose. Assim a amilopecti
na absorve muita água durante a cocçio e é, em grande parte,
responsável pela,expansio dos grânulos de amido. Devido
a
·apresentam
esse aumento, as moléculas de amilopectina não
tendência a recristalização, e portanto possuem um
elevado
poder de retenção de água, �o contrário da amilose ( CHEFTEL
& CHEFTEL, 1976).
® amido é organizado em' grânulos cujos -aspec
tos e estruturas sio específicos da planta de origem (ZIEMB�
1965 e CHEFTEL & CHEFTEL, 1976). As moléculas de amilose
e
1
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amilopectina associam-se por pontes de hidrogênio
formando
áreas cristalinas radialmente orientadas, que mantém a estru
tura do grânulo e controlam o comportamento do amido na água
(CIACCO & CRUZ, 1982). Estas áreas micelares altamente orien
de
tadas e cristalinas explicam a habilidade dos grânulos
amido não gelatinizados em. desviarem a luz polarizada
e
produzir as cruzes de birrefringência ou de interferência ca
racterísticas (SMITH, 1984). Em cada camada concêntrica das
micelas (ou áreas cristalinas) e entre as mesmas existem re
facilmente
giões amorfas reunidas de maneira mais frouxa e
acessíveis à água (HODGE & OSMAN, 1985).
A estrutura submicroscópica e a
arquitetura
interna dos grânulos de amido podem, de acordo com ROSENTHAL
et alii (1974b) , ser elucidadas por métodos enzimáticos
e
de solubilização em dimetilsulfÓxido (DMSO).
Os grânulos suscetíveis às enzimas possuem po
ros de tamanho suficiente para admitir essas moléculas;poros
estes que são característicos das espécies de amido e não me
ramente fissuras produzidas durante a secagem ou manufatura
do amido (LEACH & SCHOCH, 1961).
� ação dissolvente de várias amilases granula
res tem sido estudada, com particular atenção a a - amilase
bacteriana. As amilases agem hidrolisando ligações glicosídi
cas a - 1,4, sendo que a-amilases hidrolisam ligações ao aca
so no interior do substrato, originando dextrinas (5-6 unida
des de glicose) e s-amilases hidrolisam unidades de maltose
(2 unidades de glicose) da extremidade não redutora do subs
trato. A ação desta Última em uma cadeia decresce acentuada
mente quando uma ligação a - 1,6 é encontrada, como na amilo
pectina (WHITAKER, 1972). A mistura de a e S amilases é den�
minada tecnicamente de diastase, da qual o malte é bastante
rico e utilizado industrialmente (PARK, 1975).
De acordo com LEACH & SCHOCH (1962) o dimetil
sulfôxido é uma substância química, de alto poder oxidante,
empregado em estudos espectrais do amido, podendo dissolver
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lentamente os grânulos sem expandi-los apreciavelmente e sem
que ocorra a degradação molecular da substância do amido. A
solubilidade do amido em dimetilsulfÓxido reflete as diferen
ças nas ligações moleculares no interior dos grânulos e está
relacionada à rede cristalina dos mesmos, à sua
porosidade
ou até a presença de fissuras e fraturas (ROSENTHAL et alii,
1973).
O amido de raízes e de tubérculos, de modo ge
ral, mostram - se menos suscetíveis ao DMSO em
de�orrência
de uma estrutura granular mais homogênea e impermeável(LEACH
o
& SCHOCH, 1962). De acordo com WOSIACKY & CEREDA (1985)

amido de mandioca apresenta baixa solubilidade em DMSO (44,92%).
ROSENTHAL et alii (1974 b) observaram que os
gráficos de solubilidade do amido de diversas variedades de
mandioca em dimetilsulfóxido variaram consideravelmente, tan
to em valores como no aspecto das curvas,enquanto que,os cor
respondentes gráficos de solubilização por ação enzimática e
de difração de raio X d iferiram muito pouco.
MOORTHY & RAMANUJAM (1986) estudaram o papel
do fósforo nas forças de ligação de moléculas de amido
de
resultados
mandioca com alto e baixo poder de expansão. Os
indicaram que, para este amido, as forças associativas
sao
diferentes daquela do amido de batata, no qual o fósforo for
ma ligações cruzadas entre suas moléculas. No amido de
man
dioca as ligações cruzadas por fosfatos podem nao ser deter
minantes da força granular do mesmo.
É possível a identificação da fonte botânica
do amido através da observação da forma microscópica dos grâ
nulos, que são muito particulares. Essas características são
tamanho, forma e uniformidade dos grânulos, localização (cên
trica ou excêntrica) do hilo (ponto simples ou interseção de
duas linhas); presença ou ausência de camadas que, total ou
parcialmente, envolvem o hilo e aspecto dos grânulos sob luz
polarizada ou birrefringência (HODGE & OSMAN, 1985).
apresentam
Os grânulos de amido de mandioca
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se de formas variadas. ROSENTHAL et alii (1972) encontraram
em todas as variedades de mandioca estudadas os formatos cu
puliforme, convexo-bicôncavo e arredondado, sendo que o pri
meiro ( cupuliforme) é o mais frequentemente citado na lite
ratura. Para tamanho de grânulos, esses autores encontraram
valores variando entre 3 a 26 µ, concordantes com dados
da
literatura para outras variedades de mandioca.
2.3.2. Características tecnológicas do amido relacio
:nadas com sua utilização industrial
As características dos amidos extraídos
de
raízes de mandioca são influenciadas principalmente pela va
riedade, mas também por fatores como clima, tipo de solo, mé
todo de extração (PACHECO, 195 1) e maturidade das mesmas (RO
SENTHAL et alii, 1976).
São virias as proprieda�s para se determinar
a conveniência do amido para os diversos usos industriais,po
rém destas, a mais importante é a viscosidade aparente
da
pasta formada quan do o amido é aquecido em igua a uma concen
tração definida.
O grânulo natural tem uma capacidade limitada
de absorver igua fria em decorrência da estrutura cristalina
do grânulo, a qual é dependente-do grau de associação e
ar
ranjo molecular do grânulo de ami do (CIACCO & CRUZ, 1982)
Quando uma suspensão aquosa de amido é aquecida a certo ní
areas
vel de energia, as ligações relativamente fracas em
amorfas entre as micelas cristalinas dissociam-se, ocorrendo
expansão tangencial e hidratação progressiva para
formar,
eventualmente, uma rede de moléculas altamente debilitada
mantida juntas por micelas ainda persistentes (ZIEMBA,1965).
Este fenômeno é denominado gelatinização e a temperatura em
que ocorre, "temperatura de gelatinização", a qual é consta
tada pela perda da birrefringência (SMITH, 1984). A tempera
perío
tura de gelatinização do amido é registrada como um
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do porque os grânulos de amido diferem nao somente em tamanho
e forma, mas também na energia necessária para que se produ
za a expansão (HODGE & OSMAN, 1985). Os amidos de diferentes
fontes mostram distintas margens de gelatinização, estando a
de amido de mandioca entre 58-70 ° C (CIACCO & CRUZ, 1982).
Quando a temperatura de urna suspensão de arni
do supera a margem de gelatinização, os grânulos
continuam
expandindo-se, eventualmente embebendo toda água livre e as
sim aglomeram-se uns aos outros, tornando a pasta de
amido
diluídos,
mais viscosa (ZIEMBA, 1965). Em caso de sistemas
ocorre as vezes um incharnenjio adicional muito grande, porem
o aumento de viscosidade s6 é detectado depois que os granu
com
los estejam inchados o suficiente para que se choquem
frequência. Em alguns casos a fricção chega a ser tão grande,
que os grânulos, agora frágeis, rompem-se em fragmentos, ori
ginando redução de viscosidade (HODGE & OSMAN, 1985). A con
sequência direta do entumescimento é o aumento na solubilida
de do amido, na claridade e na visco�idade da pasta ( CIACCO
& CRUZ, 1982).
A viscosidade depende, em princípio, da coli
são e ruptura dos grânulos expandidos (HODGE & OSMAN, 1985).
Assim, a temperatura em que o aumento da viscosidade se faz
notável, bem como as alterações posteriores, estão relaciona
das fundamentalmente à concentração inicial da suspensão de
amido, mas também ao tamanho e tipo de força associativa dos
grânulos e ao efeito dos demais constituintes do sistema. 1De
acordo com MOSS & MISKELLY (1984) a relação arnilose/amilopec
tina em amido é o fator primário que governa a expansão dos
grânulos e portanto a viscosidade da pasta. Sob outro aspec
amido
to, CIACCO & CRUZ (1982) atribuem a gelatinização do
em vários meios à afinidade química dos componentes do
ami
do, particularmente os grupos hidroxilas, pelo solvente.
Para comparações mais precisas da variação de
do
viscosidade da� pastas de diferentes tipos de amido ou
mesmo amido sob diferentes tratamentos, condições idênticas
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de trabalho devem ser usadas. A viscosidade da pasta de ami
do é comumente medida com o amilógrafo ou viscógrafo Braben
da
der, que registra em um sistema amido-água ,a alteração
e
viscosidade em relação ao tempo. Esse sistema é aquecido
resfriado gradualmente, sob agitação e os resultados obtidos
são analisados para cinco pontos principais definidos por MA
ZURS et alii (1957) como se segue:
A. Pico de Viscosidade, utilizado em casos onde o
amido
deve ser cozido além deste estágio pana se obter
uma
pasta utilizável.
B. Viscosidade, quando a pasta atinge a temperatura
de
°
95 C. A relação entre este valor e o pico de viscosi
dade reflete a facilidade de cozimento do amido.
C. Viscosidade, após o cozimento por 1 hora a 95° C, que
indica a estabilidade ou queda de viscosidade da pasta
durante o aquecimento.
°
D. Viscosidade, quando a pasta cozida é resfriada a 50 c,
com uma medida de retrogradação produzida pelo resfria
mento.

