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PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO PARA O POLVILHO AZEDO 

RESUMO 

Autora: KELL Y CRISTINA MAEDA 

Orientadora: Prof. MARNEY PASCOLI CEREDA 

O polvilho azedo é elaborado através de tecnologia artesanal, que 

gera um produto desuniforme e de difícil padronização. Como produto 

tradicional, é produzido nos Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa 

Catarina e comercializado no Brasil todo. Como a produção de pão de queijo e 

biscoito de polvilho tem ganho interesse por parte dos industriais, razão pela 

qual tem-se exigido do produto padrões de qualidade em nível nacional. A 

legislação brasileira não acompanhou estas mudanças. Datando de 1978, a 

última regulamentação traz limites irreais para o produto comercial, 

estabelecidos sem base técnica. Por este motivo o presente estudo teve como 

finalidade propor uma classificação em nível nacional para o polvilho azedo. 

Baseado nas análises físico-químicas e de qualidade de 52 amostras de 

polvilho azedo das safras de mandioca de 1996 das principais regiões 

produtoras. De acordo com os resultados obtidos 58% das amostras de 

polvilho azedo excederam o valor de 14% de umidade estabelecido pela 

legislação e 52% das amostras excederam o valor máximo de acidez titulável 

permitido pela legislação de 5,00 ml de NaOH N/100g de amostra. Esses 

teores elevados de umidade e acidez não afetaram a qualidade do produto 

final ou seu armazenamento, conforme os resultados de análises de qualidade 

de expansão ao forno e atividade de água. Em relação a quantidade de cinzas 

98% das amostras apresentaram valores menores que o estabelecido pela 

legislação de 0,5%. Os resultados de colorimetria apontaram dominância do 

amarelo e do vermelho nas amostras de polvilho azedo. Entre os ácidos 



orgânicos o ácido láctico esteve presente em maior quantidade (0,42 g/1 00g), 

seguido dos ácidos butírico (0,06 g/1 00g) e acético (0,02 g/1 00g). Nas 

amostras do Estado de Santa Catarina foi detectado maior número de 

sujidades e nas do Estado de Minas Gerais maior quantidade de material 

arena-terroso. Enfatiza-se que 100% das amostras de polvilho azedo 

apresentaram valor médio de 0,57 de atividade de água, o que impede o 

desenvolvimento de grande parte dos microrganismos, garantindo a vida de 

prateleira por período prolongado. Ao considerar os resultados obtidos de 

expansão ao forno e o universo das amostras estudadas, foi possível propor 

uma classificação em nível nacional em três tipos A, B e C. Onde o tipo A 

( 10%) abrange os polvilhas de qualidade extra, o tipo B (80%) os polvilhas de 

média qualidade e o tipo C ( 10%) de qualidade inferior. A classificação 

proposta implica em alterar alguns dos limites estabelecidos pela legislação 

em vigência. A maior parte das amostras ultrapassa o limite estabelecido, é o 

caso da acidez que caracteriza o produto como ácido, o que não prejudica a 

qualidade. Outro aspecto que deve ser considerado é a atividade de água, que 

estabelece se o produto comercializado está apto ou não a manter suas 

qualidades iniciais durante o armazenamento e comercialização a longo prazo. 

Por outro lado sugere-se a inclusão da expansão como análise para avaliar a 

qualidade do polvilho azedo. 



PROPOSE OF CLASSIFICATION TO THE FERMENTED CASSAVA 

STARCH 

xii 

Author: KELL Y CRISTINA MAEDA 

Adviser: Prof. MARNEY PASCOLI CEREDA 

SUMMARY 

The fermented cassava starch is made through artistic technique, 

whích generates a desuniformed product of dífficult pattern. As a tradítional 

product, it is produced in the states of Minas Gerais, Paraná and Santa 

Catarina and traded all over Brazil. Since the cheese bread and the fermented 

cassava starch biscuits production has become interesting for the 

busínesspeople, it has been requíred from the products, national standards of 

quality. However, the Brazilian legíslatíon díd not follow those qualíty changes. 

The last regulation, which bríngs irreal límíts to the product and was established 

without any technical basis, dates back to 1978. Thus, the aim of the present 

study is to propose a nantional level classificatíon to the fermented cassava 

starch, based on the physical-chemícal and quality analysis of 52 fermented 

cassava starch samples of the 1996 cassava harvest from the main production 

regions. According to the obtained results, 58% of the fermented cassava 

starch samples exceeded the 14% de humidity value estabilished in the 

legislation and 52% of the samples exceeded the maximum acidity value 

allowed by the legislatíon of the 5 mi de NaOH N/1 00g of sample. These 

contents high-graded by humidity and acidíty did not affect the quality on the 

final product nor its storing, according to the results of expansion quality 

analysis on the oven and water activity. ln relation to the ash quantity, 98% of 

samples presented values lower than the of 0.5% established by the 

legislation. The results of colorimetric pointed out dominance of yellow and red 



on the fermented cassava starch samples. Among the organíc acids, the lactíc 

acíd was ín higher quantity (0.42 g/1009), followed by the butiríc (0.06 g/1009) 

and acetic (0.02 g/100g) acids. The samples from the Santa Catarina state 

presented hígher quantitíes of the filth; except for the material sandy-carthy 

which was found in higher quantity on the samples from the Minas Gerais 

state. lt is emphasized that 100% of the fermented cassava starch samples 

presented na average value of 0.57 of water activity, which impedes the 

development of great part of microrganisms, guaranteeing shelf life for a long 

period. When considering the obtained results of oven expansion and the 

uníverse of the studíed samples, it was possible to propose a antianal levei 

classífication of three types: A, B and C, in which the type A (10%) includes the 

high quality fermented cassava starch, type B those of medium quality and the 

type C those of inferior quality. The proposed classification implies that some of 

the established limits by the legislation in force are altered. Most of the samples 

surpassed the established limít; in the case of the acidity that characterizes the 

product as acid, that does not damage the quality. Another aspect that should 

be considered is the water activity, which establishes whether the trading 

product is able or not to maintain íts prime qualítíes during the long term storing 

and trading. On the other hand, it is suggested that the expansion as analysis 

to evaluate the qualíty of the fermented cassava starch ís included. 
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1. INTRODUÇÃO

A fécula de mandioca pela legislação brasileira, recebe também a 

denominação de polvilho. O polvilho azedo é um tipo de amido modificado por 

processo de fermentação e secagem solar, apresentando por isso 

características bem diversas do polvilho doce. 

O polvilho azedo ainda é produto regional. Embora de preparo 

artesanal seu volume de produção já era grande em 1978, nos Estados de 

Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e São Paulo (Temes et ai, 1978), onde 

era fabricado por grande número de pequenas indústrias rurais. Vilpoux ( 1997) 

baseando-se em dados recolhidos no final de 1996, em entrevistas com 26 

empresários e entidades de pesquisa e extensão nas diferentes regiões de 

produção, observou que a produção brasileira de polvilho azedo apresentou 

um grande crescimento nesses últimos anos, principalmente devido ao 

aumento de consumo de pão de queijo. Tradicionalmente o polvilho azedo era 

produzido nos Estados de Minas Gerais e Santa Catarina, na região vizinha ao 

Rio Grande do Sul. Nos últimos anos a produção do Paraná cresceu muito, 

ocupando uma fatia de mercado cada vez maior. Devido à necessidade de 

diversificação da produção das fecularias, o polvilho azedo oferece uma 
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alternativa de baixo custo de instalação à produção de amidos modificados. 

Frente à crise das empresas de farinha, muitas indústrias aspiram a uma 

conversão da planta de processamento para produção de polvilho. A produção 

de polvilho azedo está atraindo cada vez mais empresários e investidores. 

Segundo Cereda (1987), desde essa época não há problemas na 

comercialização do produto, devido à grande procura pelo consumidor 

principalmente para ser utilizado em produtos de confeitaria na forma de 

biscoitos, sequilhos, pão-de-queijo, bolos, etc. É insubstituível no preparo de 

biscoito salgado que caracteriza-se por ser um produto muito leve e volumoso, 

resultado da expansão do polvilho azedo no forno. A confecção do biscoito de 

polvilho é, até o momento, o principal teste de qualidade existente aceito por 

todos os usuários e produtores. Esse fato justifica a busca de índices de 

qualidade para o polvilho azedo comercial. Existem atualmente estudos de 

duas metodologias que determinam a qualidade do polvilho azedo através da 

análise de expansão ao forno. A metodologia prática adotada como método 

rápido segundo Nunes; Cereda (1994), é uma análise de baixo custo, acessível 

aos pequenos e médios fabricantes que não conseguem adquirir equipamentos 

mais sofisticados. Esta metodologia necessita apenas de uma pessoa treinada 

para realizar a análise. Já a metodologia instrumental adaptada por Cereda 

(1983a) da American Association of Cereal Chemistis (1975) e readaptada por 

Nunes; Cereda (1994), utiliza o aparelho Farinógrafo Brabender que tem como 

base uma formulação padrão para biscoitos estabelecida por Cereda (1983a). 

É uma metodologia mais demorada que necessita treinamento especializado 

do analista e o uso de um equipamento com custo elevado. 

A análise de expansão ao forno é imprescindível para averiguar a 

qualidade do polvilho azedo. A qualidade depende também da conservação do 

produto e de sua higiene. A legislação não dispõe de uma classificação do 

polvilho azedo segundo os índices de qualidade. Pela legislação a acidez é a 

única análise que distingue o polvilho azedo da fécula ou polvilho doce. Como 
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o polvilho azedo é produzido de forma artesanal, e sendo o produto utilizado

em todo o território brasileiro, é preciso estabelecer uma classificação em 

termos de expansão ao forno, sujidades, cinzas, umidade, granulometria, 

colorimetria, ácidos orgânicos, etc. Fora o Estado do Paraná, onde grandes 

empresas convivem com empresas de pequeno e médio porte, as indústrias de 

polvilho azedo dos Estados de Santa Catarina e Minas Gerais são na grande 

maioria de pequena dimensão. Neste trabalho procurou-se estabelecer uma 

proposta de classificação em nível nacional. Foram estabelecidos as variações 

consideradas adequadas por região, dos índices de qualidade e físico

químicos, a partir de 52 amostras de polvilho azedo produzidas nos três 

principais Estados produtores brasileiros: Paraná, Santa Catarina e Minas 

Gerais. 



4 

2. REVISÃO DE LITERATURA

O polvilho azedo como é um produto obtido por fermentação 

natural e é muito valorizado na confecção de biscoito salgado de polvilho. 

Muitos aspectos importantes estão relacionados a estas funções. 

2.1. Caracterização do setor produtivo 

As regiões de produção de polvilho azedo em Minas Gerais são 

localizadas em áreas montanhosas, com terras difíceis de cultivar e de baixo 

rendimento da cultura de mandioca. Essa situação apresenta desvantagem 

em comparação as empresas do Paraná, localizadas em centros mais 

favoráveis para a cultura. Os principais clientes do setor são as padarias, que 

compram o polvilho azedo para fazer pão de queijo e biscoitos. As vendas de 

polvilho azedo predominavam no Estado de Minas Gerais, o que se explica 

pela localização das empresas, mas também pelo fato de haver forte tradição 

cultural de consumo de pão de queijo e de biscoito. O segundo mercado de 

polvilho azedo em importância é o Estado de São Paulo, atendido por 34,5% 

das empresas, seguido do Rio de Janeiro e Goiás atendido por 6,9% cada um 
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e Brasília por 3,4% das empresas. Nos últimos anos, a produção do Paraná 

cresceu muito, ocupando a fatia de mercado cada vez maior em detrimento 

das regiões mais tradicionais. No Estado de Santa Catarina 35 empresas 

produzem por ano em termos de 7.200 toneladas, no Paraná 26 empresas 

produzem cerca de 18.000 t/ano e em Minas Gerais uma estimativa de 100 

empresas produzem perto de 15.000 t/ano (Vilpoux, 1997). 

2.2. Legislação 

Enquanto a legislação brasileira apresenta limites e 

classificações bastante detalhados para a fécula de mandioca ou polvilho 

doce, o polvilho azedo apresenta limites irreais estabelecidos sem base 

técnica. O CONCEX (Conselho de Comércio Exterior do Banco do Brasil), 

estabeleceu na Resolução nº 66, anexo 11 ( de 14. 05. 71) as especificações 

para três tipos de amido (polvilho doce) para exportação: tipo A ou 1, tipo B ou 

2 e tipo C ou 3. Essa classificação visava os padrões das indústrias 

importadoras e não levava em consideração as condições de produção e uso 

no Brasil. A mesma literatura cita normas e limites para "sagu" de mandioca 

ou tapioca. Não há referências a polvilho azedo. 

Scholz (1971 ), em estudos sobre aspectos industriais da 

mandioca no Nordeste propôs um programa para melhorar a fécula brasileira, 

baseando-se em especificações federais norte-americanas, nas quais "o 

produto deverá ser elaborado de fécula extraída de raiz de mandioca, de 

acordo com o melhor sistema comercial sob condições rigorosamente 

sanitárias. O produto deverá ser de cor brilhante, limpo e isento de detritos ou 

de outra matéria estranha". Não há referências sobre polvilho azedo ou outro 

produto fermentado típico do norte e nordeste, tais como carimã, farinha 

d'água ou puba. 
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Radley, citado por Ostertag ( 1993) publicou em 1976 uma tabela 

especificando os diferentes critérios de qualidade da fécula de mandioca. 

Essa tabela obtida do "Tapioca lnstitute" é específica para a fécula e produtos 

granulados. lngram (1975) citado pelo mesmo autor relatava a existência de 

uma consciência crescente da necessidade de uma normalização nacional e 

internacional dos produtos processados de mandioca para o comércio 

internacional. 

Dos padrões existentes no Brasil, Silveira e Cereda (1987) 

consideraram o do CONCEX (1971) como o mais conhecido. Existem também 

as Normas Técnicas Relativas a Alimentos e Bebidas estabelecidas de início 

para o Estado de São Paulo e adotadas em seguida pelo Governo Federal 

(Brasil, 1978). Essas normas delimitam a qualidade geral dos amidos e 

féculas a serem utilizados na produção de alimentos e bebidas. E esclarecem 

que o termo polvilho é específico para designar a fécula de mandioca, que por 

sua vez poderá ser classificada em doce ou azedo, tendo em vista apenas sua 

acidez, que não deverá ser maior que 5,0 ml de NaOH N/1009. Os demais 

limites são iguais para ambos os produtos. As especificações para a fécula 

de mandioca de acordo com essas normas são 

Características gerais: 

- Os amidos e féculas deverão ser fabricados a partir de matérias-primas sãs

e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. 

- Não poderão estar úmidos, fermentados ou rançosos.

- Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido

entre os dedos. 

Características físico - químicas 

- Umidade máxima(% p/p) - 14,0.

- Acidez máxima em ml de solução Na OH N (% p/p) - 1 , O para fécula e no

máximo 5,0 para polvilho azedo. 

- Amido mínimo (% p/p) - 80,0.



- Resíduo mineral fixo máximo (% p/p) - 0,5.

Características microbiológicas: 

- Contagem padrão em placas: máximo de 5,0 x 104/g.

- Bactérias do grupo coliformes de origem fecal: ausência em 1,0g.

- Clostrídios sulfitoredutores (a 40ºC): máximo de 2,0 x 10/g.

- Staphylococcus aureus: ausência em O, 1 g.

- Salmonelas: ausência em 25,0g.

- Bolores e leveduras: máximo de 5,0 x 1 o3/g.

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: 

- Ausência de sujidades, parasítos e larvas.

7 

Embora seja também produzido em outros países da América 

Latina que não o Brasil, o Paraguai, Bolívia, Equador e Colômbia são países 

ainda menos aquinhoados em relação a legislação específica para a fécula de 

mandioca fermentada. 

2.3. Estado da arte da produção comercial do polvilho azedo 

Segundo Cereda (1987), o polvilho azedo é obtido pela 

fermentação de polvilho doce, podendo também ser produzido da fécula 

recuperada do liquido de prensagem da massa ralada, como sub-produto da 

fabricação de farinha de mandioca e de raspas. A maioria dos produtores 

inicia o processamento pela raíz de mandioca, embora haja muitos que 

fermentem o polvilho doce extraído e armazenado durante a safra de 

mandioca. Os produtores estão em pleno acordo de que as raízes devam ser 

processadas em prazo máximo de 24 horas da colheita, após o que a película 

corticácea (pele) não se destaca com facilidade, proporcionando raízes mal 
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descascadas e polvilho de má qualidade. As raízes são lavadas, 

descascadas, raladas e submetidas à extração, onde separa-se o bagaço 

(massa) que contém as fibras e o "leite" de fécula onde os grãos de amido 

estão em suspensão. O "leite" de fécula passa por peneiras de malha fina 

( estacionárias, vibratórias ou rotativas) onde separam-se as fibras mais finas. 

A permanência dessas fibras e sua influência no processo fermentativo são 

sujeitos a controvérsias. O processo de purificação poderá também incluir 

decantação em tanques de alvenaria ou chicanas (labirintos) revestidos de 

cerâmica ou com divisórias de madeira, ou ainda, o uso de centrífugas. A 

fécula purificada é transferida para tanques de fermentação. Esses podem 

estar cobertos ou não, enterrados, semi-enterrados ou elevados, ou ainda, 

desde cochos de madeira a tanques de alvenaria, revestidos ou não. Os 

revestimentos mais comuns são a cerâmica, lajota, ladrilho e azulejo. No caso 

de tanques de alvenaria, é prática comum revesti-los de plástico preto, para 

evitar que o desenvolvimento de acidez solte areia da argamassa, que irá 

passar para o produto fermentado. Os ácidos produzidos atacam os 

interstícios do revestimento aplicado, de modo que torna-se necessário 

reformar os tanques na entre-safra. 

Segundo Cereda (1987), em Minas Gerais a fécula deve 

permanecer em tanques de fermentação, sob uma camada de água, que no 

início chega a 20 cm e vai secando à medida que o tempo passa. O tempo 

necessário para que a fermentação se complete é variável de 3 dias (D'aro, 

1937; Gravatá, 1940; Albuquerque, 1961) a 20 dias (Figueiredo, 1936; 

Maravalhas, 1964; Silveira, 1956). Nas regiões tradicionais produtoras de 

Minas Gerais, entretanto, a fermentação leva de 30 a 40 dias, chegando a 60 

dias no início da safra. Alguns produtores costumam usar como inóculo o 

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

um pouco de fécula fermentada. Outros inóculos usados, são grãos de milho 

ou fubá e suco de limão, que são colocados no fundo do tanque, envoltos em 
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sacos. Enquanto o primeiro tipo de inóculo é vantajoso, a acidificação artificial 

é temporária e não produz polvilho azedo de boa qualidade (Cereda 1987). 

Quer tenha início na microflora do inóculo, meio ambiente ou 

matéria prima, a fermentação sempre apresenta sinais visíveis após poucos 

dias, com formação de bolhas e espuma na superfície, relatados por Leme 

( 1967). Para alguns autores essas bolhas caracterizam o final do processo 

fermentativo. A fermentação caracteriza-se pelo abaixamento do valor do pH, 

com produção concomitante de ácidos orgânicos e compostos aromáticos, 

Cereda (1987). 

