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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo a produção e caracterização de farinhas e amidos de 

mashua (M) e olluco (O) originários da cidade de Tarma (Peru). As farinhas foram 

produzidas por moagem seca e passagem em peneiras de 45, 120 e 400 mesh Tyler. Os 

amidos foram isolados a partir dos tubérculos por moagem úmida. As farinhas e os amidos 

foram caracterizados em função da distribuição do tamanho de partículas (por difração a 

laser com espalhamento estático de luz), composição centesimal, morfologia (por 

microscopia eletrônica de varredura – MEV), cristalinidade, propriedades térmicas (por 

termogravimetria – TG e calorimetria diferencial de varredura - DSC), e espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). As farinhas de mashua e olluco também 

foram caracterizadas em função da cor, atividade antioxidante, teor de fenólicos totais, 

antocianinas, betaxantinas, betacianinas e carotenoides totais. As frações de farinhas de 

mashua e olluco apresentaram tamanhos médios de partícula na faixa de 37,9 a 273,6 µm, e 

31,7 a 274,4 µm, respectivamente. A fibra e o amido foram os principais componentes das 

farinhas de mashua e olluco, sendo que a fibra encontra-se em maior concentração na 

fração mais grossa e o amido, na fração mais fina, independente da espécie de tubérculo. Os 

amidos dos tubérculos apresentaram padrão de cristalinidade tipo B, avaliados por difração 

de raios-x (DRX). Na mashua, os formatos dos grânulos foram ovais e esféricos com 

distribuição polimodal de tamanho de partículas com diâmetros médios das populações 

entre 1,7 e 31 μm. Os grânulos de amido de olluco foram maiores (1,9 – 92,3 μm) com 

formatos mais assimétricos e irregulares. Com o refino das farinhas, houve um aumento no 

índice de cristalinidade das frações de farinhas para ambos os tipos de tubérculos sendo 

quase semelhante aos amidos isolados. O amido de mashua apresentou menor temperatura 

de pico de gelatinização (60oC) do que o olluco (64,7oC). A cor, atividade antioxidante, teor 

de compostos fenólicos totais, antocianinas, betaxantinas, betacianinas e carotenoides 

variaram em função da granulometria das farinhas e/ou do tipo de tubérculo. Conclui-se 

que o refino das farinhas influenciou no teor de amido, amilose, fibras, cristalinidade, 
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estabilidade térmica, cor e teor de compostos antioxidantes. Devido ao seu alto teor de 

amido e compostos bioativos estas farinhas podem ser usadas como aditivos na indústria de 

alimentos e farmacêutica, ou para produção de filmes com possíveis propriedades bioativas. 

Palavras- chave: compostos bioativos, amido, atividade antioxidante. 
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Mallaupoma-Camarena, Denisse Esther. Production and characterization of starch and 

flour from Andean Tubers: mashua (Tropaeolum tuberosum) and olluco (Ullucus 

tuberosus). 2016. 152p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

ABSTRACT 

This study aimed to produce and characterize flours and starches from mashua (M) and 

olluco (O) originating in the city of Tarma (Peru). The flours were produced by dry milling 

and sieved through 45, 120, and 400 Tyler mesh sieves. Starches were isolated from the 

tubers by wet grinding. The flours and starches were characterized in terms of particle size 

distribution (by diffraction laser scattering), chemical composition, morphology (by 

Scanning Electron Microscopy), crystallinity, thermal properties (by Thermogravimetric 

Analysis - TG and Differential Scanning Calorimetry - DSC), and Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR). Mashua and olluco flours were also studied for their color, 

antioxidant activity, and total phenolics, anthocyanin, betaxanthin, betacyanin, and 

carotenoid contents. The particle sizes ranged from 37,9 to 273,6 µm and from 31,7 to 

274,4 µm for the mashua and olluco flour fractions, respectively. Total fibers and starch 

were the main components of the tuber flours. Fibers and starch were the major 

components in the thicker and thinner fractions, respectively, regardless of the tuber crop. 

Mashua starch granules exhibited oval and spherical shape, and particle sizes with 

polymodal distribution and average diameter between 1,7 to 31 μm. Olluco starch granules 

were larger (1,9-92,3 μm) and more asymmetric and irregular than mashua starch granules. 

Tuber starches showed crystallinity type B, evaluated by X-ray diffraction. Considering the 

same tuber species, the flour fraction containing thinner particles and the isolated starch 

presented similar crystallinity index. Mashua starch had lower gelatinization peak 

temperature (60 oC) than olluco starch (64.7 oC). Color, antioxidant activity, and total 

phenolics, anthocyanin, betaxanthin, betacyanin, and carotenoid contents varied according 

to the flour particle sizes and/or the tuber species. Therefore, refining tuber flours 

influenced starch, amylose, and fiber contents, crystallinity, thermal stability, color, and 

antioxidant activity of the resulting flours. Because of their high contents of starch and 

bioactive compounds, these flours can be used as additives in the food industry and 

pharmacy, and they can also be employed in the production of bioactive films. 



 
 

xxi 

 

KEYWORDS: bioactive compounds, starch, antioxidant activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xxii 

 

APRESENTAÇÃO 

A busca por novas fontes renováveis de polímeros naturais para serem usados como 

alimentos funcionais, aditivos em alimentos, antioxidantes naturais ou como matéria-prima 

para a produção de embalagens biodegradáveis é crescente devido principalmente às 

questões nutricionais e ambientais. Neste contexto, os tubérculos andinos, como a mashua e 

olluco constituem fontes diversificadas e promissoras de fibras alimentares, amido e 

pigmentos naturais. A comercialização destes tubérculos perecíveis pode ser facilitada se 

forem produzidos farinhas e/ou amido isolados, para potencial aplicação na indústria de 

alimentos. Atualmente, as pesquisas concentram-se no estudo da atividade antioxidante 

destes tubérculos e/ou a produção de amido, mas a sua conversão em farinhas com 

diferentes granulometrias, que podem ter diversas aplicações na indústria de alimentos, não 

tem sido explorada. Assim, o objetivo deste trabalho foi produzir e caracterizar amidos e 

farinhas a partir dos tubérculos andinos de origem peruana: mashua (Tropaeolum 

tuberosum) e olluco (Ullucus tuberosus). Este trabalho está dividido em três capítulos 

descritos a seguir: 

 Capítulo 1: apresenta uma revisão bibliográfica sobre as matérias-primas utilizadas 

neste estudo (mashua e olluco), suas características nutricionais e físico-químicas, 

como atividade antioxidante, bem como uma breve revisão sobre a determinação de 

fibras alimentares.  

 Capítulo 2: este capítulo trata sobre a produção e caracterização físico-química do 

amido e das farinhas de mashua e olluco. O amido foi isolado por moagem úmida e 

as farinhas foram obtidas por moagem seca e peneiragem usando peneiras entre 35 e 

400 mesh. O amido e as farinhas foram caracterizados em função da sua 

distribuição do tamanho de partículas, composição centesimal, teor de amilose, teor 

de amido resistente, morfologia por MEV, propriedades térmicas por DSC e TG, e 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR).  

 Capítulo 3: apresenta uma comparação da atividade antioxidante e do teor de 

compostos bioativos como, fenólicos, antocianinas, betaxantinas, betacianinas e 

carotenoides totais das farinhas de mashua e olluco. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os tubérculos andinos como a mashua (Tropaeolum tuberosum) e olluco (Ullucus 

tuberosus) são considerados fontes promissoras de amido, fibras e de compostos 

antioxidantes, com potencial para ser utilizados na indústria de alimentos e também na 

indústria farmacêutica. Apesar destas qualidades, são poucos os estudos encontrados na 

literatura sobre estes tubérculos, pois seu cultivo se concentra principalmente nos países 

andinos como Peru, Equador e Bolívia (Manrique et al., 2013). 

A mashua é cultivada em altitudes de 1500 a 4200 metros acima do nível do mar 

(Tapia & Fries, 2007). Portanto, é considerada uma espécie resistente a climas frios (Arbizu 

& Tapia et al., 1992; Tapia et al., 1979; Tapia & Fries, 2007). As plantas de olluco também 

são resistentes a climas frios e gelados, sendo cultivados em altitudes de 2500 até 4000 

m.s.n.m, com maior produção entre 3600 até 3800 metros acima do nível do mar (Tapia & 

Fries, 2007: Barrera et al., 2004). Os tubérculos produzidos sejam no Equador ou no Peru, 

apresentam variação na sua composição centesimal em função ao tipo de variedade e 

espécie. Em geral, estes tubérculos apresentam importante teor de amido (olluco: 58 - 81%, 

mashua: 20 - 80%), fibras (mashua: 5 - 16%; olluco:14%), proteínas (olluco: 8 - 14%, 

mashua 7 - 9%), e baixo teor de lipídeos (mashua: 0,9%; olluco: 0,7%) (Espin et al., 2001, 

Gross et al., 1989, Valcárcel-Yamani et al., 2013).  

O amido é usado na indústria de alimentos principalmente como espessante e 

gelificante, devido às suas propriedades funcionais, à sua versatilidade de uso e baixo preço 

(Rached et al., 2006). Alguns estudos realizados sobre a extração e caracterização de amido 

de mashua e olluco relatam teores de amilose de 27,4% para o amido de mashua, e 26,5% 

para o amido de olluco, formatos esféricos e ovais e com diâmetros de 4 a 16 μm para o 

amido de mashua, e tamanhos mais uniformes de 13 a 15 μm para o amido de olluco (Espin 

et al., 2001, Villacrés et al., 1999, Valcárcel-Yamani et al., 2013). Estes amidos apresentam 

intervalos de temperaturas de gelatinização semelhante, em torno de 53 a 68°C (Valcárcel-

Yamani et al., 2013). 

Atualmente, existe um grande interesse em estudar novas fontes de pigmentos 

naturais com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas, 

anticancerígenas e antitumorais (Bors & Saran, 1987; Shi e Maguer, 2000). Dentre os 
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antioxidantes encontrados em vegetais, destacam-se os carotenoides e os compostos 

fenólicos (exemplo: antocianinas, betalaínas). Os carotenoides são substâncias solúveis em 

lipídeos e estão presentes em vegetais de cores amarela, laranja e vermelha. Já nos vegetais 

que apresentam uma variedade de tons vermelho, azul e roxo, predominam as antocianinas 

e betalaínas (solúveis em água). As betalaínas são alcaloides coloridos e atóxicos que 

apresentam duas classes naturais: as betaxantinas de coloração amarela (sais de imínio que 

se originam do acoplamento entre o ácido betalâmico e aminoácidos), e as betacianinas de 

coloração violeta intensa (produtos de condensação entre os mesmo ácidos e derivados 

glicosilados da ciclo-DOPA) (Kanner et al., 2001 e Markakis, 2013). Por serem menos 

nocivos para a saúde, os corantes naturais de origem vegetal se tornam materiais 

interessantes para serem explorados na indústria de alimentos (Stevens et al., 2010; 

McCann et al., 2007). Pesquisas têm demonstrado que a mashua e olluco possuem 

variedades com diferentes colorações e capacidade antioxidante devido ao teor de 

compostos fenólicos totais (mashua: 1 a 21 mg equivalente de ácido clorogênico.g-1 e 

olluco: 0,41 a 0,77 mg equivalente de ácido clorogênico.g-1); carotenoides na mashua de1 a 

25 µg betacaroteno.g-1; betaxantinas no olluco de 22 a 96 µg.g-1) e betacianinas no olluco: 6 

a 71µg.g-1) (Campos et al., 2006; Chirinos et al., 2007; Svenson et al., 2008). 

Os teores de compostos presentes nestes tubérculos podem variar entre eles, 

dependendo da fonte botânica, da variedade, da espécie ou ainda do grau de maturação 

dentro da mesma planta, assim como do clima, da região e modo de cultivo (Tester et al., 

2004 e Chirinos et al., 2007). No Brasil, apenas uma espécie de cada família botânica, 

semelhante à mashua e olluco, é encontrada, respectivamente: Tropaeolum pentaphyllum 

(Tropeoláceas) e a Anredera cordifolia (Basellacease). 

O conhecimento sobre as características e propriedades das matérias-primas 

vegetais é de extrema importância para viabilizar seu processamento nas indústrias de 

alimentos, cosméticos e farmacêuticas. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi 

produzir e caracterizar frações de farinhas com diferentes granulometrias e amidos a partir 

dos tubérculos da mashua preta e olluco rosa-amarelo originários dos Andes Peruanos. Este 

estudo permitirá determinar o potencial de aplicação destes produtos como alimento, 

aditivos ou como matéria prima para filmes biodegradáveis.  
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OBJETIVO GERAL 

Este trabalho teve como objetivo principal a produção e caracterização físico-química de 

amidos e farinhas de mashua preta e olluco rosa-amarelo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho estão discriminados a seguir: 

 Produção de farinhas com diferentes granulometrias a partir de mashua e olluco por 

moagem e peneiragem; 

 Extração de amido a partir dos tubérculos in natura por via úmida; 

 Caracterizações físico-químicas dos amidos e das frações de farinhas de mashua e 

olluco; 

 Avaliação da capacidade antioxidante das frações de farinhas com diferentes 

granulometrias. 
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Capítulo 1 

Revisão Bibliográfica 

 

1.1. Os tubérculos andinos: Mashua e Olluco 

Os tubérculos são caules modificados, que possibilitam a propagação vegetativa por 

apresentarem tecido meristemático em gemas apicais e laterais (Bello, 2011). Além disso, 

são fontes principais de armazenamento de reserva energética da planta por conterem 

grânulos de amido gerados nos amiloplastos (Alonso, 2011). Segundo Buckeridge et al. 