E. Viscosidade final, após agitação por 1 hora a 50 ° C pa
ra verificar a estabilidade da pasta cozida a frio.
A programação de operação do viscógrafo deve
levar em conta o tipo de amido e a finalidade do estudo (MA
ZURS et alii, 1957), geralmente estabelecida para amidos de
cereais. Com base nesta afirmação, CEREDA (1983) propôs para
a fécula de mandioca e em função de suas características es
truturais, uma modificação nos 5 pontos propostos por .aquele
autor estabelecendo um esquema que consta de elevar a pasta
°
até a temperatura máxima de 90 C, mantê-la nesta por 30 mi
nutos e ao se resfriar a pasta até 50 ° C, mantê-la
nesta
por 30 minutos.
O amido de mandioca é considerado como sendo
incha
de alta expansão, porque seus grânulos sofrem grande
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in
rnento quando aquecidos em água e as forças associativas
ternas tornam-se frágeis à agitação mecânica fazendo com que
seu viscograrna Brabender exiba um alto pico de viscosidade
seguido de urna rápida e grande queda durante o
cozimento
(SCHOCH & MAYWALD, 1968). As curvas arnilográficas
mostram
também que o amido de mandioca apresenta menores taxas de re
trogração que o de cereais, provavelmente porque apresentem
menores teores de arnilose solúvel e lipídeos (LEELAVATHI et
alii, 1987).
Em alimentos com pH 4-7, as propriedades
do
amido são pouco afetadas, porém em pH menores que 4 a
açao
de ácidos provoca um maior enturnescirnento do grânulo e, con
sequenternente, causa urna diminuição na temperatura de pasta
e aumenta a fragilidade do grânulo entumescido
(CIACCO &
CRUZ, 1982).
A ação reversa da gelatinização é-a retrogra
dação, explicada também pela associação intermolecular (ZIEM
BA, 1965). Quando urna pasta de amido é deixada em repouso
sem agitação antes ou depois de esfriar, a tendência é que se
estabeleçam ligações intermoleculares, formando um gel,sendo
este um fen6rneno que ocorre menos rapidamente em amido
pro
veniente de raízes que o de cereais. As regiões das ligações
intermoleculares nos géis aumentam em número durante o perío
do de repouso, tornando a rede mais firme e compacta, em di
ferentes graus segundo o número, tamanho e distribuição das
regiões rnicelares (HODGE & OSMAN, 1985).
A retrogradação é urna progressao normal para
a precipitação de um gel de amido. O fen6rneno é basicamente
urna cristalização e corno tal, pode ser medida por padrão de
et
difração de raio X e pelo aumento de firmeza do gel (KIM
alii, 1976), Quanto à velocidade e grau, a retrogradação de
pende da temperatura, tamanho, densidade e concentração das
moléculas de amido, além da presença de outros
componentes
(HODGE & OSMAN, 1985).
A retrogradação parece ocorrer mais rapidarnen
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te em temperaturas próximas a o º C e por esta razão, é impor
tante avaliar o amido por sua tendência ao fenômeno nos ali
ex
mentas congelados, ou seja, examinando pastas que sejam
postas aos diferentes ciclos de congelamento e descongelame�
to (HODGE & OSMAN, 1985). De acordo com ZIEMBA (1965) o pro
blema de estabilidade a baixas temperaturas é que, com a re
a
trogradação, dependendo das circunstâncias, pode ocorrer
separação de um líquido aquoso (sinérese), que CHEFTEL
&
CHEFTEL (1976) explicam ocorrer devido a recristalização por
agregação das moléculas lineares expulsando a água,adsorvida
pelas mesmas. Além desta consequência, a retrogradação pode
apresentar outras manifestações como tornar as pastas
mais
opacas e tender à cristalização,o que em casos extremos pode
Em
originar uma estrutura rígida de gel (KITE et alii, 1963).
alimentos, a retrogradação do amido quase sempre resulta na
perda da qualidade destes (LAZLO et alii, 1986).
As moléculas lineares, geralmente, têm maior
tendência à retrogradação. Essa instabilidade da amilose
é
de extrema importância tecnológica e depende do peso molecu
lar do polímero , pH, temperatura e composição do meio.
No
primeiro caso, a tendência máxima ocorre para pesos molecula
res intermediários, porque as muito grandes têm dificuldade
em assumir uma orientação propícia para a retrogradação e as
muito pequenas, devido ao rápido movimento browniano, têm di
ficuldade em se associar (CIACCO & CRUZ, 1982).
As moléculas ramificadas são menos aptas a re
trogradar, não se associando prontamente (PASCHALL & ARONS ,
1973), no entanto, este assunto é controvertido e existem au
tores como CHEFTEL & CHEFTEL (1976) e SMITH (1984) que afir
mam ser a retrogradação característica somente das moléculas
de amilose.
de
O conhecimento do amido e sua capacidade
ligação com água pode ser extremamente Útil na explicação e
predição de seu comportamento em produtos alimentícios (WOOT
TON & BAMUNUARACHCHI, 1978). � de Óbvia importância,por exem

plo, no comportamento reológico de massas e no nível de ati
vidade enzimática de tais sistemas.
Outra propriedade importante da pasta de ami
do, sob o ponto de vista da estética, é a sua opacidade ou
transparência. Amidos com maior teor de amilose resultam em
pastas mais opacas e aqueles com maior teor� amilopectina,
em pastas mais claras (ZIEMBA, 1965). A claridade da pasta
é afetada também pelo pH, presença de sais e
procedimento
de solubilização (GREENWOOD, 1964). A claridade das pastas
de amido está relacionada com a tendência à retrogradação do
amido.
KITE et alii (1963) definem viscosidade como
a energia necessária para fazer a pasta fluir, ou para imp�
lir um grânulo expandido frente a outro, conceito este que
de
aplicam a grânulos rígidos e estabilizados. Já no caso
grânulos unidos mais .fracamente numa pasta de amido, os au
tores citam que estes tornam-se distendidos e alongados por
um deslocamento, todavia, são suficientemente elásticos pa
ra retornar à sua posição inicial, conferindo assim uma ca
racterística altamente coesiva à pasta, efeito esse denomi
nado "viscoelas·ticidade".
A pasta cozida de amido de mandioca
aprese�
ta-se,quanto às suas propriedades físicas:translúcida, ins
tável ao corte, com viscosidade relativa alta e
tendência
do gel média (PASCHALL & ARONS, 1973).
Quanto ao flavor,
CIACCO & CRUZ (1982) classificam-na como suave.
Todas estas propriedades tecnológicas
depen
em
dem da origem do amido e determinam sue aproveitamento
um processamento específico. O amido pode, entretanto, ter
quími
estas características modificadas mediante técnicas
cas ou físicas, de acordo com a finalidade desejada, o que
permite sua utilização em diversos setores industriais.
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3, MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Material

O experimento foi instalado nas dependências
do Departamento de Tecnologia dos Produtos
Agropecuários
da Faculdade de Ciências Agron6micas da UNESP -Botucatu/SP,
de
tendo como matéria-prima a cultivar de mandioca Branca
Santa Catarina. O material foi colhido aos 18 meses de ida
de, em agosto de 1985, como parte do cultivo industrial da
Companhia Agroindustrial Seta (município de São Manuel/SP),
que estava destinando as raízes à fabricação de farinha.
3.2. Métodos
3.2.1. Amostragem

Foi efetuada a colheita manual de 65 plantas,
foram
retira
de forma casualizada, e de cada uma delas
das 2 ou 3 raízes de tamanho médio, da base da maniva,
de
acordo com a recomendação do Instituto Agron6mico de Camp!
nas/SP (LORENZI et alii, 1978).
3.2.2. Armazenamento

As raízes de mandioca vindas do campo foram
divididas aleatóriamente em 3 lotes como repetição do exper!
menta e estes, por sua vez, subdivididos também
aleatoria
mente em 9 lotes para amostragem de acordo com os tempos de
armazenamento.
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As raízes,em caixas de plástico,foram armazen�
das em sala com temperatura controlada a 20 ° C + 2 C, que é
normalmente a temperatura ambiente média na época da colhei
ta das raízes na região centro - sul do país (dado obtido me
diante questionários enviados às indústrias), e a umidade re
lativa média ambiente foi de 6 0% (variando entre 50 - 65% ),
verificadas por termohigrógrafo.
As amostras foram analisadas no dia da colhei
ta e após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dias de armazenamento.Também fo
ram analisadas raízes armazenadas por 13 e 20 dias para que
se evidenciassem alteraç6es em seu principal constituinte,o
amido.
3.2.3. Preparo das amostras

para análise

As raízes amostradas foram a seguir preparadas
para as análise posteriores, conforme o esquema da Figura 2.
A extração e purificação do amido foram reali
zadas segundo metodologia adaptada de ROSE NTHAL & ESPINDOLA
(196 9). As raízes foram trituradas com água em
homogeneiza
dor e a pasta resultante passou por peneira USBS - 325. O ma
terial retido na peneira foi triturado e peneirado por mais
2 vezes.O amido sedimentado foi tratado com solução de NaOH
0;15% e passado em peneira USBS - 325. Após
ressuspensao
do sedimentado em solução de NaOH 0,10%, o amido foi lavado
com água destilada até pH 6 ,0, parcialmente desidratado com
etanol e seco em estufa com circulação forçada de ar
(40 °
45 C).
A desidratação das fatias de raízes para análi
ses foi feita em estufa com circulação forçada de ar a 40
45 ° C até obter umidade adequada para armazenamento que, se
gundo o Conselho Nacional de Comércio Exterior (CONCEX, 1971) de
ve ser de menos de 14%. A seguir, as fatias secas foram desig
tegradas em moínho tipo Willey e passadas em peneira USBS-60.
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3.2.4. Análisesde acompanhamento da deterioração
raízes no armazenamento

das

3.2.4.1. Determinação da perda de peso nas raí
zes Íntegras e avaliação visual
das
alterações.

Apôs a detenninação da perda de peso,foram verificadas
nas raízes , as alterações visíveis , fis iol6gicas o� microbia

nas, pela ob servaçã o da aparência externa
e
interna das
do
mesmas. As l esões foram des critas e, em alguns casos ,
o
cumentadas através de fotografias. Também foi avaliado
grau de estriamento vas cul ar das raízes.
3.2.4.2. Análises bromatolÓgicas das raízes.

Com a finalidade de caracterizar as raízes
de mandioca em estudo, foram efetuados no dia da
colheita,
análises de teor de umidade, pH, acidez titulável, cianeto
total e livre, cinza, fibras, nitrogênio total, lipídeos,ami:_
do e carboidratos solfiveis totais. No decorrer do
armazena
menta foram determinados os teores de amido,
carboidratos
solfiveis e carboidratos totais das raízes.
3.2.4.3. Análises físico-químicas do amido.

foi
O amido extraído das raízes armazenadas
ni
analisado quanto ao seu teor de umidade, cinza, fibras,
trogênio total, lipídeos, carboidratos s olfiveis,
carboidra
tos totais, amido, amilose total e amilopectina. Além
des
sas, foram também, para efeito de caracterização,feitas
a
micros copia dos grânulos extraídos no dia da colheita e,para
acompanhamento da influência do armazenamento, análises de tama
nho médio dos grânulos, densidade absoluta, capacidade de ligação
com
água fria� poder de expansão e porcentagem de solfiveis, solubilidade em
dimetilsulfÓxido, ação enzimática e viscosidade da pasta de amido, além
da cor, transparência, elasticidade e sinérese do gel.
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3.2.5. Descrição das metodologias utilizadas
3.2.5.1. Perda de peso das raizes
ra1
Para determinar a perda de peso, algumas
zes do lote foram marcadas para que pudessem ser acompanh�
das durante todo o experimento. A porcentagem de perda de p�
so das raízes durante o armazenamento foi calculada mediante
a relação entre o peso de raízes após cada período de armaze
namente e seu peso no dia da colheita.
3.2.5.2. Grau de deterioração das raízes
3
por
O grau de deterioração foi analisado
e
avaliadores em 6 raízes tomadas ao acaso dentro do lote
cortadas em 6 secç6es transversais, como proposto por MONTAL
DO (1973) em A e B:
A. Avaliaç ão do grau de deterioração das raízes.
O grau de avaliação variando de O a 10,
subdivis6es de 1, corresponde is porcentagens de irea
versal afetada de O a 100, com subdivisões de 10.

com
trans

B. Classificação das raízes de mandioca com relação
seu grau de deterioração nos diferentes dias após
colheita.
....

dias apos a colheita
5
5
5
5
3
1

-

-

-

-

7
7
7
7
4
2

ao
a

grau ·de àvaliação

classificação varietal

-

muito resistente
resistente
levemente resistente
levemente suscetível
suscetível
muito suscetível

1
5

o

4

7

8 -10

mais que 5
mais que 5
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3.2.5.3. Umidade

Foi determinada por secagem da matéria Úrnida
em estufa com circulação for ç ada de ar a 1os º c até peso cons
tante (AOAC,1975).
3. 2. 5. 4. pH

Foi determinado na matéria Úrnida triturada em
hornogeneizador, utilizando-se pHmetro(AACC,1975).
3.2.5.5. Acidez titulável

Foi determinada por titulação com solução de NaOH
O, lN, usando-se fenolftaleÍna corno indicador e expressa em rnl
de
NaOH lN/100 g de matéria umida,segundo método oficial da AACC(l975).
3.2.5.6. Cianeto total

Foi determinado na matéria Úrnida seguindo- se
a metodologia utilizada pela CETESB (1978).
3.2.5.7. Cianeto Livre

KERKA &
IA601,

Foi determinado na matéria Úrnida segundo
SE
LECHNER (1976), utilizando-se eletrodo seletivo tipo
marca Imbracrios,em pHmetro marca Analion.
3.2.5.8. Cinza

Foi determinada pela combustão da matéria se
a 550 ° C durante 3 horas (AACC,
ca em forno incinerador
1975).
3.2.5.9. Fibras

O teor de fibras foi determinado na

matéria
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seca por hidrólise ácida seguida de
gundo metodologia da AACC (1975).

hidrólise alcalina

se

3.2.5.10. Nitrogênio total

A análise de nitrogênio foi
efetuada na
matéria seca pelo método de Kjeldahl, conforme descrito pela
AOAC (1975). O fator de conversão utilizado para
determina
ção de proteína bruta foi de 6,25.
3.2.5.11. LipÍdeos

O extrato etéreo foi determinado na matéria
seca por extrações com éter de petróleo em aparato de
Sox
leth, de acordo com AOAC (1975).
3.2.5.12. Amido e carboidratos solúveis

Foram determinados em separado pela metodolo
gia descrita por YOSHIDA et alii (1972) na matéria seca.
3.2.5.13. Carboidratos totais

Os carboidratos totais foram
por cálculo, a partir da somatôria de amido e
solúveis.

determinados
carboidratos

3.2.5.14. Amilose total

JULIANO (1971).