O final da fermentação não é fácil de ser constatado. A formação 

de bolhas na superfície, embora adotada por alguns autores (Figueiredo, 1936, 

Maravalhas, 1964; Silveira, 1956), não marca o final da produção de ácidos, 

que ocorre até 2/3 do tempo total de fermentação. Segundo Cereda (1987), 

alguns produtores têm seus próprios critérios, avaliando a superfície da massa 

em fermentação no tanque ou mesmo a acidez na boca. O valor do pH na 

massa de polvilho em fermentação cai a valores entre 3,0 e 3,5, chegando 

mesmo a 2,5, provavelmente inibindo o processo fermentativo. A massa 

fermentada tem características diferentes da fécula doce. De insípida, passa a 

apresentar cheiro característico e sabor ácido. Em regiões produtoras pode-se 

identificar o odor do ácido butírico (regiões quentes) ou do ácido láctico 

(regiões frias) ou mesmo o aroma de abacaxi maduro, característico de fungos 

que crescem no líquido sobrenadante de tanques cobertos. Também muda a 

consistência do polvilho, tornando-o macio e friável. Uma vez completa a 

fermentação deixa-se secar a superfície dos tanques até que o polvilho fique 

com umidade ao redor de 30 - 50%, com consistência e aspecto de queijo. 

Pode também ficar armazenado no próprio tanque, para ser comercializado na 

entre-safra, desde que permaneça água sobrenadante. Caso contrário haverá 

oxidação e a superfície adquire coloração azulada ou negra. O polvilho 

fermentado é retirado dos tanques por meio de pás (podendo ou não passar 



10 

por esfarelador mecânico) e espalhado para secar. A operação tem início ao 

amanhecer para que a secagem se processe no mesmo dia, já que o polvilho 

azedo armazenado úmido pode tornar-se azulado e não apresentar bom 

crescimento. A secagem é sempre feita ao sol, em processo que pode ser 

limitante à produção. Vilpoux (1994) caracterizou o polvilho azedo como um 

amido modificado submetido a fermentação e secagem ao sol, o que garante a 

propriedade de expansão característica do produto. Produtores que tentaram 

secagem artificial asseguram que não obtém produto seco com o mesmo poder 

de expansão, sugerindo que mais que o calor, é a radiação solar a responsável 

pela característica. Esta hipótese foi confirmada por Cereda e Nunes (1989) 

utilizaram polvilho azedo produzido no Estado de Minas Gerais, com 28 dias de 

fermentação. As amostras foram submetidas a diferentes tipos de secagem, 

utilizaram-se amostras secas em secador tipo "Flash Dryer" e que receberam 

radiação solar das 9:30 h às 17:00 h, amostras secas à sombra, amostras 

secas ao sol das 15:30 h às 17:00 h e amostras secas ao sol da 15:00 h às 

17:00 h, complementadas com secagem artificial. As autoras encontraram o 

melhor resultado de expansão ao forno para os biscoitos feitos com polvilho 

azedo seco ao sol das 9:30 h às 17:00 h, com um valor médio de 10,69 ml/g, 

as outras amostras apresentaram valores médios de 4,38 ml/g, 4,42 ml/g e 

5,96 ml/g, respectivamente. Mestres et ai. (1997), seguindo o mesmo princípio 

adotado por Cereda; Nunes (1989), utilizaram fécula de mandioca colombiana 

para a avaliação da expansão submetendo as amostras a diferentes processos 

de secagem: polvilho doce seco à sombra, polvilho azedo seco em estufa e 

polvilho azedo seco ao sol. A habilidade de expansão ao forno ou 

expansibilidade do polvilho azedo seco ao sol foi 2 vezes maior que as duas 

outras condições de secagem. Os resultados obtidos foram de 6,3 ml/g para o 

polvilho doce, 7,0 ml/g para o polvilho azedo seco em estufa e 14,9 ml/g para 

o polvilho azedo seco ao sol. A expansão do polvilho azedo seco ao sol foi de

16,7 ml/g quando o pH chegou a 4. De acordo com Mestres et ai. (1997), a 
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fermentação e a secagem solar são necessários para conferir a habilidade de 

expansão ao forno da fécula de mandioca. Segundo alguns autores a expansão 

do polvilho azedo pode depender de outros fatores. De acordo com Lehninger 

(1976), a fécula de mandioca possui grânulos de amido com maior teor de 

amilopectina, estes dispersam-se mais facilmente em água a 95ºC e absorvem 

muita água durante a cocção e, fato este, responsável pela expansão dos 

grânulos de amido. Segundo Zuber (1965) a fécula de mandioca apresenta de 

16 a 18 % de amilose, sendo o restante constituído de amilopectina. Para 

explicar a propriedade de expansão do polvilho azedo Brabet et ai (1994 a), 

citado por Nunes (1994b), encontraram bactérias lácticas, produzindo 

exopolissacarídeos (EPS), que seriam responsáveis pela formação de uma 

estrutura viscoelástica, a qual permitiria a retenção de gás e expansão da 

massa de polvilho azedo durante o torneamento. 

Segundo Cereda ( 1987), a secagem normalmente é feita sobre 

jiraus de bambu trançado, sobre os quais estende-se panos brancos ou 

plástico preto. Embora pouco empregado, o pano preto deve resultar em 

secagem mais rápida, pois além de absorver calor permite a passagem do 

vento através do produto. Há porém quem considere que o pano acarreta 

perdas do amido aderido. dando preferência ao plástico, prescindindo em 

parte, do efeito desidratante do vento na face inferior. A secagem em jiraus 

necessita mão-de-obra numerosa. Normalmente opera-se em duplas, um de 

cada lado, esfarelando o polvilho entre as mãos. No final da secagem o 

polvilho azedo apresenta a fina granulação, que lhe é característica. Outro 

processo menos utilizado é a secagem em terreiros de terra batida, cercados 

de mureta baixa de alvenaria e revestido de plástico preto. Neste caso apenas 

uma pessoa é suficiente para revolver o polvilho, utilizando para isto um rodo 

com a borracha cortada em dentes largos. Há porém o inconveniente de que 

sendo baixos os terreiros recebem a poeira e detritos soprados pelo vento. 

Qualquer que seja a opção, o produtor estará à mercê do tempo e qualquer 
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ameaça de chuva exige o pronto recolhimento. Levando-se em conta que 

existem indústrias que possuem até 12 quilômetros lineares de jiraus, pode-se 

imaginar quão trabalhoso o processo pode vir a ser (Cereda, 1987). 

Na Colômbia, o polvilho azedo também é produzido com 

características muito semelhantes. Cádernas; Buckler ( 1980) descreveram a 

produção de "almidon agrio", muito semelhante à do polvilho azedo brasileiro. 

Além dos equipamentos, que diferem por ser de confecção artesanal, a 

principal diferença reside no tempo de secagem, que na Colômbia leva até 5 

dias. O uso do produto fermentado colombiano se faz principalmente em 

artigos de panificação, nos quais é insubstituível. 

No Brasil, o polvilho seco é embalado para o comércio. A maioria 

dos produtores comercializa o produto em sacos de 50 kg. Alguns produtores 

têm marca comercial registrada, podendo comercializar diretamente no varejo. 

O produto é usado em panificadoras onde mesmo para o polvilho de baixa 

absorção, a conversão é bastante elevada, já que as formulações 

praticamente dobram o peso do polvilho pela adição de líquido, água e leite, 

(Cereda, 1987). 

Como explica Silveira (1957), após a secagem, o polvilho azedo é 

embalado para o comércio, sem moagem, classificação ou controle de 

qualidade. Para Cereda (1987) não há problemas na comercialização do 

produto, devido à grande procura pelo consumidor, principalmente na 

alimentação humana, em produtos de confeitaria na forma de biscoitos, 

sequilhos, pão de queijo, bolachas, bolos, etc. É insubstituível no preparo de 

biscoito salgado que caracteriza-se por ser um produto muito leve e volumoso, 

resultado da expansão do polvilho azedo no forno. No meio rural do Estado de 

Minas Gerais, este biscoito quase sempre substitui o pão e por conseguinte a 

farinha de trigo e o fermento fresco. Se adequadamente acondicionado, os 

biscoitos podem durar toda a semana. Se há pressa, pode ser consumido 

frito, se não, é assado em fornos. A confecção do biscoito de polvilho é 
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também, até o momento, o principal teste de qualidade existente aceito por 

todos os usuários e produtores. Esse fato é importante para padronização e 

avaliação da qualidade. Poderia ser útil para diminuir a substituição do 

polvilho azedo por fécula na produção de pão de queijo. 

2.4. O processo fermentativo 

A composição do produto depende do processo fermentativo. 

Cereda; Lima ( 1981) estabeleceram técnica de fermentação de laboratório 

que permitiu acompanhar o processo através de determinações de pH, acidez 

titulável, açúcares, ácidos orgânicos, além da enumeração, isolamento e 

identificação da microflora ocorrente. É difícil explicar uma fermentação tão 

exuberante a partir de um meio de cultivo tão pobre. No processo de 

purificação da fécula, perde-se os solúveis de constituição da raiz de 

mandioca, contendo compostos nitrogenados, carboidratos solúveis e 

vitaminas. O substrato fica então restrito à uma suspensão de amido granular 

em água. Entretanto, Cereda (1973) identificou uma abundante microflora no 

material em fermentação. Esses agentes podem ter origem na própria matéria 

prima, nos tanques que não são lavados após a descarga ou no próprio 

ambiente. Ensaios de laboratório, realizados em condições estéreis, 

comprovaram que o polvilho doce seco contém microrganismos suficientes 

para que sejam usados como inóculo (Cereda, 1981 ). A fécula doce comercial 

apresentou em média 23.103 aeróbios e 7,5 . 105 esporos de aeróbios 

mesófilos por 100 g de matéria seca. 

Cereda et ai. (1985c) verificaram que mesmo em ensaios de 

fermentação realizados em ambiente aberto, ocorre uma queda da tensão de 

oxigênio na água sobrenadante da fermentação, proporcionando condições 

para que já nos primeiros dias as condições sejam microaeróbias. O consumo 
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de oxigênio propicia condições para o desenvolvimento de microrganismos 

microaerófilos, facultativos ou anaeróbios estritos. Cereda (1973) conclui que 

em uma primeira fase desenvolve-se uma microflora pouco exigente, 

composta em sua maioria por coliformes e outros aeróbios mesófilos. Na 

segunda fase da fermentação predominam microrganismos mais exigentes, 

produtores de ácidos orgânicos e gás. Foram identificados grupos 

responsáveis por fermentações butírica, láctica, acética, propiônica, entre 

outras ou concomitantemente. A predominância de determinado ácido 

orgânico seria assim uma questão de predomínio de condições destes grupos, 

em função de fatores entre os quais as condições ambientais (principalmente 

temperatura) da região produtora. A terceira fase caracterizou-se pela 

presença de leveduras e microrganismos saprófitas. A primeira fase coincide 

com a queda brusca do valor do pH do líquido sobrenadante, estabilizando-se 

após o segundo ou terceiro dia ao redor de pH 3,0. Cárdenas e Buckler (1980) 

obtiveram um perfil semelhante nas condições colombianas, com acidificação 

inicial de 2 a 3 dias de duração. O valor  do pH caiu de 6,5 a 3,5 e então 

permaneceu estável até o final. O valor final de pH 3,0 provavelmente é 

limitante para esse processo microbiano. 

Em amostras de polvilho azedo comercial analisadas notam-se 

diferenças de teor e composição da acidez, conforme tenham origem nas 

regiões produtoras do Estado de Minas Gerais, Paraná ou São Paulo. Essas 

variações podem a ser explicadas pela variação dos agentes da 2ª fase da 

fermentação, em função de condições ambientais, principalmente 

temperatura. Em temperaturas mais baixas predomina uma flora láctica, como 

comprovado por Cárdenas e Buckler ( 1980), que isolaram e identificaram 

microrganismos que ocorrem em fermentações naturais de "a!midon agrio", 

realizados à temperatura ambiente de 15 a 2s0c. Os autores encontraram

predominância de microaerófilos do grupo láctico, do qual Lactobacillus
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plantarum foi a bactéria mais freqüente. Encontraram também bactérias 

esporuladas gram positivas e numerosas leveduras. 

A predominância da flora láctica é confirmada por diversos 

autores. Carvalho et ai. (1995), coletaram 13 amostras, obtidas em diferentes 

etapas de produção do polvilho azedo em indústrias de Minas Gerais. Ao 

caracterizar a microbiota do polvilho azedo, resultou em 590 isolados, 90,8% 

de bactérias gram positivas, 3, 1 % de bactérias gram negativas, 2,2% de 

leveduras e 3,9% que perderam a viabilidade durante o experimento. Entre as 

linhagens heterofermentativas facultativas e heterofermentativas obrigatórias, 

destacaram-se muitas espécies de Leuconostoc, Lactobacillus, Pediococcus e 

Lactococcus. Abe; Lindsay, citado por Carvalho et ai. (1995), isolaram S. 

faecium e constataram que este microrganismo era o principal responsável 

pela acidificação e produção de diacetil, que desenvolve sabor e aroma do 

produto final. 

A presença de leveduras também foi detectada por Cereda 

(1973), caracterizando uma terceira fase em que predominam microrganismos 

saprófitas e contaminantes, entre os quais leveduras de diversas espécies. 

Além de consumir os ácidos orgânicos da superfície dos tanques, esses 

microrganismos podem ser responsáveis pela formação de compostos 

aromáticos, que em conjunto com outros compostos orgânicos, vão ser os 

responsáveis pelas características do polvilho azedo comercial. A ação de 

microrganismos sobre amido gera açúcares mais simples. Através da 

identificação cromatográfica dos açúcares presentes no líquido sobrenadante 

ao longo da fermentação em ensaios realizados em laboratório por Cereda et 

ai. (1982), foram detectados glicose (G1) apenas nos primeiros dias de 

fermentação e maltotreoses (G3) nos demais, até o 30° dia, indicando que os 

açúcares produzidos vão sendo rapidamente consumidos e metabolisados 

principalmente na formação de ácidos orgânicos, em que predominam o 

acético, butírico e láctico. 
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Cereda et ai. (1985c) determinaram em experimentos de 

laboratório a composição dos gases desprendidos. Admitiu-se, para explicar 

os resultados obtidos, que o N2 da atmosfera do sistema fechado foi 

consumido para formação da biomassa nos primeiros estádios da 

fermentação, já que o teor protéico disponível na fécula doce é muito baixo, 

cerca de O, 15%, segundo Cereda ( 1973). 

Cereda; Lima (1985a), utilizaram fécula fermentada comercial e 

fécula fermentada em condições de laboratório, para determinar os ácidos 

orgânicos butírico, acético, fórmico, succínico e láctico por cromatografia em 

coluna de ácido silícico. 

2.5. Características do polvilho azedo 

O processo fermentativo altera o grânulo da fécula que passam 

apresentar características peculiares. As modificações que ocorrem durante a 

fermentação alteram sua reologia, (Nakamura et ai., 1976, Cárdenas; Buckler, 

1980, Cereda, 1983n), de modo que a curva viscográfica (Brabender) passa a 

apresentar picos menos elevados que no polvilho doce, nas mesmas 

concentrações. O início do processo de gomificação é detectado em 

temperatura inferior à do polvilho doce, nas mesmas concentrações. Esse fato 

pode explicar a formação de massa durante o processamento de biscoitos e 

outros artigos de panificação. Quando procede-se o escaldamento do polvilho 

azedo, a temperatura é suficiente para gomificá-lo, mas não o polvilho doce. 

Cárdenas; Buckler ( 1980), citam também que quanto aos aspectos, dimensões 

e temperatura de gelatinização, tanto a fécula doce como a fermentada 

apresentaram poucas diferenças e, ainda assim, a temperatura de 

gelatinização da fécula fermentada (60,SºC) foi um pouco inferior a da fécula 

doce (61,0ºC). 
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A conclusão semelhante chegaram Nakamura et ai. (1976), para 

os quais o estudo comparativo entre o polvilho azedo e o doce mostrou que a 

fermentação, além de conferir ao produto sabor e odor característicos, causou 

alterações de suas propriedades físico-químicas. O polvilho fermentado 

apresenta maior solubilidade e poder de intumescimento em água. 

Complementando essa hipótese, através da análise de mais de 

trinta amostras de polvilho azedo, foram encontradas evidências de que o 

ataque de ácidos e enzimas se faz, como aliás é relatado na literatura, 

preferencialmente sobre a parte amorfa do grânulo, onde localiza-se a 

amilopectina, que é hidrolisada e carreada para o meio em fermentação 

(Cereda; Catâneo, 1986). 

Cereda (1973), analisou 25 amostras de polvilho azedo comercial 

e obteve a seguinte composição média: umidade 14%, amido 84%, proteína 

1,20%, cinzas 0,31 %, fibra 0,50%, matéria graxa 0,004%, pH 3,87 e acidez 

5,24 ml de NaOH N /1 00g. Com freqüência ocorreram amostras que 

apresentam valores fora dos limites estabelecidos pela legislação. Quando 

comparado com a composição do polvilho doce percebe-se que a fermentação 

enriquece a fécula em proteína (cerca de 10 vezes), o que pode ser 

considerado como função da deficiência protéica dos produtos da mandioca. O 

polvilho azedo apresenta ainda uma granulação típica, e sendo obtido por 

fermentação natural, ressente-se da falta de uniformidade mesmo em partidas 

de mesma origem. Apenas pela melhoria das condições de fabricação é que 

será possível obter produto mais padronizado. Cereda (1983m) utilizou duas 

amostras de polvilho azedo adquiridas em estabelecimentos comerciais, 

denominadas de A e B. Foram determinadas análises físico-químicas: umidade, 

cinzas, e acidez titulável assim como a quantidade de ácidos orgânicos láctico, 

butírico e acético em cromatógrafo a gás. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 01 



Tabela 01. Resultados das análises físico-químicas das amostras A e B de 

polvilho azedo. 

Análises Amostra A Amostra B 

Umidade(%) 14,50 11,07 

Cinzas(%) 0,05 0,12 

Acidez titulável(%) 9,00 8,40 

Ácido láctico (g/1 00g) 0,73 0,70 

Ácido butírico (g/1 00g) 2,24 0,91 

Ácido acético (g/1 00g) 0,42g/100g 0,22 

F ante: Cereda ( 1983m) 
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Cereda (1983a), partindo da hipótese de que a qualidade do 

polvilho azedo está relacionada a seu desempenho no forno, procurou 

estabelecer uma formulação básica para o biscoito de polvilho, com menor 

número de variáveis à semelhança do que já existe para a panificação 

experimental. A formulação padrão consiste em polvilho azedo base 100, 

gordura hidrogenada 25%, sal 4% e água ao redor de 80% (variável de acordo 

com o polvilho azedo utilizado). Para fazer a massa, foi utilizada uma batedeira 

e a consistência determinada em consistômetro Bostwick. Os biscoitos foram 

confeccionados com auxílio de um confeitador diretamente sobre a assadeira e 

assados ao forno à 200ºC por 1 O a 20 minutos. Com a mesma formulação e 

metodologia, Cereda (1983b) avaliou a qualidade de duas amostras de polvilho 

azedo comercial denominadas de A (proveniente do Estado do Paraná) e B 

(proveniente do Estado de São Paulo). Os biscoitos foram confeccionados 

segundo a metodologia descrita por Cereda (1983a). O polvilho A apresentou 

nos ensaios de forneamento, maior volume/peso de biscoito. Estes valores 

foram de 16,68 ml/g para o primeiro ensaio e 10,70 ml/g no segundo ensaio. 