(2004), os amiloplastos são tecidos vegetais de reserva, abundantes em frutos, raízes, 

sementes e caules, e estão envolvidos no processo de síntese da Adenosina Difosfato - 

Glucose (ADP-G), substrato principal na síntese do amido. 

A Região Andina que se estende do sul da Venezuela ao Norte da Argentina e do 

Chile é um lugar de origem de espécies de tubérculos pouco conhecidos, mas 

potencialmente importantes, como a mashua (Tropeaolum tuberosum) e o olluco (Ullucus 

tuberosus) (Baudion & Malice, 2009). Estes tubérculos apresentam diferentes colorações 

que variam do branco, amarelo ao alaranjado, contendo pigmentos como carotenoides e 

antocianinas. Também apresentam diferentes formas, desde cilíndricas, esféricas ou ovais. 

A maior diversidade destes tubérculos é produzida na Colômbia, no Equador e, 

principalmente, na Bolívia e no Peru (King & Gershoff, 1987). As condições climáticas são 

aspectos limitantes para sua produção: altitudes de 2000-4000 metros acima do nível do 

mar, variando de acordo com a latitude. Os parâmetros de produção também estão 

relacionados à presença e intensidades das geadas e chuvas (Tapia & Fries, 2007). Em 

geral, estes produtos são cultivados e utilizados localmente na alimentação dos povos 

andinos e, portanto, são poucos conhecidos e pouco estudados na literatura. 

A mashua é uma planta originária dos Andes da América do Sul, onde tem sido 

cultivada há muitos séculos (1580 a.C.) (Yacovleff & Herrera, 1934). Esta planta também é 

conhecida na América Latina como añu, mashwa, guambico, isaño e cubio. A mashua é 

cultivada em altitudes de 1500 a 4200 metros acima do nível do mar (Tapia & Fries, 2007). 

Portanto, é considerada uma espécie resistente a climas frios (Arbizu & Tapia et al., 1992; 
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Tapia et al., 1979; Tapia & Fries, 2007). Os tubérculos da mashua são gemas alargadas e 

profundas e apresentam forma cônica e elipsoidal, como pode ser verificado na Figura 1.1. 

 

 

(A) (B) 

Figura 1.1 - Fotografias da (A) planta e de (B) três variedades de tubérculos de mashua. 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

O olluco também é uma planta originária dos Andes da América do Sul, onde é 

denominado de olluco, ulluko, batata lisa (Peru e Bolívia), melloco (Equador), Ruba 

(Venezuela) e chigua (Colômbia). Esta espécie de tubérculo é cultivada em altitudes de 

2500 até 4000 metros acima do nível do mar, com maior produção entre 3600 e 3800 

metros acima do nível do mar (Tapia & Fries, 2007, Barrera et al., 2004). As plantas de 

olluco são resistentes a climas gelados e podem chegar a alturas de até 40 cm, apresentando 

folhas com formato de coração (Figura 1.2). Seus tubérculos têm diferentes formatos, 

tamanhos e cores dependendo da variedade, como pode ser observado na Figura 1.2 

(National Research Council, 1989).  
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(A) (B) 

Figura 1.2 - Fotografias da (A) planta e de (B) duas variedades de tubérculos de olluco. 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

Na Tabela 1.1 está apresentada a composição química da mashua e do olluco 

produzidas em países andinos como Equador e/ou Peru. Observa-se que os tubérculos da 

mashua possuem maior teor de proteínas, carboidratos, fibras e ácido ascórbico (vitamina 

C) do que o olluco. Além disso, a mashua contém uma elevada concentração de 

glucosinolatos aromáticos, que se transformam em isotiocianatos quando hidrolisados 

(Johns, 1986; Yábar et al., 2011). Estes compostos são responsáveis pelo sabor picante dos 

tubérculos, os quais poderiam estar associados às propriedades antibióticas, nematicidas, 

inseticidas, anticancerígenas e diuréticas, relacionados aos aparentes resultados positivos 

para prevenir doenças pelo uso destes tubérculos na medicina popular dos Andes. Os teores 

dos compostos presentes nestes tubérculos podem variar entre eles, dependendo da fonte 

botânica, da variedade da espécie e até do grau de maturação dentro da mesma planta, 

assim como do clima, da região e modo de cultivo (Tester et al., 2004 e Chirinos et al., 

2007).  

Na Tabela 1.2 está apresentada a composição de aminoácidos da mashua e olluco de 

acordo com os resultados obtidos por Espin et al. (2001), baseado na proteína de referência 

contendo aminoácidos necessários para crianças entre 2 a 5 anos, segundo o recomendado 

pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A mashua e 

olluco apresentam importantes teores de aminoácidos essenciais, sendo a histidina, o 

aminoácido mais abundante nas duas espécies. 
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Tabela 1.1 - Composição química em base seca de diferentes variedades de mashua e 

olluco. 

Composição Mashua Olluco 

Matéria seca (%) 7,2-19,7 10,2-19,3 

Proteínas (%) 6,9-15,7 8,1-15,7 

Lipídeos (%) 0,9-4,6 0,1-1,4 

Fibras (%) 0,7-15,6 0,5-13,7 

Amido (%) 20,0-79,5 57,5-81,0 

Amilose (%) ND ND 

Açúcares totais (%) 7-55 2-12 

Cinzas (%) 4,0-6,5 2,8-5,9 

*Ácido ascórbico (%)  77,8 26 

Fonte: Espin et al. (2001), Gross et al. (1989), King & Gershoff (1987), Valcárcel-Yamani et al. (2013). 

ND: não determinado 

*Por cada 100g de matéria fresca. 

 

Tabela 1.2 - Composição em aminoácidos na mashua e olluco (por grama de proteína). 

Aminoácidos Padrão* 

mg.g-1 proteína 

Mashua Olluco 

Histidina (mg) 19 126,00 305,00 

Isoleucina (mg) 28 103,00 92,80 

Leucina (mg) 66 56,81 62,12 

Lisina (mg) 58 34,82 115,00 

Metionina e  

Cistina (mg) 

25 115,00 140,00 

Fenilalanina e  

Tirosina (mg) 

63 83,80 147,00 

Treonina (mg) 34 72,05 70,58 

Triptofano (mg) 11 --- 127,00 

Valina (mg) 35 112,00 105,00 

Fonte: Espin et al., 2001. 

* Quantidade padrão de aminoácidos para crianças entre 2 a 5 anos quando se consome em quantidade inócua de ingestão. 

Segundo a FAO/WHO/UNU, 1985. 
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Algumas pesquisas têm demonstrado que os tubérculos da mashua e olluco possuem 

capacidade antioxidante devido ao seu alto teor de compostos fenólicos totais, carotenoides, 

betaxantinas e betacianinas (Campos et al., 2006; Chirinos et al., 2007; Svenson et al., 

2008), como pode ser observado na Tabela 1.3. 

 

Tabela 1.3 - Teores de compostos antioxidantes e capacidade antioxidante de algumas 

variedades de mashua e olluco. 

 Mashua Olluco 

Fenólicos totais (mg.g-1) equivalente de ácido clorogênico  0,92 - 21 0,41 - 0,77 

Antocianinas (mg.g-1) 0,5 - 2,05 ND 

Carotenoides (µg beta-caroteno.g-1) 1 – 25 ND 

Betaxantina (TBX) µg.g-1 ND 22 - 96 

Betacianinas (TBC) µg.g-1 ND 6-71 

Capacidad antioxidante hidrofílico (µg TE.g-1) 955 - 9800 483 - 1524 

Capacidad antioxidante lipofílica (µg TE.g-1) 93-279 ND 

Fonte: Campos et al. (2006), Chirinos et al. (2007); Svenson et al. (2008). 

ND: não detectado: TE: equivalente trolox. 

 

1.2. O amido de mashua e olluco 

O amido é o principal polímero presente nos tubérculos. O amido é composto por 

unidades de α-D-glicose com ligações glicosídicas α (1→4) e α (1→6) como apresentado 

na Figura 1.3. A estrutura química do amido é composta por uma cadeia linear e outra 

ramificada conhecida como amilose e amilopectina, respectivamente (Kainuma, 1988; 

Zobel, 1988). Segundo Imberty (1988), a amilose é um homopolímero linear que contém 

entre 300 e 1000 unidades de α-D-glicopiranoses, unidas por ligações α-1,4 glicosídicas 

(Figura 1.4A). A amilopectina apresenta uma estrutura ramificada constituída por cadeias 

lineares de 20-30 unidades de α-D-glicose unidas por ligações glicosídicas α-1,4 e α-1,6 

(Figura 1.4B). 
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Figura 1.3 - Estrutura representativa do amido. 
Fonte: Adaptado de Tester et al. (2004). 

 

 

 

Figura 1.4 - Estrutura de amilose e amilopectina. 
Fonte: Adaptado de Tester et al. (2004). 

n=300-1000; a=12-23; b=20-30. 

 

A amilose é representada como uma estrutura de cadeias lineares geralmente em 

formato de hélice, podendo gerar complexos com lipídeos, enquanto a amilopectina confere 
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a estrutura do grânulo de amido, o qual possui regiões cristalinas e não cristalinas (amorfas) 

em zonas semicristalinas (Figura 1.5) (Nikuni, 1969; Aldana et al., 2005). Essas regiões 

cristalinas são geradas por dupla-hélices de ramificações de amilopectina ligadas pelas 

regiões amorfas. As diferenças no teor de amilose e amilopectina influenciam as 

propriedades físico-químicas do amido. Assim, a estrutura do grânulo de amido com as 

porcentagens de áreas amorfas e cristalinas conferem as diferentes cristalinidades dos 

amidos. A cristalinidade é determinada pela difração de raios-X, sendo diferenciados três 

tipos de amido: A, B e C, característicos de amidos de cereais, tubérculos e sementes, 

respectivamente (Zobel, 1988). 

 

Figura 1.5 - Representação da estrutura do amido: (A) regiões semicristalinas e amorfas no 

grânulo em formato de camadas, (B) camada semicristalina e (C) estrutura da amilopectina 

dentro da camada semicristalina. 
Fonte: Adaptado de Sandoval et al. (2004). 

 

O conhecimento das propriedades dos amidos obtidos de diferentes fontes vegetais é 

importante, pois isto direciona seu uso na indústria. Assim, os amidos podem ser utilizados 

em diferentes áreas como a papeleira, química de medicamentos, têxtil ou agroalimentar. 

Na indústria de alimentos, a principal aplicação do amido é como espessante e gelificante, 

devido às suas propriedades funcionais, à sua versatilidade de uso e baixo preço (Rached et 

al., 2006). Dentre as fontes estudadas que contém amidos, destacam-se os tubérculos, como 

a batata (Tester et al., 1999; Bogracheva et al., 2001; Yusuph et al., 2003). Na busca 

crescente por outras fontes de amido, estudos têm sido realizados com os tubérculos 
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andinos, como a mashua e olluco (Espin et al., 2001; Valcárcel-Yamani et al., 2013). A 

extração de amido foi realizada por moagem úmida, apresentando baixo rendimento, em 

torno de 5,17% para a mashua e 2,26% para o olluco (Espin et al., 2001) (Tabela 1.4). 

Assim, pesquisas são necessárias visando estudar diferentes tratamentos de extração a fim 

de viabilizar a produção de amido a partir destes cultivos. A composição centesimal dos 

amidos de mashua e olluco encontrada na literatura está apresentada na Tabela 1.4, na qual 

se observa que ambos os amidos apresentam importante teor de amilose, de 

aproximadamente 27%. 

Tabela 1.4 - Composição centesimal dos amidos de mashua e olluco. 

 Mashua Olluco 

Umidade (%) 8,4 11 

Proteínas (%) NI NI 

Lipídeos (%) 0,02 0,08 

Fibras (%) NI NI 

Amido puro (%) 99,6 99,1 

Amilose (%) 27,4 26,5 

Açúcares totais (%) NI NI 

Resíduos minerais (%) 0,2-0,3 0,2-0,3 

Fonte: Espin et al., 2001, Villacrés et al., 1999, Valcárcel et. al., 2013. 

NI: não identificado. 