Foi determinada segundo técnica descrita por

3.2.5.15. Amilopectina

Foi ueterminada pela diferença entre teor de
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amido e amilose total.
3.2.5.16. Microscopia dos grânulos de amido
Foi feita a descrição morfológica dos
granu
los de amido extraídos no dia da colheita e também fotomicro
grafados grânulos de amido suspensos em água.
3.2.5.17. Tamanho médio dos grânulos de amido
O tamanho dos grânulos de amido extraídos du
rante o armazenamento foi avaliado utilizando-se microscópio
Docuval,
provido de câmara clara com projeção de imagens.
A medida dos grânulos foi feita nesta câmara em lâminas pre
paradas de acordo com a técnica de MACMASTERS (1964). Foram
efetuadas leituras do comprimento e da largura de 100 granu
los de amido de cada amostra. O resultado da medida dos gra
nulos foi também dividido por classes de tamanho e expresso
em histogramas.

-

3.2.5.18. Densidade absoluta do amido
Foi determinada
to do xileno em picnômetro, a
ta por SCHOCH & LEACH (1964).
o
mente seco em estufa a 105. C

segundo o método de deslocarnen
°
30 C, segundo técnica descri
previa
O amido utilizado foi
durante urna noite.

3.2.5.19. Capacidade de ligação do amido
água·fria
CALF

&

com

Foi determinada de acordo com a técnica de MED
GILLES (1965).
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3.2.5.20. Poder de expansao e porcentagem
solúveis do amido

de

Foram determinados segundo a técnica descrita
por LEACH et alii (1959), utilizando-se tampão acetato0,0SM,
SCHOCH
pH
6,0 e em temperatura de 85 ° e que, segundo
carac
(1964), para propósitos práticos, é o ponto Ótimo de
terização.
3.2.5.21. Solubilidade do amido em
fÓxido

LEACH

&

dimetilsul

Foi determinado de acordo com a técnica
SCHOCH (1962).
3.2.5.22. Ação da diastase de malte sobre
amido

de

o

Foi a�aliado segundo a metodologia de LEACH &
SCHOCH (1961), utilizando-se enzima de grau analítico
com
atividade declarada de mais de 1300 I.U./g (1 g corresponde
ao teor de enzima que libera 1 µmol de maltose por minuto em
o
A
pH 6,9 e 25 C, usando amido gomificado como substrato).
concentração de enzima foi de 1% e as condições de digestão
de pH 4,5 e temperatura 30 o C.
3.2.5.23. Viscosidade da pasta de amido

A viscosidade foi obtida de acordo com o méto
do proposto por MAZURS et alii (1957) e modificado por CERE
DA (1983 ) para adequar-se à fécula de mandioca. Empregou- se
o viscógrafo Brabender, com molas de sensibilidade 700cm.gf,
velocidade constante de 75 rpm e modificação de temperatura
armazena
de 1,5 ° C por minuto. O amido extraído das raízes
das em diferentes tempos foram avaliados quanto à viscosida
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de do gel a 6% (p/v) e usando como diluente solução
tampão
acetato 0,05 M em pH 6,0, sendo estes os melhores resultados
obtidos em ensaios prévios em que se variou concentração
e
pH.
Das curvas de viscosidade, foram obtidos os
seguintes valores:
- Pico de viscosidade, em Unidades Brabender (U.B.)
°
- Viscosidade ao atingir 90 C, em U.B.
°
- Viscosidade após 30 minutos a 90 C, em U.B.
- Viscosidade ao resfriar a 50° C, em U.B.
- Viscosidade após 30 minutos a 50° C, em U.B.
- Temperatura de início de gelatinização, que é a tempera
tura ( o C) onde inicia o aumento de viscosidade durante
o ciclo do aquecimento.
- Temperatura de empastamento, que é a temperatura ( º C)na
qual o acréscimo inicial de viscosidade atinge 10 U.B.
(MEDCALF & GILLES, 1965).
- Temperatura no pico de viscosidade, em º e.
- Tendência à retrogradação, calculada pela relação entre
°
viscosidade da pasta após 30 minutos a 90 C e viscosi
º
dade após 30 minutos a so e.
3.2.5.24. Cor do amido "cozido 11
CEX (1971).

Foi avaliada mediante especificaçães do

CON

3 .2.·s.25. Transpar�ncia do gel
disper
O gel obtido pelo aquecimento de uma
sao de amido a 6% (usando como diluente solução tampão aceta
to, pH 6,0) em condições padronizadas (90 ° C por 5 minutos),
foi transferido para uma placa de petri e então fotografado
a quente e a frio (24 horas após). A medida de transparência
do gel a 5%, obtido nas mesmas condições acima, foi
também
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tomada em espectrofot6metro, pela absorbincia a 650 nm e uti
lizando-se água como branco. As leituras foram feitas a 70- 0
C, imediatamepte após o resfriamento do gel à temperatura am
biente e após 24 horas a essa mesma temperatura.
3.2.5.26. Elasticidade do gel

por
Foi avaliada segundo a técnica descrita
�ma
KITE et alii (1963) em gel obtido pelo aquecimento de
dispersão de amido a 6% em solução tampão acetato (0,05 M) ,
quando quente e a frio (24 horas após).
3.2.5.27. Sinérese do gel

Foi determinada em gel obtido pelo aquecimen
to de uma dispersão de amido a 5% com solução tampão acetato·
0,05 M e pH 6,0 ,em água fervente por 5 minutos. Após a estoca
gem deste gel em freezer a-18 ° C por um período de 15 dias ,
foi avaliado o teor de líquido exsudado. Os resultados obti
pelo
dos foram expressos em porcentagem de perda de líquido
gel.
3.2.6. Análises estatísticas

O delineamento estatístico utilizado foi o de
experimento inteiramente ao acaso com 1 cultivar, 7
tempos
de armazenamento (O a 6 dias) e 3 repetições. Os resultados
obtidos foram analisados segundo SNEDECOR & COCHRAN (1974)pa
ra regressão polinomial até o 5 9 grau, relacionando as variá
veis com o tempo de armazenamento e as melhores equações fo
ram determinadas segundo a significância do Teste t para os
parâmetros ao nível de 5%.Foi efetuada também correlação li
near simples, 2 a 2 e verificado a significância dos valores
de R a nível de 5%.
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4, RESULTADOS E DISCUSSAO
4.1. Caracterização da cultivar de mandioca
mo matéria-prima

utilizada c o

A cultivar Branca de Santa Catarina,
apesar
considerada
de diversas outras introduç6es, pode ser ainda
como um padrão para uso industrial por ter sido muito difun
dida no passado e também presentemente estar sendo utiliza
da. As raízes de mandioca empregadas neste estudo apresent�
ram características morfológicas concordantes com as citadas
na literatura por CÂMARA et alii(s.d.) para esta variedade.
Análises da composição química dessas raízes foram
também
realizadas no dia de sua colheita e os resultados são apre
sentados na Tabela 1.
De forma geral os valores obtidos nas análi
ses estão próximos iqueles citados na literatura para raízes
de mandioca, embora certa variação entre esses dados decorra
do uso de metodologias diferentes (ROSENTHAL et alii, 1976 ;
LORENZI et alii, 1978 e CIACCO & CRUZ, 1982). O teor de
fi
bras nas raízes apresenta-se baixo, porém dentr� dos limites
da literatura, como os valores citados
por MORAU & MANO
(1955) e ROSENTHAL (1976). Análises do teor desJe
componen
te vêm sendo frequentemente realizadas utilizando-se a meto
dologia de hidrólise ácida e alcalina, que tem
apresentado
resultados menores do que o esperado para raízes de rnandio
ca, que exibem visualmente uma aparência mais fibrosa.
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Tabela 1. Composição química das raízes frescas da cultivar
de mandioca Branca de Santa Catarina utilizada no
experimento.
Componentes
Umidade -% (MI)
Cianeto total - ppm (MI)
Cianeto livre - ppm (MI)
Cinza -% (.MS)_
Proteína - Nx6,25 (MS)
Fibra bruta -% (MS)
Lipídeos -% (MS)
Carboidratos totais -% (MS)
Amido - %(MS)
Carboidratos solúveis - %(MS)

Teores
62,00
420,89
114,89
1,46
3,16
0,73
0,97
86,94
80,19
6,75

MI = matéria integral
MS = matéria seca
Quanto ao teor de cianeto das raízes de
man
dioca, a literatura cita que os valores oscilam
amplamente
(LORENZI et alii, 1978), por ser influenciado por diversos
fatores. De acordp com esses autores, o teor de cianeto
to
tal obtido para as raízes utilizadas neste -estudo,classifica
ria a cultivar em "brava" ou "amarga", por apresentarem teor
maior que 200 ppm.
Para extração de fécula, dá-se preferência às
raízes com alto teor de amido e baixo teor de fibras e, face
ao exposto, pode-se considerar que a matéria-prima utilizada,
apresentava-se de acordo com o esperado para uma cultivar in
dustrial.
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4.2. Perda de peso das raízes

A perda de peso das raízes de mandioca tem si
frequentemente citada na literatura como relacionada
com
deterioração. Os valores de perda de peso, juntamente
com
teor de umidade das raízes durante o armazenamento, podem ser
observados na Tabela 2.
Tabela 2. Variação da perda de peso e da umidade
estimada
das raízes de mandioca durante o armazenamento.