Para o polvilho azedo B os valores foram de 4,71 ml/g para o primeiro ensaio e 
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4,64 mUg para o segundo ensaio. Nunes; Cereda (1994) estabeleceram 

índices para classificar a expansão em pequeno :s: 5,0 mUg, médio de 5,0 a 10 

ml/g e grande � 10,0 ml/g. A avaliação do grau de expansão ao forno é uma 

característica importante para analisar a qualidade do produto. 

Plata Oviedo; Camargo (1995), avaliaram amostras de polvilho 

azedo através do teste de biscoito seguindo basicamente a formulação padrão 

descrita por Cereda (1983a), com redução do sal para 3%. Os polvilhas azedos 

produziram biscoitos com volumes específicos (expansão) altos. O menor 

volume específico foi obtido para o polvilho azedo Cruzeiro do Sul (11 ml/g), 

em relação ao biscoito Caribé (15 mUg). O volume de cada biscoito foi 

calculado pelo método de deslocamento de sementes e o volume específico 

(ml/g) foi calculado pela relação entre (ml) e o peso (g) de cada biscoito. 

Demiate et ai. (1997), analisaram amostras de polvilho azedo 

coletadas junto ao comércio de Paraná. A propriedade de expansão foi 

avaliada utilizando-se a metodologia e a formulação de biscoitos descrita por 

Cereda (1983a); o volume médio encontrado foi de 7,66 ml/g. 

Uma possibilidade para uniformizar a expansão, melhorando a 

padronização, é a mistura de polvilho azedo com fécula. Nunes; Cereda 

(1996) verificaram esse fato em ensaio, que constou da adição de fécula 

comercial (F) nas porcentagens 0%, 25%, 50%, 75% e 100% em polvilho 

azedo comercial (M1, M2 e M3), produzido em empresas da região Centro

Oeste do Paraná, de forma a estabelecer uma curva que relacionasse a 

propriedade de expansão às quantidades de fécula adicionadas. A expansão 

inicial da fécula era de 2,40 ml/g, enquanto que o polvilho azedo comercial 

apresentava 13,61 ml/g (A), 14,60 mUg (8) e 14,16 mUg (C). A análise de 

expansão dos biscoitos ao forno foi realizada pe!o método prático, segundo 

Nunes; Cereda (1994). Os resultados mostraram que a adição de 25% de 

fécula em via úmida reduziu a expansão em média de 10,57% a 6,64% 
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quando a mistura era feita. Com 50% de fécula as reduções foram de 20,32% 

e 28,00%, e com 75% de 53,98% e 52,09%. 

Mestres; Rouau (1997a) caracterizaram amostras de fécula de 

mandioca fermentada de uma indústria colombiana. As análises realizadas 

foram físico-químicas e habilidades de expansão ao forno. Os autores 

observaram que 30% do ácido láctico sintetizado na fermentação não foi 

recuperado após a secagem ao sol, ao passo que permaneceu constante 

quando seco em estufa. A estrutura cristalina de amido não sofreu mudanças 

após a fermentação e os processos de secagem, ao passo que o 

comportamento dos polissacarídeos componentes do amido em água, foram 

dramaticamente modificados. Este comportamento parece estar relacionado ao 

potencial de expansão do amido de mandioca, à baixa viscosidade intrínseca, 

à viscosidade da pasta quente e ao volume hidrodinâmico dos componentes 

do amido, que são relacionados a alta habilidade de expansão ao forno. Os 

resultados sugerem a ocorrência de uma modificação oxidativa das moléculas 

de amido, tal como despolimerização, devido a ação conjunta da fermentação 

e secagem ao sol. 

Camargo et ai. (1988), utilizaram o polvilho azedo proveniente de 

quatro diferentes indústrias brasileiras para determinar as modificações 

ocorridas no amido. A composição química não foi significativamente 

modificada pelas etapas de fermentação, ao passo foi estabelecido que a 

estrutura granular foi similar, resultando de curtos períodos de fraca hidrólise 

ácida. Amostras experimentais foram elaboradas por tratamento ácido ou 

hidrólise enzimática do amido de mandioca industrial nativo em escala 

laboratorial. Os testes de assamento demonstraram que a hidrólise deve ser 

muito limitada, e adsorvem o gás carbônico e ácidos láctico e propiônico, que 

parecem capazes de melhorar a formação de estruturas expandidas. 

Outro fator de qualidade importante é a absorção de água. O 

trabalho de Cereda (1987) mostra a importância desse parâmetro ao se 
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comparar os biscoitos fabricados junto ao estabelecimento comercial, que 

processou dois lotes de polvilho azedo de diferentes procedências. O polvilho 

A, proveniente do Estado do Paraná, apresentou poder de absorção de água 

de 160,40 mU1 OOg, enquanto que o B, proveniente do Estado de São Paulo, 

apresentou absorção de 186,60 mU1 OOg. Utilizando-se a mesma formulação 

para ambos, o polvilho A produziu cerca de 8.716 gramas de biscoito e o 

polvilho B, 11.022 gramas, uma diferença de 2.306 gramas que representaram 

24 sacos de biscoito, ao preço de Cz$ 6,00/ cada em 1986 (Cereda, 1987). 

Cereda; Bonassi (1985) analisaram 12 amostras de polvilho azedo obtidos no 

comércio dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná A análise de 

absorção de água por metodologia instrumental, apresentou valor médio de 

75,84%. As amostras dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná 

apresentaram valores médios de 74,98%, 70,19% e 83,53%, respectivamente. 

O rendimento do biscoito fabricado com polvilho azedo está 

relacionado com a quantidade de água que este pode absorver e reter, 

proporcionando ao mesmo tempo massa suficientemente plástica para ser 

manuseada. À semelhança do que ocorre em testes experimentais de 

panificação com farinhas de trigo, esse volume constitui-se na água de 

absorção e é avaliada em condições pré-fixadas por metodologia que 

emprega o Farinógrafo Brabender (Cereda, 1983e). Através desta é possível 

avaliar o rendimento de partidas de polvilho azedo comercial, comprovando a 

hipótese de que polvilhas que absorvem maior volume de água proporcionam 

maior quantidade de biscoitos por unidade de peso. A partir desta hipótese 

Cereda (1983m) procurou estabelecer um índice mais prático de identificação 

de fatores de qualidade através da correlação da porcentagem de absorção. 

Foram utilizados quarenta diferentes parâmetros obtidos na análise de doze 

amostras de polvilho azedo comercial de diferentes procedências. Assim, 

correlacionou-se a absorção de água com as características reológicas 

avaliadas pelo viscógrafo Brabender (Cereda, 1985a), com características 



22 

físico-químicas (umidade, fibra, cinzas e acidez titulável) e com o teor dos 

ácidos orgânicos: acético, butírico, propíônico e láctico (Cereda; Bonassi, 

1985). Nenhuma destas análises comprovou ser um bom índice de avaliação 

da qualidade. Ainda assim, a variação observada para os testes de absorção 

de água em condições padronizadas foi grande. O maior valor obtido foi de 

111,20 ml/1 00g e o menor de 58 mU1 00g de absorção de água. É fácil 

imaginar que o primeiro polvilho azedo produz quase o dobro de massa que o 

segundo e portanto, um número bem maior de biscoitos (maior rendimento). 

A questão da qualidade do polvilho azedo muitas vezes passa 

por aspectos culturais e de regionalismo. Em 1985 existia, por parte do 

consumidor de polvilho azedo, uma clara preferência do produto originário do 

Estado de Minas Gerais, principalmente do município de Pouso Alegre. A 

análise comparativa da composição de 12 amostras permitiu esclarecer 

alguns pontos desta preferência. O polvilho azedo proveniente de regiões 

produtoras dos Estados de São Paulo e Paraná caracterizou-se pela 

predominância de ácido láctico (84%), seguido do butírico (17%) e acético 

(4%), enquanto que nas amostras provenientes de Minas Gerais ocorreram os 

mesmos ácidos, porém com o láctico (81 %) predominando sobre o acético 

(5%) e o butírico (4%). Para o Paraná o ácido acético foi o único que 

apresentou quantidades semelhantes de 4 mg/1 00g dos outros Estados, o 

ácido láctico foi de 60,07 mg /1009 e o butírico de 12,71 mg/1009. A diferença 

mais marcante foi a concentração do ácido butírico, mais elevada nas 

amostras provenientes de São Paulo e Paraná (Cereda; Bonassi, 1985). A 

diferença de temperatura ambiente durante a safra pode explicar esta 

variação uma vez que nas regiões mais frias, localizadas em Minas Gerais, as 

fennentações são mais lentas (40 - 60 dias) com dominância da fiora iáctica, 

enquanto que em locais de temperaturas mais amenas as fermentações são 

mais rápidas (20 - 30 dias), o que seleciona microflora butírica. 
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Outra análise bastante importante para caracterizar a qualidade 

do polvilho azedo é a de sujidades. Segundo Demiate et ai. (1997), amostras 

de polvilho azedo foram coletadas junto aos produtores de Campos Gerais, do 

Norte e do Sudoeste do Paraná, assim como adquiridas em supermercados tal 

como se apresentam ao consumidor. O universo pesquisado compreendeu 

trinta e uma amostras constituídas de três pacotes de um quilograma de 

polvilho azedo. Como referencial foram utilizadas 24 amostras de polvilho 

doce, constituídas igualmente de três pacotes de um quilograma cada. A 

verificação da presença de fragmentos de insetos em polvilho azedo revelou a 

freqüência de 1 a 9 unidades por 1 00g em 5 amostras, de 1 O a 20 unidades 

em 14 e de 21 a 40 unidades em 12. A contaminação com insetos pode 

ocorrer tanto na fase de fermentação nos tanques, quanto na secagem ao ar 

livre, que na região do Paraná pode-se prolongar por até dois dias. A 

presença de fragmentos justifica-se pela movimentação manual nesta etapa. 

No caso do polvilho doce não foram encontrados fragmentos de insetos em 

nenhuma das amostras, o que se explica por um moderno processo de 

produção em larga escala com desidratação em tubulações com ar seco em 

contracorrente. Com relação a insetos inteiros, em 7 amostras foram 

observadas de 1 a 3 unidades e nas demais não foi constatada a sua 

presença. A presença de insetos intactos sugere uma contaminação posterior 

à fase de secagem, uma vez que não houve destruição por ação mecânica do 

produto, mas que indicam condições de armazenamento inadequadas. Estes 

contaminantes também não foram encontrados nas amostras de polvilho doce 

dadas as condições de processamento e de armazenamento em indústrias de 

grande porte. A presença de ácaros foi verificada apenas em duas amostras, 

apresentando de 1 a 2 unidades, enquanto que a grande maioria das 

amostras, ou seja, 29 estavam isentas desta contaminação. As amostras de 

polvilho doce encontram-se totalmente isentas de material biológico desta 

natureza. A contaminação com larvas ou pupas foi mais evidente, tendo sido 
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encontradas de 1 a 4 unidades em 12 amostras, de 5 a 7 unidades em 4, e 

ausente em 15. As amostras de polvilho doce mostram-se totalmente isentas. 

A presença de pêlos de roedores que representa uma contaminação 

totalmente indesejável, foi constatada em 6 amostras com número mínimo 

(uma unidade). A presença de sujidades do tipo matéria arena-terrosa, 

contaminação proveniente dos tanques de fermentação não revestidos de 

plásticos e do processo de secagem a céu aberto, foi constatada em todas as 

amostras. Verificou-se que 16 amostras estavam pouco contaminadas, 8 

apresentaram contaminação considerada média, enquanto que 7 estavam 

muito contaminadas. 

Além das já citadas, outra característica do polvilho azedo é sua 

granulação. Pouca atenção tem sido dada a esse detalhe, mesmo porque o 

padeiro e a dona-de-casa começam a confecção eliminando-a pelo 

esfarelamento manual ou mecânico, após adição de um pouco de água fria ou 

mesmo passando o material por uma peneira. Entretanto, Cereda; Catâneo 

(1986) encontraram correlação entre a absorção de água e a quantidade de 

fração mais fina de polvilho azedo (retida em peneiras de malha entre 0,074 

mm a 0,420 mm). Se comprovada para um número maior de amostras, poderia 

proporcionar um teste simples para avaliação da qualidade de polvilho azedo, 

que é um requisito indispensável para estabelecimento de tipos no produto 

comercial ou mesmo para que se dê continuidade aos trabalhos de melhoria 

das condições de fermentação pela seleção, multiplicação e uso de fermento 

selecionado. 

A literatura aponta a expansão ao forno e absorção de água 

como os parâmetros mais importantes para avaliação da qualidade do polvilho 

azedo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

A qualidade do polvilho azedo depende muito de como este foi 

produzido até chegar ao consumidor. Por ser de fermentação natural cada 

produtor estabelece as condições necessárias para dar origem a um polvilho 

azedo de boa qualidade. 

3.1. Matéria-prima 

Para as análises foram obtidas 52 amostras de polvilho azedo 

comercial resultantes da safra de mandioca do ano de 1996 diretamente nos 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Foram 36 amostras dos 

produtores do Estado de Santa Catarina e de cada um dos Estados de Minas 

Gerais e Paraná, foram coletadas 8 amostras. A coleta foi realizada entre os 

meses de novembro e dezembro. As amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos na quantidade de um quilograma e transportadas para os laboratórios 

do CERAT/UNESP, em Botucatu, SP. 
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3.2. Métodos 

As principais análises para polvilho azedo são: expansão no 

forno, absorção de água, pH, acidez e ácidos orgânicos (Cereda, 1981; 

Cereda, 1983a; Cereda, 1985c; Cereda, 1983b; Cereda; Bonassi, 1985 e 

Nunes; Cereda, 1994). São parâmetros importantes para diferenciar o polvilho 

doce do polvilho azedo. Além dessas análises foram incluídas umidade, cinzas, 

atividade de água, granulometria, sujidades, absorção de água, cor e ácidos 

orgânicos. 

3.2.1. Umidade 

O teor de umidade (extrato seco total) foi determinado pesando

se aproximadamente 3g de polvilho azedo nos cadinhos de porcelana. Os 

cadinhos foram aquecidos em estufa a temperatura de 100 a 105 °c, durante 

2 horas, esfriados em dessecador. Depois de anotar o peso. Os cadinhos 

voltaram em estufa a 100 - 1 os0c durante aproximadamente 8 horas. Foram 

novamente retirados e esfriados em dessecador, pesados e anotados os 

pesos. A operação foi repetida até peso constante (AOAC, 1975). 

3.2.2. Cinzas (minerais) 

Os cadinhos de porcelana foram colocados na mufla, que foi 

ligada até atingir a temperatura de 550°C, depois desligada até a temperatura 

atingir 300°C. Os cadinhos foram então retirados, esfriados em dessecador e 

pesados. Em cada cadinho foram pesados aproximadamente 3g de polvilho 



27 

azedo. Os cadinhos foram levados a mufla e aquecidas, mantendo a porta 

semi-aberta até a temperatura atingir 400°C. Fechada a porta da mufla a 

temperatura elevou-se à 55o0c, permanecendo nessa temperatura por 2

horas. A mufla foí desligada e a temperatura caiu à 300°c. Os cadinhos foram 

retirados utilizando-se uma pinça e esfriados em dessecador. Os pesos dos 

cadinhos foram anotados e a diferença calculada como cinzas (AOAC, 1975). 

3.2.3. Determinação eletrométrica do pH 

Foram pesados 10 g de polvilho azedo em Erlenmeyer de 250 ml 

e acrescentado 100 ml de água destilada. O conteúdo do frasco foi agitado 

até que as partículas ficassem uniformemente suspensas. Continuou-se 

agitando ocasionalmente por mais 30 minutos, deixando em repouso por 1 O 

minutos. O líquido sobrenadante decantado foi transferido para um frasco 

seco e imediatamente determinado o pH por leitura direta (Pregnolato, 1985). 

3.2.4. Acidez titulável 

Foram pesadas 1 O g da amostra de polvilho azedo e passadas 

para Erlenmeyer de 250 ml. Adicionou-se 20 ml de água destilada, agitando

se até formar uma pasta fina. Adicionou-se mais 80 ml de água destilada com 

2 a 4 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1 %, sob agitação 

constante. A suspensão foi titulada com NaOH O, 1 N até atingir pH 8,2 a 8,3 

(Prngnolato, 1985). 
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3.2.5. Atividade de Água 

Esta determinação foi realizada acondicionando-se pequenas 

porções de polvilho azedo em cápsulas de polietileno de modo a não 

ultrapassar a metade do volume das mesmas. Cobriu-se completamente as 

cápsulas com tela de nylon suficientemente fina. As extremidades foram 

unidas por baixo da cápsula de modo que a tela ficasse bem esticada, 

colando-se uma fita adesiva na lateral para prendê-la, sendo as sobras de tela 

retiradas. As cápsulas foram deixadas em equilíbrio por 30 minutos antes de 

determinar a atividade de água. O aparelho utilizado foi Decagon Devices, 

modelo 2112 R da AQUA LAB. Antes de colocar a cápsula no aparelho, os 

dois banhos termostáticos foram ligados por 30 minutos, ajustando-se a 

temperatura para 25ºC. Os valores de atividade de água obtidos foram 

corrigidos através da equação de calibração do Decagon. 

3.2.6. Granulometria 

Foi usado jogo de peneiras Granutest e as peneiras foram 

selecionadas segundo descrito por (Cereda; Catâneo, 1986) como consta da 

Tabela 02: 

Amostras representativas de no mínimo 100 g de polvilho azedo 

foram pesadas e colocadas na peneira número 10. O conjunto de peneiras 

marca "PRODUTEST" foi agitado durante 15 minutos no ponto de regulagem 

máxima. Cada peneira previamente tarada, foi pesada com a amostra retida. 

O peso da amostra retida em cada peneira foi calculada em porcentagem. 



Tabela 02. Peneiras selecionadas para a análise de granulometria nas 

amostras de polvilho azedo. 