 

Estudos encontrados na literatura revelam que o tamanho e a morfologia dos amidos 

são diferentes (Espin et al., 2001, Valcárcel-Yamani et al., 2013). Espin et al. (2001) 

observaram que os grânulos de amido de olluco apresentaram maior diâmetro (16,75 ± 1,65 

a 23,79 ± 2,82m) do que os grânulos da mashua (12,47 ± 1,87 a 15,60 ± 2,41m). 

Entretanto, Valcárcel-Yamani et al. (2013) observaram que os grânulos de amido de mashua 

apresentaram menores comprimentos (4,39 a 16,29 m) e diâmetros (4,07 a 13,09 m) do 

que os grânulos de amido de olluco (comprimento de 6,45 a 32,64 m, e diâmetros de 5,68 

a 23,18 m). Os formatos dos grânulos de amido de ambos tubérculos também foram 

diferentes, pois os grânulos de amido de mashua apresentaram o formato oval e esférico 

(Espin et al., 2001, Valcárcel-Yamani et al., 2013), enquanto os grânulos de amido de olluco 
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apresentaram formato elipsoide, oval, cônica e prismática (Espin et al., 2001, Valcárcel-

Yamani et al., 2013). A diferença na morfologia dos grânulos de amido destes tubérculos 

pode ser devido a vários fatores, como a origem biológica e fisiológica das plantas, a 

bioquímica dos cloroplastos ou amiloplastos, clima, temperatura, dentre outros (Singh et 

al., 2003, Kaur et al., 2009).  

A composição do grânulo de amido também influencia na sua gelatinização, que é 

uma importante propriedade do amido. A gelatinização é um processo endotérmico 

produzido pela fusão dos cristais (agrupamentos hidratados das ramificações de 

amilopectina) na presença da água (Slade & Levine, 1988, Valcárcel-Yamani et al., 2013). 

A gelatinização ocorre de forma irreversível, perdendo a birrefringência e a cristalinidade. 

Como a gelatinização do amido é um processo endotérmico, a medida da entalpia e a 

temperatura de gelatinização são determinadas com auxílio do Calorímetro Diferencial de 

Varredura (DSC) (Damodaran et al., 2008). A menor entalpia de gelatinização corresponde 

ao menor grau de ordem de estabilidade dos cristais de amido (Singh et al.,2006). As 

entalpias de gelatinização dos amidos de mashua e olluco foram semelhantes, sendo o valor 

em torno de 9,78 J/g e 10,23J/g, respectivamente (Valcárcel-Yamani et al.,2013), com 

temperatura de gelatinização em intervalos de 53 a 68°C. 

 

1.3. Estresse oxidativo e os antioxidantes 

Algumas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio são produzidas pelos seres vivos 

de modo controlado para poder ajudar a manter a homeostasis no âmbito celular de tecidos 

sadios (Devasagayam et al., 2004). A homeostasis é a capacidade dos organismos para 

manter uma condição estável mediante troca de matéria e energia com o exterior. Em uma 

célula normal, existe um oxidante específico em equilíbrio com um antioxidante para 

realizar as funções biológicas sem alterações (Cuvilier et al., 1992; Halliwell, 2006). Na 

Figura 1.6, pode-se observar de um modo geral a classificação de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio, as quais podem ser radicais livres ou não radicais (Shalaby & 

Shanab, 2013). 
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Figura 1.6 - Classificação de espécies reativas derivadas de oxigênio e nitrogênio. 
Fonte: Shalaby & Shanab (2013). 

 

 1.3.1. Estresse oxidativo 

O estresse oxidativo acontece quando a produção de espécies reativas de oxigênio 

aumenta ou diminui os níveis de antioxidantes no organismo (Cuvelier et al., 1992). Como 

consequência do estresse oxidativo, pode ocorrer danos em biopolímeros incluindo ácidos 

nucleicos, proteínas, ácidos graxos poli-insaturados e carboidratos das células (Shalaby & 

Shanab, 2013).  

A maioria das células podem produzir superóxidos (O2•¯), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e óxido nítrico (NO). Os ânions superóxidos têm um papel importante na 

fagocitose, que é o processo de ingestão dos fagócitos (leucócitos, glóbulos brancos), para 

proteger o corpo de partículas estranhas, bactérias e células mortas (Devasagayam et al., 

2004). Os radicais livres podem ter a função de indicadores de sinais para a parede celular, 

os quais podem contribuir no processo de destruição ou morte programada de células 
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danificadas (apoptoses) e evitar a aparição de doenças como o câncer, que provém da 

divisão indiscriminada destas. Os radicais livres estão, frequentemente, relacionados com 

oxidações enzimáticas de ácidos graxos e lipídeos por peroxidação (Niki, 1997, 2010; Niki 

et al., 2005). Essas oxidações são, em geral, estéreo específicas, o que implica que as 

espécies ativas não podem ser produzidas apenas por radicais livres. Normalmente, em 

reações com radicais livres, o sitio ativo do radical não é seletivo. Quanto mais reativo for o 

radical, menos seletivo ele é, ou seja, maior o risco para a saúde. Por exemplo, a radical 

hidroxila reage com qualquer molécula gerando danos na membrana celular e na cadeia de 

ácido desoxirribonucleico (DNA), modificações nas proteínas e desativação de enzimas. 

Este radical é um dos responsáveis por produzir o estresse oxidativo e pode contribuir com 

a geração de doenças e transtornos de envelhecimento, arterioscleroses, artrites, Parkinson, 

Alzheimer, câncer, cirroses e cataratas. O estresse oxidativo também pode ser consequência 

da deficiência nutricional em antioxidantes (Halliwell & Gutteridge, 2000; Niki 1997; 

Shalaby & Shanab, 2013; Harman, 1958). 

 

 1.3.2. Os antioxidantes 

Os antioxidantes são compostos que podem prevenir, eliminar ou inibir as reações 

de oxidação em cadeia de radicais livres e evitar o estresse oxidativo (Shalaby & Shanab, 

2013; Sies, 1996; Romera-Castillo & Jaffé, 2015).  

Os seres vivos precisam ter um sistema de defesa, composto por antioxidantes, que 

são os responsáveis por neutralizar os níveis excessivos de ROS (espécies reativas de 

oxigênio). Esse sistema possui antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos (Figura 1.7), 

provenientes de fontes naturais ou sintéticas. 
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Figura 1.7 - Classificação geral de antioxidantes. 
Fonte: Shalaby & Shanab (2013). 

 

Os antioxidantes sintéticos são substâncias obtidas a partir do refinamento de 

petróleo, tais como: butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno (BHT), propilgalato 

(PG), terc-butil-hidroquinona (TBHQ). Estes antioxidantes são os mais utilizados na 

indústria de alimentos (Ramalho & Jorge, 2006; Shalaby & Shanab, 2013). BHA é um 

antioxidante sintético muito usado para preservação de gorduras, óleo e confeitaria. O BHT 

é usado para preservar alimentos com baixos teores de gorduras, produtos pesqueiros, 

materiais de embalagens, óleos minerais. O BHA e BHT são excelentes conservantes 

(Figura 1.8), mas pesquisas relatam efeitos secundários em seres vivos, contribuindo para o 

aparecimento de células cancerígenas (Ito et al., 1983; Ito et al., 1985; Olsen et al., 1986; 

Kahl & Kappus, 1993). Assim, antioxidantes de origem natural têm sido extensivamente 

estudados, evidenciando a busca por fontes renováveis de antioxidantes naturais com 

potencial antimicrobiano e de baixo custo (Sultana et al., 2009; Gyawali & Ibrahim, 2014).  
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Figura 1.8 - Estruturas químicas dos principais antioxidantes sintéticos usados na indústria 

dos alimentos. 
Fonte: Ramalho & Jorge (2006). 

 

Os antioxidantes naturais, por sua vez, podem ser classificados em grupos diferentes 

de acordo suas propriedades: endógenos e exógenos (Shalaby & Shanab, 2013). Os 

antioxidantes endógenos são aqueles produzidos pelo organismo, como por exemplo: 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx), enquanto os 

antioxidantes exógenos são principalmente encontrados em alimentos, como minerais, 

vitaminas, carotenoides, coenzima Q10, flavonoides, antocianinas, dentre outros. Na Tabela 

1.5 estão apresentados alguns tipos de antioxidantes obtidos a partir de fontes alimentícias 

variadas, como frutas (ex. amoras, maçã, banana, pera, tangerina, framboesas, groselhas, 

cerejas), folhas (ex. chá verde, espinafre), tubérculos (ex. mashuas, ollucos, batatas 

coloridas), além do leite humano.  

 



19 
 

 
 

 

Tabela 1.5 - Antioxidantes presentes em alguns alimentos. 

Fontes Alimentares naturais Antioxidantes Referências 

Amoras Taninos Álvarez-Fernández et al. 

(2014) 

Maça, banana, pêra, tangerina Vitamina C Boschet et al. (2013) 

Vinho Compostos fenólicos: Can et al. (2012) 

Batatas, mashuas, ollucos Compostos fenólicos: 

Antocianinas 

Campos (2006) 

Mashuas e ollucos Carotenoides 

Compostos fenólicos: 

Antocianinas 

Chirinos et al. (2006) 

Frutos vermelhos Antocianinas Fang et al. (2009) 

Batatas coloridas Carotenoides Iwanzin et al. (1983) 

Vinho Antocianinas 

Flavonoides 

Liang et al. (2014) 

Abobrinha (Cucurbita pepo L.) Carotenoides Martínez-Valdivieso et al. 

(2014) 

Framboesas, amoras, groselhas, 

cerejas. 

Compostos fenólicos: 

Antocianinas 

Pantelidis et al. (2006) 

Brócolis Vitamina C Rybarczyk-Plonska et al. 

(2014) 

Batata doce (Ipomoea batatas) Compostos fenólicos Rumbaoa et al. (2009) 

Amoras Vitamina C Sapei & Hwa (2014) 

Batata doce amarela, laranja Beta- caroteno 

Antocianinas 

Compostos fenólicos: 

Shih et al. (2009) 

Leite humano Flavonas 

Carotenoides 

Song et al. (2012) 

Cactus pear (Opuntia spp.) Compostos fenólicos: 

Betalaínas 

Stintzing et al. (2005) 

 

Batata doce branco, amarelo, 

laranja, roxo. 

Compostos fenólicos 

Carotenoides 

Tang et al. (2015) 

 

Genótipos de batatas doce com 

cores 

Beta-carotenos 

Compostos fenólicos 

Teow et al. (2007) 

 

Batatas doces roxas Compostos fenólicos: 

Antocianinas 

Truong et al. (2009) 

Chá verde Compostos fenólicos Yin et al. (2012) 

Bayberry Vitamina C Yu et al. (2013) 

Tomate, batatas, brócolis, feijão 

verde, cenoura, espinafre. 

Compostos fenólicos Zhou &Yu (2006) 
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 1.3.3. Pigmentos em vegetais com atividade antioxidante 

Os compostos que são responsáveis pela cor nos vegetais, são conhecidos como 

pigmentos naturais (Markakis, 2013). A cor dos pigmentos é gerada pelo comprimento de 

onda não absorvido (refletido) na região visível do espectro eletromagnético, por alguns 

compostos químicos presentes em animais, vegetais, fungos ou bactérias (Delgado et al., 

2000; Hari et al., 1994). 

Em relação à estrutura química, estes pigmentos podem ser agrupados em: 

 Heme: são pigmentos vermelhos presentes no sangue e carne, gerados pela 

presença de complexos contendo ferro (Figura 1.9A). 

 Clorofila: são pigmentos verdes das plantas, gerados pelos complexos com 

magnésio (Figura 1.9B). 

 Flavonoides: são pigmentos presentes nas plantas, cuja estrutura química 

básica está formada por dois anéis de benzeno A e B, ligados por um 

heterociclo, como apresentado na Figura 1.9C. A classificação dos 

flavonoides depende na natureza do heterociclo. A maioria dos flavonoides é 

de cor amarela, com exceção das antocianinas que variam da cor vermelha a 

azul. 

 Betalaínas são alcaloides coloridos e atóxicos que apresentam duas classes 

naturais: as betaxantinas de coloração amarela (sais de imínio que se originam 

do acoplamento entre o ácido betalâmico e aminoácidos), e as betacianinas de 

coloração violeta intensa (produtos de condensação entre os mesmo ácidos e 

derivados glicosilados da ciclo-DOPA) (Kanner et al., 2001 e Markakis 

2013). 

 Carotenoides: são pigmentos de cores amarelo, vermelho e laranja presentes 

em tecidos vegetais ou animais. Estes compostos são derivados de 

isoprenoides e subdividem-se principalmente em dois grupos: os carotenos, 

que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio e as xantofilas, que 

possuem pelo menos um átomo de oxigênio.  
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Figura 1.9 - Estruturas químicas de pigmentos: (A) Heme; (B) Clorofila e (C) Flavonoides 

(flavona). 
Fonte: Markakis (2013). 