Tempo
mazenamento

o

1
2
3
4
5
6
13
20

Perda de Peso (%)
0,00
0,72
1,02
1,62
2,34
2,36
3.13
4,99
7,07

Umidade estima
da (%)
62,00
61,55
61,37
61,00
60,55
60,54
60,06
58,91
57,62

Trabalhos na literatura mostram diferentes va
lores para a perda de peso durante o armazenamento sob con
dições ambientes para diversas variedades pesquisadas.BOOTH
(1976) para a cultivar Llanera, armazenada empilhada no cam
res
po,obteve perdas de peso de 1,6; 3,0; 6,6; 7,4 e 16,0%
pectivamente aos 1, 2, 4, 7 e 11 dias. Esse autor
observou
ainda que raízes dessa mesma cultivar, se ligeiramente dani
ficadas e armazenadas a 24 ° C em sacos de papel,
apresenta
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vam perdas de peso de 1,7; 5,0; 5,4; 8,4 e 9,6%
respectiva
mente aos 1, 2, 4, 7 e 11 dias. FERREIRA (1986) observou, pa
ra 3 variedades estudadas, médias de perdas de peso de 2,91
e 4,76% aos 2 e 4 dias de armazenamento sob condições ambien
tes de temperatura e umidade. Os dados apresentados· por es
ses autores, ao que pode-se observar, são discrepantes entre
si e também diferem dos obtidos no presente experimento, po�
sivelmente em decorrência de diferenças varietais, condições
edafoclimáticas da cultura, condições de colheita e de arma
zenamento utilizadas. Os resultados ora obtidos
mostraram
valores de perda de peso durante o armazenamento menores que
os citados na literatura, porém com tendências
crescentes
(Figura 3), no que é concordante com todas as pesquisas cita
das neste trabalho. Deve ser ressaltado também que essa
va
riação de valores pode ter ocorrido devido a menor tempera
tura de armazenamento utilizada neste experimento (20° C).
perdas
A �erda de peso total decorrente das
por respiração, evaporação e podridão foi, do ponto de vista
prático, o parâmetro mais importante observado em estudo so
bre o efeito do armazenamento de diversas culturas de raízes
por CZYHRINCIW & JAFFE (1951). A perda de peso devido a fato
res exclusivamente respiratórios não foi quantificada no pre
sente estudo, entretanto, pode levar ao consumo de componen
tes da matéria seca das raízes de mandioca. As perdas por po
dridão devem acontecer após as perdas devidas ã respiração ou
evaporação, quando há manifestação de patógenos, fato somen
te observado aos 13 e 20 dias de armazenamento neste estudo.
Já as perdas por evaporação, ocorrem mediante a perda
de
água por transpiração ou murcha. Admitindo-se que a perda de
peso seja devida principalmente ã perda de água da raíz
e
supondo que as perdas de matéria seca sejam mínimas, pode-se
estimar os valores para umidade apresentados na Tabela 2.
Para obter esses valores, considerou-se que os teores de um1
dade perdidos foram cumulativos e calculados a partir da pe�
da de peso e umidade iniciais das raízes.
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Figura 3. Variação da porcentagem de perda de peso das raí
zes durante o armazenamento.
CARVALHO et alii (1983b) encontrou
valores
de 64,22; 59,85; 58,91; 56,62 e 57,99% de umidade para
a
cultivar Branca de Santa Catarina armazenada por O, 2, 4,
A
6 e 8 dias, respectivamente, sob condições ambientais.
tendência dos dados observada por esses autores
é mais
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acentuada do que a obtida no presente experimento, sendo va
lidas aqui as mesmas explicações sugeridas para elucidar o
comportamento da perda de peso das raízes.
Os parâmetros aqui discutidos sao importantes
na definição do limite de utilização pois as raízes perdem
o peso linearmente com o tempo de armazenamento, significan
do perda de umidade principalmente, e também de matéria se
ca. Como uma das primeiras d ecorrências da desidratação, de
acordo com CEREDA 1 • a película externa da raiz torna-se mais
aderente, dificultando o descascamento e em consequência, a
purificação da fécula.
4.3. Avaliação visual das alterações nas raízes
do
Os sintomas acentuaram-se com o decorrer
tempo, concordantemente com a literatura. N enhum sintoma vi
sível de deterioração pôde ser observado nas raízes recém
colhidas ou ap6s 1 dia. Os sintomas manifestaram-se a
par
incidên
tir do 2 9 dia de armazenamento� embora em baixa
eia, sob a forma de um estriamento vascular de
coloração
azul-esverdeado, cinza ou marrom, na parte mais externa da
polpa, próxima ao córtex, em alguns casos evoluindo para a
parte mais central das raízes. Esses sintomas geralmente ini
ciaram-se em ireas próximas a ferimentos. Em alguns casos,
observou-se um anel amarelo-claro concêntrico ocorrendo na
polpa.
Com 3 dias de armazenamento os sintomas obser
vades foram os mesmos, embora com certa evolução.· Inicial mente foram encontrados pr6ximos a ferimentos, mas progred!
ram no sentido longitudinal das raízes. As partes terminais
de algumas destas apresentaram-se totalmente tomadas
pelo
esbran
manchas secas
estriamento e também por algumas
1

CEREDA, M.P. (UNESP. Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu).Co
municação pessoal, 1988.

43

quiçadas. Manchas de coloração amarela ou verde, com ou sem
anel
estrias, apareceram em diversos pontos das raízes. O
fibroso central passou a exibir cor amarela.
Além dos apresentados nos dias anteriores, os
sintomas no 4 9 dia de armazenamento foram assinalados também
por halos amarelos formando-se ao redor das manchas
esbran
quiçadas em algumas raízes.
Aos 5 dias,os sintomas manifestaram-se de mo
do semelhante ao 4 9, e com a mesma intensidade,
aparecendo
porém, manchas de cor marrom escura. Os sintomas no dia seguinte
foram os mesmos ,acrescidos porém da formação de halos verdes em tor
no das manchas brancas em algumas raízes.
De um modo geral, os sintomas característicos
descritos atê então, apresentaram-se mais evoluídos no
139
apr�
dia de armazenamento, sendo que algumas raízes também
sentaram-se porosas e com pequenas rachaduras na polpa, evi
mi
denciando provavelmente a formação de gases por ação de
crorganismos. Nesse dia, foram observados ainda, sintomas de
deterioração microbiana (DM) na forma de polpa Úmida com man
chas nas colorações amarela, marrom e verde, tecido amoleci
do e odor fermentativo, sintomas estes que se apresentam c�
mo indicativos de podridão em estágio não avançado ,conforme
o descrito por EKUNDAYO & DANIEL (1973). Em superfícies
de
ferimentos, em alguns casos, foi observado também a formação
de micêlios de fungos nas colorações branca, preta e verde.
Os sintomas no 20 9 dia são os mesmos do 13 9
com o acréscimo do aparecimento de podridão na coloração cin
za.
A ocorrência destes sintomas, de modo geral ,
deu-se a partir de partes basais e terminais de algumas raí
a
zes e em áreas próximas a ferimentos, mas principalmente
partir dos dois primeiros, em virtude da baixa incidência de
ferimentos ocorrida ao longo das raízes utilizadas neste ex
perimento.
das
Alguns aspectos da deterioração visível
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raízes podem ser observados através de fotografias nas
ras 4 e 5, tiradas no 6 9 dia de armazenamento.

Fig�

Figura 4. Corte transversal de raiz com estriamento vascular
verde-acinzentado (fase inicial) na polpa.

'
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Figura 5. Aspecto do estriamento vascular verde acinzentado
e marrom, desenvolvido lateralmente à mancha bran
ca seca (descoloração do parênquima) e se estenden
do ao longo da raiz de mandioca:
Os sintomas de deterioração aqui observados
e evolução dos mesmos são similares aos descritos na litera
tura por AVERRE (1967), MONTALDO (1973), RICKARD et
alii
(1979) e RICKARD (1985).
A intensidade de aparecimento dos
sintomas
visíveis de deterioração são traduzidos pelo grau de deteria
ração das raízes apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3. Área transversal afetada·e correspondente grau de
deterioração das raízes de mandioca armazenadas.
Dias de
armazenamento
o
1
2
3
4

5
6

13
20
1

% de área tràns
versal afetada0,00

Grau
de deterioração 1

0,00
5,30

0,00
0,00
0,53

11,30
11,30
12,70
17,00
21,00

1,13
1,13
1,27
1,70
2,10

7,60

O, 76

Segundo escala de MONTALDO (1973).

A equaçao de regressao deste parimetro e sua
representação gráfica sao apresentadas na Figura 6, evidenci
ando o aumento do grau de deterioração com a configuração de
uma linha reta até o 69 dia de armazenamento. Os pontos rel�
tivos ao 13 9 e 20 9 dias
dias
indicam que os 6 primeiros
podem ser considerados como críticos, uma vez, que a
tendên
eia após esse período é de que o grau de deterioração não aumeg
te em progressão linear. Esse aumento do grau de
deteriora
ção com o tempo é frequentemente encontrado na literatura,co
mo em MONTALDO (1973), CARVALHO et alii (1983b) e
FERREIRA
(1986), porém em valores nem sempre semelhantes devido a fa
tores diversos como variedade e condições de
armazenamento
utilizadas. CARVALHO et alii (1983b) encontrou para a culti
var Branca de Santa Catarina armazenada sob condições ambi
por
entes (sem especificar temperatura e umidade relativa)
O, 2, 4, 6 e 8 dias,valores de grau de deterioração fisiolÓ
gica de 0,0; 0,0; 0,4; 4,5 e 4,8, respectivamente.
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Figura 6. Variação do grau de deterioração (escala MONTALDO)
das raízes durante o armazenamento.
Raízes com danos mecânicos
mantidas em ambi
ente com baixos teores de umidade (65 - 80%), sem que
seja
especificada a temperatura, foram comparadas por WHEATLEY et
alii (1982) com raízes em ambiente saturado de umidade,sendo
observado que aquelas sob baixa umidade deterioraram-se mais
rapidamente que as mantidas em saturação.
Segundo es
ses
pesquisadores, tais observações demonstram os efeitos
críticos da perda de água resultante dos danos mecânicos das
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raízes, na velocidade de deterioração das mesmas.Diante dos
fatos observados por estes autores, as raízes estudadas no
presente experimento, expostas a um ambiente de baixa umida
de (60%), deveriam exibir alta velocidade de deterioração ,
porém considerações como o fato das mesmas apresentarem bai
exposi
xo grau de danificações mecânicas (superfícies de
°
C
20
ção) e estarem sob temperatura de armazenamento de
(menor que a ambiente) devem ser feitas. A variação do grau
de deterioração encontrado no presente estudo
correlacio
positivamente com a porcentagem
nou-se significativa
e
de perda de peso (r = 0,966).
De acordo com a classificação
estabelecida
por MONTALDO (1973), a cultivar Branca de Santa Catarina em
estudo e nas condições do ensaio (20 ° C, 60% UR e com baixo
grau de danificações), pode ser considerada como resisten
te à deterioração, resultado este concordante com o
encon
trado por CARVALHO et alii (1983a) para esta mesma cultivar,
sob condições ambientes.
4.4. Análises bromatolÓgicas de acompanhamento do
de deterioração das raízes armazenadas.

grau

De maneira geral pode-se considerar que a de
terioração das raízes, com exteriorização de sinais, é acom
panhada por alterações em sua composição química. Por essa
razão foram realizadas análises químicas de alguns consti
tuíntes importantes da raíz, cujos resultados podem ser ava
liados mediante a Tabela 4.
4.4.1. Umidade
Os diversos trabalhos encontrados na !itera
tura sobre armazenamento de raízes de mandioca,
mostram
O
grande variação de alterações na qualidade das raízes.
teor de umidade das raízes da cultivar utilizada neste estu
do variou de 61,04 a 62,841 no decorrer do experimento, p�

1

81,53

9,30

72,23

0,99

6,40

62,30

2

MI - ma téria integral

- em mililitros de NaOH lNjl00 g de matéria integral

89,89

86,94

Carboidratos totais (% MS)

82,07

1,08

7,82

80,19

1,13

6,75

1

6,27

6 1,04

.1

Carboidratos solúveis (%MS)

Amido (% MS)

. 1-ave1
A ci'dez ti.tu

6,22

62,00

Umidade (%)

pH (MI)

o

de

Analises

Tempo

tarina durante seu arma zenamento.

87,62

8,42

79,20

1,37

6,42

61,67

.3

85,78

8,94

76,84

1,08

6,50

62,84

.4

89,64

10,25

79,39

0,92

6,42

6 1,35

5

82,36

10,31

72,05

1,18

6,43

62,12

6

90,08

11,34

78,74

1,21

6,32

61,24

13

85,18

8,90

76,28

1,16

6,37

62,47

20

Ta bela 4. A nâl i ses br o ma t o lÕgica s de raizes da cul ti v ar de mandi o ca Branca de Santa Ca

�
I.O

50
rém sem tendências definidas no tempo. CARVALHO
et alii
(19 83b) observaram correlação negativa significativa para
teor de umidade das raízes e seu grau de deterioração fi
siolÕgica. No trabalho desses autores a cultivar Branca de
Santa Catarina atingiu grau de DF próximo a 5 quando
os
teores de umidade das raízes estavam na faixa de 57, 79%( 8 9
dia de armazenamento), enquanto.as demais cultivares estu
dadas alcançaram esse nível de DF quando a faixa de umida
de estava compreendida entre 55,10 e 58,39% e observaram
que, para retardar o aparecimento desta deterioração,
a
umidade das raízes deveria ser superior ao limite
máximo
desta faixa. Esses autores observaram também
correlação
significativa e positiva entre umidade e deterioração
mi
crobiológica.