Wlda Abertura da malha Wlda Abertura da malha 

peneira (mm) peneira (mm) 

10 2,00 80 0,180 

12 1,680 100 0,150 

20 0,850 120 0,120 

30 0,600 170 0,090 

40 0,420 200 0,075 

50 0,300 325 0,045 

60 0,250 Fundo < 0,045 

70 0,212 

3.2.7. Pesquisa de sujidades 

29 

Foram pesados 1 OOg da amostra em béquer de 1000 ml e 

adicionado 600 ml de água filtrada. A mistura foi passada por tamis com 

malha 230 MESH e lavada com jatos de água. O material retido foi transferido 

quantitativamente para um béquer de 1000 ml, lavando-se a peneira com 

água. Sempre que se detectava material ainda na peneira, este era transferido 

para béquer e adicionado 1 O ml de ácido clorídrico a 10% e levado a ebulição 

em chapa elétrica. A suspensão esfriada era passada novamente pela mesma 

peneira. A suspensão filtrada foi passada em papel de filtro comum através de 

bomba à vácuo e examinado ao microscópio estereoscópio com aumento de 

20 vezes. A contagem de fragmentos de insetos inteiros, de ácaros, larvas ou 

pupas, pêlos de roedores e de matéria arenosa/terrosa foi facilitada 



30 

quadriculando-se o papel de filtro. Os resultados foram expressos em 

unidades/1 00g. 

3.2.8. Expansão ao forno e absorção de água 

Para obter a expansão ao forno do polvilho azedo e a absorção 

de água foram utilizadas duas metodologias: instrumental e prática. 

3.2.8.1. Metodologia Instrumental em Farinógrafo Brabender 

Foi utilizada a formulação padrão de Cereda (1983a) modificada 

pela redução da quantidade de gordura. O polvilho azedo foi utilizado na base 

100 e os demais ingredientes calculados em relação ao peso do polvilho. A 

gordura vegetal hidrogenada foi reduzida para 20%, sal (4%) e água ao redor 

de 80%, variável em função da amostra. 

Para confeccionar os biscoitos foi utilizado o Farinógrafo 

Brabender. O polvilho azedo inicialmente foi colocado no copo do aparelho, 

mantido a 30ºC e regulado para 62,5 rpm e escala de 1000 Unidades 

Farinográficas (UF). O aparelho funcionou por 5 minutos para homogeneização 

da amostra. A seguir, adicionou-se 1 O ml de água fria e o aparelho funcionou 

por mais 5 minutos. Sem desligar o mesmo, foi feito o escaldamento do 

material, utilizando-se 1 O ml da mistura fervente (97ºC) de água destilada, sal 

e gordura vegetal. Homogeneizou-se a mistura por mais 1 O minutos e depois 

acrescentou-se água destilada fria, lentamente à massa até obtenção de 

consistência 60 UF. A massa retirada do Farinógrafo foi usada para 

confeccionar os biscoitos, padronizados em 8,0 cm de comprimento e 0,5 cm 

de diâmetro. Para isso, foi utilizado um confeitador com bico apropriado. Os 

biscoitos foram assados em forno termoestatizado marca Layr, modelo SA 4259 
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à 200°c por 1 O a 15 minutos. Os biscoitos confeccionados pelo método 

instrumental depois de frios foram pesados e os volumes de cada biscoito 

determinados pelo método de deslocamento de sementes descrita por Bennion 

(1970), utilizando sementes de painço. As sementes que transbordaram foram 

colocadas em proveta para leitura volumétrica. Obteve-se o volume específico 

(expansão) expresso em ml/g calculado pela relação entre o volume (ml) e o 

peso (g) de cada biscoito. A expansão das amostras foi comparada aos índices 

de expansão ao forno estabelecidos por Nunes; Cereda (1994) para classificar 

o polvilho azedo em pequeno � 5,0 ml/g, médio de 5,0 a 1 O ml/g e grande :::::

10,0 ml/g. 

A água de absorção foi calculada como soma da água utilizada 

multiplicada por dois conforme descrito por Cereda (1983b), transformada em 

porcentagem e corrigida para 14% de umidade, utilizando-se a Tabela 5, 54-9 

da (AACC, 1975). 

Cálculo da expansão: 

Volume específico médio= volume (ml/g) 

peso 

Os índices de expansão ao forno e absorção de água foram 

estabelecidos na literatura (Nunes; Cereda, 1994) e (Cereda, 1983b). 

- Índices de expansão ao forno:

- pequeno= < 5,0 ml/g

- médio = 5,0 a 10,0 ml/g

- grande = > 10,0 ml/g

- Índices de absorção de água:

- pequena = < 50 %

- média = 50 a 90 %

- grande = > 100 %
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Tabela 03. Fatores de correção da água de absorção para 14% de umidade 

do polvilho azedo (para umidade abaixo de 14% subtrair da correção, para 

umidades acima de 14% acrescentar à correção). 

Umidade Absorção Umidade Absorção Umidade Absorção Umidade Absorção 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

9.0 9.0 11.0 5.4 13.0 1.8 15.0 1.8 

9.1 8.8 11.1 5.2 13.1 1.6 15.1 2.0 

9.2 8.6 11.2 5.0 13.2 1.4 15.2 1.2 

9.3 8.5 11.3 4.9 13.3 1.3 15.3 2.3 

9.4 8.3 11.4 4.7 13.4 1.1 15.4 2.5 

9.5 8.1 11.5 4.5 13.5 0.9 15.5 2.7 

9.6 7.9 11.6 4.3 13.6 0.7 15.6 2.9 

9.7 7.7 11.7 4.1 13.7 0.5 15.7 3.1 

9.8 7.6 11.8 4.0 13.8 0.4 15.8 3.2 

9.9 7.4 11.9 3.8 13.9 0.2 15.9 3.4 

10.0 7.2 12.0 3.6 14.0 O.O 16.0 3.6 

10.1 7.0 12.1 3.4 14.1 0.2 16.1 3.8 

10.2 6.8 12.2 3.2 14.2 0.4 16.2 4.0 

10.3 6.7 12.3 3.1 14.3 0.5 

10.4 6.5 12.4 2.9 14.4 0.7 

10.5 6.3 12.5 2.7 14.5 0.9 

10.6 6.1 12.6 2.5 14.6 1.1 

10.7 5.9 12.7 2.3 14.7 1.3 

10.8 5.8 12.8 2.2 14.8 1.4 

10.9 5.6 12.9 2.0 14.9 1.6 

Fonte: AACC, 1975, método 54 - 9 

3.2.8.2. Metodologia prática 

Foram pesados 50 g de polvilho azedo e sobre a amostra 

derramado aproximadamente 40 ml de água fervente. A massa foi modelada, 
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testando-se a consistência nas mãos até tornar-se homogênea e macia; 

suficiente para ser enrolada. Caso permanecesse dura e quebradiça, um 

pouco mais de água fervente era adicionado até obter a consistência ideal. 

Pesou-se a massa modelada e confeccionou-se cinco bolinhas de 1 O gramas 

cada, pesadas com exatidão. As bolinhas foram distribuídas em assadeira e 

levadas ao forno elétrico termoestatizado marca Layr, modelo SA 4259 à 

temperatura de 200ºC, por 25 minutos. Depois de esfriadas mediu-se o 

volume das bolinhas determinado pelo método descrito na metodologia 

instrumental. A razão entre o volume e peso proporcionou o volume específico 

(mUg) das bolinhas que foram comparados aos índices de expansão ao forno 

de Nunes; Cereda (1994). A água de absorção (%) foi calculada a partir do 

total de água fervente acrescentado a massa até obtenção da consistência 

ideal para a confecção das bolinhas (Nunes; Cereda, 1994). 

3.2.9. Cromatografia líquida 

Amostras de 2 gramas de polvilho azedo foram suspensas em 6 

ml de H2SO4 0,01 N, e permaneceram em repouso por 18 horas em 

temperatura ambiente. A suspensão em seguida foi centrifugada em 

centrífuga Ependorff à 14.000 rpm por 14 minutos. Do sobrenadante foram 

retirados e quantificados os ácidos láctico, acético e butírico em HPLC, 

utilizando-se a coluna Aminex Íon Exclusion HPX - 87H 300 x 7,8 mm, 

ajustada a 60ºC e fluxo de 0,7 ml/minuto de H2SO4 (0,01 N) de fase móvel. As 

concentrações padrões de ácido láctico, acético e butírico utilizados foram de 

1 O g/L, 0,5 g/L e 0,25 g/L em H2SO4 (0,01 N). Foi injetado 20 µl e obteve-se a 

curva padrão para cada ácido. A quantidade de ácidos orgânicos foi expresso 

em g de ácido orgânico/1 00g de amostra. 
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3.2.1 O Colorimetria 

Avaliaram-se as amostras quanto à cor pelo sistema Lab por 

reflexão, utilizando o espectofotômetro Color Eye 2020, marca Macbeth 

Software COMCOR 1500 PLUS, por reflexão. Foram utilizados 27 gramas de 

amostra, colocadas em cápsula de fundo de quartzo. A leitura da cor foi 

determinada com ângulo de observação 1 Oº, iluminante C, configuração 

DREOL, sistema Lab Hunter, sem brilho incluído e abertura de observação 

normal. A determinação foi feita após quatro batidinhas leves na horizontal da 

cápsula sobre um papel macio. A leitura foi feita na parte inferior da cápsula. 

Cor Lab: L (luminosidade), a (vermelho), b (amarelo). 
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4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

Os resultados a seguir foram obtidos a partir das análises físico

químicos e de qualidade das amostras dos Estados de Santa Catarina, Minas 

Gerais e Paraná 

4.1. Caracterização das amostras de polvilho azedo dos Estados de 

Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. 

4.1.1. Umidade 

O limite estabelecido pela legislação permite que o polvilho azedo 

tenha no máximo 14% de umidade (Brasil, 1978) justificados para que haja 

conservação do produto. Pelos resultados obtidos (Tabela 04), o valor médio 

para o total de amostras de polvilho azedo foi de 14,03%, sendo que 42,31 % 

das amostras apresentaram valores menores a 14% de umidade e 57,69% 

excederam este limite. O valor máximo de umidade encontrado foi de 16, 70% e 

o mínimo foi de 10,22%. Pela legislação não é permitido a comercialização de

polvilho azedo com mais de 14% de umidade, pois ocorreria em pouco tempo, 

crescimento de microrganismos com posterior deterioração do produto. Para 
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complementar as análises foi determinada a atividade de água, que por sua vez 

foi analisada em conjunto com outros fatores para garantir a conservação do 

produto. Cereda (1983m) encontrou em suas amostras um teor médio de 

14,50% de umidade, um pouco acima, permitido pela legislação. 

Tabela 04. Teores de umidade(%) e análise estatística das amostras de 

polvilho azedo dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

se se 

PA Umidade PA Umidade 

1 16,70 13 14,85 

2 15,70 14 15,06 

3 14,64 15 14,68 

4 16,04 16 15,80 

5 13,65 17 14,14 

6 14,54 18 14,44 

7 11,41 19 13,87 

8 15,01 20 16,62 

9 13,31 21 12,17 

10 13,32 22 12,20 

11 13,75 23 13,70 

12 15,50 24 12,95 

Média 

Mediana 

Variância 

Média total 14,03 

Valor F O 53** 

se 

PA Umidade PA 

25 12,65 1 

26 14,51 2 

27 11,71 3 

28 13,06 4 

29 14,30 5 

30 10,22 6 

31 13,55 7 

32 15,18 8 

33 13,90 

34 14,50 

35 14,53 

36 14,23 

14,07* 

14,27 

2,03 

PR 

Umidade 

14,16 

12,97 

14,52 

12,82 

14,52 

13,03 

15,05 

12,18 

13,66* 

13,60 

1,06 

PA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

MG 

Umidade 

13,45 

14,06 

14,47 

14,77 

14,34 

14,46 

14,63 

14,16 

14,27* 

14,40 

0,18 

SC = Santa Catarina PR = Paraná MG = Minas Gerais PA = polvilho azedo 

*=não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey. 

** = não significativo. 

O resultado das amostras do Estado do Paraná apresentaram um 

valor médio de 13,66% de umidade, portanto dentro do limite estabelecido pela 

legislação (Tabela 04). As amostras de Santa Catarina e Minas Gerais 

ultrapassam este limite, com teores médios de 14,07% (Tabela 13) e 14,27% 
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(Tabela 04) de umidade, respectivamente. Esses valores contrastam com os de 

Cereda (1985b), que obteve teores médios de umidade para as amostras de 

polvilho azedo do Paraná de 15,54% e para as de Minas Gerais de 13,98%. 

Pela Tabela 04 a maior variância foi registrada para as amostras 

do Estado de Santa Catarina com 2,03 com o valor máximo de 16,70% e 

mínimo de 10,22%, em seguida vem Paraná com 1,06 de variância e um valor 

máximo de 15,05% e o mínimo de 12, 18% e Minas Gerais com a menor 

variância de 0,18, valor máximo de 14,77% e mínimo de 13,45%. Os teores 

médios de umidade para as amostras de cada Estado não diferiram 

significativamente. O valor F da análise da variância está apresentado na 

Tabela 04. 

4.1.2. Atividade de água 

Para comprovar o risco reduzido de crescimento microbiano nas 

amostras de polvilho azedo com umidade superior a 14,00%, foram realizadas 

análises de atividade de água das amostras. De acordo com Gava ( 1978) o 

crescimento bacteriano não ocorre quando a atividade de água é menor do 

que 0,90. A maioria dos mofas e leveduras é inibida entre os valores 0,80 e 

0,88, respectivamente. Algumas leveduras osmofílicas conseguem sobreviver 

em meios com atividade de água 0,62, enquanto que certas bactérias 

halofílicas conseguem-se desenvolver a atividade de água de O, 75. Os 

resultados da análise de atividade de água das amostras são apresentados na 

Tabela 05. O valor médio de atividade de água encontrado no total de 

amostras de polvilho azedo foi de 0,57, onde o valor máximo foi de 0,68 e o 

mínimo foi de 0,45. Através deste resultado é possível afiimai que dificilmente 

ocorrerá desenvolvimento microbiano dos tipos bacterianos, mofos e 

leveduras, sendo que em apenas 19% do total de amostras poderá ocorrer o 

crescimento de leveduras osmofílicas que sobrevivem a atividade de água de 
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0,62. Entretanto, (lnternational Commision on Microbiological Specifications for 

Foods, 1980), os microrganismos osmofílicos podem crescer na presença de 

alta concentração de açúcares, mesmo sem a necessidade de reduzir a 

atividade de água. Considerando-se portanto, que em razão dos valores de 

atividade de água para o universo das amostras analisadas, seria possível 

alterar o limite da legislação em relação a umidade do produto, aceitando-se 

por segurança valores de até 0,60 de atividade de água. Não houve diferença 

significativa entre as médias. A análise de variância está apresentado na 

Tabela 05. 

Tabela 05. Atividade de água e análise estatística das amostras de polvilho 

azedo dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

se se se PR MG 

PA Aa PA Aa PA Aa PA Aa PA Aa 

1 0,605 13 0,550 25 0,611 1 0,681 1 0,531 

2 0,643 14 0,523 26 0,646 2 0,532 2 0,570 

3 0,560 15 0,524 27 0,513 3 0,570 3 0,533 

4 0,555 16 0,613 28 0,541 4 0,506 4 0,653 

5 0,535 17 0,509 29 0,670 5 0,617 5 0,600 

6 0,605 18 0,557 30 0,452 6 0,503 6 0,556 

7 0,572 19 0,624 31 0,553 7 0,591 7 0,591 

8 0,580 20 0,585 32 0,672 8 0,546 8 0,520 

9 0,522 21 0,513 33 0,606 

10 0,542 22 0,529 34 0,514 

11 0,577 23 0,555 35 0,572 

12 0,662 24 0,619 36 0,618 

Média 0,57* 0,57* 0,57* 

Mediana 0,57 0,56 0,56 

Variância 0,003 0,004 0,002 

Média total 0,57 

Valor F 0,04** 

se = Santa Catarina PR= Paraná MG = Minas Gerais PA = polvilho azedo 

* = não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey.

** = não significativo 
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4.1.3. Cinzas 

O valor máximo de cinzas permitido pela legislação é de 0,5% 

(Brasil, 1978). As amostras de polvilho azedo apresentaram um valor médio de 

O, 19% de cinzas (Tabela 06). Do total de amostras 96, 15% obtiveram valores 

de cinzas menores que o máximo permitido pela legislação enquanto apenas 

3 ,85% apresentaram valores superiores. A variância para o total de amostras 

foi de O, 012. Cereda ( 1985b) encontrou um valor semelhante de O, 18% de 

cinzas quando analisou amostras de polvilho azedo dos Estados de São Paulo, 

Paraná e Minas Gerais. 

Tabela 06. Teores de cinzas(%) e análise estatística das amostras de 

polvilho azedo dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

se se se PR MG 

PA Cinzas PA Cinzas PA Cinzas PA Cinzas PA Cinzas 

1 0,20 13 0,15 25 0,18 1 0,18 1 0,23 
2 0,28 14 0,18 26 O, 11 2 0,29 2 0,17 

3 0,16 15 0,20 27 0,22 3 0,19 3 0,13 

4 1,31 16 0,25 28 0,20 4 0,19 4 0,22 

5 1,24 17 0,14 29 0,20 5 0,17 5 0,15 

6 0,11 18 0,13 30 0,24 6 0,08 6 0,23 

7 0,16 19 0,11 31 0,13 7 0,20 7 0,25 

8 0,21 20 0,16 32 0,16 8 0,13 8 0,12 

9 0,12 21 0,10 33 0,24 

10 0,14 22 0,15 34 0,23 

11 0,32 23 0,04 35 0,22 

12 0,85 24 0,14 36 0,18 

Média O, 19* 0,18* 0,19* 

Mediana 0,17 0,19 0,20 

Variância 0,02 0,004 0,003 

Média total 0,19 

Valor F 0,50** 

se = Santa Catarina PR= Paraná MG = Minas Gerais PA = polvilho azedo 

* = não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey.

** = não significativo 
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Em relação as regiões estudadas (Tabela 06) as maiores médias 

para o teor de cinzas foram encontradas nas amostras dos Estados de Santa 

Catarina e Minas Gerais, ambas com O, 19% e variância de 0,02 e 0,003, 

respectivamente. O Estado do Paraná apresentou o menor teor médio de 

cinzas com 0,18% e variância de 0,004 (Tabela 06). Cereda (1985b) obteve 

um valor bem inferior de cinzas para as amostras de Minas Gerais de O, 13% e 

bastante próximo para as amostras do Paraná de O, 19%. Observa-se pela 

Tabela 06, que as amostras dos três Estados apresentaram um teor médio 

com praticamente a mesma quantidade de cinzas, não diferindo 

significativamente. A análise de variância pode ser observado pela Tabela 06. 

4.1.4. pH 

O pH do total de amostras de polvilho azedo (Tabela 07) 

apresentou resultado médio de 3,95, com mínimo de 3,64 e máximo de 4,70. 

De acordo com (ICMSF, 1980) o intervalo de pH entre o mínimo girando em 

torno de 3,8 a 4,4, e máximo de 7,2, pode permitir o crescimento de bactérias 

gram-negativas e algumas gram positivas como Lactobacillus spp, Clostridium 

spp, Bacil/os spp e Staphylococcus spp. As leveduras e fungos crescem a 

valores menores de pH que o mínimo encontrado nas amostras. Em polvilho 

azedo o baixo pH era o principal fator no controle do crescimento de 

microrganismos. Como as amostras apresentaram baixa atividade de água 

que controla a maior parte do crescimento microbiano, o pH deixou de ser fator 

principal. 