 

As matérias-primas de fonte vegetal são boas fontes de pigmentos com propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas, anticancerígenas e antitumorais (Bors e 

Saran 1987; Shi e Maguer 2000). Dentre os antioxidantes encontrados em vegetais, 

destacam-se os carotenoides e os compostos fenólicos (exemplo: antocianinas, betalaínas). 

Em vegetais que apresentam uma variedade de tons vermelho, azul e roxo, predominam as 

antocianinas e betalaínas (solúveis em água).  

Na Figura 1.10 estão apresentadas as estruturas químicas de compostos fenólicos 

coloridos (antocianinas e betalaínas) e dois tipos de carotenoides: carotenos (exemplo: beta 

caroteno) e xantofilas (exemplo: xantofila). 
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Figura 1.10 - Estruturas químicas gerais de alguns compostos fenólicos (Antocianinas e 

Betalaínas) e carotenoides (beta caroteno e xantofila). 
Fontes:Adaptado de Stintzing & Carle, (2004) e Markakis (2013). 

 

As fontes vegetais apresentam colorações diferentes de acordo com a variedade 

indicando a presença de diversos pigmentos. Esta característica os torna materiais 

interessantes para serem explorados na indústria de alimentos devido à grande demanda do 

uso de corantes de origem vegetal, que são menos nocivos para a saúde (Stevens et al., 

2010; McCann et al., 2007) 

 

1.4. Fibras alimentares 

Outro fator importante na dieta alimentar consiste na quantidade de fibras presentes 

nos alimentos. As fibras alimentares não são consideradas nutrientes, entretanto, tem 

influência nos processos da digestão com benefícios, como prevenção da obstipação 

intestinal, melhoria dos níveis de glicemia e do perfil lipídico no sangue, além do efeito de 
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saciedade em dietas para o controle de peso. A definição do termo fibra alimentar é muito 

ampla e tem gerado controvérsias. A definição base que tem aceitação pelos cientistas se 

iniciou depois de 1976 (Prosky, 1999). Assim, a fibra alimentar é constituída de compostos 

da parede celular de vegetais que não podem ser degradados pelas enzimas digestivas dos 

seres humanos, incluindo polissacarídeos como: celulose, hemicelulose, oligossacarídeos, 

pectinas, gomas, ceras e lignina (Trowell et al., 1976), como apresentado na Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11 - Esquema geral de fibras alimentares. 
Fonte: Ministério de Salud – Gobierno de Chile.  

 

O amido não hidrolisado pelo intestino delgado (amido resistente) é considerado como 

fibra alimentar. Os amidos resistentes (RS) podem ser classificados em 4 tipos, conhecidos 

como RS1, RS2, RS3 e RS4 (Evans, 2013; Giuberti et al., 2015) onde: 

 RS1: amido fisicamente inacessível ou indigerível. Exemplo: amido de sementes  

 RS2: amido resistente de grânulos nativos. Exemplo: amido de milho cru, batata. 

 RS3: amido retrogradado. Exemplo: pães, macarrão, batatas cozinhadas e esfriadas. 

 RS4: amidos resistentes modificados quimicamente. 
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 RS5: amidos com complexos de amilose-lipideo.  

De acordo com a definição fisiológica/nutricional apresentada por Fernández & 

Gassull (1999), fibra alimentar consiste de polissacarídeos não amiláceos, oligossacarídeos 

não digeríveis, amido resistente e lignina. Assim, a fibra alimentar pode ser dividida em 

função da solubilidade e capacidade de degradação pela flora bacteriana intestinal, em fibra 

insolúvel e fibra solúvel (Tabela 1.6). 

 

Tabela 1.6 - Classificação de fibras alimentares (definição fisiológica / nutricional). 

Fibra alimentar Componentes 

Fibra insolúvel  Celulose 

 Algumas hemiceluloses 

 Lignina 

Fibra solúvel   Pectinas 

 Algumas hemiceluloses (beta-glucanos) 

 Gomas (goma guar, gomas de cereais) 

 Mucílagos 

 Polissacarídeos de algas (aditivos alimentares) 

 Polissacarídeos bacterianos (aditivos alimentares) 

 Frutopolissacarídeos e frutooligossacarídeos (inulina, 

oligofrutose) 

 Amido resistente 

 Polidextrose 

Fonte: Fernández & Gassul (1999) 

 

Existem muitos métodos para a determinação de fibra alimentar, sendo que os 

métodos mais usados são os estabelecidos pela AOAC (Association of Official Analytical 

Chemists). A escolha do método vai depender do material a ser analisado. Na Tabela 1.7 

são apresentados alguns dos métodos de análise de fibras alimentares aceitos pela CCMA 

(Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) em março de 2011 (McCleary et 

al., 2013). Estes métodos diferem em função do tipo de enzima utilizada, sendo que todos 

foram baseados no método de Prosky. 
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Tabela 1.7 - Métodos de análise de fibras alimentares aceitos pela CCMA (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) 

em março de 2011. 

Método Compostos determinado Compostos não determinados 

AOAC 985.29 

(Prosky) 

Enzimática/gravimétrica 

 Fibra alimentar solúvel e insolúvel 

 Alguns amidos resistentes (R2 e R3). 

 RS4 (sobre-estimada) 

 Lignina 

 Alguns inulinas, polidextrose. 

 A maioria de amidos resistentes. 

 Maioria de oligossacarídeos não 

digeríveis. 

 A maior parte de inulina e 

polidextrose. 

AOAC 991.43 

(Modificação de Lee, baseado no 

método de Prosky) 

Enzimática/gravimétrica 

 Fibra insolúvel, incluindo alguns amidos resistentes. 

 Só fibra dietética solúvel de alto peso molecular que 

precipita em 76% de etanol, incluindo: 

polissacarídeos solúveis de elevado peso 

moleculares, alguns inulinas, polidextrose. 

 Maioria de amidos resistentes. 

 A maioria de oligossacarídeos 

não digeríveis. 

 A maior parte de inulina e 

polidextrose. 

AOAC 2002.02  Amido resistente.  Material diferente a amido 

resistente 

AOAC 993.21 

(Aplicável aos alimentos e produtos 

alimentares que contêm mais de 10% 

de fibra alimentar e menos de 2% de 

amido) 

 Fibra alimentar de alto peso molecular (solúvel e 

insolúvel), alguns amidos resistentes (RS3 e RS2), 

RS4 (sobre-estimada), alguns inulinas, polidextroses.  

 Oligossacarídeos não digeríveis, 

a maior quantidade de inulina e 

polidextrose. 

AOAC 944.13 

(Método Uppsala) 

Enzimática/gravimétrica/Espectrofo-

tométrica, fornece a composição de 

açúcar e teor de lignina Klason. 

 Fibra alimentar de alto peso molecular (solúvel e 

insolúvel), alguns RS2 e RS3, RS4 (sobre-estimado), 

alguns inulinas polidextrose. 

 

 A maioria dos amidos 

resistentes. 

 A maioria dos oligossacarídeos 

 A maior parte da inulina e 

polidextrose 

AOAC 2001.03 

(Adequado para todos os alimentos sem 

amidos resistentes) 

 Fibra alimentar de baixo peso molecular que é 

solúvel em 76% de etanol, incluindo restos de 

inulina, polidextrose, oligossacarídeos não 

digestíveis. 

 A maior parte de amido 

resistente 

Fonte: McCleary et al. (2013). 
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Capítulo 2 

 

Caracterização físico-química das farinhas e amidos de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) e olluco (Ullucus tuberosus) 

 

 

2.1. Introdução 

Este capítulo apresenta os procedimentos utilizados para produzir farinhas e amidos 

de mashua e olluco, assim como a caracterização físico-química destes materiais. As 

frações de farinhas de mashua e olluco foram obtidas por moagem seca e posterior 

peneiragem usando peneiras de diferentes aberturas, a fim de se obter frações com 

diferentes granulometrias. Assim, foi avaliado o efeito do refinamento das farinhas na sua 

composição centesimal, estrutura, cristalinidade e propriedades térmicas. Sendo o amido, o 

principal componente dos tubérculos de mashua e olluco, também foi realizado o 

isolamento e caracterização do amido, a fim de avaliar sua contribuição nas propriedades 

das farinhas. Para a caracterização físico-química das farinhas e amidos, foram realizadas 

análises de distribuição de tamanho de partícula por difração laser com espalhamento 

estático de luz, morfologia das partículas por microscopia eletrônica de varredura, 

composição química (teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, amilose, fibra 

alimentar, amido resistente), cristalinidade por difração de raios-X (DRX), espectroscopia 

de absorção na região do infravermelho (FTIR) e propriedades térmicas, por calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) e termogravimetria (TG). 

 

2.2. Materiais e métodos 

 2.2.1. Materiais 

Os tubérculos da mashua preta e o olluco rosa-amarelo foram obtidos na feira da 

cidade de Tarma que está situada a 3500 m.s.n.m no departamento de Junín, no Peru. A 

matéria-prima foi processada no país de origem seguindo os procedimentos relatados nos 
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itens 2.2.2 para a obtenção das frações das farinhas e amido. A mashua e olluco foram 

previamente condicionados (lavados e secos) no laboratório da Universidad Agraria La 

Molina, para ser transportados a Ribeirão Preto, onde foram armazenados sob-refrigeração 

até seu processamento em farinha ou amido. 

Todos os reagentes foram de grau analítico P.A., reagentes padrões conforme 

American Chemical Society (A.C.S), e reagentes padrões conforme a International 

Standard Organization (ISO). 2,2-difenil-1-picrilidrazil (Sigma-Aldrich, EUA), Folin-

Ciocalteu (densidade 1,24 g. mL a 20°C). 

 

 2.2.2. Produção de amido e farinha de mashua e olluco 

Na Figura 2.1 e 2.2 estão apresentados os fluxogramas do processo de obtenção das 

farinhas e amido de mashua e olluco, respectivamente. A mashua preta e o olluco rosa-

amarelo frescos foram fatiados com espessura de 0,3 cm e imersos por 5 minutos em uma 

solução de metabissulfito de sódio (5g/L) em uma proporção de 1:2 de tubérculo (kg) para 

diminuir o risco de deterioração do material. Em seguida, as fatias foram secas em estufa a 

40ºC por 48 h em estufa de circulação forçada (Q314M, Quimis, Brasil). 

Para a obtenção da farinha, os tubérculos secos foram moídos em moinho de facas 

(SL31, Solab, Brasil) e peneirados utilizando peneiras de 35 até 400 mesh “Tyler”, a fim de 

obter diferentes frações de farinha (Figura 2.1). Assim, foram obtidas três frações de 

farinha denominadas M45, M120 e M400 para a mashua, e O45, O120 e O400 para o 

olluco. As partículas que ficaram retidas entre a malha 45 (abertura 355µm) e 120 (abertura 

125µm) foram denominadas M45 e O45. As partículas que ficaram retidas entre a malha 

120 (abertura 125µm) e 270 (abertura 53µm) foram denominadas M120 e O120 e as mais 

finas que passaram pela malha 400 foram denominadas de M400 e O400. 
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Figura 2.1 - Fluxograma do processo de obtenção das farinhas dos tubérculos: mashua e 

olluco. 
Fonte: Própria autoria. 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”; 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 
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Os amidos de mashua e olluco foram isolados a partir dos tubérculos fatiados e 

imersos por 5 minutos em uma solução de metabissulfito de sódio (5g/L) na proporção de 

1:2, seguindo a metodologia de Leonel et al. (2007). Em seguida, os tubérculos fatiados 

foram triturados em solução de metabisulfito (5g/L) na proporção de 1:1 por 5 minutos, 

depois peneirados em peneiras de 60, 80 e 400 mesh “Tyler”. Este procedimento foi 

realizado três vezes para extrair a maior quantidade de grânulos de amido. O material 

passante (leite de amido) foi deixado em repouso para decantação, e em seguida foi seco a 

35ºC por 24 h em estufa de circulação forçada (Q314M, Quimis, Brasil). Este material foi 

denominado amido. O procedimento de obtenção dos amidos de mashua e olluco está 

esquematizado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Fluxograma da obtenção dos amidos de mashua e olluco. 
Fonte: Própria autoria. Baseado na metodologia de Leonel et al. (2007). 

Fotografias da autora. 
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 2.2.3. Distribuição do tamanho de partículas 

A distribuição do tamanho de partículas das frações de farinha e dos amidos de 

mashua e olluco foi determinada por difração laser com espalhamento estático de luz (DLS) 

com auxílio de um Difratômetro Laser (LS 13320, Beackman Coulter, EUA), com limites 

de detecção de 0,375 a 3,206 μm de diâmetro de partículas. As amostras foram dispersas 

em etanol, colocadas em banho de ultrassom por 5 minutos para ser analisadas. As curvas 

das distribuições, os diâmetros médios e acumulados foram fornecidos pelo software do 

equipamento. Em distribuições monomodais foram usados esses dados como 

representativos. Em distribuições polimodais foram feitas as deconvoluções das curvas em 

Gaussianas (obtenção da média e largura) usando o software Microcal Origin 6.0 

(OriginLab Corporation, Massachusetts, EUA) para confirmar a confiabilidade dos dados.  