As tendências dos teores de pH no decorrer do
armazenamento das raízes estudadas no presente experimento são
apresentadas na Figura 7, onde observa-se uma elevação de�
te parâmetro até o 4 9 - 59 dia de armazenamento, seguindo-se
daí um decréscimo até o 6 9 dia de acompanhamento. Variação
semelhante foi encontrada por FERREIRA (1986) para a cultivar IAC
- 1418 armazenada sob condições ambientais. Para diversas outras culti
vares este mesmo autór observou valores crescentes de 6, 41 a 6,55 no
dia da colheita; 6,76 a 6,81 aos 2 dias e 6,60 a 7,26 aos 4 dias
de armazenamento nas mesmas condições. Já CZYHRIN C IW & JAf
FE ( 19 51) não observaram alterações significativas de pH em raízes
de
de mandioca armazenadas por 3 semanas sob temperatura
°
2 5 C. Um desenvolvimento de acidez foi observado por MA
JUMDER ( 19 5 5) em decorrência do ataque microbiano, deterioração e�
e
ta que só ocorreu visivelmente no presente experimento aos 13
20 dias de armazenamento, quando se observa valores inferiores
à maioria da queles obtidos durante·o período analisado.
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y = 6,20+011464286x-001289683x
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Figura 7. Variação do pH das raízes durante o
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armazenamento

O aumento observado para os valores de
pH
neste experimento evidencia o fato de que a taxa
respitati
ria das raízes durante o armazenamento não deve ter sido mui
to elevada, pois uma maior atividade conduziria a uma diminui
ção do valor de pH, em virtude da formação de ácido carbôni
Os
co pelo dióxido de carbono liberado durante o processo.
valores de pH obtidos mostraram correlação com o grau de de
terioração (r = 0,897) e porcentagem de perda
de
peso
( r = 0,834) das raízes.
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4.4.3. Acidez titulável

Não f o i possí v e l nas condiçõe s d o e s t u do, aju�
tar os valores obtidos para acidez titulável durante o armazenamento à
uma equação de regressão significativa, inferindo-se que estas
ocorre
ram sem um modelo definido.
4.4.4. Componentes glic!dicos

As análi s e s d o s componentes glicídicos das
raízes
annazenadas neste experimento mostraram que os carboidratos totais nao
variaram significativamente com o tempo. Não foi possível também
de
tectar variações no teor de amido, porém os carboidratos solúveis exibi
ram tendências si gnificativas de aumento até o 69 dia (Figura 8), suge
rindo a ocorrência de hidrólise do amido, principal componente da raiz.
A fração amido, sendo ponderadamente maior 'sofre um menor impacto da va
riação, que não é detectado a nível de metodologia.empregada. O
teor
mais baixo de carboidratos solúveis ocorrido aos 20 dias pode ser devi
do à aceleração da respiração das raízes nesse período; além de sua
provável u t i l i z a ç ã o p o r m i c rorganismos.
Os resultados obtidos neste experimento sao concordan
tes com os encontrados pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT, 198 4) em avaliações objetivas de qualidade de raízes armazenadàs,
evidenciando que as alterações no teor de amido durant� o armazenamento
não são significativas e somente ocorrem alterações menores no teor de
açúcares. Outros trabalhos como apresentado por CARVALl-IO et àlli(1983b)
sobre armazenamento sob condições ambientes de 6 cultivares de mandioca
durante um período de 8 dias, mostraram que os padrões de alterações nos
teores de amido e açúcares foram variáveis de acordo com a cultivar. Pa
ra a Branca de Santa Catarina, esses autores observaram que o teor
de
amido e açúcares solúveis totais não apresentaram análise de regressão
significativa com tempo de armazenamento. CZYHRINCIW & JAF� (1951) tê3:!!!
bém não observaram
variações significativas para amido em raízes armaz�
,
-- --- - --� ..
o-�
nadas por 3 semanas em pilhas no campo a 25 C. Para,- periodos menores,
ensaios conduzidos por PA CHECO (1954) m o s traram que as altera
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ções no teor de amido das raízes foram praticamente
nulas
num período de 3 dias de armazenamento sob condições ambien
tes,sendo que em um dos ensaios não foi obser vada
variação
apreciável neste teor por até 7 dias. O trabalho de BOOTH et
alii (1976)porém, mostrou-se diferente dos até então citados,
evidenciando que o armazenamento das raízes em caixas e em
Pi
lhas rio campo,resultou em um rápido aumento de 2 ou 3 vezes
o teor de açúcares totais das raízes durante a 1� ou 2� sema
na de armazenamento e uma diminuição do teor de amido também
acentuada.

R2

A

= o.573

y

=

1,20 + 0,5422619x

• MÉDIAS OBSERVADAS

15

•
•

CJ)

w
o::
<t
(.)
;:)

º-r--.--r---.-.-.---,----------�---------_J
O

1

2

3

4

5

6

TEMPO DE

13

ARMAZENAMENTO (dias)

20

Figura 8. Variação do teor de carboidratos solúveis das
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No presente experimento houve correlação siK
nificativa positiva para açúcares solúveis com perda de peso
(r = 0,873), com pH (r = 0,763) e com grau de deterioração
(r = 0,855) e também para carboidratos totais com
amido
(r = 0,952). Correlações significativas entre alguns caracte
res de qu,alidade das raízes e tempo de armazenamento
foram
também observadas pelo CIAT (1984), como correlação positiya
para amido e porcentagem de deterioração e negativas para ma
téria seca e açúcares totais, açúcares solúveis e amido,além
de açúcares soliiveis e porcentagem de deterioração.
Os resultados obtidos neste experimento e tam
bém os observados em diversos outros trabalhos sobre amido
componente de interesse industrial da raíz, mostram que para
este parâmetro não foi detectada variação quantitativa signi
ficante com o tempo de armazenamento, -restando avaliar as a_!.
terações qualitativas. Sob esse aspecto, o teor de amido não
pode ser considerado como um limite à utilização industrial
em p6s-colheita de raízes de mandioca, ao menos nas
condi
ções do ensaio.
4. s·. Análises do amido extraído no decorrer do
mento das raízes

armazena

4.5.1. Análises químicas

A anilise química do amido extraído das
raí
zes no dia da colheita e durante o armazenamento, constam da
pr�
Tabela 5.. Es·tas- determinações avaliam a eficiência do
cesso de extração e purificação do amido através do grau de
também
pureza (cinza, proteína , lipídeos e fibra bruta) e
a sua composição (amido e seus constituintes amilose e amilo
pectina, além de carboidratos solúveis).
As s-ubstâncias· ·acompanhantes constituem impor
tante parâmetro na determinação da aplicação do amido.
O
teor de cinza é utilizado na avaliação do padrão de qualid�

0,13

0,12
0,38

(% MS)

(% MS)

Proteína

LipÍdeos

MS - matéria seca

o, 72

1,14

o, 71
1,17

79,56 74,97

1,92

Carboidratos solúveis(% MS)

79,86

78,75

74,44

Amilopectina

(% MS) .

18,33... 18,17 . . 18,87 .18,87

.18,33.

Amido

Amílose total(% MS)

0,14
98,43 .93,84

.0,06.

0,33

0,21

.97,08_
r::::- .98,03.

... 0,18

0,37

0,17

0,14

12,70

4

92,77

0,09

.o, 38

0,17

0,16

12,11

3

(% MS)

Fibia bruia (% MS).

0,12

0,17

0,18

Cinza (% MS)

0,44

12,94

12,88 .

12,90

Umidade

0,17

2

zéri.aménto

1

Análises

o

Dias de Arma

0,97

73,85

18,33

92,18

0,13

0,28

0,17

0,14

13,53

5

0,17
0,17

78,23
1,36

76,24

tr1
tr1

0,91

79,19

19,80
1,76

19,07

98,03

95,11
18,87

98,26

0,17

0,17

0,38
0,09

O, 34

0,21

0,18

0,18

0,44

0,10

12,94

12,84 .

14,02

13
6

20

Tabela 5. Composição química do amido extraído de raízes de mandioca armazenadas (em porcenta
gem)
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de do amido, e com base no estabelecido pelo Brasil para ex
portação do produto, através do Conselho Nacional do
Comér
cio Exterior (CONCEX, 1971), seria possível classificar
o
amido obtido neste experimento nos tipos A e B, que cor
respondem is porcentagens de até 0,12 e de até 0,50%, respeE
tivamente.
O acompanhamento do grau de pureza dos amidos
obtidos ao longo do período de armazenamento pode ser feito tam
bém pelas curvas e equaçoes de regressão apresentados na Fi
gura 9, exceção feita ao teor de fibras, para o qual não hou
ve ajus-te significativo. Entretanto, as variações não foram
uniformes para os 3 parimetros que apresentaram-se si�nific�
tivos. O teor de cinza exibiu
tendência à
diminuição

até o 59 dia, seguida de aumento até o 6 9, aume�to este a ní
veis: próximos daquele obtido no dia da colheita. Com
rela
ção ao teor de lipíde6s, a curva de regressão mostra· padrão
de comportamento semelhante ao do teor de cinza,embora a di
minuição até o 49 ou 59 dia seja um pouco mais acentuada. Os
teores deste parimetro, determinados aos 13 e 20 dias, situ�
ram-se a níveis prôxi�os ou mesmo abaixo do inicialmente en
contrado. Ji o teor de proteína exibiu tend�ncia a aumento�
que porém, nao é indefinido o que pode-se inferir das médias
obs·ervadas aos· 13 e 20 dias. O comportamento exibido
pelos
teores de substâncias acompanhantes da fração amido neste experimento
mostra que os mesmos não podem ser considerados.como limite
de uti
lização, pois, de modo geral, não ocorreu perda de qualidade
do amido extraído durante o armazenamento quanto a este
as
pecto, embora a metodologia adotada na obtenção do mesmo nao
indús
possa ser considerada como equivalente ao processo
trial.
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Figura 9. Lipídeos, proteína e cinza presente no amido
ex
traído durante o armazenamento de raízes de mandio
ca.
A somatória dos teores de substâncias acampa
nhantes nunca ultrapassoü 1% do peso da fração amido,indican
do que o produto obtido apresenta grau de pureza que compr�
va a validade da metodologia empregada e convalida as análi
ses subseqUentes. Teores elevados dessas sub·stâncias
podem
influenciar o comportamento do amido. Para raízes de mandio
ca, que normalmente apresentam baixos teores de substâncias
acompanhantes, a extração e purificação do amido nao consti
grande
tuem
problema, como ocorre na extração a partir
de cereais e leguminosas, por exemplo.
compone�
O conjunto formado pelo amido, seus
tes amilose e amilopéctina, e carboidratos solúveis pode ser
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denominado carboidratos totais. Desse conjunto, foram deter
minados amido, amilose e carboidratos solúveis, sendo
a
va
amilopectiva obtida por cálculo. A amilose não mostrou
riação significativa com o tempo de armazenamento, resulta
do este também observado por FERREIRA (1986) em amido
ex
traído de raízes armazenadas sob condições ambientes. Já as
variações dos teores de amido e amilopectina foram signifi
cativas com o tempo de armazenamento (Figura 10). As curvas
de regressão ajustadas para esses parâmetros revelam simila
ridade entre si, exibindo tendência a aumento até o 2 9 dia,
diminuição até o 59, seguido de novo aumento até o 69• Esta
similaridade decorre da origem dos dados, sendo que a amilo
pectina constitui cerca de 80,5% da fração amido. Por outro
valo
lado, os teores de carboidratos solúveis ocorrem em
res não superiores a 2% e mostraram pequena variação, embo
ra significativa, com o tempo (Figura 11). Os carboidratos
solúveis presentes na fração amido não provém daqueles que
de
ocorrem na raiz, pois estes são eliminados com a água
decantação em seu processo de obtenção. A presença de peque
nas quantidades de carboidratos solúveis na fração em estu
do, pode sugerir a ocorrência de processo de despolimeriza
çao dos grânulos de amido após a fase de decantação do mes
mo, processo este menor nos amidos extraídos de raízes com
3 - 4 dias de armazenamento.
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Figura 10. Amido e amilopectina na ·fração amido extraída duran
te o armazena"mento de raízes de mandioca.
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Figura 11. Carboidratos solúveis na fração amido
extraída
durante o armazenamento de raízes de mandioca.
Ao se comparar as análises químicas do amido
com as citadas na literatura , observa-se grande variação en
tre os dados provavelmente em fu n ção da metodologia de análi
se, mas. também devido aos procedimentos. de extração e purifica
çao empregado na obtenção do amido, da variedade de mandioca
utilizada e da idade da planta. De um modo geral, os result�
dos obtidos neste experimento para grau de pure za, foram se
SWINKELS
melhantes àqueles citados por outros autores como
(198 5) e ROSENTHAL et alii (1972 e 1974a). Quanto a composi
ção de polímeros no amido obtido, os dados para amilose,apr�
sentaram-se com valores dentro da faixa citada por ROSENTHAL
et alii (1972 ) e MOORTHY & RAMANUJAM (1986) com 15,37
a
17 ,50 1 e 19,84 a 22,041, respectivamente.
As análises químicas da fração amido revela
ram que o armazenamento das raízes não prejudicou sua qualidade. Ten
do como base os critérios do CONCEX (1971), os teores de umidade
do amido estão dentro da faixa exigida para seu armazenamento, que
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é de no máximo 14%. Com relação às substâncias acompanhantes
ou impurezas do material, pode-se dizer que não ocorreram di
ferenças relevantes entre esses teores no dia da colheita e
durante o armazenamento.
4.5.2. Propriedades dos grânulos e da pasta
4.5.2.1. Microscopia, tamanho médio e densida
de dos grânulos