Para cada Estado produtor de polvilho azedo o pH médio não 

apresentou grandes variações. Na Tabela 07 observa-se que as amostrns de 

Minas Gerais apresentaram pH médio de 3,97 com variância de 0,07, as do 

Paraná pH médio de 3,96 com variância de 0,03 e as de Santa Catarina pH 

médio de 3,94 e variância de 0,07. Não houve praticamente variação dos 
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teores médios de pH, a análise estatística provou não haver diferença 

significativa entre os resultados (Tabela 07). Os valores de F da análise de 

variância podem ser observados na mesma tabela. 

Tabela 07. Valores de pH das amostras de polvilho azedo dos Estados de 

Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

se se se PR MG 

PA pH PA pH PA PH PA pH PA pH 

1 3,87 13 3,72 25 4,44 1 4,07 1 3,97 

2 3,73 14 4,06 26 3,79 2 4,00 2 3,78 

3 4,48 15 3,86 27 4,12 3 3,99 3 3,94 

4 4,02 16 3,66 28 3,65 4 3,89 4 3,82 

5 4,70 17 4,17 29 3,85 5 3,76 5 4,52 

6 3,86 18 4,04 30 3,72 6 3,71 6 4,06 

7 3,78 19 3,90 31 3,64 7 3,98 7 3,99 

8 3,83 20 3,72 32 4,28 8 4,27 8 3,66 

9 3,88 21 3,90 33 4,19 

10 3,76 22 3,74 34 3,64 

11 4,34 23 3,85 35 3,64 

12 4,28 24 3,74 36 3,87 

Média 3,94* 3,96* 3,97* 

Mediana 3,86 3,99 3,96 

Variância 0,07 0,03 0,07 

Média total 3,95 

Valor F 0,06** 

se= Santa Catarina PR= Paraná MG = Minas Gerais PA = polvilho azedo 

*=não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey. 

** = não significativo. 

4.1.5. Acidez 

Pela legislação (Brasil, 1978) a acidez limite estabelecida para o 

polvilho azedo foi de 5,0 ml de NaOH N/100g. Ao observar a Tabela 08 nota-
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se que a acidez média do total de amostras de polvilho azedo foi de 5, 14 ml 

de NaOH N/100g de amostra. Destas, 51,92% das amostras excederam o 

valor máximo permitido pela legislação. Esse limite foi estabelecido sem levar 

em consideração as características do produto; principalmente a qualidade do 

polvilho azedo expandido ao forno. Considerando-se os resultados obtidos de 

expansão ao forno, verifica-se que 100% das amostras de polvilho azedo 

apresentaram valores de expansão ao forno acima de 1 O ml/g, tanto na 

metodologia prática como na instrumental. Este resultado significa que o 

polvilho obteve grande expansão ao forno segundo os índices estabelecidos 

por Nunes; Cereda (1994). Desta forma é possível afirmar que a acidez não 

afeta a qualidade do produto final. Este seria portanto um ponto que exigiria 

alteração da legislação para aceitar valores mais elevados de acidez. 

Cereda, (1985b), obteve em suas amostras de polvilho azedo um 

teor médio de acidez de 4,26 ml de NaOH N/1 00g. Ao comparar com o 

resultado de 5, 14 ml de NaOH N/1 00g, observa-se que a acidez tem 

aumentado com o decorrer do tempo. Pela Tabela 08 o Estado de Minas 

Gerais foi o que apresentou o maior valor médio de acidez com 5,92 ml NaOH 

N /1009 e a maior variância de 3,34. Em seguida vem Santa Catarina com 

valor médio de 5, 16 ml Na OH N/1 00g e variância de 2, 15. As amostras do 

Paraná com apenas 4,28 ml NaOH N/1 00g de acidez e variância de 2,90, 

foram as únicas com acidez dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 

Cereda (1985b) obteve teor médio de acidez para as amostras de Minas 

Gerais de 3,69 ml de NaOH N/1 00g e para as do Paraná de 3,83. Os teores 

médios de acidez apresentados na T abala 08 não diferiram significativamente 

entre si, como também a análise de variância. 
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Tabela 08. Acidez tituláveis (ml de NaOH N/1 0üg) e análise estatística das 

amostras de polvilho azedo dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas 

Gerais. 

se se se PR MG 

PA Acidez PA Acidez PA Acidez PA Acidez PA Acidez 

1 4,68 13 6,66 25 3,74 1 3,10 1 7,62 

2 7,00 14 4,34 26 7,50 2 4,90 2 7,00 

3 4,20 15 5,64 27 2,91 3 2,58 3 5,90 

4 3,50 16 7,00 28 5,40 4 4,62 4 7,10 

5 2,84 17 3,41 29 5,30 5 4,80 5 1,96 

6 5,94 18 4,04 30 7,79 6 7,74 6 6,54 

7 7,04 19 5,12 31 6,40 7 4,00 7 6,54 

8 7,38 20 5,70 32 3,21 8 2,50 8 4,70 

9 4,17 21 5,26 33 3,32 

10 6,32 22 6,00 34 5,80 

11 3,68 23 4,68 35 5,80 

12 3,70 24 6,82 36 3,46 

Média 5,16* 4,28* 5,92* 

Mediana 5,28 4,31 6,54 

Variância 2,15 2,90 3,34 

Média total 5,14 

Valor F 2,23** 2,15 2,90 3,34 

se = Santa Catarina PR= Paraná MG = Minas Gerais PA = polvilho azedo 

* = não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey.

** = não significativo. 

4.1.6. Expansão do polvilho azedo ao forno 

Todos os resultados de expansão ao forno (Tabela 09) obtidos 

pelas metodologias prática e instrumental, podem ser classificados através dos 

índices de expansão estabelecidos por Nunes; Cereda ( 1994) como de grande 

expansão, pois todas as amostras apresentaram valores superiores a 1 O mUg. 

Na Tabela 09 observa-se que a média obtida para metodologia de expansão 
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prática em todas as amostras foi de 14 ml/g, enquanto que na análise de 

expansão ao forno pelo método instrumental a média foi de 18, 79 ml/g. 

Tabela 09. Índices de expansão do polvilho azedo ao forno obtidos através das 

metodologias prática e instrumental e análise estatística, expressos em ml/g 

em amostras de polvilho azedo dos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais e 

Paraná. 

SANTA CATARINA MINAS GERAIS PARANA 

PA MP MI PA MP MI PA MP MI PA MP MI PA MP MI 

1 14,69 19,27 13 14,94 16,04 25 12,72 18,17 1 10,49 18,891 1 13,63 16,41 
2 13,58 17,88 14 12,39 14,93 26 15,70 25,87 2 11,61 14,541 2 14,77 24,64 

3 10,11 17,42 15 15,68 16,81 27 12,17 23,90 3 12,76 13,43 3 16,51 20,48 

4 14,96 18,29 16 15,42 17,78 28 13,46 16,53 4 14,77 16,40 4 12,23 24,58 
5 13,05 14,24 17 13,79 16,32 29 13,33 12,96 5 14,88 20,29 5 12,96 25,00 
6 12,42 18,50 18 12,89 18,96 30 13,86 26,00 6 12,93 13,39 6 13,63 22,61 
7 12,80 15,57 19 13,87 21,08 31 14,91 18,28 7 14,15 18,68 7 13,72 22,93 
8 13,85 17,94 20 12,91 18,49 32 14,54 25,59 8 14,78 20,21 8 15,02 14,82 
9 15,35 16,88 21 13,87 18,97 33 14,75 20,16 

10 13,59 16,94 22 15,69 25,00 34 15,82 21,16 
11 12,26 12,66 23 16,47 19,49 35 16,58 20,16 
12 13,98 14,34 24 15,22 17,82 36 15,94 19,37 

Média 14, 10* 18,60 13,30* 16,98** 14,06* 21,43** 
Mediana 13,87 18,23 13,54 17,54 13,67 22,77 
Variância 2,04 11,45 2,68 8,53 1,78 15,20 

MP MI 

Média total 13,97 18,79 
Valor F 1,02ª 3,60° 

MP= método prático MI = método instrumental 

*=não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey. 

** = médias diferem entre si ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey 

a = não significativo b = significativo ao nível de 5% 
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Observando-se a Tabela 09 a metodologia instrumental de 

expansão ao forno foi a que proporcionou os maiores índices médios, sendo 

21,43 ml/g para o Estado do Paraná, 18,60 ml/g para Santa Catarina e 16,98 

ml/g para Minas Gerais. As amostras do Paraná apresentaram o maior índice 

de expansão ao forno pela metodologia instrumental, de 21,43 ml/g e resultado 

médio semelhante a Santa Catarina pela metodologia prática de 14,06 ml/g e 

14, 1 O ml/g, respectivamente. As amostras do Estado de Minas Gerais 

apresentaram os menores índices de expansão ao forno para as duas 

metodologias, de 13,30 ml/g para o método prático e 16,98 ml/g para o 

instrumental, respectivamente. Pela Tabela 09 os resultados médios dos 

índices de expansão ao forno obtidos pela metodologia prática foram menores 

que os obtidos pela instrumental, mas isso não define a metodologia mais 

eficiente. Os teores médios pelo método prático apresentados na Tabela 09, 

não diferiram significativamente entre si. Mas para o método instrumental 

mostrou haver diferenças significativas entre os teores médios do Paraná e 

Minas Gerais. Como não houve diferença significativa entre as médias pode-se 

considerar a metodologia prática como sendo mais uniforme na análise em 

relação ao método instrumental. 

Através dos resultados de variância obtidos para as amostras do 

Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e para o conjunto de todas as amostras 

(Tabela 09), observa-se que os resultados de variância para a metodologia 

prática foram bem menores (1,78, 2,04, 2,68 e 2,09, respectivamente), que os 

resultados obtidos por metodologia instrumental (15,20, 11,45, 8,53 e 12,75, 

respectivamente). A análise de variância pode ser observado pela Tabela 09. 

4.1. 7. Absorção de água 

Ao comparar os resultados de absorção de água em análises 

realizadas através das metodologias prática e instrumental, observa-se na 
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Tabela 10 que poucas diferenças foram obtidas. A absorção de água medida 

pela metodologia prática apresentou valores médios de 83,52% para o total de 

amostras analisadas, enquanto que para as mesmas amostras analisadas pela 

metodologia instrumental apresentaram um valor médio de 80,61 %, uma 

diferença pequena. A metodologia instrumental incluiu, além da água, mais 

20% de gordura hidrogenada, o que pode ter contribuído para diminuir o valor 

médio de absorção de água. De acordo com Cereda (1983b), os índices de 

absorção de água são classificados em: pequeno < 50%, médio de 50 a 90% e 

grande > 100%. É possível classificar todas as amostras de polvilho azedo em 

ambos os métodos como apresentando absorção média. Cereda; Bonassi 

(1985) conseguiram um teor médio para absorção de água de 75,84%, quando 

analisaram amostras de polvilho azedo dos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Paraná A variância obtida pelo método prático foi de 15,50, enquanto 

que pelo método instrumental foi de 16,91 (Tabela 10). 

Pelo método prático a maior média de absorção de água foi para 

as amostras do Estado de Minas Gerais com 86,74% e que apresentou 

também a maior variância de 34, 16. O Estado de Santa Catarina apresentou 

amostras com absorção média de 83,40% e variância de 10,51, três vezes 

menor que a obtida pelo Estado de Minas Gerais. As amostras do Paraná com 

absorção média de 80,85% e variância de 6,20 (Tabela 1 O). Em relação ao 

resultado médio de absorção pelo método instrumental (Tabela 1 O), a menor 

absorção ficou para as amostras do Estado de Minas Gerais com 78,29% e 

uma variância de 11,62, seguidas por Paraná com 80,50% e variância de 

30,91. Santa Catarina com 81,15% de absorção média e variância de 14,59. 

Cereda; Bonassi ( 1985c) conseguiram um teor médio de 70, 19% 

de absorção de água pelo método instrumental para as amostras de polvilho 

azedo do Estado de Minas Gerais e 83,53% para as do Paraná. Observa-se 

pela Tabela 1 O que houve diferença significatíva entre os teores médios das 

amostras do Paraná e Minas Gerais pelo método prático e pelo método 

instrumental não houve. Com o teor médio das amostras do Estado de Santa 
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Catarina não teve diferença significativa. Os valores da análise de variância 

estão apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Índices de absorção de água(%) obtidos através das metodologias 

prática e instrumental e análise estatística das amostras de polvilho azedo dos 

Estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná 

SANTA CATARINA MINAS GERAIS PARANÁ 

PA MP MI PA MP MI PA MP MI PA MP MI PA MP MI 

1 84,90 83,20 13 81,60 77,10 25 87,50 84,901 1 93,10 78,10

1 
1 84,20 82,40 

2 85,10 73,30 14 81,80 78,50 26 80,90 78,701 2 82,00 76,20 2 78,00 75,00 
79,90 3 81,10 79,90 15 81,30 81,10 27 85,90 3 92,90 76,90 3 82,90 86,90 

4 83,60 85,00 16 83,20 80,60 28 78,20 84,00 4 91,40 85,20 4 81,80 76,40 
5 83,50 78,70 17 82,20 75,40 29 82,50 82,10 5 82,50 78,30 5 80,90 72,30 

6 80,90 82,10 18 82,70 82,70 30 93,20 76,80 6 80,90 75,90 6 82,20 80,00 
7 79,30 79,50 19 79,80 83,00 31 87,30 84,70 ; 7 91,10 81,10 7 80,00 87,40 

8 87,80 76,40 20 84,70 88,30 32 81,20 87,60 8 80,00 74,60 8 76,80 83,60 
9 90,70 81,50 21 84,60 82,00 33 81,10 88,00 

10 84,70 87,10 22 86,80 74,80 34 80,90 81,90 

11 79,60 81,00 23 85,50 76,50 35 80,90 79,90
1 

12 82,70 84,90 24 84,20 83,00 36 80,40 77,40 

Média 83,40- 81,15,..,. ' 86,74* 78,29** 80,85* 80,50** 

Mediana 82,70 81 ,30 86,80 77,50 81,35 81,20 

Variância 10,51 14,60 34,16 11,62 6,20 30,91 

MP MI 

Média total 83,52 80,61 

Valor F 5,29ª 
1,63b 

MP= método prático MI = método instrumental 

** = não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey. 

*=médias diferem entre si ao nívei de significância de 5% pelo teste de Tukey 

a = significativo ao nível de 1 % e 5% b = não significativo 
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Os principais ácidos orgânicos presentes no polvilho azedo são o 

láctico, acético e o butírico (Tabela 11 ). O total de amostras de polvilho azedo 

mostrou que o ácido láctico está presente em maior quantidade com valor 

médio de 0,42 g/1 00g, seguido pelo butírico com 0,057 g/1 00g e acético com 

0,023 g/100g (Tabela 12}. Cereda; Bonassi (1985c) conseguiram teores 

médios de ácido láctico de 7 4,84 mg/1 00g, acétido de 4,38 mg/1 00g e butírico 

de 10,06 mg/100g. O teor médio de ácido láctico apresentado por Cereda; 

Bonassi (1985c) foi elevado em relação ao teor médio apresentado na Tabela 

11. Esses ácidos são originários do metabolismo de microrganismos presentes

na fase de fermentação. Pela grande quantidade de ácido láctico presente é 

possível afirmar que os valores elevados de acidez nas amostras de polvilho 

azedo se devem a este ácido. Para os Estados de Santa Catarina e Paraná a 

quantidade média de ácido láctico nas amostras foram bem próximas, com 

0,38 g/100g e 0,39 g/100g, respectivamente (Tabela 12). Minas Gerais foi o 

Estado produtor que apresentou amostras com a maior quantidade média de 

ácido láctico (0,61 g/100g). Os Estados produtores de Santa Catarina e Minas 

Gerais apresentaram amostras com teores semelhantes de ácido acético 0,02 

g/1 00g, enquanto que o Paraná apresentou nas suas amostras 0,03 g/1 00g de 

ácido acético. Em relação ao ácido butírico o Estado de Santa Catarina foi o 

que apresentou a maior quantidade (0,07 g/1 00g) em suas amostras, seguido 

do Paraná (0,03 g/100g) e Minas Gerais (0,02 g/100g). Pela Tabela 12 os 

teores médios de ácido láctico e butírico nas amostras, diferiram 

significativamente entre os Estados de Minas Gerais e Santa Catarina. A 

análise de variância pode ser observado na  Tabela 12. 
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Tabela 11. Teores de ácidos orgânicos (g/100g) das amostras de polvilho 

azedo dos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná . 

Amostras Láctico Acético Butírico Amostras Láctico Acético Butírico 

SANTA CATARINA 

1 0.462 0.000 0.000 28 0.471 0.023 0.083 

2 0.712 0.000 0.000 29 0.173 0.000 0.000 

3 0.059 0.033 0.167 30 0.490 0.036 0.200 

4 0.425 0.060 0.188 31 0.321 0.000 0.000 

5 0.133 0.033 0.088 32 0.298 0.016 0.073 

6 0.316 0.041 0.143 33 0.152 0.035 0.100 

7 0.577 0.020 0.135 34 0.543 0.025 0.072 

8 0.822 0.000 0.000 35 0.465 0.030 0.101 

9 0.307 0.033 0.042 36 0.539 0.000 0.000 

10 0.518 0.027 0.054 MINAS GERAIS 

11 0.062 0.063 0.069 1 0.784 0.042 0.000 

12 0.109 0.030 0.076 2 0.732 0.015 0.000 

13 0.589 0.009 0.000 3 0.673 0.000 0.000 

14 0.198 0.015 0.100 4 0.853 0.000 0.000 

15 0.592 0.012 0.000 5 0.037 0.033 0.050 

16 0.732 0.000 0.000 6 0.859 0.014 0.000 

17 0.264 0.011 0.033 7 0.673 0.010 0.000 

18 0.208 0.031 0.101 8 0.282 0.029 0.078 

19 0.456 0.037 0.000 PARANÁ 

20 0.260 0.029 0.149 1 0.508 0.000 0.024 

21 0.353 0.028 0.100 2 0.508 0.031 0.024 

22 0.354 0.031 0.120 3 0.285 0.000 0.009 

23 0.512. 0.015 0.000 4 0.167 0.059 0.105 

24 0.360 0.038 0.121 5 0.233 0.025 0.045 

25 0.161 0.021 0.133 6 0.785 0.054 0.000 

26 0.532 0.032 0.099 7 0.580 0.020 0.000 

27 0.223 0.016 0.049 8 0.031 0.041 0.052 
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Tabela 12. Análise estatística dos ácidos orgânicos das amostras de polvilho 

azedo. 