Com o objetivo de avaliar a monodispersidade das partículas, foi calculado o 

coeficiente de dispersão, ou span (), de acordo com a equação [2.1] (Chu et al., 2002): 

 = D90 − D10
D50

   [2.1] 

Sendo que D90, D50 e D10 correspondem aos diâmetros máximos de 90, 50 e 10% das 

partículas, ou seja, 90% das partículas têm diâmetros menores que D90, 50% das partículas 

tem diâmetros menores que D50 e 10% das partículas têm diâmetros menores que D10. 

Quanto menor o valor de Span (), mais estreita a distribuição do tamanho de partículas, ou 

seja, melhor a monodispersividade. 

Outra forma de analisar a variação do tamanho de partículas consiste da análise das 

curvas (gaussianas) obtidas. Calculou-se, portanto, o coeficiente de variação (CV) 

(Hernández, 2006) segundo a equação [2.2]. Este índice permite avaliar a confiabilidade 

das medidas de tendência central (média). Por exemplo, se os dados que geram a curva de 

distribuição de tamanho de partícula forem muito dispersos, as médias não são valores 

representativos da amostragem. 

CV =
desviopadrão

Média
     [2.2] 
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 2.2.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia das frações de farinhas e dos amidos foi obtida por MEV. As amostras 

foram fixas em fitas de carbono, as quais foram coladas em suportes de alumínio e 

recobertas com ouro por 400 s por meio de um metalizador (SCD 050, Bal-Tec, Furstentum 

Liechtenstein). As micrografias das amostras foram obtidas em um Microscópio Eletrônico 

de Varredura (MEV) (EVO-50, ZEISS, Cambridge UK), sob voltagem de aceleração de 15 

kV e 20 kV. 

 2.2.5. Composição química 

A umidade, os teores de cinzas, lipídeos, proteínas, amilose, fibra alimentar e amido 

resistente foram determinados para os amidos e as três frações de farinhas de mashua e de 

olluco. As analises foram feitos por triplicata. 

2.2.5.1.Umidade 

A umidade foi determinada segundo o método gravimétrico nº 920.151 da AOAC 

(Association of Official Agricultural Chemists) (1997). As amostras foram secas em estufa 

a 105ºC durante 24 horas ou até massa constante. O teor de umidade foi calculado 

utilizando a equação [2.3]: 

% Umidade =  
[m1−m2]

m1
× 100   [2.3] 

Sendo: m1= massa inicial (g), m2= massa final (g) 

2.2.5.2.Cinzas 

O teor de cinzas foi determinado segundo a técnica 923.03 da AOAC (1997). Pesou-se 

0,50g de amostra e colocou-se na mufla (Q318M, Quimis, Brasil) a 600ºC por 4 horas. O 

teor de cinza foi calculado segundo a equação [2.4]: 

% Cinzas =
m2

m1
× 100   [2.4] 

Sendo: m1= massa final (g), m2= massa inicial (g). 
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2.2.5.3.Lipídeos 

O teor de lipídeos foi determinado segundo o método de Bligh & Dyer (1959). Esta 

metodologia consiste na extração dos lipídeos com o uso de solventes como clorofórmio, 

metanol e água, que misturados com a amostra geram duas fases: aquosa e orgânica. Da 

fase orgânica foram obtidos os lipídeos presentes no material. Os procedimentos realizados 

estão detalhados na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Fluxograma do processo de determinação do teor de lipídeos. 
Fonte: Própria autoria. Baseado no método de Bligh e Dyer (1959). 

Fotografias da autora. 
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O teor de lipídeos foi calculado segundo a equação [2.5] 

% 𝐿𝑖𝑝í𝑑𝑒𝑜𝑠(𝑏.𝑢) =
𝑃×4×100

𝑊
   [2.5] 

Sendo: % Lipídeos(b.u) = porcentagem de lipídeos em base úmida, P = massa(g) de 

lipídeos. W = massa(g) da amostra inicial. 

As amostras desengorduradas foram utilizadas na determinação do teor de amilose e de 

fibras alimentares 

2.2.5.4.Proteínas 

A determinação do teor de proteínas foi realizada através da metodologia Kjeldahl 

segundo a técnica 926.86 da AOAC (2005), como apresentado no esquema da Figura 2.4. 

Esta análise apresenta três etapas principais 

a) Digestão de proteínas da amostra: para cada 0,2-0,5 g de amostra foi usado 2 g de 

mistura catalítica CuSO4:Na2SO4 (20:1) e 5 mL de H2SO4 concentrado a 400 °C para a 

geração de ( 𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4. 

𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎) +  𝐻2𝑆𝑂4 → ( 𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

b) Neutralização e destilação no equipamento Kjeldahl: adicionou-se 25 mL de NaOH 

(50%) no produto da primeira etapa, para a neutralização. Na destilação (70 ºC) foi 

recolhido o gás de NH3 gerado sobre uma solução de 4% (m/v) de H3BO3 com indicador 

vermelho de metila-verde de bromocresol. Dessa forma, foi obtida uma solução de 

aproximadamente 70 mL de 𝑁𝐻4𝐻2𝐵𝑂3. 

( 𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 +  2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝐻3  + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4  + 2𝐻2𝑂 

𝑁𝐻3  +  𝐻3𝐵𝑂3 → 𝑁𝐻4𝐻2𝐵𝑂3 

O indicador vermelho de metila-verde de bromocresol foi obtido da mistura de vermelho de 

metila (0,1% m/v em etanol) e verde de bromocresol (0,1 % m/v em etanol) nas proporções 

de 2:5 respectivamente. 

c) Titulação: Neste processo foi utilizado HCl (0,1M) para titular a solução destilada que 

contém 𝑁𝐻4𝐻2𝐵𝑂3. 
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𝑁𝐻4𝐻2𝐵𝑂3  + 𝐻𝐶𝑙 →  𝐻3𝐵𝑂3  + 𝑁𝐻4𝐶𝑙 

 

Figura 2.4 - Fluxograma do processo de determinação do teor de proteínas. 
Fonte: Própria autoria. Baseado na metodologia Kjeldahl segundo a técnica 926.86 da AOAC (2005). 

Fotografias da autora. 

 

A determinação de teor de proteínas é baseada no teor de nitrogênio. O teor de 

proteínas foi calculado segundo as equações [2.6] e [2.7]. Na última equação foi usado o 

fator de conversão de 6,25. 

%𝑁𝑇 =
(𝑉𝑎−𝑉𝑏)×𝑵𝟏×0,014×100

M
    [2.6] 

% P. B(b.u) =  %NT × 6,25   [2.7] 

Sendo: % NT: nitrogênio total, % P.B(b.u): proteína bruta em base úmida, Va= volume 

(mL) de HCl usado na titulação da amostra, Vb= volume (mL) de HCl usado na titulação do 

branco, N1=normalidade de HCl usado na titulação, M= massa(g) de amostra seca. 
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2.2.5.5.Amilose 

O teor de amilose das frações de farinha e dos amidos desengordurados foi 

determinado segundo o método colorimétrico desenvolvido por Martínez (1989). Este 

método colorimétrico baseia-se na formação de complexo amilose-iodo. A amostra 

desengordurada (metodologia 2.2.4.3) foi diluída e aquecida em etanol e solução de NaOH 

(1N). Uma alíquota dessa solução foi exposta a uma solução de iodo (0,0001N) para gerar o 

complexo amilose-iodo. A absorvância gerada por este complexo formado foi relacionada 

com uma curva padrão de amilose. Na Figura 2.5 se encontra detalhada a metodologia 

utilizada.  

A curva padrão foi construída com padrões de amilose expressos em mg.L-1. Foram 

utilizados os seguintes reagentes: solução de amilose 40 mg.L-1, CH3COOH (1N), iodo 

(0,0001N). Na Tabela 2.1 estão apresentadas as proporções de preparo de cada padrão. A 

solução padrão de amilose foi preparada misturando 40 mg de amilose tipo III de batata 

(SigmaAldrich de EUA) com 1mL de etanol 96% e 9 mL de solução de NaOH (1M). Esta 

solução foi aquecida em banho-maria a 100 °C por 9 minutos e resfriada por 30 minutos. 

Em seguida, o volume da solução foi ajustado a 100 mL com água deionizada. A solução 

final 0,004% (m/v) ou 40 mg/mL foi homogeneizada e mantida em repouso por 30 

minutos. Para a solução de iodo (0,0001 N) pesou-se 0,2 g de iodo e misturou-se com 2 g 

de KI. A mistura foi dissolvida em aproximadamente 50 mL de água deionizada, deixada 

em repouso por 3 horas. O volume final foi ajustado a 100 mL com água. Também foi 

preparado o branco, que consistiu de 1 mL de etanol (96%), 9 mL de NaOH (1N) e ajustou-

se o volume para 100 mL com água deionizada 
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Figura 2.5 - Fluxograma do processo de determinação do teor de amilose. 
Fonte: Própria autoria. Baseado no método descrito por Juliano (1971), adaptado por Martínez (1989). 

 

Tabela 2.1 - Concentração da solução de amilose - CH3COOH - iodo, para a elaboração da 

curva padrão (Volume final de cada padrão =100 mL). 

Nº Padrão Valíquota (mL) V alíquota (mL) V alíquota (mL) [mg.mL-1]  

 Amilose 

(0,4mg.mL-1) 

CH3COOH 

1 N 

Iodo 

0,0001 N 

Concentração 

de amilose 

1 1 0,2 0,4 0,004 

2 1,5 0,3 0,6 0,006 

3 2 0,4 0,8 0,008 

4 2,5 0,5 1,0 0,010 

5 3 0,6 1,2 0,012 

6 3,5 0,7 1,4 0,014 

7 4 0,8 1,6 0,016 

8 4,5 0,9 1,8 0,018 

9 5 1,0 2,0 0,020 
- V alíquotaVolume da alíquota a partir de uma solução com concentração inicial [ ]o :  

- Foi completado com água em cada balão de solução padrão.  
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A equação da curva padrão de amilose obtida foi C = 0,0531A+0,0003 com 

R2=0,9998, onde C é a concentração (mg.mL-1) de amilose e A é a absorvância. Um branco 

foi utilizado para a leitura da absorvância. O teor de amilose foi calculado pela equação 

[2.8]: 

 

% 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒(𝑏.𝑠) =
𝐶×𝑉𝑓×𝑉𝑜

𝑉 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎
(

100−%𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠(𝑏.𝑠)

1000×𝑊𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜
)  [2.8] 

Sendo: 

% amilose(b.s): teor de amilose em base seca (g de amilose/ 100g de amostra seca), C: 

concentração da última diluição (Figura 2.5), Vf: Volume da diluição final (mL), Vo: 

Volume da primeira diluição (mL), Valíquota: Volume da alíquota (mL), % lipídeos(b.s): 

porcentagem de lipídeos da amostra total em base seca, Wamido: Massa de amido na amostra 

(g). 

 

2.2.5.6. Fibra alimentar total (TDF) 

A quantidade de fibras alimentares foi determinada segundo o método da AOAC 

985.29 e o método descrito por Prosky et al. (1996), com modificações (Figura 2.6). 1 g de 

amostra seca e desengordurada foi agitada com 50 mL de solução tampão fosfato pH=6 por 

30 minutos a temperatura ambiente e, por mais 30 minutos a 60ºC. Em seguida, adicionou-

se 100μL de alfa amilose (A3306, Sigma Aldrish). A solução permaneceu em banho-maria 

a 100ºC, sob vigorosa agitação, por 15 minutos e depois foi resfriada a temperatura 

ambiente. O pH da amostra foi ajustado a 7,5 com aproximadamente 10 mL de NaOH 

(0,275M). A amostra foi então aquecida sob constante agitação em banho a 60ºC. Em 

seguida, adicionou-se 100μL de solução de protease (50mg de protease - Brauzyn® 100, 

ProzynBioSolutions - em 1mL de solução tampão de fosfato pH= 6), e foi mantida em 

constante agitação por 30 minutos. O pH foi ajustado a 4,0-4,6 com 10mL de HCl 

(0,325M). Em seguida, adicionou-se 300μL de solução enzimática de amilo-glucosidase 

(A9913, Sigma Aldrish) sob agitação por 30 minutos a 60ºC (temperatura da amostra 

controlada). Adicionou-se 280mL de etanol (95%), resfriou-se e deixou-se em repouso por 

60 minutos a temperatura ambiente. Filtrou-se o sólido e procedeu-se a lavagem com 20mL 

de etanol 78%, 10mL etanol 95% e finalmente duas vezes com 10 mL de acetona. A 
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amostra foi seca em estufa a 105ºC até massa constante. A determinação foi realizada em 

quadruplicada. O teor de proteínas e cinzas foi determinado de cada material sólido obtido 

depois da reação enzimática para correção do teor de fibras. A determinação do teor de 

cinzas e proteínas foi realizada de acordo com as metodologias descritas nas seções 2.2.5.2 

e 2.2.5.4, respectivamente. 