A análise microsc6pica dos grinulos de amido
extraídos no dia da colheita das raízes, evidencia a presen
ça de várias formas, em sua maioria arredondadas.Observou-se
em menor número as formas convexo bi-côncava, cupuliforme e
mitriforme. Alguns
grinulos apresentaram também
pontos
e
centrais e fissuras. As formas arredondadas,cupuliformes
convexo bi-côncavas foram as encontradas por ROSENTHAL
et
alii (1972) em todas as variedades de mandioca estudadas. Os
amidos extraídos nos demais dias apresentaram composição si
milar ao das raízes frescas quanto ao formato dos
grinulos
(Figura 12).
O tam·anho dos grinulos de amido obtidos neste
experimento, considerando-se todo o período de armazenamento,
variou de 7,88 a 30,22 µ de comprimento e 8,54 a 29,57 µ de
largura, estando estes valores pr6ximos às faixas citadas na
literatura para amido de mandioca. ROSENTHAL et alii (1974a)
encontraram para comprimento 4,56 a 31,74 µ e para
largura
3,71
a 26,81 µ e SWINKELS ( 1985) observou diimetro entre 4
e 35 µ.
me
Na Tabela 6 sao apresentados os tamanhos
dios dos grinulos de amido extraídos no dia da colheita e du
rante o armazenamento das raízes. MOORTHY & RAMANUJAM (1986)
encontraram como tamanho médio de grinulos de amido de 6 va
18
riedades de mandioca, valores entre 12,5 e 17,0 µ aos
meses de idade, resultado este cujo limite superior
aproxi

-
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ma-se dos valores obtidos no presente e xperimento. ODIGBOH &
MOHSENIN (1975) en contraram para tamanho médio. dos grânulos
de·amido de mandioca o valor de 16,11 µ.

Figura 12. Fotomic rografia dos grânulos de amido de mandioca
(aumento de 125 x) da cultivar Branca de Santa Catarina.
Tabela 6. Tamanho médio dos grânulos de amido extraídos. duran
te o ar mazenamento de raízes de mandioca.
Tempo de Armaze

namento

o
1
2
3

4

(dias)

Tamanho mêdio

Comprimento
16,31
16,99

17,36
17,33

15,90

16,39
16,78

16,79

17,26

17,33

17,18

16,67

16,66

17,14

13

17,17

20

Largura

17,76

5
6

(µ)

16,73
16,78

I
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O efeito do armazenamento das raízes sobre o tamanho
médio dos grãnulos de amido pode ser évidenciado pelo ajuste
aos modelos de regressão apresentados na Figura 13, que mos
tram aumento na m€dia de valores de tamanho dos grãnulos com
o tempo. Como não houve fotossíntese e consequentemente
no
vas deposições de amido nas raízes armazenadas, uma explic�
çao seria que houve diminuição correspondente nas classes de
tamanho de grãnulos menores.
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Figura 13. Tamanho médio dos grãnulos de amido extraídos
rante o armazenamento de raízes de mandioca.

du

entre
Observou-se correlação signi ficativa
decorrer
comprimento e largura dos grãnulos (r = 0,943) no
do tempo. De acordo com a literatura o crescimento dos grãn�
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los dá-se nas camadas mais externas, obedecendo ao padrão ge
nético da planta (BADENHUIZEN, 1965) e quando há remoção do
amido do grânulo, ocorre em p rocesso inverso à deposição. Há
evidências para amido de cereais de que no processo de mobi
lização dos grânulos pela planta, o ataque inicial das enzi
mas sobre o mesmos dá-se preferencialmente sobre grânulos me
nores. Os dados- contidos na Tabela 6 mostram também que
a
diferença entre comp rimento e largura diminui ao fínal do ann-ª
zenamento,tendendo para menores valores extremos entre os dois parâmetros,
por
Uma representação dos grânulos de amido
de
classes foi elaborada, visando e videnciar as alterações
tamanho e forma (Tabelas 7, 8 e correspondentes Figuras 14,
15). As maiores frequências tanto para comprimento como para
largura de grânulos, situam-se nas faixas de 11 a 16 e 16 a
21 µ. Houve aumento da porcentagem de frequência das classes de tamanho
classes
maior de grânulo com o tempo, enquanto que as demais
não apresentaram padrões defi nidos de variação.

Tabela 7. Classes de compriment o de grânulos de amido e xtraí
dos durante o armazenamento das raízes de mandioc�

Frequênci a (%)

Tempo de Arma

comprimento

6

16

11

16
21

26

11

�

1

21
26
31

o

1

2

3

4

5

6

13

20

7

4

2

3

3

2

4

5

4

40

42
10

1

40

39
16
1

40

39
18
1

37

43
15
2

32
45

18
2

44

31

20

17

33
1

45

3

33

45
17

o

41

37
14

4

Media

3,78

37,56

40,89

16,11

1,67
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Tabela 8. Classes de largura de grânulos de amido extraídos
durante o armazenamento das ra1zes de mandioca.
Frequência (%)

Tempo de Arma

o
16

11

21

16

26

21
26

31

A)

5

Media
1
5

2
2

3
4

4
4

5

6

13

20

o

3

3

5

3,44

41

43

37

34

46

35

42

39

40,67

5 13
1
1

16

11

14
2

14

16

13

15

13,00

49

40

40

48

39

o

o
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Figura 14. Classes de comprimento de grânulos de amido,
menor para a maior (A) e da maior para a
menor
(B), durante o armazenamento das raízes.
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Figura 15. Classes de largura dos grânulos de amido,da menor
para a maior (A) e da maior para a menor (B), du
rante o armazenamento das raízes.
O efeito do armazenamento sobre a
densidade
do amido pode ser observado pela Tabela 9. Os valores encon
trados para este parâmetro aproximam-se daqueles citados na
literatura para medições realizadas à mesma
temperatura
o
(30 C), como exemplo CIACCO & D'APPOLONIA (1977) e
GIACO
METTO (1984), que encontraram 1,4857 e 1,5270 g/ml.
A densidade do amido no decorrer do armazena
re
mento nao apresentou ajuste significativo ã equação de
gressão, tendo se mostrado praticamente invariável com o tem
po de armazenamento das raízes.
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Tabela 9. Densidade do amido extraído durante o armazenamen
to de raízes de mandioca.
Tempo de Armazena

mento (dias)

°

Densidade a 30 c (g/ml)

O

1,5186

1

1,5162

2

1,5092

3

1,5159

4

1,5160

5

1,5126

6

1,5088

13

1,5108

20

1,5140

Os parâmetros tamanho e densidade de gran�
los, além de outros como presença de substâncias acompanha�
tes e carga elétrica podem ser importantes no processo in
dustrial de obtenção do amido. Este processo inclui a extr�
de
çao do amido com igua a partir da massa ralada,seguida
sua separação mediante decantação ou centrifugação. A velo
cidade de decantação é, portanto, um aspecto importante qua�
do se pretende verificar o efeito da armazenagem da matéria
prima. Entretanto, a literatura pertinente não oferece mui
nes
tas explicações sobre quais os fatores que interferem
ta etapa industrial rotineira do processamento. Nas
condi
ções da metodologia adotada para extração e purificação do
amido neste experimento, não foram notadas variações na ve
locidade de decantação ou alterações perceptíveis no prece�
so ,decorrentes do tempo de armazenamento das raízes.Poucos
relatos são encontrados na literatura sobre ensaios em que
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o tempo de sedimentação do amido estivesse relacionado com
o fator tempo de armazenamento. PACHECO (1952) encontrou di
ferenças na velocidade deste parâmetro quando procedeu a ob
tenção de amido a partir de raízes armazenadas por períodos
de até 72 horas, entretanto, não relata detalhes de como a
extração e purificação foram feitas e também não sugere ex
plicações para o fato.
O tamanho dos grânulos é também
importante
nos processos extrativos industriais de amido, pois de acor
do com ROSENTHAL et alii (1977), os grânulos muito pequenos
são arrastados pelas iguas de lavagem, com conseqUente
di
minuição de rendimento no processamento. Variam um pouco os
dados da literatura sobre as dimensões dos grânulos de ami
do para ofitenção de melhor rendimento no processo extrativo;
em geral, é citado o valor mínimo de 6 µ, em função da
ma
lha da peneira utilizada. No presente experimento, não foi
encontrado tamanho de grânulo na fração amido inferior a es
te valor, o que poderia sugerir perda de grânulos
menoFes
no processo de extração e purificação, porém mediçõe� de ta
mandioca
manha granular do amido realizadas nas raízes de
desidratadas e moídas (matéria original) de igual modo, nao
revelaram a presença de grânulos com tamanho inferior a es
te. Além do mais, deve também ser considerado que o tamanho
da partícula e sua distribuição estão entre as característi
cas· que afetam mais acentuadamente o comportamento dos gra
nulos (RASPER, 1970).
Dos parâmetros abordados neste item, a morfo
logia e densidade dos grânulos de amido não evidenciaram va
riação significativa com o tempo de armazenamento e o tama
nho de grânulos não mostrando diminuição, o que poderia pre
judicar a extração industrial do amido, não constitui
tam
bém limite à utilização das raízes armazenadas.
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4.5.2.2. Hidratação e suscetibilidade do amido a agen
tes químicos e enzimáticos
Foram também detenninadas na fração amido a capacid�
de de ligação com água fria, o poder de expansão e porcentagem de so 1 Q
veis a 85°c, a ação da diastase do malte e a solubilidade em dim�
tilsulfÕxido, cujos valores obtidos constam da Tabela 10.
As análises da capacidade de ligação do ami
do com água fria exibiram porcentagens próximas às
obtidas
por GIACOMETTO (1984), porém ligeiramente superiores às
de
1
CIACCO & D APPOLONIA (1977) que foram de 105,63 e 91,0%, res
pectivamente. Este parâmetro não mostrou comportamento defi
nido durante o tempo do armazenamento estudado, nao se aju�
tando equação de regressão significativa ã ele.·
O poder de expansão e porcentagem de
solÚ
veis sao propriedades impa-rtantes, segundo LEACH et. ali;i (1959),
para mostrar a evidência das ligações àssoci•ati;vas dentro · do
grânulo, através de faixas de temperatura de empastamento. Pa
ra
esses autores, tais parâmetros são indicativos da
ex
tensão e força de associação molecular (pontes de hidrogêni�
no interior dos grânulos. De acordo com FRENO-f (1968), quando o ami_
do é empastado em água quente, os grânulos individuais expandem
e a porção mais solúvel do amido dissolve-se no meio aquoso
circundante,
podendo então ser separada dos grânulos expaQ_
<lidos por centrifugação.
A análise do poder de expansão e porcentagem
de solúveis revelou valores superiores a algumas citações da
literatura como a de KEYA & HADZIEV (1985), que encontraram
para amido de mandioca, valo res de 44,75 + 3,62 para
poder
a
de expansão e 20,34 + 1,35% para porcentagem de solúveis
85 º c de temperatura, ou a de LEACH et alii (19 59), que encoQ_
traram valores de aproximadamente 60 e 38%, respectivamente
para poder de expansão e porcentagem de solúveis à mesma te�
peratura. Se comparado com os da literatura,portanto, o ami
do nas condições deste estudo, apresentou-se com ligações in
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11, 76.

.30,40.

b

a

=

=

média de 3 determinações

média de 4 determinações

30,69

47,00

.12,02. .12,35

. 29,92

Solubilidade em dimeti1sulfÕxid6(%)'
. b ..49,83. 43,4 7 . . .4 7,84 ...39, 19

11, 83 . 11, 89.

Ação da. diastase.do malte(%)

.31,60

33,74
_Q

6

13

12,02
40,12 53,60

11, 72

30,02 31,60

64,46

49,84

12,29

32,46

64,84

5

6 7, 81

4

.67,14 ... 68,26. . 70,89. .. 65,62. 68,61

3

104,02

.. 2.