Acidos 
Média Mediana Variância 

orgânicos 

Todas as 
Láctico 0,42* 0,44 0,056 

Acético 0,02* 0,03 0,000 
amostras 

Butírico 0,06* 0,05 0,003 

Láctico 0,38** 0,36 0,041 

Santa Catarina Acético 0,02* 0,03 0,000 

Butíríco 0,07** 0,07 0,004 

Láctico 0,39* 0,40 0,062 
Paraná 

Acético 0,03* 0,03 0,000 

Butíríco 0,03* 0,02 0,001 

Láctico 0,61** 0,70 0,000 

Minas Gerais Acético 0,02* 0,01 0,000 

Butíríco 0,02** 0,00 0,001 

Láctico Acético Butírico 
Valor F 

3,64
ª 0,82

b 
4,55

ª 

* = não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey.

** = médias diferem entre si ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey 

a = significativo ao nível de 5% b = não significativo 

4.1.9. Sujidades 

De acordo com a Tabelas 13 e 14 todas as amostras de polvilho 

azedo analisadas apresentaram algum tipo de sujidade. A presença de

fragmentos de insetos foi de 1 - 9 unidades por 100g em 86,54% do total de 

amostras analisadas, de 10 - 16 unidades em 7,69%, enquanto que 5,77% das 

amostras não apresentaram fragmentos de insetos. Não foram encontrados 

insetos inteiros em 57,69% do total de amostras de polvilho azedo, mas 42,31% 



51 

apresentaram quantidades de 1 - 4 unidades de insetos inteiros por amostra de 

polvilho azedo. Segundo Demiate et ai. (1997), a presença de insetos intactos 

sugere uma contaminação posterior à fase de secagem e moagem, portanto há 

necessidade de um controle mais rigoroso nesta fase. 

Tabela 13. sujidades das amostras de polvilho azedo (unidades/100g) dos 

Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

Fragmento Insetos 
Ácaros 

Larval Pêlo de Arenol 
PA Fibras 

de insetos inteiros Pupa Roedor Terrosa 
·-

SANTA CATARINA 

1 9.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 

2 7.00 O.DO O.DO 1.00 O.DO 1.00 2.00 

3 3.00 1.00 O.DO O.DO O.DO 1.00 2.00 

4 9.00 O.DO O.DO 2.00 1.00 1.00 2.00 

5 12.00 3.00 O.DO 5.00 1.00 1.00 2.00 

6 4.00 1.00 O.DO 1.00 O.DO 1.00 2.00 

7 5.00 1.00 O.DO O.DO O.DO 1.00 3.00 

8 12.00 2.00 1.00 2.00 O.DO 2.00 2.00 

9 5.00 O 00 2.00 0.00 O 00 1.00 2.00 

10 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 

11 1.00 0.00 1.00 2.00 O 00 2.00 2.00 

12 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 2.00 2.00 

13 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 

14 3.00 1.00 2.00 1.00 O 00 1.00 2.00 

15 2.00 2.00 0.00 5.00 O 00 3.00 3.00 

16 2.00 1.00 O.DO O.DO 0.00 3.00 3.00 

17 12.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

18 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 

19 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 

20 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 

21 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 2.00 3.00 

22 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

23 16.00 4.00 0.00 3.00 1.00 2.00 2.00 

24 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 

25 7,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00 
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Fragmento Insetos 
Ácaros 

Larval Pêlo de Arenol 
PA Fibras 

de insetos inteiros Pupa Roedor Terrosa 

26 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2,00 

27 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

28 5.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 

29 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 

30 3.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

31 3.00 2.00 O.DO 2.00 O.DO 1.00 2.00 

32 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 

33 1.00 O.DO 0.00 4.00 0.00 2.00 2.00 

34 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 

35 6.00 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 3.00 

36 6.00 1.00 O.DO 4.00 0.00 2.00 1.00 

MINAS GERAIS 

1 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 

2 7.00 0.00 0 00 0.00 1.00 3.00 3.00 

3 1.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 1.00 2.00 

4 1.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 3.00 2.00 

5 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

6 3.00 1.00 0 00 0.00 0.00 1.00 1.00 

7 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 

8 4.00 1.00 0.00 0.00 0 00 1.00 1.00 

PARANA 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 

2 3.00 0.00 0 00 0.00 0.00 1.00 2.00 

3 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 

4 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 

5 2.00 0.00 0.00 7.00 º·ºº 2.00 2.00 

6 5.00 0.00 O.DO 2.00 0.00 1.00 1.00 

7 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

8 1.00 1.00 0.00 0.00 0 00 1.00 1.00 

P A = polvilho azedo 

Os ácaros estavam presentes entre 1 - 2 unidades em apenas 

25,00% do total de amostras de polvilho azedo e ausente em 75% das 

amostras. Demiate et ai. (1997) verificaram que das 31 amostras de polvilho 

azedo analisadas apenas duas amostras apresentaram de 1 a 2 unidades de 
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ácaros. Pela Tabela 13 a contaminação por larvas e pupas foi detectada em 

50% das amostras. A presença de pêlos de roedores apresentou frequência de 

1 - 2 unidades em 21, 15% das amostras e ausente em 78,85 % das amostras. 

Demiate et ai. (1997), classificaram a matéria arenosa em muita (3), pouca (1) e 

média (2) contaminação. Pela Tabela 13 a matéria arena-terrosa esteve 

presente em todas as amostras, sendo que 53,85% do total de amostras de 

polvilho azedo estavam pouco contaminadas, 32,69% das amostras 

apresentaram contaminação média e 13,46% das amostras estavam muito 

contaminadas. Demiate et ai. ( 1997) verificaram também que a presença de 

matéria arena-terrosa foi constatada em todas as 21 amostras de polvilho 

azedo analisadas, onde 51,61 % estavam pouco contaminadas, 25,81 % 

apresentaram contaminação considerada média, enquanto que 22,58% 

estavam muito contaminadas. Fibras foram encontradas em 100% das 

amostras. 

Tabela 14. Análise estatística de sujidades das amostras de polvilho azedo 

dos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. 

Média Mediana Variância 

Fragmento de 
4.02 3.00 12.06 

insetos 

Insetos inteiros 0.63 o.ao 0.82 

Ácaros 0.31 o.ao 0.34 

Larva/Pupa 1.15 0.50 2.64 

Pêlo de Roedor 0.23 o.ao 0.22 

Arenol Terroso 1.60 1.00 O.OS

Fibras 2.02 2.00 0.57 

Ao analisar a presença de sujidades nas amostras de cada Estado 

produtor constatou-se, que as de Santa Catarina (Tabela 15) foram as que 
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apresentaram amostras mais contaminadas com fragmentos de insetos, onde o 

resultado médio foi de 4, 70 unidades/1 00g de amostra. Os Estados de Minas 

Gerais e Paraná apresentaram amostras com resultados médios de 2, 75 e 2,25 

unidades/100g, respectivamente (Tabelas 16 e17). A presença de insetos 

inteiros não variou muito entre os Estados. As amostras de polvilho azedo do 

Paraná apresentaram média de O, 13 unidades/1 00g, as de Minas Gerais 

apresentaram 0,5 unidade/1009 e as de Santa Catarina 0,78 unidades/100g. 

Tabela 15. Resultados da análise estatística de sujidades das amostras de 

polvilho azedo do Estado de Santa Catarina. 

Média Mediana Variância 

Fragmento de 
4.69 3.00 14.7325 

insetos 

Insetos Inteiros 0.78 0.50 0.9778 

Ácaros 0.44 0.00 0.4254 

Larva/pupa 1.39 1.00 2.3016 

Pêlo de roedor 0.31 0.00 0.2754 

Areno/terroso 1.53 1.00 0.4278 

Fibras 2.19 2.00 0.5040 

O único Estado que apresentou ácaros nas amostras de polvilho 

azedo foi Santa Catarina (Tabela 15) com um resultado médio de 0,44 

unidades/100g e variância de 0,43, onde o valor máximo foi de 2,00 

ácaros/1 00g e o valor mínimo de zero. Em compensação Minas Gerais (Tabela 

16) foi o que apresentou amostras com o menor valor médio de larvas e pupas,

com O, 13 unidades/1 00g, Santa Catarina com 1,39 unidades/1 00g e Paraná 

1, 13 unidades/1 00g (Tabela 17). Este último apresentou a maior variância 

(6, 13) nos resultados obtidos com o valor máximo de 7,00 unidades/1 00g e o 

mínimo zero. Em relação a pêlo de roedores, as amostras originárias do 
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Paraná mostraram ausência, mas as amostras de Santa Catarina e Minas 

Gerais apresentaram em média 0,31 unidades/1 OOg e O, 13 unidades/1 OOg, 

respectivamente (Tabelas 15, 16 e 17). 

Tabela 16. Análise estatística de sujidades das amostras de polvilho azedo do 

Estado de Minas Gerais. 

Média Mediana Variância 

Fragmento de 
2.75 2.50 4.21439 

insetos 

Insetos inteiros 0.50 O.DO 0.5714 

Ácaros O.DO 0.00 0.0000 

Larva/pupa 0.13 0.00 0.1250 

Pêlo de roedor 0.13 0.00 .01250 

Are no/terroso 1.88 1.50 0.9821 

Fibras 1.88 2.00 0.6964 

Tabela 17. Resultados da análise estatística de sujidades das amostras de 

polvilho azedo do Estado do Paraná. 

Média Mediana Variância 

Fragmento de 
2.25 2.00 2.2143 

insetos 

Insetos inteiros 0.13 0.00 0.1250 

Ácaros o.ao O.DO o.ao

Larva/pupa 1.13 o.ao 6.1250 

Pêlo de roedor o.ao 0.00 o.ao

Arenolterrroso 1.63 1.50 0.5536 

Fibras 1.38 1.00 0.2679 
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O material arena-terroso esteve presente em todas as amostras, 

mas em maior quantidade nas amostras de Minas Gerais (Tabela 16) com 

valor médio de 1,88, Paraná com 1,63 e Santa Catarina com 1,53 (Tabelas 17 

e 15). A maior variância foi encontrada para o polvilho azedo de Minas Gerais 

com 0,98, sendo o valor máximo de 3, 00 e o mínimo de 1,00. Em relação às 

fibras, foram as amostras de Santa Catarina que obtiveram a maior média 

(2, 19%), seguido de Minas Gerais (1,88%) e Paraná com (1,38%). 

4.1.10. Colorimetria 

A cor segundo Sarmento ( 1997), é considerada um parâmetro 

bastante importante para caracterizar a qualidade da fécula de mandioca. O 

que se deseja da fécula em relação a este parâmetro é que seja branca, o que 

significa apresentar maiores valores de luminosidade (L), menores de 

vermelho (a) ou verde (-a) e menores de amarelo (b) ou azul (-b ). Para a 

fécula (polvilho doce) extraída das cultivares estudadas por Sarmento (1997), 

os resultados de cor ( a) apresentaram apenas valores positivos e próximos ao 

zero, significando que a fécula apresentava quantidade muito baixa de cor 

amarela e vermelha, o que é considerado desejável em termos de qualidade. 

Os valores extremos obtidos para (b) variaram de -0,3458 a 1,9068, bastante 

próximos ao zero portanto, considerou-se que a quantidade de componentes 

da cor amarela são baixas em féculas. Para a luminosidade (L) a grande parte 

das amostras analisadas por Sarmento (1997) foi de fécula que atingiu o valor 

100, portanto muito próximas ao branco. Não existe padrão para a cor do 

polvilho azedo, a menos que se relacione com qualidade (expansão ao forno 

ou absorção de água). Caso essa correlação não seja validada a 

determinação da cor tem por finalidade caracterizar o polvilho azedo e permitir 

sua diferenciação da fécula ou polvilho doce. 
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Tabela 18. Colorimetria das amostras de polvilho azedo dos Estados de Santa 

Catarina, Minas Gerais e Paraná. 

PA L a b PA L a b 

SANTA CATARINA 

1 92.09 0.22 5.34 28 92.56 0.25 5.18 

2 90.58 0.83 6.47 29 92.12 0.24 4.75 

3 91.85 0.33 5.06 30 93.50 -0.16 4.50 

4 92.73 0.32 4.78 31 92.75 0.29 4.72 

5 91.45 0.34 5.36 32 92.08 0.17 4.93 

6 92.27 0.31 4.96 33 93.03 0.12 4.40 

7 92.15 0.35 5.26 34 91.12 0.74 6.57 

8 88.72 1.23 7.70 35 91.25 0.46 6.09 

9 93.14 0.18 4.50 36 92.04 0.21 5.27 

10 91.75 0.49 5.54 MINAS GERAIS 

11 92.42 0.16 4.89 1 88.78 0.78 7.26 

12 92.19 0.19 4.75 2 89.35 0.90 7.08 

13 92.33 0.44 5.39 3 90.08 0.88 6.87 

14 91.67 0.28 4.94 4 91.19 0.57 6.02 

15 91.90 0.48 5.37 5 93.78 -0.12 3.57 

16 92.36 0.46 5.33 6 89.23 1.07 7.95 

17 91.60 0.20 5.06 7 90.45 0.68 6.55 

18 91.99 0.32 5.12 8 93.65 -0.13 3.60 

19 92.47 0.36 5.08 PARANA 

20 91.94 0.36 5.44 1 93.36 -0.02 3.63 

21 91.50 0.33 5.42 2 91.77 0.25 5.08 

22 92.88 0.13 4.51 3 92.36 0.52 4.74 

23 90.79 0.79 6.74 4 93.88 -0.08 3.79 

24 91.75 0.51 5.82 5 92.18 -0.02 4.23 

25 92.05 0.21 5.01 6 92.31 0.36 4.82 

26 91.90 0.53 5.56 
7 

91.30 0.40 5.52 I 

27 92.41 0.21 5.00 8 93.30 -0.26 2.79 

PA = polvilho azedo; L = luminosidade; a= vermelha e b = amarela 
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A análise de colorimetria das amostras de polvilho azedo (Tabela 

19), revelou resultados onde a luminosidade (L) teve valor médio de 91,89. Para 

cor vermelha (a) os valores extremos foram de -0,26 a 1,23, onde 86,54% do 

total de amostras de polvilho azedo apresentaram uma coloração vermelha (a) 

e 13,46 % uma coloração menos intensa próximo ao verde (-a). Entre as 

amostras de coloração verde (-a), três eram do Paraná, duas de Santa Catarina 

e duas de Minas Gerais (Tabela 18). Pela Tabela 19, observa-se que o (b) que 

representa a cor amarela, apresentou-se com valor médio de 5,28 para o total 

de amostras de polvilho azedo, onde os valores extremos foram de 2,79 a 7,95 

(Tabela 18). Ao comparar estes valores com os obtidos pela fécula (Sarmento 

1997), observa-se que o polvilho azedo possui grande quantidade do 

componente amarelo, o que talvez se justifique pelo processo de fabricação 

com fermentação natural e secagem solar. 

Pela análise de colorimetria, as amostras de polvilho azedo do 

Estado de Santa Catarina foram aquelas que apresentaram o maior índice de 

luminosidade (L) com 91,98 e índices de cor vermelha (a) de 0,36 e cor 

amarela (b) de 5,30 (Tabela 19). O Paraná (Tabela 19) produziu amostras com 

luminosidade (L) de 92,56 e menor cor vermelha (a) O, 14 e amarela (b) 4,33, 

isto indica que as amostras são mais próximas ao branco. Minas Gerais 

(Tabela 19) é a região que possui amostras com menor L, maior índice de cor 

vermelha (a) e amarela (b), com valores médios de 90,81, 0,58 e 6, 11, 

respectivamente, indicando que estas amostras têm maiores componentes 

vermelho e amarelo, portanto menor componente luminoso. A maior variância 

para L, b e a foi encontrado em amostras de polvilho azedo do Estado de 

Minas Gerais (Tabela 19). Os teores médios de luminosidade para as 

amostras de Santa Catarina e Minas Gerais e para as amostras do Paraná e 

Minas Gerais diferem significativamente entre si. Entre os teores médios de 

Santa Catarina e Paraná não existe diferença significativa. Para a cor 

vermelha (a) os teores médios apresentaram diferença significativa entre as 

amostras dos Estados de Paraná e Minas Gerais. Para a cor amarela (b) os 



59 

teores médios foram significativos entre as amostras dos Estados de Paraná e 

Minas Gerais (Tabela 19). 

Tabela 19. Análise estatística de colorimetria das amostras de polvilho azedo. 

Colorimetria 

Todas as Luminosidade (L) 

amostras Vermelha (a) 

Amarela (b) 

Santa Catarina 
Luminosidade (L) 

Vermelha (a) 

Amarela (b) 

Paraná 
Luminosidade (L) 

Vermelha (a) 

Amarela (b) 

Minas Gerais 
Luminosidade (L) 

Vermelha (a) 

Amarela (b) 

Luminosidade 
Valor F 

5,48* 

Média 

91,89 

0,36 

5,28 

91,98
ªb 

0,36 

5,30
b 

92,56
bc 

0,14ª 

4,33
ªbc

90,81
ªb 

0,58
ª 

6, 11 
ac 

Vermelha 

4,39** 

Mediana Variância 

92,07 1,36 

0,33 0,10 

5,10 1,07 

92,07 0,69 

0,32 0,06 

5,15 0,48 

92,34 0,77 

0,12 0,08 

4,49 0,79 

90,27 3,78 

0,73 0,21 

6,71 2,74 

Amarela 

7,31* 

a= médias diferem entre si ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. 

b = médias diferem entre si ao nível de significância de 1 % e 5% pelo teste de Tukey. 

c = não existe diferença significativa entre as médias pelo teste de Tukey. 

*=significativo ao nível de 1 % e 5% '"' = significativo ao nível de 5% 

4.1.11. Granulometria 

Pela análise de granulometria (Tabela 20) pode-se observar que 

66% de frações de amostra de polvilho azedo ficam retidas entre as peneiras 

de malha 2,00 mm e 0,300 mm. Isto mostra que a maior parte do polvilho 



60 

azedo analisado apresenta grânulos relativamente grandes. Apenas 1 O % da 

amostra fica retida na peneira de malha 0,045 mm. Dependendo da região ou 

local onde o polvilho azedo é comercializado, a granulação pode vir a ser um 

fator de qualidade e pode causar problemas. Grande parte dos consumidores 

preferem um produto de granulação média e de aspecto homogêneo para não 

terem o trabalho de esfarelar o polvilho na sua utilização. As menores 

variâncias foram atribuídas às peneiras de malhas O, 120 mm, 0,090 mm e 

0,075 mm com 0,34%, 0,57% e 0,21 %. 

Tabela 20. Resultado geral da análise estatística de granulometria das 

Peneiras Média 

(mm) %

2,00 7,08

1,680 5,47

0,850 28,58

0,600 11,53

0,420 10,12

0,300 5,37

0,250 3,02

0,212 1,86

amostras de polvilho azedo 

Mediana Variância 

4,46 49,28 

5,15 6,94 

29,80 38,18 

11,57 9,07 

10,13 6,51 

5,47 2,45 

2,96 1,84 

1,48 2,82 

Peneiras 

(mm) 

O, 180 

0,150 

0,120 

0,090 

0,075 

0,045 

<0,045 

Média 

% 

4,99 

3,88 

0,85 

1,23 

0,93 

9,92 

6,86 

Mediana Variância 

4,14 13,69 

3,48 8,52 

0,69 0,34 

1,21 0,57 

0,93 0,21 

8,79 33,06 

5,49 46,70 

Nas Tabelas 21, 22 e 23 a análise de granulometria mostrou que 

os Estados produtores Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná apresentaram 

amostras com resultados médios de aproximadamente 70%, 67% e 61 % das 

amostras retidas entre as peneiras de malhas 2,00 mm e 0,300 mm. Por outro 

lado a porção mais fina do polvilho azedo ficou retida entre a peneira de malha 

0,045 mm e o fundo, sendo o resultado médio de 16,77%, 18,00% e 15,70% 

nos Estados do Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina, respectivamente. 