Para o preparo da solução tampão de fosfato (pH=6) foi utilizado misturas de 500 mL 

de água com 438 mL de NaH2PO4 (0,2M) e 61,5 mL de Na2HPO4 (0,2M) 

As fibras do branco (papel filtro sem amostra) foram determinadas utilizando a 

equação [2.9]: 

B = WrtB − PB − CB     [2.9] 

Sendo: B a massa de fibras do branco (g), WrtB é a massa do resíduo total gerado pelo 

branco (g), PB é a massa de proteínas do branco depois do tratamento enzimático (g), CB é a 

massa de cinzas do branco depois do tratamento enzimático. 

O cálculo do teor de fibras alimentares para cada amostra desengordurada foi calculado 

de acordo com a equação [2.10]. 

Wfibraa.d = [Wrta.d − P − C] − B   [2.10] 

Sendo: Wfibraa.d, a massa de fibra alimentar da amostra desengordurada (g); Wrta.d, a 

massa (g) do resíduo total da amostra desengordurada depois do tratamento enzimático; P, a 

massa (g) de proteínas do resíduo depois do tratamento da amostra desengordurada e C, a 

massa (g) de cinzas do resíduo total depois do tratamento da amostra desengordurada. 

O teor de fibras alimentares total foi calculado de acordo com a equação [2.11] e foi 

expresso em g de fibra por 100g de amostra seca. 

% TDF(b.s) =
Wfibraa.d

Wa.d
[100 − %Lipídeos(b.s)]  [2.11] 

Sendo: %TDF (b.s), a porcentagem de fibra por 100g de amostra seca; Wa.d, a massa (g) de 

amostra desengordurada e %Lipídeos(b.s), a porcentagem de lipídeos de amostra em base 

seca. 
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Figura 2.6 - Fluxograma do processo para determinação do teor de fibras alimentares. 
Fonte: Própria autoria. Baseado no método da AOAC 985.29 e o método descrito por Prosky et al. (1996), 

com modificações. 
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2.2.5.7. Amido resistente 

O teor de amido resistente foi realizado no Laboratório de Bioquímica de Proteínas da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) sob coordenação da Profa. 

Dra. Mariana S. Larraz Ferreira, usando os métodos oficiais da AOAC 2.002,02 e AACC 

32-40,01, com um kit da Megazyme Internacional Irlanda (kit K-RSTAR) onde as amostras 

foram incubadas com alfa-amilase e amiloglucosidase, solubilizadas e hidrolisadas. O 

sobrenadante corresponde ao amido não resistente e o precipitado corresponde aos demais 

componentes, incluindo o amido resistente. O precipitado foi dissolvido em solução de 

KOH para continuar o tratamento enzimático com amiloglucosidase, e assim, obter D-

glicose. D-glicose reagiu com glicose-oxidase/peroxidase, formando H2O2, composto 

quantificado pelo kit. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 2.2.6. Cristalinidade por difração de raios-X (DRX) 

A análise de difração de raios X das farinhas foi realizada em um Difratômetro de 

raios X (XRD 6000, Shimadzu, Japão), operado com voltagem de 30 kV, 30mA e radiação 

Cu Kα, a temperatura ambiente com ângulo 2θ variando de 5° a 40° e taxa de varredura de 

1°/min. Os índices de cristalinidade das farinhas foram calculados pelo método de ajuste 

dos picos dos difratogramas usando o software Microcal Origin 6.0 (OriginLab 

Corporation, Massachusetts, EUA). Primeiro, foi feita uma linha base para determinar a 

área das regiões cristalinas (Ac) e uma segunda linha base foi feita para determinar a área 

total (AT), que representa as áreas das regiões cristalinas e amorfas (Aa) (Figura 2.7). 

Considerou-se para os cálculos a razão do somatório das áreas dos picos cristalinos 

pela área total do difratograma (Ac+ Aa), seguindo o método de Nara & Komiya (1983) de 

acordo com a equação [2.12] 

%C =
Ac

AT
× 100           [2.12] 

Onde C é o índice de cristalinidade, Ac, a somatória das áreas dos picos cristalinos e 

AT é a área total. 
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Figura 2.7 - Representação da zona cristalina e amorfa em difratograma de raios-X típico 

das amostras de tubérculos. 
Fonte: Própria autoria. Adaptado de Shujun &Wenyvan (2005). 

Ac: Área dos picos cristalinos, Aa: área da zona amorfa, (־־־) primeira linha base, (—) segunda linha base. 

 

 

 2.2.7. Propriedades térmicas 

2.2.7.1. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

As caracterizações térmicas dos amidos foram realizadas utilizando-se um 

equipamento de DSC da marca TA Instruments Q100 disponível no Laboratório de 

Nanotecnologia da Embrapa Instrumentação em São Carlos/SP. O amido (~0,1 mg, base 

úmida) foi pesado em um cadinho de alumínio (TA Instruments, pans #900793,901) e foi 

adicionada 0,9 mg de água deionizada. As amostras foram hermeticamente seladas e 

deixadas em repouso durante 45 minutos a temperatura ambiente antes do aquecimento no 

DSC. O analisador DSC foi calibrado usando índio e um cadinho vazio como referência. Os 

cadinhos foram aquecidos a uma taxa de 10°C/min de 25 a 120ºC sob atmosfera dinâmica 

de ar e N2 com vazão de 50 mL/min. 

As temperaturas do intervalo de gelatinização: Ti (temperatura de inicio), Tp 

(temperatura pico de gelatinização), Tf (temperatura final) e ΔH referido a entalpia de 
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gelatinização foram obtidas pelo software Universal Analysis 2000 (TA Instruments, New 

Castle, Inglaterra), como mostrado na Figura 2.8. O valor da área (A) do pico fornece o 

valor da entalpia no processo de gelatinização. 

 

 

Figura 2.8 - Termograma de calorimetria diferencial para determinação de temperatura de 

gelatinização se amido: (—) Curva do termograma, (---) Derivada da curva do termograma. 
Fonte: Própria autoria, curvas obtidas utilizando o software Universal Analysis 2000. 

 

A entalpia de gelatinização foi obtida de acordo com a equação [2.13] 

∆Hgel =
∆H(P,mT)∙mT

mA(b.s)

     [2.13] 

Sendo:  

ΔHgel é a entalpia de gelatinização por grama de amido em base seca. Baseado na 

metodologia de Singh et al. (2003) e Luengwilai et al. (2009) 

∆𝐻(𝑃,𝑚𝑇)é a entalpia do processo (base massa total de amostra ) 

mT: massa total de amostra = água + amido em base úmida. 

𝑚𝐴(𝑏.𝑠)
é a massa de amido em base seca. 
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2.2.7.2. Termogravimetria (TG) 

As análises de termogravimetria das farinhas foi realizada usando uma balança 

termogravimétrica (TGA Q-500, TA Instruments, EUA). Foram pesados entre 9 e 10 mg de 

cada amostra em suporte de platina e os ensaios foram programados a uma razão de 

aquecimento de 10°C/min de 40 até 700ºC. A vazão de nitrogênio na balança foi mantida 

em 40mL/min e a vazão de ar sintético no forno foi de 60mL/min. 

Na Figura 2.9 estão apresentadas as curvas de TG e sua derivada (DTG), as quais 

foram obtidas usando o software Universal Analysis 2000 (TA Instruments, New Castle, 

Inglaterra). O DTG foi usado para visualizar melhor as faixas das temperaturas de 

degradação do material. A perda de massa do material associada a cada faixa de 

temperatura está reapresentada como porcentagem (Δm%). 

 

 

 

Figura 2.9 - Curvas de termogravimetria (TG) e sua derivada (DTG). 
Fonte: Própria autoria. curvas obtidas utilizando o software Universal Analysis 2000. 

m1,2,3 % : porcentagem da perda de massa da amostra.  
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 2.2.8. Análise de grupos funcionais por espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho (FTIR) 

As farinhas e os amidos foram analisados por espectroscopia na região do 

infravermelho em um espectrofotômetro (IR Prestige-21, Shimadzu, Japão) com 

transformada de Fourier. As análises foram feitas na região de 4000 a 400 nm-1 com 

resolução de 2 cm-1 com 20 varreduras. Os espectros foram analisados usando o software 

WinBomemEasy. 

 2.2.9. Análises Estatísticas 

A análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey de comparações múltiplas de 

médias com nível de significância de 5% foram realizados para avaliar a diferença 

significativa entre as propriedades das frações de mashua e das frações de olluco, com 

ajuda do software STATISTICA 12. 

 

2.3. Resultados e discussões 

 

 2.3.1. Farinhas e amido de mashua 

Os rendimentos obtidos na produção de farinha e amido de mashua foram de 

aproximadamente 10 e 2 % (g/100 g de tubérculo fresco), respectivamente.  

2.3.1.1. Distribuição do tamanho de partículas 

Na Figura 2.10 está apresentada a distribuição do tamanho de partículas obtida para 

as frações de farinha e amido de mashua. Pode-se observar que houve variação dos 

diâmetros das partículas para as diferentes frações de farinha. Assim, M45, M120 e M400 

apresentaram diâmetros de partículas na faixa de 0,7- 594,9 µm; 0,4-234,1 µm; e 0,4-146,8 

µm, respectivamente. O diâmetro do tamanho das partículas de amido variou entre 0,4 e 

69,6 µm, sendo menor do que as frações de farinha. A partir das curvas, observa-se que as 

frações de farinha de mashua apresentaram distribuição monomodal com diâmetros médios 

de 273,6 ± 87,5 µm; 109,1 ± 50,2 µm e 37,9 ± 23,0 µm para as frações M45, M120 e 

M400, respectivamente. Os resultados de coeficiente de variação e spam calculados, assim 
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como os diâmetros máximos de 10% (D10), 50% (D50) e 90% (D90) das partículas, estão 

apresentados na Tabela 2.2.  

 

 

Figura 2.10 - Distribuição de tamanho (diâmetro) de partículas das frações de farinha de 

mashua: M45, M120 e M400, e do amido de mashua. 
Fonte: Elaboração própria utilizando software Microcal Origin 6.0. 

 

Tabela 2.2 - Valores de diâmetros (médio e acumulados), coeficiente de variação (CV) e 

span (δ), obtidos na análise da distribuição de tamanho de partículas para as frações de 

farinha e amido de mashua. 

 Diâmetro* 

médio (µm) 

CV D10(µm)* D50 (µm)* D90 (µm)* δ 

M45 273,6 ± 87,5 0,32 181,6 270,1 384,5 0,75 

M120 109,1 ± 50,2 0,46 36,9 110,8 174,4 1,24 

M400 37,9 ± 23,0 0,61 8,6 36,0 69,1 1,68 

Amido 20,8 ± 13,0 1,6 2,4 19,0 39,2 1,93 
Fonte: Própria autoria. 

*Dados obtidos pelo software do equipamento de análise de DLS. 

CV: coeficiente de variação  

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua. 

D10, D50,D90: diâmetro inferior para 10%,50% e 90% do total das partículas, respectivamente. 

δ: coeficiente de dispersão= (D90-D10)/D50 (Chu et al. 2002). 

 

Foi observado um aumento no coeficiente de variação (CV) e de dispersão (δ) com o 

refinamento das farinhas. Uma possível explicação seria que as frações mais finas contêm 
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mais amido e estes têm distribuição polimodal, sendo responsáveis pelo alargamento das 

curvas das farinhas com partículas de menores tamanhos (M120 e M400).  

D50 representa a mediana da curva e, neste caso, seu valor foi aproximadamente igual 

ao diâmetro médio. D10 e D90 podem ser relacionados com a variação do tamanho de 

partículas. D10, D50 e D90 diminuíram com o refinamento das farinhas. Assim, a operação de 

peneiramento foi eficiente para classificar 3 frações de farinhas com diâmetros máximos de 

90% das partículas (D90) variando de 69,1 (M400) a 384,5 µm (M45), sendo que a fração 

intermediária (M120) teve uma diferença de 0,5 vezes menor que a mais grossa e 1,5 vezes 

maior que a mais fina, com D90 = 174,4 µm.  

As partículas de amido isolado apresentaram diâmetro médio bem inferior ao das 

frações de farinha: 20,8 ± 13,0 µm, com D90 = 39,2 µm e coeficiente de variação elevado, 

duas vezes maior que a fração mais fina (M400). Portanto, considera-se que este valor não 

foi representativo devido ao amido apresentar distribuição polimodal com a presença de 

três picos, correspondentes a populações de diâmetros de partículas médios de 1,7 µm, 14,3 

µm e 31µm. Estes valores foram obtidos pela deconvolução da curva de distribuição de 

partículas do amido (Figura 2.11).  

 

Figura 2.11 - Deconvolução da distribuição do tamanho (diâmetro) de partículas do amido 

de mashua. Curva da () distribuição obtida pela difração laser, da () deconvolução dos 

picos, e da () convolução das Gaussianas obtidas na deconvolução. 
Fonte: Própria autoria, elaborado utilizando software Microcal Origin 6.0. 
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2.3.1.2. Morfologia das farinhas e do amido de mashua por MEV. 