95,64 100,44

·1
100�23 ..98,91 .100,74. 103, 74

100,04

o

Solúveis a 85 c.(%) a

°

Capacidade de ligação com
ãgua fria. (%) a
~
o .
.Perda.de expansao a 85.C .
a

Anâlíses

Dias de

o

-...J

59,32

12,25

30,32

64,27

98,56

20

Tabela 10. Hidratação e suscetibilidade do amido extraído de raízes de mandioca armazenadas
... .
. .... .
a agentes qu1m1cos e enz1mat1cos.
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termas, de um modo geral, mais frágeis e também mais
solÚ
veis.
Neste experimento, para uma mesma temperatura
º
(85 C) o.u nível de energia, não foram detectadas
variações
significativas nas forças de ligação relativas para
causar
relaxamento dos grânulos de amido no decorrer do armazenamen
to das raízes, adotando-se como parâmetro a metodologia para
poder de expansão. A variação diária da solubilidade do ami
do a 85° c com o tempo de armazenamento, está registrada gra
3
ficamente na Figura 16, mostrando porcentagem mínima aos
- 4 dias ap6s a colheita.
A porcentagem de solfiveis correlacionou - se
significativamente com o teor de carboidratos solúveis
no
amido ( r = 0,848). Este fato leva a supor que o mesmo mate
rial tenha exsudado do grânulo, apenas variando em quantida
de com a temperatura da metodologia. Ambos são partícula·s menores
e solúveis de amido. Isto proporciona uma hipótese para explicar a· for
uma vez
mação de car:boidratos so_lµveis .apôs a extração do amido,

que, o método de secagem adotado submete o mesmo, em
grau
°
elevado de umidade, a uma temperatura em torno de 50 c, por
tempo prolongado. Embora SCHOCH (1964) tenha proposto a tem
peratura de 85° c como a mais adequada a estudos de sólubili
dade e expansão, um exame mais detalhado dos gráficos elabo
para
rados (LEACH et alii, 1959) mostram que isto é válido
m ilho, enquanto que para a mandioca, as variações mais acen
tuadas ocorrem entre 50 e 60° c, próximas à temperatura
de
secagem neste experimento.
A ação enzimática e a solubilidade em dimetil
sulf6xido (DMSO) são técnicas para estudo da
solubilização
do amido. LEACH & SCHOCH (1961) citam que a extensão e o mo
do de digestão do amido pelas enzimas podem esclarecer dife
renças físicas nos grânulos. De acordo com esses autores, a
digestibilidade do amido por ação enzimática parece ser uma
propriedade inerente ao mesmo , embora autores atribuam as di
ferehças que ocorrem, em grande parte, a danos durante a se
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cagem e moagem dos grânulos. O amido de mandioca é considera
do como um dos mais sensíveis à ação enzimática (LEACH
&
SCHOCH, 196l)e esta suscetibilidade sugere algum tipo de he
terogeneidade estrutural interior do grânulo,com regiões re
sistentes separadas por áreas mais abertas e acessíveis à en
zima,ou seja, estruturas porosas submicrosc6picas ou micelas
.
cristalinas fortemente associadas, separadas por
regioes
amorfas intermicelares (LEACH & SCHOCH, 1962). As estruturas
granulares não exibiram
alterações
durante o período de
a
armazenamento estudado no presente trabalho, uma vez que
ação da diastase do malte sobre o amido não exibiu variações
significativas. De acordo com GIACOMETTO (1984), todos
os
amidos apresentam-se pouco suscetíveis à ação da a-amilase a
frio (30 ° C).
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Figura 16. Porcentagem de solúveis a ss º c no amido extraído
durante o armazenamento de raízes de mandioca.

73
correlação
Foi observado neste experimento,
arnilose
significativa entre ação da diastase e teor de
com
(r = 0,8 24) e ação da diastase e capacidade de ligação
âgua (r = 0,890). A correlação entre esses dois Últimos para
do
metros deve-se ao fato de relacionarem-se à porosidade
grânulo de amido .
Quanto à solubilização do amido em DMSO,os va
lares citados na literatura por ROSENTHAL et alii (1973)para
diversas variedades de mandioca, mostram variação de 27,00 a
88,20% para um período de 25 horas de digestão, intervalo e�
te em que .se :encontram os resultados obtidos no presente experi_
As
rnento, embora para um período de 24 horas de digestão.
porcentagens de solubilização em DMSO encontradas estão pr�
Ximas àquela obtida por WOSIACKY & CEREDA (1985) para amido
de mandioca, que foi de 44,92%.
A curva de regressão para solubilidade
em
DMSO, é apresentada na Figura 17 e mostra urna tendência ini
cial de diminuição com o tempo, com o mínimo entre o 29 e 39
de
dia, seguida de aumento de suscetibilidade até o 69 dia
armazenamento.As médias encontradas para 13 e 20 dias, porém, evi
denciarn q ue esse aumento observado não é indefinido no tempo.
As diferentes taxas de solubilização, de acordo com LEACH &
SCHOCH (1962), refletem diferenças nas ligàções moleculares
no interior dos grânulos sendo que urna dissolução e fragrnen
tação mais rápida neste solvente, sugere uma estrutura mais
porosa e heterogênea. LEACH & SCHOCH (1961 e 1962)observararn
para diferentes amidos, urna correlação definida entre
os
diagramas dos grânulos para solubilidade em DMSO e os diagr�
mas de solubilização por ação enzimática da a-arnilase,ernbora
autores corno ROSENTHAL et alii (1974b) não tenham observado
correlação direta, na maioria dos casos, entre estes param�
tros ao estudarem amidos de tuberosas e leguminosas. No pr�
sente trabalho a solubilização em DMSO e a ação enzimática pela
diastase do malte (a + B arnilases) não mostraram correlação
significativa entre si.
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·· .i;igura 17. Solubilização em dimetilsulfÔxido (%) do amido ex
traído durante o armazenamento de raízes de
man
dioca.
4.5.2.3. Viscosidade da pasta de amido

-As curvas de viscosidade das pastas de amido
...
em relação ao tempo de armazenamento das ra1zes, podem
ser
observadas na Figura 18 e seus pontos críticos na Tabela 11.
Se pela determinação do poder de
expansao
nas condiç6es do estudo nao puderam ser detectadas variaç6es
nas forças associativas dos grânulos, pelos viscogramas Bra
bender puderam ser observados dois padr6es distintos de com
portamento quanto ao formato das curvas e valores de viscosi
dade. O primeiro, representando pelas amostras de O a 5 dias,
cujas curvaturas no pico de máxima são mais acentuadas e os
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Figura 18. Viscogramas Brabender de pastas a 6% (pH 6,0) de amido extraídos durante
o armazenamento de raízes de mandioca.
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510
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590
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355

370

3

540

1030

360

590

2

360

540

30 .min.1

e

1000

1080

O min.

90

355

375

380

450

470

460

600

550

500

5o
O min.

0

Viscosidade (U.B.)

1

o

mazenamento. máxima

Dias de Ar

º

c

425

445

480

550

575

560

650

620

640

62,5

62,5

63,0

63,0

62,5

63,0

63,0

63,5

63,5

63,0

63,0

75 ,o

50

70

70

75 ,o
78,0

95

72 ,o

90

90
73,0

62,5

70,5

230
70,5
63, O

190
71,5

62,5

61,5
62,5

140

70,0

62,0

de máxima

°'
--.J

Viscosid� retrogradação

Tendência à

61,5

30.min. gelatinização

o
Temperatura ( C)
Inicio de
Empastamento

Tabela 11. Pontos críticos de viscosidade das pastas de amido extraído de raízes de mandioca
armazenadas (6%, pH6,0)
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valores de viscosidade na maior parte dos pontos críticos do
viscograma mais elevados. O segundo, representado
pelas
amostras de 6, 13 e 2 0 dias de armazenamento, que apresent�
ram curvas no ponto de viscosidade máxima mais arredondados
e valores menores nos pontos críticos. Os picos mais acentua
dos de viscosidade indicam maior fragilidade dos
grânulos
que, muito inchados quebram-se sob a contínua agitação meca
nica do Brabender durante o aquecimento, correspondendo
a
quebra na estrutura granular (ROSENTHAL et alii, 1973) e tam
bém maior homogeneidade no rompimento dos grânulos. Já os Pi
cos mais arredondados podem ter ocorrido devido à maior
re
sistência dos grânulos ao inchamento no final do período de
�rmazenamento ou ao equilíbrio entre taxa de absorção
de
água e rompimento dos mesmos. Essas alterações de viscosida
de também são encontradas na literatura, como em
PACHECO
(1952), que observou curvas de viscosidade dos lotes armaze
nados por 1, 2 e 3 dias sendo progressivamente modificadas,
no entanto, não necessariamente para pior. FERREIRA
(1986)
também verificou alterações nos formatos das curvas viscogri
ficas, com a formação de patamar nas amostras a partir de 2
dias de armazenamento sob condições ambientes.
No processo de aquecimento os grânulos de ami
do ao começar a inchar ocasionam aumento perceptível na vis
de
cosidade. As temperaturas de início de gelatinização e
º
empastamento das amostras ocorreram entre 61,5 - 63,0 c
e
º
62,0 e 63,s c, respectivamente, exibindo esses valores em or
dem crescente do dia da colheita até os 6 dias de
armazena
mento. A temperatura de gelatinização aproxima�se do valor
obtido por VITTI (1965/66) para esta mesma cultivar, que foi
et alii (1971), que foi
de 61 ° c ou da encontrada por PARK
°
de 63 c para amido de mandioca comercial. Para
temperatura
de empastamento, ROSENTHAL et alii (1974a) enccntraram valores
entre 62 a 66,s º c para diversas cultivares de mandioca estu
dadas. Estes autores citam também os padrões de Stanley Co
firma importadora de amido, que exige temperatura de empast�
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mento entre 62 e 68 ° c.
Os amidos que empastam ou gelatinizam em tem
peraturas mais altas evidenciam maior grau de associação nas
zonas amorfas dos grânulos (ROSENTHAL et alii, 1973). FERRE.!_
RA (1986) também observou aumento na temperatura de empast�
mento do amido com o armazenamento das raízes, sugerindo ser
resulta
este um parâmetro que reflete a deterioração, pois
em urna inibição do inchamento do grânulo, necessitando
de
maior quantidade de energia para a entrada de água e disten
ção da amilose no interior do mesmo. BARHAM & WAGONER (1946)
observaram que naqueles amidos cujos grânulos estavam igual
gelatinização
mente disponíveis para inchamento, a taxa de
deveria ser maior quanto maior a densidade. Os dados obtidos
por estes autoris, com batata-doce evidenciaram que a densi
dade deste amido variou diretamente com a taxa de gelatiniza
ção em diferentes estágios de armazenamento para cura. Segu!!_
do esses autores, diversos fatores po.dem influir sobre a taxa
de gelatinização, que é governada diretamente pelo diâmetro
de
do grânulo e densidade, e indiretamente pela capacidade
retenção de água, quantidade de substâncias orgânicas adsor
labilidade ao álcali. As substâncias orgânicas ad
vidas e
sorvidas ao grânulo influenciam a taxa de gelatinização por
exercer algum tipo de controle sobre a taxa na qual a
agua
torna-se disponível para inchamento.
Os valores de pico de máxima encontrados nes
te experimento variaram. de 830 a 1140 U.B. durante o armazena
rnento e estão próximos àqueles citados na literatura,
como
por ROSENTHAL et alii (1979) que encontraram 820 a 1075 U.B.
para pastas ã mesma concentração e pH ,ao estudarem
algumas
variedades cultivadas no estado de São Paulo, porém,
estão
acima dos valores encontrados por VITTI (1965/66) para a cul
tivar Branca de Santa Catarina, que foram de 730 - 750 UE.De
p�
qualquer forma, estes valores superam as exigências de
drões intencionais, como o da General Foods Co, que segundo
ROSENTHAL et alii (1979) é de, no mínimo, 400 U.B.
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As tendências seguidas pelos valores de pico
aumento
de viscosidade máxima com o armazenamento foram de
inicial, seguida de decréscimo atê o final do período. O Pi
co de viscosidade da pasta de amido extraído das raízes arma
zenadas por 4 dias foi mais elevado que os demais para a me�
ma concentração utilizada. Do ponto de vista econômico, isso
representa menor quantidade de fécula de raízes armazenadas
por 4 dias para obter igual valor de viscosidade máxima
e
portanto, para esse parimetro não se pode dizer que o armaze
namento de raízes limita sua utilização.
.
ocorrenc1a
Foi verificado também atraso na
do pico de viscosidade máxima com o tempo, isto ê, o fenôme
no foi obtido a temperaturas progressivamente maiores, mui
to embora estes valores (70 - 78 ° C) estejam pr6ximos da fai
°
xa prevista pela General Foods Co, que ê de 73 - 87 C, cita
da em ROSENTHAL et alii (1979).
A viscosidade das amostras durante o período
°
de 30 minutos a 90 c, com agitação mecânica constante, alte
rou-se de modo semelhante. Este fato revela que o
armazena.
mentp não interferiu na estabilidade das pastas durante o co
zimento.
A tendência à retrogradação das
moléculas,
quando medida no viscograma pelo resfriamento da pasta
de
º
90 a so c, mostrou aumento no início do armazenamento ( atê
2 dias), seguida de diminuição com o tempo, alterações estas
que podem ter sido influenciadas pelos valores acentuadamen
te decrescentes da viscosidade medida nesses pontos.
O aumento verificado na viscosidade durante os
30 minutos a 5 o º c, com agitação, foi pequeno para todas as amostras.
Isto indica que o armazenamento das raízes não afetou a esta
bilidade das pastas de amido a frio.
A comparação com outros padrões ou normas intemacio
nais ê difícil.uma vez que a verificação da viscosidade das pastas de
amido está relacionada a programações de tempo e de temperatura Bra
bender específicas (SILVEIRA & CEREDA, 1987). Estas program�
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çoes diferem entre si e também da utilizada neste experime�
to, que é ajustada para as características do amido de mandioca.
De um modo geral, as propriedades viscográfi_
cas das pastas de amido evidenciaram alterações
acentuadas
com o armazenamento das raízes. As explicações sugeridas p�
ra o fato, como a de MOSS & MISKELLY (1984) que atribuem
o
governo da viscosidade primariamente à proporção amilose
e
amilopectina, não aplicam-se ao presente trabalho visto que
não foi detectada variação significativa para àmilose com o
tempo de armazenamento. De acordo com FERREIRA (1986) ,a cri�
talização dos polímeros na formação do grânulo é
diferente
mesmo para teores semelhantes de amilose, resultando padrões
de viscosidade diferentes. O autor observou que os teores de
amilose e as dimensões dos grânulos de amido não foram sufi
cientes para explicar os diferentes padrões de viscosidade e
consequentemente elucidar alterações decorrentes do armazena
menta pós-colheita de raízes de mandioca.
Por ser a viscosidade o parâmetro mais utili
zado no estabelecimento das aplicações práticas para o amido,
seria importante determinar o limite de utilização pósco
lheita das raízes de mandioca, com base em suas
alterações
com o tempo. Pode-se afirmar, pelos resultados obtidos, que
hâ alteração de viscosidade Brabender da fração amido
ex
traído ã medida que progride o armazenamento. Não se pode di
zer, entretanto, que essas alterações sejam desvantajosas
porque os padrões nacionais e internacionais variam com
o
destino a ser dado ao amido. A desuniformidade no lote resul
tante dessas alterações, é porém, fator negativo no aspecto
comercial.
4. 5. 3. 4. Cor do amido