Tabela 21. Análise estatística de granulometría das amostras de polvilho 

azedo do Estado de Santa Catarina 

Peneiras Média Peneiras Média 
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Mediana Variância Mediana Variância 
(mm) (%)

2,00 

1,680 

0,850 

0,600 

0,420 

0,300 

0,250 

0,212 

8,04

5,88

29,91

11,32

9,90

4,99

2,80

1,41

4,92 

6,52 

30,87 

11,09 

9,97 

5,23 

2,69 

1,29 

62,76 

7,76 

32,20 

9,15 

7,43 

2,11 

2,03 

0,43 

(mm) (%)

0,180 

0,150 

0,120 

0,090 

0,075 

0,045 

< 0,045 

5,38

3,67

0,65

0,98

0,78

9,48

6,24

4,26 

3,01 

0,46 

0,89 

0,68 

8,79 

5,49 

17,34 

10,32 

0,22 

0,26 

0,15 

20,35 

31,51 

As amostras provenientes de Minas Gerais apresentaram 

quantidade maior de polvilho azedo de granulação mais fina (Tabela 22). Das 

três regiões estudadas, as menores variâncias foram atribuídas às peneiras de 

malhas O, 120 mm, 0,090 mm e 0,075 mm. 

Tabela 22. Análise estatística de granulometria das amostras de polvilho 

azedo do Estado de Minas Gerais . 

Peneiras Média 

(mm) 

2,00 

1,680 

0,850 

0,600 

0,420 

0,300 

0,250 

0,212 

% 

5,29 

4,98 

28,67 

11,93 

10,21 

6,17 

3,28 

1,64 

Mediana Variância 

4,62 

5,00 

29,37 

11,81 

10,10 

5,99 

3,11 

1,71 

14,12 

5,30 

35,50 

3,29 

0,74 

0,49 

0,44 

0,17 

Peneiras Média 

(mm) %

O, 180 3,86

O, 150 4,21

O, 120 1,25

0,090 1,43

0,075 1,06

0,045 15,05

<0,045 3,19

Mediana Variância 

3,02 

4,20 

1,12 

1,29 

0,99 

16,36 

1,07 

3,55 

1,07 

0,31 

0,16 

0,14 

82,26 

20,25 
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Tabela 23. Análise estatística de granulometria das amostras de polvilho 

azedo do Estado do Paraná. 

Peneiras Média Peneiras Média 
Mediana Variância Mediana Variância 

(mm) % (mm) %

2,00 4,57 2,87 15,60 O, 180 4,40 4,06 6,83 

1,680 4,14 4,06 3,35 O, 150 4,47 3,54 8,66 

0,850 22,50 21,86 30,33 O, 120 1,35 1,18 0,38 

0,600 12,07 12,46 16,33 0,090 2,14 1,78 1,40 

0,420 11,03 11,63 8,33 0,075 1,48 1,34 0,15 

0,300 6,29 7,14 4,33 0,045 6,81 6,08 14,69 

0,250 3,75 3,56 1,87 <0,045 13,31 10,56 97,53 

0,212 4,11 2,89 11,33 
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4.2. - Proposta de Classificação para o polvilho azedo 

Como na legislação brasileira não existe um parâmetro específico 

de qualidade para classificar o polvilho azedo, foi proposta neste trabalho uma 

classificação em 3 tipos A, B e C compreendendo as análises realizadas, 

destacando a expansão ao forno pelo processo prático uma vez que se trata de 

metodologia mais acessível. O tipo A abrange os polvilhos de qualidade extra, o 

tipo B de média qualidade e o tipo C de qualidade inferior. 

Como o polvilho azedo é obtido a partir de fermentação natural e 

secagem solar e ainda hoje produzido por grande número de pequenas 

indústrias rurais, torna-se difícil obter um produto homogêneo quanto a 

qualidade. Existe ainda a necessidade de controle das fases de produção, pois 

todo o processo está sujeito a intempéries em algumas de suas fases. Segundo 

Cereda (1987), como não há problemas de comercialização do produto devido 

a grande procura do consumidor. Mas falta ainda uma fiscalização eficiente do 

polvilho azedo comercializado. Por esta razão, a maior parte do polvilho azedo 

que vai para o mercado tem qualidade variável, principalmente quando se leva 

em conta aspectos como impurezas, encontradas com grande freqüência no 

produto. A proposta de classificação parte do princípio de abranger a maior 

parte da produção de polvilho azedo dentro da realidade do produto comercial. 

Por este motivo foi proposta uma classificação onde 80% do polvilho azedo 

nacional, fizesse parte do tipo B sendo os outros 20% igualmente divididos 
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entre os tipos A e C. Ao considerar a proposta obteve-se uma classificação 

geral baseado nos resultados das amostras obtidas nos Estados produtores. 

Desta forma foi possível propor uma classificação em nível nacional que leve 

em conta parâmetros físico-químicos e de qualidade do polvilho azedo. 
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Figura 01. Classificação da expansão ao forno pelo método prático (mUg) das 

amostras de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), Minas 

Gerais (c) e Paraná (d). 

A classificação geral baseia-se principalmente na expansão do 

polvilho azedo ao forno. Esta característica é muito importante pois garante a 

finalidade exigida peios produtores e consumidores. Os resuitados desta 

classificação são apresentados na Tabela 25 e graficamente pela Figura 01 (a). 

Adotou-se como índice de expansão ao forno os resultados obtidos pela 

metodologia prática, considerada como mais confiável e fácil de ser 
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implantada. Os limites propostos para uma classificação geral define como tipo 

A o polvilho azedo que apresentar índice de expansão ao forno superior a 

15,94 ml/g, como tipo B, entre 12,23 ml/g e 15,94 ml/g e como tipo C o 

polvilho azedo com índice de expansão inferior a 12,23 ml/g. O Estado de 

Minas Gerais (Figura 01 (c) e Tabela 25) apresenta amostras com as menores 

expansões que se enquadram entre 10,49 e 14,78 ml/g na classificação tipo B 

e as amostras de Santa Catarina apresentaram as maiores expansões entre 

12,39 e 16,47 ml/g (Figura 01 (b) e Tabela 25). 

Tabela 25. Proposta de classificação em tipos A, B e C para índice de 

expansão ao forno (ml/g) obtida pelo método prático das amostras de polvilho 

azedo dos Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. 

EXPANSAOAO 

FORNO 
Tipo A TipoB Tipo C

Classificação geral � 15,94 12,23 a 15,94 :e::; 12,23 

Santa Catarina � 16,47 12,39 a 16,47 :e::; 12,39 

Minas Gerais � 14,78 10,49 a 14,78 :e::; 10,49 

Paraná � 15,02 12,23 a 15,02 :e::; 12,23 

A classificação dos resultados da análise de absorção de água 

obtidos pelas metodologias prática e instrumental apresentam um perfil 

semelhante, embora com valores diferentes. Como o custo limita a

generalização da adoção da metodologia instrumental e como ambas tem o 

mesmo perfil, a classificação foi baseada na metodologia prática e nos 

seguintes limites para a classificação geral: tipo A o polvilho azedo que 

apresenta índice de absorção de água superior a 91,40 %; tipo B, o polvilho 

azedo que estiver entre 79,80% e 91,40% e tipo C o polvilho com índice de 

absorção de água inferior a 79,80% (Figura 02 (a) e Tabela 26). 
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Figura 02. Classificação da absorção de água pelo método prático(%) em 

tipos A, B e C das amostras de polvilho azedo (a), dos Estados de Santa 

Catarina (b), Minas Gerais (c) e Paraná (d). 

Minas Gerais (Figura 02 (e) e Tabela 26} foi o Estado que 

apresentou amostras mais representativas para o tipo A com 92,90% enquanto 

que no Estado do Paraná, as amostras apresentaram o menor resultado com 

82,90% (Figura 02 (d) e Tabela 26). De acordo com Cereda (1983m) o 

rendimento do biscoito está relacionado com a quantidade de água que este 

pode absorver e reter. Portanto, quanto maior é a absorção de água do polvilho 

azedo maior é a quantidade de biscoito por unidade de peso, portanto, maior o 

rendimento industrial. 
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Tabela 26. Proposta de classificação em tipos A, B e C dos resultados de 

absorção de água (%) pelo método prático das amostras de polvilho azedo dos 

Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. 

ABSORÇAODE 
Tipo A Tipo B Tipo C

ÁGUA 

Classificação geral > 91,40 79,80 a 91,40 < 79,80 

Minas Gerais > 92,90 80,00 a 92,90 < 80,00 

Paraná > 82,90 76,80 a 82,90 < 76,80 

Santa Catarina > 90,70 79,80 a 90,70 < 79,80 

A umidade fator importante para classificar o polvilho azedo, foi 

estabelecida como limite tipo A as amostras com umidade abaixo de 12,20%, 

tipo B entre 12,20% e 15,80% e tipo C maiores que 15,80% (Figura 03 (a) e 

Tabela 27). Observa-se que entre os polvilhas considerados tipo B, 86,5% 

estão acima do limite de 14% de umidade estabelecido pela legislação 

brasileira. Este não é um fator desclassificatório devido aos fatos apontados 

anteriormente. 

Tabela 27. Proposta de classificação em tipos A, B e C da umidade(%) das 

amostras de polvilho azedo dos Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa 

Catarina. 

UMIDADE Tipo A Tipo B Tipo e 

Classificação geral < 12,20 12,20 a 15,80 > 15,80

Minas Gerais < 13,45 13,45 a 14,63 > 14,63

Paraná < 12, 18 12, 18 a 14,52 > 14,52

Santa Catarina < 12, 17 12, 17 a 16,70 >16,70
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Figura 03. Classificação da umidade (%) em tipos A, B e C das amostras de 

polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b}, Minas Gerais (c) e 

Paraná (d}. 

Ao considerar os resultados obtidos para atividade de água 

(Figura 04 (a) e Tabela 28), 80% das amostras tipo B em termos de 

classificação geral, encontram-se entre os limites de 0,51 e 0,66 de atividade 

de água. Este limite, segundo Gava (1978), não oferece riscos a qualidade do 

produto, portanto, mesmo que a umidade esteja acima do permitido não 

afetará a boa conservação do produto a longo prazo. As amostras do Estado 

do Paraná classificaram-se no tipo B, sendo o que mais se aproximou do limite 

de umidade estabelecido pela legislação, entre 12,18 e 14,52 % (Figura 03 (d) 

e Tabela 27). Mesmo sendo a umidade alta nos demais Estados, a atividade 

de água continua sendo um fator importante para garantir a boa qualidade do 

produto comercial. 
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Figura 04. Classificação da atividade de água em tipos A, B e C das amostras 

de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), Minas Gerais (e) e 

Paraná (d). 

Tabela 28. Proposta de classificação em tipos A, B e C dos índices de 

atividade de água das amostras de polvilho azedo dos Estados de Minas 

Gerais, Paraná e Santa Catarina. 

ATIVIDADE DE 
Tipo B 

AGUA 
Tipo A Tipo e

Classificação geral < 0,51 0,51 a 0,66 > 0,66

Minas Gerais < 0,52 0,52 a 0,6í > 0,6í

Paraná < 0,50 0,50 a 0,62 > 0,62

Santa Catarina < 0,51 0,51 a 0,67 > 0,67
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A acidez é representada pelo ácido láctico em sua maioria 

que está relacionado à propriedade de expansão. Na Figura 05 (a) e Tabela 29 

as amostras são classificadas como tipo A as que apresentam acidez maior 

que 7,50 ml de NaOH N/100g, para o tipo 8 que estão entre os limites de 2, 19 

e 7,5 ml de NaOH N/1 00g e tipo C, quando a acidez for menor que 2,91 ml 

de NaOH N/1 00g. Pela classificação geral tipo 8, 51,92 % das amostras de 

polvilho azedo ultrapassam o limite estabelecido pela legislação de 5,0 ml de 

NaOH N/100g. Como este limite foi estabelecido sem levar em consideração 

as características do produto e as análises de qualidade, propõe-se aumentar 

o limite da acidez permitida, pois os principais ácidos orgânicos encontrados

no polvilho azedo (láctico, acético e butírico) ocorrem habitualmente em outros 

alimentos fermentados sem que afetem de alguma forma a saúde de quem os 

consome. Entre esses alimentos cita-se azeitonas, picles (entre 1,5 a 3,5% p/p 

de ácido acético) , vinagre e iogurte, com quantidades superiores de acidez 

(Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, 1969). A acidez, 

portanto, não deve ser vista como um parâmetro que limite a comercialização. 

Sendo o polvilho azedo produzido a partir de fermentação natural é de difícil 

padronização quanto a composição dos ácidos orgânicos. Ao contrário esses 

ácidos, aliados à baixa atividade de água, podem ajudar a limitar o 

crescimento de microrganismos patogênicos. 

Tabela 29. Proposta de classificação em tipos A, 8 e C dos índices de acidez 

(NaOH N/1 00g) das amostras de polvilho azedo dos Estados de Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina. 

ACIDEZ Tipo A Tipo B Tipo e

Classificação gerai > 7,50 2,91 a 7,50 <2,91 

Minas Gerais > 7,10 1,96 a 7, 10 < 1,96 

Paraná > 4,90 2,50 a 4,90 < 2,50 

Santa Catarina > 7,50 3,32 a 7,50 < 3,32 
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Figura 05. Classificação da acidez (ml de NaOH N/100g) em tipos A, B e C 

das amostras de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), Minas 

Gerais (c) e Paraná (d). 

Observando-se a Figura 05 (e) e Tabela 29 pode-se afirmar que a 

maior acidez das amostras de Minas Gerais deve-se a maior quantidade de 

ácido láctico presente. Segundo Cárdenas; Buckler (1980), em fermentações 

que ocorrem em temperaturas mais baixas predomina uma flora láctica, onde 

isolaram e identificaram microrganismos que ocorrem em fermentações 

naturais de "almidon agrio", realizados à temperatura ambiente de 15 a 2s0c.

Os autores encontraram predominância de microaerófilos do grupo láctico, do 

qual Lactobaci/lus plantarum foi a bactéria mais freqüente. 
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Figura 06. Classificação do valores de pH em tipos A, B e C das amostras de 

polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), Minas Gerais (c) e 

Paraná (d). 

O pH é uma decorrência da acidez que pode ser classificado 

como tipo A quando menor que 3,66, tipo B com valores entre os limites de 

3,66 e 4,44 e tipo C quando maior que 4,44 (Figura 06 (a) Tabela 30). O pH 

nas faixas das amostras classificadas como tipos A e B limitam o crescimento 

de alguns microrganismos, mas em conjunto com a atividade de água, o pH 

baixo limita a maior parte dos principais microrganismo prejudiciais à 

conservação do produto. Os Estados produtores não apresentaram grandes 

variações do pH (Figura 06 (b, c, d) e Tabela 30) 
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Tabela 30. Proposta de classificação em tipos A, B e C pelos índices de pH 

das amostras de polvilho azedo dos Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa 

Catarina. 

PH Tipo A Tipo B Tipo e

Classificação geral < 3,66 3,66 a 4,44 > 4,44

Minas Gerais < 3,66 3,66 a 4,06 >4,06

Paraná < 3,71 3,71 a 4,07 >4,07

Santa Catarina < 3,65 3,65 a 4,48 >4,48

Entre os ácidos orgânicos foi observado que o ácido láctico 

esteve presente em maior quantidade em todas as amostras de polvilho 

azedo, seguido do butírico e acético. Na classificação geral dos ácidos 

orgânicos as amostras quanto ao conteúdo de ácido láctico (Figura 07 (a1) e 

Tabela 31) podem ser classificadas como tipo B quando presente em valores 

contidos entre O, 11 a 0,79 g/100g, tipo A seriam as amostras com quantidades 

superiores a 0,79 g/100g de ácido láctico e tipo C inferiores a 0,11 g/100g. 
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Figura 07. Classificação dos ácidos orgânicos (g/100g) em tipos A, B e C das 

amostras de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina {b), Minas 

Gerais (c) e Paraná (d). 
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(continuação) Figura 07. Classificação dos ácidos orgânicos (g/100g) em tipos 

A, B e C das amostras de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), 

Minas Gerais (c) e Paraná (d). 

Para o ácido acético (Figura 07 (a3) e Tabela 31) amostras com 

quantidade de ácido acético entre os limites de zero e 0,05 g/100g são 

classificadas como tipo B e como tipo A as que apresentarem quantidades 

superiores a 0,05 g/100g. Para o ácido butírico (Figura 07 (a2) e Tabela 31) na 

classificação geral tipo B estão amostras entre os limites de zero e O, 15 g/1009 

e tipo A com quantidades superiores a 0,15 g/100g. 
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(continuação) Figura 07. Classificação dos ácidos orgânicos (g/100g) em tipos 

A, B e C das amostras de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), 

Minas Gerais (c) e Paraná (d). 

Minas Gerais foi o Estado onde as amostras apresentaram maior 

teor de ácido láctico, 80% das amostras tipo B entre os limites de 0,04 a 0,85 g 

/100g (Figura 07 (c1) e Tabela 31). As amostras do Estado de Santa Catarina 
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apresentaram a maior quantidade de ácido butírico, 80% das amostras entre os 

limites de O, 16 a 0,83 g/100g (Figura 07 (b2) e Tabela 31 ). 

Tabela 31. Proposta de classificação em tipos A, B e C pelos teores de ácidos 

orgânicos (g/1 00g) das amostras de polvilho azedo dos Estados de Minas 

Gerais, Paraná e Santa Catarina. 

Ácidos orgânicos Tipo A Tipo B Tipo e

Láctico > 0,79 0,11a0,79 < 0,11 
Classificação geral 

Acético > 0,05 0,00 a 0,05 = 0,00 

Butírico > 0,15 0,00 a O, 15 = 0,00 

Láctico > 0,85 0,04 0,85 < 0,04 
Minas Gerais 

Acético > 0,03 0,00 a 0,03 = 0,00 

Butírico > 0,05 0,00 a 0,05 = 0,00 

Láctico > 0,58 0,03 a 0,58 < 0,03 
Paraná 

Acético > 0,05 0,00 a 0,05 = 0,00 

Butírico > 0,05 0,00 a 0,05 = 0,00 

Láctico > 0,73 0,11 a 0,73 < 0,11 
Santa Catarina 

Acético > 0,06 0,00 a 0,06 = 0,00 

Butírico > 0,83 O, 16 a 0,83 = 0,00 

A classificação geral do polvilho azedo em relação a quantidade 

de cinzas e impurezas é importante porque leva em consideração a forma 

como o produto foi elaborado. A maior parte da quantidade de cinzas 

encontradas, provêm da argamassa dos tanques ou da poeira quando exposto 

ao sol. A contaminação pode ocorrer na fermentação, secagem ou 

armazenamento. O material arena-terroso apresentado como parte de 

sujidades, está incluído na quantidade de cinzas determinada. 
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Figura 08. Classificação dos teores de cinzas (%) em tipos A, B e C das 

amostras de polvilho azedo (a) dos Estados de Santa Catarina (b), Minas 

Gerais (c) e Paraná (d). 
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Pela Figura 08 (a) e Tabela 32 a quantidade de cinzas que 

classifica o produto de forma geral como tipo B está entre os limites de O, 11 % 

e 0,32%. Amostras classificadas como tipo C apresentam cinzas em 

quantidades superiores a 0,32 % e tipo A em quantidades inferiores a O, 11 %. 