As micrografias obtidas por MEV para as frações de farinha e amido de mashua são 

mostradas na Figura 2.12. Estas micrografias permitiram observar a morfologia das frações 

de farinha e dos grânulos isolados do amido da mashua em função do tamanho, forma e 

integridade. Neste sentido, foi confirmada a diferença no tamanho de partículas das frações 

de farinha, sendo M45 a fração mais grossa com maior diâmetro de partícula (>100 µm) 

(Figura 2.12A), M120 a fração intermediária com diâmetro de partícula ao redor de 100 µm 

(Figura 2.12B), e M400 a fração mais fina com menores diâmetros de partículas (<100 µm) 

(Figura 2.12C). Além disso, pode-se observar que as partículas da fração M45 apresentam 

estrutura mais compacta e com formato mais definido do que as frações M120 e M400, as 

quais apresentaram estruturas abertas e formatos mais irregulares. Em todas as frações de 

farinha foram observados grânulos de amido, sendo que na fração M45, estes grânulos se 

encontraram bem incorporados dentro das estruturas, enquanto na fração M120 e M400 os 

grânulos ficaram mais livres. Os grânulos de amido presentes na farinha apresentaram o 

mesmo formato esférico e oval como observado no amido isolado de mashua (Figura 

2.12D). Outras estruturas além dos grânulos de amido foram observadas nas micrografias 

das farinhas, as quais devem corresponder às fibras e proteínas. 

É importante ressaltar que os grânulos de amido estão íntegros, indicando que o 

processo de extração utilizado não danificou a sua estrutura (Figura 2.12D). Alguns 

grânulos encontram-se soltos e outros se encontram formando aglomerados, confirmando o 

comportamento polimodal observado na distribuição de tamanho de partículas do amido. O 

diâmetro da partícula formada pelos grânulos de amido aglomerados apresentou valores ao 

redor de 80 µm. De forma geral, os grânulos apresentam diâmetros na faixa de 2 a 40 µm e 

sua morfologia foi semelhante às caracterizações apresentadas na literatura para amidos de 

mashua amarela (Valcárcel-Yamani et al., 2013) e para amido de batata (Hoover & 

Hadziyev, 1981).  
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Figura 2.12 - Micrografias obtidas por MEV das frações de farinha (A) M45, (B) M120, 

(C) M400 e (D) amido de mashua com duas magnificações diferentes. 
Fonte: Micrografias da pesquisa. 
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2.3.1.3. Composição química 

Na Tabela 2.3 apresenta-se a composição centesimal das frações de farinha e do 

amido da mashua preta. 

Tabela 2.3 - Composição centesimal do amido e das frações de farinhas de mashua em 

base seca - b.s. (%, g/100g amostra seca), exceto para a umidade que foi expressa em base 

úmida - b.u. (%, g/100g amostra úmida). 

Composição  M45 M120 M400 AMIDO 

Umidade (b.u.) 9,8 ± 0,3b 12,6 ± 0,2a 10,0 ± 0,1b 10,7±0,3b 

Cinzas (b.s.) 6,1 ± 0,1b 6,5 ± 0,0a 5,7 ± 0,1c 0,7±0,1d 

Proteínas (b.s.) 10,4 ± 0,0a 10,5 ± 0,2a 9,1 ± 0,1b 0,5±0,0c 

Lipídeos (b.s.) 3,8 ± 0,7b 3,5 ± 0,3b 5,8 ± 0,4a 0,2±0,0d 

Fibra alimentar (b.s.) 37,1±1,2a 35,9±0,5a 30,6±0,0b 4,7±0,3c 

Amido (b.s.)* 42,6 43,6 48,8 93,9 

Amido resistente (b.s.) 4,5 ± 0,2c 4,4 ±0,1c 5,3± 0,1b 9,1±0,3a 

Amilose** 21,8 25,2 35,5 58,6 

Fonte: Própria autoria 

Média ± DP de três determinações. 
a-d Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística significativa entre as amostras 

segundo o teste de Tukey (p < 0,05).  

* Amido obtido por diferença (100-cinzas-proteínas-lipídeos-fibra alimentar). 

** Quantidade de amilose expressa em relação à quantidade de amido: g amilose/100 g de amido (%). 

M45, M120, M400: frações de farinha obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

 

As frações da farinha de mashua apresentaram teores de umidade de 9,8 a 12,6 % (g 

água/100g amostra fresca), sendo que a fração M120 apresentou o maior teor de água, 

comparada às frações M45, M400, e ao amido de mashua segundo o teste de Tukey 

(p<0,05). Estes valores de umidade foram similares aos encontrados em farinha de batata 

branca doce (11%) e batata rosa doce (8%) (Silva, 2010) e superiores aos encontrados em 

frações de farinhas de cúrcuma que passaram por peneiras de 400 mesh: 6,5% ou 80 mesh: 

9,3% (Maniglia et al., 2012) ou farinhas de tuberosas, como o biri (4,6%) (Mahecha, 2009). 

O teor de umidade do amido foi maior do que o relatado por Valcárcel- Yamani et al. 

(2013) para amidos de mashua amarela. 
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Com relação ao teor de cinzas, observa-se que as frações de farinha apresentaram 

maior teor de cinzas do que o amido de mashua. Além disso, observou-se diferença 

significativa entre as frações de farinha, sendo que a fração M120 apresentou maior teor de 

cinzas. A farinha da mashua foi obtida a partir do tubérculo com casca por moagem seca, 

justificando os maiores valores no teor de cinzas quando comparado com o amido, que foi 

obtido por moagem úmida. O teor de cinzas das frações de farinha de mashua (5,7 a 6,5 %) 

encontra-se dentro da faixa de valores relatados por King & Gershoff (1987) (4 a 6,5%) e 

Valcárcel-Yamani (2013) (5,1%), mas foi maior do que obtido por Gross et al. (1989) (4,8 

%) e Espin et al. (2001) (4,81%). No caso do amido, o teor de cinzas obtido neste trabalho 

foi maior do que os valores relatados na literatura: 0,23 a 0,28% (Espin et al., 2001, 

Valcárcel-Yamani, 2013).  

As frações de farinha de maior granulometria (M45 e M120) apresentaram maior teor 

de proteínas (~10%) do que a fração refinada (M400). Entretanto, o teor de lipídeos foi 

maior na fração mais fina do que nas frações de maior granulometria. Em geral, os teores 

de proteínas para a farinha de mashua variaram de 9,1 a 10,5%, e encontram-se dentro da 

faixa de valores relatados por King & Gershoff (1987) (6,9 - 15,7%), Valcárcel-Yamani 

(2013) (9,21%) e Espin et al. (2001) (7,22-13,99%), sendo maior do que obtido por Gross 

et al. (1989) (7,7 %). O teor de lipídeos das farinhas de mashua obtidos neste trabalho 

variou de 3,5 a 5,8 %, sendo semelhantes (Espin et al., 2001) ou ligeiramente superiores aos 

resultados da literatura (Gross et al., 1989, King & Gershoff, 1987, Valcárcel-Yamani, 

2013). 

As frações de farinha de maior granulometria (M45 e M120) apresentaram teor de 

fibras 16 % maiores do que a fração mais fina (M400), indicando que as peneiras de maior 

diâmetro de abertura (>120 mesh Tyler) retêm as fibras. Em geral, os teores de fibras 

encontrados para a farinha de mashua (30,6 a 37,1 %) obtidos neste trabalho encontram-se 

acima da faixa de valores relatados por King & Gershoff (1987) (7,8 - 8,6 %), Gross et al. 

(1989) (0,7 %), Espin et al. (2001) (5,8 %) e Valcárcel-Yamani (2013) (15,59 %).  

Tal como foi observado nas micrografias das farinhas por MEV (Figura 2.12), estes 

materiais contêm grânulos de amido, com teores que variam em função a sua 

granulometria. Assim, a fração de farinha de menor granulometria (M400) apresentou 
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maior teor de amido do que as frações de maior granulometria (M45 e M120) devido aos 

grânulos apresentarem diâmetros médios de partículas de 1,7 a 31 µm. O teor de amido das 

farinhas de mashua foi concordante com o relatado por Valcárcel-Yamani (2013) (41,35 

%).  

Por outro lado, o teor de proteína (0,5%), lipídeos (0,2%) e fibras (4,7%) do amido 

extraído neste trabalho foi menor do que as frações de farinha, indicando que o processo de 

extração de amido permitiu retirar estes compostos presentes no tubérculo de mashua, 

obtendo-se um amido com pureza de 93,9%. Ainda assim, o teor de lipídeos e fibras do 

amido de mashua obtidos neste trabalho foram maiores do que os relatados por Valcárcel-

Yamani (2013) (0,02% de lipídeos) e Villacrés & Espin (1998) (0,01 % de fibras).  

Em relação ao teor de amido resistente, as farinhas apresentaram valores na faixa de 

4,4 a 5,3%, com variação em função da granulometria. Neste sentido, as farinhas com 

maior granulometria (M45 e M120) apresentaram menor teor de amido resistente do que a 

farinha M400. Neste contexto, pode-se dizer que o refino da farinha permitiu obter um 

produto com mais vantagens para a saúde, pois o amido resistente tem propriedades 

semelhantes às fibras e previne de doenças. Por ser um alimento resistente à digestão e 

fermentado no intestino grosso, principalmente pelas bifidobactérias, o amido resistente é 

considerado um alimento prebiótico (Pereira, 2007). 

Comparando os teores de amido resistente das frações de farinha e do amido, 

observa-se que o amido apresentou quase o dobro de teor de amido resistente do que as 

frações de farinha devido a sua maior pureza em amido (93,9%). O teor de amido resistente 

no amido de mashua obtido neste trabalho (9,1%) encontra-se dentro da faixa de valores 

relatados por Espin et al. (2001) (7,22-13,99 %), e inferior ao relatado por Villacrés & 

Espin (1998) (15 %). 

Os teores de amilose também variaram em função da granulometria das frações de 

farinha, segundo o teste de Tukey (p< 0,05). As frações de farinha de maior granulometria 

(M45 e M120) apresentaram menor teor de amilose do que a fração M400. Como os 

resultados de amilose estão apresentados em relação à quantidade de amido, observa-se que 

o amido de mashua apresenta 58,6 % de amilose (g/100g de amido). Portanto, a extração da 

amilose foi mais difícil nas farinhas devido ao amido estar retido nas fibras, como pode ser 
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verificado nas micrografias obtidas por MEV (Figura 2.12). O teor de amilose do amido de 

mashua obtido neste trabalho foi maior do que o encontrado por Espin et al. (2001) e 

Valcárcel-Yamani (2013), que obtiveram valores de 27 % para diferentes variedades de 

amido de mashua. As diferenças de teores obtidos nesta pesquisa e aqueles encontrados em 

outras literaturas, referentes à mesma espécie de tubérculo, podem ser justificadas em 

função da fonte botânica, da variedade, da espécie, do grau de maturação dentro da mesma 

planta, assim como do clima, da região de cultivo, dos tratos culturais e do país de origem 

(Tester et al., 2004 e Chirinos et al., 2007). 

 

2.3.1.4. Cristalinidade por difração de raios-x (DRX) 

Os difratogramas de raios X das frações de farinha e amido de mashua estão 

apresentados na Figura 2.13. Para o amido, nota-se a presença de picos em 6°, 14°, 17º, 

19°, 22°, e 24º (2𝜃) característicos de amido de tubérculos, como a batata e cereais, o arroz 

ou de amidos com maior teor de amilose (cristalinidade tipo B) (Zhou et al., 2015; Zeng et 

al., 2015, Lopez-Rubio et al., 2008). Estes padrões de cristalinidade dependem, em parte, 

do comprimento das cadeias de amilopectina, da densidade de empacotamento dentro dos 

grânulos, bem como da presença de água (Sajilata et al., 2006). Os picos em 17, 22 e 35o 

são também característicos da celulose nativa (Nishiyama et al., 2002, Park et al., 2010). 

Comparando os difratogramas das frações de farinha com os de amido, observa-se 

que o pico em 6° (2𝜃) não apareceu nos difratogramas das farinhas. Além disso, os 

difratogramas das farinhas de maior granulometria (M45 e M120) não apresentaram os 

picos em 14°(2𝜃) e 19°(2𝜃). Sendo assim, o difratograma da fração mais refinada (M400) 

foi semelhante ao difratograma do amido, devido ao maior teor de amido desta fração, 

como foi mostrado na Tabela 2.3. O pico próximo a 20º é típico da presença de complexos 

amilose-lipídeos, o qual foi mais evidente no amido e na fração M400, devido ao maior teor 

de amilose destes materiais (Cheetham & Tao, 1998 e Linet al., 2016). O pico próximo a 

27° pode ser encontrado no amido tipo A e B, segundo Lopez-Rubio et al. (2008). O pico a 

35º (2𝜃) foi observado em todas as frações de farinha e também no amido, este pico é 

característico de materiais contendo celulose (Park et al., 2010). Isto pode ser justificado 
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devido à presença de fibras nestes materiais inclusive no amido, como mostrado na Tabela 

2.3.  