II

cozido", transparência, sinére

se e elasticidade do gel

As avaliações de cor, transparência e
se do gel podem ser observadas pela Tabela 12.
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Tabela 12. Cor, transparência e sinérese do gel de amido extraído de raízes de mandioca
zenadas.
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A cor e transparência do gel de amido sao ca
racterfsticas essenciais, principalmente para uso industri
al, sendo de grande valor estético para os produtos
acaba
dos. A cor é um dos atributos de qualidade exigido pelo co
ex
mércio externo e, nesse sentido, a avaliação do amido
traído no decorrer de todo o processo de armazenamento, se
gundo as exigências do CONCEX (1971) para este parâmetro
confere-lhe a classificação de tipo 1 ou A. Pode ser obser
vada, entretanto, tendência a alterações negativas na
cor
(da 9A1 para 11A1 ) durante esse período, o que ainda assim
não mudaria sua classificação. Uma variação de cor,tendendo
em
para o cinza-azulado, foi observada por PACHECO (1949)
uma das usinas estudadas, associada por ele à ocorrência fre
quente de estrias azuladas à entrada do lavador, devidas à
excessiva demora na industria�ização das raízes. Posterior
mente, PACHECO (1952) estudando amido extraído de ·raízes ar
cor
mazenadas por 1, 2 e 3 dias, observou modificações na
39
ap6s cozimento, com tonalidades indesejiveis no 29 e
dias.
A avaliação da transparência dos géis de ami
do em espectrofotômetro, apresentado na Tabela 12,
mostra
que, de um modo geral, este atributo aumentou com o resfria
mento da pasta e também com a leitura após 24 horas, eviden
ciado pela diminuição dos valores de absorbância.
Das 3 leituras para transparência do gel de
amido, mostraram variações significativas com o tempo
de
o
armazenamento aquelas efetuadas no gel a quente (70 C) e no
gel a frio (24 horas ap6s). Pela Figura 19, ambos exibiram
tendência a aumento de absorbância, o que denota a influên
eia do tempo de armazenamento das raízes em diminuir
a
transparência do gel, e que GREENWOOD (1964 ) explica ·ser de
vido a uma série de fatores como a ocorrência de retrograd�
ção, pH e concentraçiq de sais.
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Figura 19. Transparência dos géis (absorbância a 650 nm) de
amido extraído durante o armazenamento de ra1zes
de mandioca.
A transparência dos géis de amido pode ainda
ser observada mediante fotografias nas Figuras 20 e 21.
Es
tas fotos evidenciam a existência de diferentes graus
de
transparência/opacidade entre as amostras.
Quanto a este parâmetro, uma maior ou
menor
qualidade
transparência não é indicativo de melhor ou pior
do amido, pois depende da finalidade de uso pretendida. É p�
rem indesejável o fato do nível de qualidade tornar-se desuni
forme com o armazenamento.
A avaliação da sinérese do gel de amido
ex
traído durante o armazenamento das raízes nao evidenciou al
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terações

significativas.
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Figura 20. Transparência dos géis de amido (a quente) extraf
do durante o armazenamento de raízes de mandioca.
A medida da elasticidade dos géis de amido é
apresentada na Figura 22. Após repouso de 24 horas, observa
diz
-se que os géis têm sua elasttcidade aumentada. No que
respeito aos tempos de armazenamento, observa-se também cer
to aumento do parâmetro, representado por picos menos agudos
e pela dificuldade do gel em restauraT a forma primitiva do
corte.
A retrogradação das pastas de amido pode
re
sultar nos seguintes efeitos: tendência das pastas de amido
ao espessamento e ao aumento de viscosidade com o resfriamen
to e envelhecimento; desenvolvimento de turbidez e opacidade;
tendência a formar géis rígidos; formação de "películas" em
pastas quentes; formação de agregados insolúveis, que podem
precipitar e sinérese de igua da pasta (SWINKELS, 1985). No
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A FRIO

Figura 21. Transparência dos géis de amido (24 horas após)e�
traído durante o armazenamento de raízes de
man
dio ca.
presente experimento, a tendência à retrogradação,
quando
avaliada a partir de dados do viscograma, mostrou diminuição
deste parâmetro com o tempo porém não o suficiente para alt�
rar a opacidade das amostras, que exibiu aumento nesse per1�
do ou influenciar a sinérese do gel, que não mostrou compo�
tamento definido com o armazenamento.
De acordo com SWINKELS (1985), os fatores im
portantes na promoção da retrogradação são: altos teores de
amilose, altos teores de lipÍdeos e pequeno tamanho molecular
da amilose. Destes, os dois primeiros não se mostraram signifi
cativos com o tempo e o Último fator não foi analisado,porém
amilose/amilopectina
e tendência a retrogr�
a relação
dação no tempo ,mostraram correlação significativa (r = -0, 830).
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Figura 22. Viscoelasticidade dos géis de amido extraído durante o armazenamento de
raízes de mandioca, onde A representa gel a quente e B gel a frio
(24
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Desse modo o e�eito do armazenamento sobre
tendênci a ã retrogradação não chega a ser um de feito. Em
ral as indústrias de alimentos usam misturas de amido de
reais e raízes para minimizar os efeitos extremos de
bos. Com grande frequência o uso de fécula de mandioca
faz por apresentar géis ma i s transparentes e mais viscosos.

a
g�
ce
am
se

4.6. Considerações gerais
Uma v ez que os fatores genéticos não são
os
Únicos a determinar a suscetibilidade ou resistência de wna
dada variedade de mandioca ao armazenamento, mas também sua
interação com o ambiente, antes e ap6s a colheita, fica difí
cil expressar o grau de suscetibilidade absoluta da
mesma.
Nas condições do presente estudo, a cultivar Branca de Santa
Catarina a presentou-se como resistente ao armazenamento, Fo
ram observada�
alterações nas rafzes, porém não
acentua
das, o que pode ter ocorrido pelo fato da temperatura de ar
rnazenamento utilizada neste experimento (20 ° C), média da re
gião centro-sul na época da colheita das raízes, situar- se

próxima às condições de refrigeração, visto que foi relatado a ocorrên
eia de transtornos metabólicos nas mesmas a 12°c (CZYHRINCIW & JAFp]j,
1951). Ressalva-se também que experimento instalado em laboratório ga
nha na possibilidade de controle das variáveis, porém,por essa mesma r�
zão, distancia-se das condi ç õ·es reais de urna i ndústria nos pro
ce ssos de colheita, armazenamento e extração .
De um modo geral, as alterações
ofuser vadas
até o 6 9 dia de armazenamento foram dev idas ã fisiologia da
também
pr6pria raiz e apôs esse período, foram ocasionadas
por microrganismos ,, detectados medi ante exame superficial do material.
Mlito embora alterações fossem evidenciadas no período de armazenamento
estudado, não foram suficientes para alterar as propriedades estudadas da
fração amido de forma a comprometer seu uso industrial.
Tentati v asvisando relacionar alterações
nas
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raízes e no amido com manifestações de sintomas visíveis mos
traram que os parâmetros significativos para grau de deterio
ração foram os mesmos significativos para tempo de armazena
mento, além do que alterações foram verificadas mesmo antes
do aparecimento de sintomas visíveis.
As variações observadas nas análises realiza
das nas raízes devem-se, em parte, ao fato de ser grande
a
variabilidade apresentada pelas mesmas e para a fração amido,
pode-se considerar a citação de GREENWOOD (1976), para quem
ami
não é possível obter muita generalização a respeito de
dos, já que os grânulos possuem individualidade bem definid�
Para o mesmo autor, a morfologia externa apenas, não é carac
terística suficiente para permitir sua classificação botâni
ca, e cada grânulo em uma população poder ser Único e
dife
rir de seus vizinhos em termos de propriedades e
estrutura
fina.
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5,

CONCLUSOES

Da cultivar industrial de mandioca Branca de
Santa Catarina armazenada sob as condiç6es do presente est�
do (20° C, 60% U.R. e com pequeno nfimero de danos mecânicos),
pode-se concluir:
1. A cultivar apresentou-se resistente ao armazenamento.
2. Apesar das raízes exibirem certo grau de deterioração vi
sível, essas manifestaç6es não alteraram de forma compr�
metedora sua composição química e, principalmente, o teor
de amido, componente de interesse industrial das mesmas.
3. Quanto à qualidade (constituição e propriedades) do ami
do extraído de raízes armazenadas, os parâmetros estuda
dos não apresentaram alteraç6es que pudessem ser conside
radas impecilho à sua utilização. Isto porque os padr6es
nacionais e internacionais de qualidade variam com o des
tino a ser dado ao amido.
4.. A desuniformidade entre lotes de amido, resultante
das
alteraç6es ocorridas constitui, entretanto, fator nega
tivo sob o aspecto comercial.
5. Apesar das condições utilizadas neste experimento serem
diferentes das de indGstria, as alteraç6es observadas não
possibilitaram definir um limite de utilização em função
do armazenamento da matéria-prima.
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