Todos os resultados obtidos estão dentro dos limites estabelecidos pela 

legislação de no máximo 0,5%. Apenas o Estado de Santa Catarina (Figura 08 

(b) e Tabela 32) apresentou uma amostra com um valor acima, de 0,85% de

cinzas. Os teores de cinzas poderão ser reduzidos com maiores cuidados no 

processo de produção. 
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Tabela 32. Proposta de classificação em tipos A, B e C dos índices de 

quantidade de cinzas(%) das amostras de polvilho azedo dos estados de Minas 

Gerais, Paraná e Santa Catarina. 

CINZAS Tipo A Tipo B Tipo e

Classificação geral < O, 11 0,11 a 0,32 > 0,32

Minas Gerais < 0,12 O, 12 a 0,23 > 0,23

Paraná < 0,08 0,08 a 0,20 > 0,20

Santa Catarina < 0,11 O, 11 a 0,32 > 0,32

Quanto a determinação de sujidades, SÓ é permitida pela 

legislação a comercialização de polvilho azedo isento de fragmento de insetos, 

insetos inteiros, ácaros, larvas ou pupas e pêlo de roedores. Apenas três 

amostras apresentaram ausência total de fragmento de insetos, isto é, 94,23% 

das amostras seriam proibidas de serem comercializadas. Isso inviabiliza toda 

a produção de polvilho azedo. O que pode ser feito é propor uma classificação 

em tipos A, B e C para fragmento de insetos, insetos inteiros e ácaros, que 

estão apresentados na Figura 09. Para fragmento de insetos os limites estão 

entre 0,55 e 7,49, para insetos inteiros estão entre zero e 1,54 e para ácaros 

entre zero e 0,89 na classificação tipo B. O ideal seria que todas as empresas 

com o passar do tempo produzissem polvilhas azedos que fizessem parte 

apenas da classificação tipo A, representadas na Figura 09 a esquerda do 

limite inferior (LI). Quanto a presença de larvas ou pupas e pêlo de roedores, o 

polvilho azedo não deve ser comercializado, porque indica mal processamento 

e acondicionamento do produto, visto desta forma, como falta de higienização 

sanitária. 
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Figura 09. Classificação geral de fragmento de insetos (a), insetos inteiros (b) 

e ácaros (c) em tipos A, B e C. 

A cor do polvilho azedo é importante para o consumidor, embora 

haja uma forte influência cultural. A coloração da fécula (polvilho doce) é 

próxima ao branco. Apresenta desta forma, baixíssimas quantidade das cores 

vermelho e amarelo segundo Sarmento (1997). 

Para o polvilho azedo a cor vermelha e amarela, em termos 

gerais quando presentes em grande quantidade, podem indicar a presença de 

sujidades ou alguma alteração físico-química sofrida durante o processamento 

do poiviiho azedo. Em aigumas regiões do Estado de Minas Gerais os 

consumidores estão acostumados com a coloração mais amarelada do 

polvilho azedo. Ao considerar estes aspectos e atendendo a preferência de 

muitos consumidores, o polvilho azedo poderá ser classificado como tipo B, se 
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apresentar quantidade de cor vermelho entre -0,08 a 0,88 e cor amarelo entre 

4,23 a 7,08, apresentados na Figura 10 (a1, a2) e na Tabela 33. A 

luminosidade é um fator importante para caracterizar o polvilho azedo. Pela 

Figura 10 (a3) e Tabela 33, os polvilhas considerados tipo A na classificação 

geral são aqueles com luminosidade superior a 93,50 e para o tipo B são 

aqueles que estão entre os limites de 90,45 e 93,50 em 80,00% das amostras. 

A colorimetria não é um parâmetro muito importante para a classificação do 

polvilho azedo comercial, pois o consumidor escolhe o produto principalmente 

pelo aspecto visual de acordo com as preferências de cada um pela cor. 

Tabela 33. Proposta de classificação em tipos A, B e C dos índices de 

colorimetria das amostras de polvilho azedo das regiões de Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina. 

COLORIMETRIA Tipo A 
�---·---- --------·------- ··-·-··---·- - ·--- - - ·-- -·-·----·-----------------·--··-- .. - ·-· - ·-- ----.. ----··· -·-·--·----------· 

L > 93,50
Classificação geral 

A = 0,00 

B = 0,00 

L > 93,65
Minas Gerais 

A = 0,00

B = 0,00

L > 93,65
Paraná 

A = 0,00

B = 0,00

L > 93,14
Santa Catarina 

A = 0,00

B = 0,00

TipoB 
-- - ··- -----�-----·--------� 

90,45 a 93,50 

-0,08 a 0,88

4,23 a 7,08

88,78 a 93,65 

-0, 13 a 0,90

3,57 a 7,26 

Tipo c
- _____ _. ·--·-------·--- · · · ···-----------·-··--

< 90,45 

> 0,88 e< -0,08

> 7,08 e< 4,23

< 88,78 

> 0,90 e< -0,13

> 7,26 e< 3,57

88,78 a 93,65 < 88,78 

-0,26 a 0,40 > 0,40 e< -0,26

2,79 a 5,08 > 5,08 e< 2,79

91,12 a 93,14 < 91, 12 

O, 16 a 0,83 > 0,83 e< 0,16

4,51 a 6,74 > 6,74 e< 4,51



Variãvel: cor vermeht (a•) Meda: 0.36 0esW> padrão: 0.31 
Especificações: LilTite lnferiof (LI): -0.08 

Lirrite Nominal: 0.36 
Lirrile -(LS): 0.88 

20 �---3-·• ___ (Al_LI _NO_M_INAL_(_B) __ LS_(_C) __ •_3 _.• ___ _ 

18 

1 :: 
; 12 

r: 4 

-0.5 O 0.5 1.5 2 Í 

---- ----- -��---- -- --·-,.·-·..J 

18 
16 

! 14 
� 12 
; 10 
i'l 8 

!
8 

2 
o 

87 

20 
18 

� 16 

� 
14 
12 

,� 10 ·o 8 

! 6 

o 

1 

(a1)

Variáwl: ...,....,._ (L) M-: 91.89 Desvio padrão: 1.17 
Especificações: Urrile lnferiof (LI): 90.45 

Urrite Noninal: 91.89 
Lirrile -(LS): 93.50 

-3.s (C)LI NOMINAL(B) LS(A) +3.s 

88  89 90 91 92 93 94 95 96 
,......,..,,.,. 

(a3) 

Varihel: cor amarela (b•) - Paraná Mé<ia: 5.28 Des\'tO padrão: 1.03 
Especificações: LilTite lnferioc (LI): 4.51 

LirTite Nofrinat: 5.28 
Urrile S<.perior (LS): 6.74 

(A)LI LS(C) 
-3.s NOMINAL (B) +3.s 

2 8 9 
COR_,,aA 

(b2) 

97 l 

10 1 

Variévet e« amarela (b•} Meda: 5.28 Desvio padrão: 1.03 
Espeàficações: Lirrile lnferioc (LI): 4.23 

-3.s 

Lirrile Nomllat 5.28 
Urrile -(LS): 7.08 

(A)LI LS(C) 
NOMINAL (B) +3.s-

81 

20�------------------� 

, 18 

i 16 

8 14 
,, 12 
:� 10 
@ 8 

] 6 
4 

1 20 
i 

18 
16 

� 14 
f1. 1 2  

; 
10 

·z 8 
6 

2 

-1 

18  
16 

1
1 4  
1 2  
1 0  

� 8 

i 6 

4 
2 

• 6 

(a2) 

8 9 10 Í 
__________ J 

Vwta...l: cor..,,.,,,..,. (a') - Sarta Catarina M-: 0.36 Desvio padrão: 0.24 
Especific:açõee: Urrile lnferioc (LI): 0.16 

Linile Nonínol: 0.36 
Urrile -(LS): 0.83 

-0.5 0.5 
COR.........,.._ 

1.5 2i 

(b1) 

Variâvel: kmnosidade (L) -Sarta Catarina M-: 91.89 Desvio padrão: 0.83 
Especificações: Urrile lnferiof (LI): 91.12 

LirriteNorlw"lat:91.90 
LilTite __,, (LS): 93.14 
(C)LI LS(A) 

-3.s. NOMINAL (B) +3.s 

1 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
'"'"""°""" 

(b3) 

Figura 10. Classificação dos resultados de colorimetria em tipos A, B e C das 

amostras de polvilho azedo (a), do Estado de Santa Catarina (b), Minas Gerais 

(c) e Paraná (d).
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Variável: cor amareia (b•) - Minas Gerais Mé<ia: 6.11 Oes'Vio padrão: 1.66 
Espeàficaçóee: Lirrite 1-.,, (LI): 3.57 
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(continuação) Figura 1 O. Classificação dos resultados de colorimetria em tipos 

A, B e C das amostras de polvilho azedo (a), do Estado de Santa Catarina (b), 

Minas Gerais (c) e Paraná (d). 

Pela Figura 1 O ( c1, c2) e Tabela 33 observa-se que as amostras 

provenientes do Estado Minas Gerais para os polvilhas tipo B, os 

componentes vermelho e amarelo estão em maior quantidade, 
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consequentemente menor luminosidade (Figura 10 (c3) e Tabela 33). O 

Estado do Paraná têm amostras com quantidades menores de vermelho e 

amarelo e maior quantidade do componente luminoso (Figura 10 (d1, d2, d3) e 

Tabela 33). São também as que apresentam menores teores de sujidades. 

Resumindo a proposta para a classificação das amostras de 

polvilho azedo. A classificação tipo A deve apresentar polvilho azedo de 

qualidade extra, com grande expansão ao forno pelo método prático superior a 

16,00 mL/g e absorção de água superior a 91 % com o intuito de obter maior 

rendimento, devem ser isentas de sujidades, com caracterização microbiana, 

acidez superior a 7 ,50 mL de NaOH N/1 00g, umidade inferior a 12% e cinzas 

inferior a O, 11 %. A luminosidade deve ser superior a 94,00 e as cores vermelho 

e amarelo próximos ao zero. A quantidade de ácido láctico, acético e butírico 

devem ser superiores a 0,80 g/1009, 0,05 g/100g e 0,15 g/100g, 

respectivamente. Na classificação tipo B estão os polvilhes de média qualidade 

com expansão ao forno pelo método prático entre 12,00 mL/g e 16,00 mL/g, 

com caracterização microbiana dentro dos limites estabelecidos pela legislação, 

acidez entre 2,90 e 7,50 mL de NaOH N/100g e umidade entre 12% e 16%, a 

quantidade de cinzas entre O, 11 % e 0,30 %, fragmento de insetos entre 0,55 e 

7,49, insetos inteiros entre zero e 1,54 e ácaros entre zero e 0,89, o pH entre 

3,66 e 4,44, absorção de água pelo método prático entre 80% e 91 %, 

luminosidade entre 90,45 e 94,00, cor vermelha (a) entre -0,08 e 0,88, 

coloração amarela (b) entre 4,00 e 7,00, ácido láctico entre O, 11 e 0,80 g/100g, 

ácido acético entre zero e 0,05 g/100g e ácido butírico entre zero e 0,15 g/100g. 

Nesta proposta de classificação observa-se que em algumas amostras a 

umidade e a acidez não apresentam as características exigidas pela legislação 

em vigor, mas como foi visto anteriormente isto não influi na qualidade do 

produto comercial, pois a atividade de água é um dos principais fatores que 

contribuem na manutenção da qualidade do produto. Os polvilhes de qualidade 

inferior classificados como tipo C devem apresentar expansão ao forno pelo 

método prático inferior a 12 mL/g, absorção de água pelo método prático inferior 
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a 80%, com umidade e atividade de água superior a 16% e 0,66, 

respectivamente. As amostras classificadas como C terão menor validade para 

comercialização. A acidez poderá ser inferior a 2,90 ml de NaOH N/1 00g e pH 

superior a 4,44, presença de sujidades e cinzas superior a 0,30%, com 

luminosidade inferior a 90,50 e presença das cores vermelho e amarelo entre 

os limites superior a 0,88 e inferior a - 0,08 e superior a 7,00 e inferior a 4,00, 

respectivamente. 

Para uma proposta de classificação em nível nacional ser válida, 

as amostras de polvilho azedo não devem apresentar características que 

causem problemas de saúde, devem apresentar características que agradem o 

produtor e consumidor, e a legislação deve estar dentro desta realidade. Como 

a expansão ao forno do polvilho azedo é a principal característica exigida por 

produtores e consumidores, obtêm-se a partir desta análise uma proposta de 

classificação em nível nacional, onde o tipo A abrange o polvilhas com 

expansão acima de 16,00 ml/g, tipo B entre 12,00 ml/g e 16,00 ml/g e tipo C o 

polvilho com expansão inferior a 12,00 ml/g. A Figura 01 (a) e Tabela 25 

apresentam esses valores. Ao enquadrar este perfil em cada Estado produtor 

observa-se pela Figura 11 (b) que 75% do polvilho azedo produzido no Estado 

de Minas Gerais pertence ao tipo B de classificação e apenas 25% pertence ao 

tipo C, sendo que nenhuma amostra apresentou expansão superior a 16,00 

ml/g. Com o Estado do Paraná (Figura 11 (c)) aconteceu o inverso, 87,5% das 

amostras pertencem a classificação tipo B, 12,5% apresentaram expansão 

superior a 16,00 ml/g e nenhuma amostra apresentou expansão inferior a 

12,00 ml/g. Portanto as amostras do Estado do Paraná apresentaram as 

melhores expansões ao forno pelo método prático. O Estado de Santa Catarina 

onde estão localizadas 69,23% das empresas analisadas, apresentou 91,67% 

das amostras de polvilho azedo na classificação tipo B, 2, 78% na classificação 

tipo C e 5,56% na classificação tipo A (Figura 11 (a)). 
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Figura 11. Classificação da expansão ao forno pelo método prático em tipos A, 

B e C das amostras de polvilho azedo dos Estados de Santa Catarina (a), 

Minas Gerais (b) e Paraná (c) 

A proposta de classificação em nível nacional foi dividido em 

empresarial e laboratorial. A nível de empresa (Tabela 34}, foi proposto as 

seguintes determinações: expansão ao forno e absorção de água pelo método 

prático, umidade, acidez, pH e quantidade de cinzas; para avaliar a qualidade 

do polvilho azedo. Ao nível de laboratório (Tabela 35), foi proposto todas as 

determinações anteriores e mais a atividade de água e quantidade de ácido 

láctico. Essas duas últimas determinações necessitam de aparelhos 

especializados e pessoas treinadas. O custo dos aparelhos é bastante alto 

inviabilizando o uso nas indústrias. 
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Tabela 34. Proposta de classificação em nível nacional para o polvilho azedo a 

ser realizada nas empresas produtoras e no laboratório. 

FATORES Tipos de classificação 

A B e 

Expansão ao forno* MP > 16,00 12,00 a 16,00 < 12,00 

Absorção de água* MP > 91 80 a 91 < 80 

Umidade* < 12 12 a 16 > 16

Atividade de água** < 0,5 1  0,51 a 0,66 > 0,66

Acidez* > 7,50 2,90 a 7,50 <2,90 

PH* < 3,66 3,66 a 4,44 > 4,44

Ácidos orgânicos** Láctico > 0,80 0,11 a0,80 < 0,11 

Cinzas* < 0,11 0,11 a 0,30 > 0,30

MP = método prático *=empresa produtora ** = laboratório 
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5. CONCLUSÕES GERAIS

No presente estudo a umidade das 52 amostras coletadas 

apresentaram valor médio de 14,03%, onde 57,69% excederam o limite de 

14% estabelecido pela legislação. A acidez média do total de amostras de 

polvilho azedo foi de 5,14 ml/100g de amostra. Pela legislação vigente a 

acidez limite estabelecida para o polvilho azedo é de 5,0 ml de Na OH N/1 00g. 

Para comprovar que é reduzido o risco de crescimento microbiano nas 

amostras de polvilho azedo com umidade superior a 14,00%, foi realizada 

análise de atividade de água das amostras. O valor médio de atividade de 

água encontrado foi de 0,57, que em conjunto com a acidez elevada, inibem o 

crescimento da maior parte dos microrganismos que afetam a conservação do 

polvilho azedo. 

Considerando os resultados obtidos de expansão ao forno, 

verifica-se que 100% das amostras de polvilho azedo apresentaram valores de 

expansão ao forno acima de 1 O ml/g, considerado de grande expansão. Desta 

forma é possível afirmar que a acidez elevada não é fator limitante da 

qualidade do produto final. Este seria portanto um ponto que exigiria alteração 

da legislação para aceitar valores mais elevados de acidez. 

As médias das amostras obtidas para cada Estado pelo método 

instrumental mostrou haver diferenças significativas entre os Estados do 
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Paraná e Minas Gerais. Pelo método prático não houve diferença significativa 

entre as médias. Como método prático não requer equipamento sofisticado e 

como a análise é bastante simples, todos esses fatores contribuíram na 

escolha desta metodologia para avaliar a qualidade do polvilho azedo. 

Como o polvilho azedo é obtido a partir de fermentação natural, 

muitos fatores interferem na sua produção, tornando difícil conseguir um 

produto homogêneo quanto a qualidade. Por esta razão a maior parte do 

polvilho azedo que vai para o mercado não chega a ser de qualidade extra, 

principalmente quando se leva em conta aspectos como impurezas, 

encontradas com grande freqüência no produto. A proposta de classificação 

parte do princípio de abranger a maior parte da produção de polvilho azedo. 

Propondo uma classificação onde 80% do polvilho azedo nacional, fizesse parte 

do tipo B sendo os outros 20% igualmente divididos entre os tipos A e C. Desta 

forma foi possível propor uma classificação em nível nacional dos índices físico

químicos e de qualidade do polvilho azedo. A proposta de classificação foi 

dividida segundo dois critérios: para o produtor e laboratório. O produtor requer 

análises mais simples como expansão ao forno e absorção de água pelo 

método prático, umidade, acidez, pH e cinzas, principalmente, porque a maior 

parte do polvilho azedo é produzido por pequenas indústrias rurais. Para a 

proposta de classificação em laboratório foi introduzido mais duas análises, que 

requerem mão-de-obra especializada e equipamento de custo elevado: 

atividade de água e determinação do ácido láctico. 
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