 

 

Figura 2.13 - Difratograma de raios-X para amido e as frações de farinha de mashua (a) 

M45, (b) M120 e (c) M400. 
Fonte: Própria autoria, utilizando o software Microcal Origin 6.0. 

M45, M120, M400: frações de farinhas obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

 

A partir dos difratogramas de raios X obtidos para as frações de farinha e amido de 

mashua foram calculados os índices de cristalinidade (Tabela 2.4). Observa-se que os 

índices de cristalinidade das farinhas e do amido foram quase semelhantes. A celulose e o 

amilopectina são os principais responsáveis pela cristalinidade destes materias. No amido, a 

amilopectina é responsável pela cristalinidade e pela estrutura do grânulo (Gemat et al., 

1993, Fredriksson et al., 1998). Observa-se que as frações mais grossas M45 e M120, que 

contêm amido com maior teor de amilopectina apresentaram cristalinidade semelhante ao 

amido extraído devido ao menor teor de amido. O decréscimo do teor de amilopectina em 

relação à diminuição da granulometria das frações poderia estar relacionado à presença de 

amidos de maior tamanho retidos nas fibras. Assim, o teor de amilopectina variou em 

função da granulometria. A cristalinidade das frações de farinha também pode ser afetada 
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pela presença de outros compostos que podem contribuir com a cristalinidade (ex. celulose, 

complexo amilose-lipideos). O índice de cristalinidade obtida para o amido de mashua foi 

próximo ao relatado para batatas com alto teor de amilose (61-65%) (Tester et al., 2004). 

Tabela 2.4 - Índice de cristalinidade das frações de farinhas e do amido de mashua. 

 Amostra de mashua 

M45 M120 M400 Amido 

Indice de cristalinidade(%) 11,5±1,3 10,9±0,8 13,4±0,4 11,5±0,0 

Amilopectina(%) 78,2 74,8 64,5 41,4 
Fonte: Própria autoria 

Dados expressos como média ± desvio padrão de duas determinações 

Amilopectina expressa em % de amido (g/100 g de amido), e igual a 100-Amilose%, de acordo com resultados da Tabela 

2.3. 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

 

2.3.1.5. Propriedades térmicas por DSC 

Na Figura 2.14 está apresentado o termograma da suspensão de amido (10%) obtido 

por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC). Pode-se observar a presença de um pico 

endotérmico, que está relacionado ao processo de gelatinização do amido. As temperaturas 

do intervalo de gelatinização foram: Ti (temperatura de inicio de gelatinização) em 54,2C, 

Tp (temperatura de pico de gelatinização) em 60C e Tf (temperatura final de 

gelatinização) em 67C. Estes valores foram maiores do que o relatado por Valcárcel-

Yamani et al. (2013) para a mashua amarela com maior teor de amilopectina (73%) 

indicando uma maior estabilidade térmica do grânulo (Tabela 2.5). A diferença entre estes 

valores de temperatura pode ser explicada pelo maior diâmetro do grânulo de amido de 

mashua preta utilizada nesta pesquisa (1,7 e 31 μm), quando comparado com a mashua 

amarela (16 µm). A entalpia de gelatinização do amido de mashua preta também foi maior 

do que o relatado para o amido da mashua amarela, confirmando a maior estabilidade 

térmica do grânulo de amido. A amilose influencia a gelatinização do amido pela 

contribuição da sua região amorfa (Tako & Hizukuri, 2002). Embora a mashua preta tenha 

apresentado o dobro da quantidade de amilose (58,6) que a mashua amarela (27%), seus 

grânulos de amido não foram facilmente desestruturados com a temperatura, requerendo 

maior calor para romper os grânulos e gelatinizar. Isto pode ser justificado pelo maior 

tamanho do grânulo de amido de mashua preta devido à presença de aglomerados, de 
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complexos amilose-lipídeo e de fibras neste material. ΔH gel (18,3 J/g) do amido de mashua 

preta está dentro da faixa relatada por Karlsson et al. (2007) para amidos de batatas (18-19 

J/g). 

 

Figura 2.14 -Termograma DSC da suspensão de amido de mashua. 
Fonte: Própria autoria, elaborado utilizando o software Universal Analysis 2000. 

Amostra de amido em suspensão 10% (m/m) em água deionizada. 

 

Tabela 2.5 – Valores de temperatura e entalpia do intervalo de gelatinização do amido de 

mashua. 

Amidos Ti (ºC) Tp (ºC) Tf (ºC) ΔTgel(ºC) ΔH gel 

(J/g) 

Mashua preta 54,2±0,6 60,0±0,6 66,9±0,8 12,7 18,3±1,7 

Mashua1 51,9±0,4 56,9±0,1 65,2±0,3 13,3 9,8±0,6 
Fonte: Própria autoria. Dados obtidos utilizando o software Universal Analysis 2000 

Dados expressos como média ± desvio padrão de duas determinações. 

Ti: temperatura inicial de gelatinização; Tp: temperatura de pico de gelatinização; Tf:temperatura final de gelatinização; 

ΔT gel=Tf-Ti: faixa de temperatura de gelatinização; ΔHgel: entalpia de gelatinização em base seca 
1Valcárcel-Yamani et al. (2013). 

 

2.3.1.6. Análise por termogravimetria (TG) 

Na Figura 2.15 são apresentadas as curvas de termogravimetria (TG) e 

termogravimetria derivada (DTG) obtidas para as frações das farinhas e amido de mashua. 

As curvas de TG das frações de farinha apresentaram comportamento semelhante, com 

presença de seis estágios de decomposição nas frações de maior granulometria (M45 e 

M120) e um estágio adicional na fração mais fina (M400). Entretanto, o amido apresentou 
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apenas três estágios de decomposição. Os valores dos intervalos médios de temperatura 

(ΔT médio) e a perda de massa (Δm %) em cada estágio estão apresentados na Tabela 2.6. 

 

Figura 2.15 - Curvas de (A) TG e (B) DTG obtidas das frações de farinha (a) M45, (b) 

M120, e (c) M400, e amido de mashua. 
Fonte: Própria autoria utilizando o software Universal Analysis 2000. 
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Tabela 2.6 - Intervalos de temperatura, atribuições dos eventos e perdas de massa 

observados nas curvas TG/DTG das frações de farinha e amido de mashua. 

Estágios ΔT médio 

(ºC) 

Δm (%) 

M45 M120 M400 Amido 

1 40-132 6,77 7,63 5,11 7,63 

2 132-188 5,13 5,42 4,60 - 

3 188-250 13,82 13,58 12,80 - 

4 250-392 33,81 35,87 41,77 67,71 

5 392-426 - - 14,51  

6 426-563 34,75 31,77 15,87 21,75 

7 563 5,72 5,73 5,34 2,91 
Fonte: Própria autoria. Dados obtidos utilizando o software Universal Analysis 2000. 

ΔT médio: intervalos médios de temperatura em cada estágio (Tmédia inicial do estagio – T média final do estagio). 

Δm (%): porcentagem de perda de massa em cada estágio. 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

 

 

As frações da farinha de mashua apresentaram um processo de desidratação em torno 

de 40-132ºC, com perda de massa de aproximadamente 5 a 8%, correspondente ao teor de 

água destes materiais. Após essa temperatura, aproximadamente 18% do material foi 

degradado entre 132 e 250oC. Esta faixa de temperatura pode ser atribuída à degradação 

dos compostos orgânicos, como: hemiceluloses (degradação a partir de 220oC) (Yang et al., 

2007 e Chen et al., 2015) e lipídeos (a partir de 250oC) (Kebelmann, 2013). O maior estágio 

de degradação é observado entre 250 e 392oC, que pode ser atribuído à degradação do 

amido (degradação entre 246 a 364 ºC) (Álzate et al., 2013) e de celulose (degradação a 

partir de 315ºC) (Yang et al., 2007). Neste estágio de degradação, a perda de massa foi 

maior para a fração de menor granulometria devido ao maior teor de amido desta fração. A 

curva de TG do amido de mashua também confirmou que nessa faixa de temperatura, este 

material apresenta a maior degradação, com maior perda de massa (67,7%). O estágio de 

degradação na faixa de temperatura de 392- 426ºC só apareceu para a fração de farinha 

mais fina (M400), o qual pode estar relacionado à degradação de complexos amilose-

lipídeo, pois esta fração apresentou maior teor de amilose do que as outras frações e maior 

teor de lipídeos do que o amido de mashua. A perda de massa na faixa de 426 - 563ºC 

corresponde à degradação de proteínas e lipídeos e de outros polissacarídeos. (Álzate et al., 

2013 e Kebelmann et al., 2013). O material residual da degradação térmica corresponde a 
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5-6% em todos os materiais analisados, que são equivalentes ao teor de cinzas dos materiais 

(Tabela 2.3).  

Para a amostra de amido observou-se três estágios de degradação térmica 

correspondente à desidratação do amido, degradação do amido e de outros componentes de 

maior peso molecular, como proteínas e polissacarídeos.  

2.3.1.7. Análise de grupos funcionais por espectroscopia de absorção na região 

do infravermelho (FTIR) 

Os espectros obtidos na região do infravermelho (IR) a partir das frações de farinha e 

amido de mashua estão apresentados na Figura 2.16. Pode-se observar bandas típicas de 

grupos funcionais presentes nas amostras, que contêm amidos (Hong et al., 2016; Lima et 

al., 2012; Kizil et al., 2002; Zhang et al., 2013), lipídeos, proteínas (Rolete et al., 2015; Lu 

& Hsu, 1987; Eng et al, 1992), materiais lignocelulósicos (Mingliu et al., 2013; Morán et 

al., 2008), e antioxidantes (Araña et al., 2007; Widmer et al., 1981). Para a melhor 

interpretação dos espectros IR serão analisados as diferentes bandas de absorção. 

Todos os espectros mostraram um pico intenso na região IR de 3700 - 3000 cm-1 que 

são atribuídos às vibrações de estiramento das ligações O-H, pela presença de interações 

intra e intermoleculares das ligações de hidrogênio (Abidi et al., 2014; Oh et al., 2005). As 

frações de farinha e amido apresentam o pico em torno de 3300 cm-1 (Figura 2.16).  

Na região IR entre 3000 - 2800 cm-1, apresentam-se bandas com picos em torno a 

2920 cm-1 e 2850 cm-1 relacionados aos estiramentos simétricos e assimétricos de CH2, 

respectivamente (Abidi et al., 2010; Nelson & Mares, 1965), como podem ser observados 

em todas as frações de farinha. Para o amido, por ser um material isolado com menos teores 

de proteínas e baixo teor de fibras (Tabela 2.3), nota-se a ausência do segundo pico a 2850 

cm-1. Este pico está relacionado à presença de materiais com celulose e proteínas, como 

observado por Abidi et al. (2014) no estudo de FTIR em fibras de algodão com diferentes 

teores de celuloses e proteínas. 
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Figura 2.16 - Espectro de absorção de infravermelhos das frações da farinha (a) M45, (b) 

M120, (c) M400, e do amido de mashua. 
Fonte: Própria autoria elaborado utilizando o software Microcal Origin 6.0. 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidos nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

 

 

Na região IR entre 1800 - 1500 cm-1, apresentam-se três bandas de vibração em torno 

de 1732, 1623 e 1538 cm-1 para as frações de farinha. O pico em 1732 cm-1 foi atribuído ao 

estiramento dos grupos carbonila presentes em hemiceluloses (Morán et al., 2008) ou 

lipídeos R1-(C=O)-OH (Rolere et al., 2015). A vibração em 1623 cm-1, presente em todas 

as frações, é atribuída ao estiramento da ligação C=O (amida I) presente em proteínas R1-

(C=O)-NH-R2 ou ésteres de ácidos pécticos (Abidi et al., 2004; Nelson & Mares, 1965). 

Observa-se também, na Figura 2.16, a presença de um pequeno ombro em 1538 cm-1, que 

pode estar relacionado às vibrações de grupos amida II devido à banda de acoplamento da 

flexão da ligação N-H e ao estiramento da ligação C-N, como foi relatado por Rolere et al. 

(2015) e Kong & Yu, (2007). No espectro do amido, pode-se observar um único pico 

defasado em 1623 cm-1, muito próximo à 1639 cm-1, que pode estar relacionado as 
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vibrações de flexão do O-H pela adsorção de água do material (Abidi et al., 2008; 

Schwanninger et al., 2004). 

Na faixa de 1500 até 1200 cm-1 da região IR, está apresentado um acoplamento de 

bandas em todas as amostras, podendo-se distinguir melhor três picos nas frações de 

farinha, em torno de 1426, 1350 e 1245 cm-1. As vibrações em 1426 e 1350 cm-1 podem ser 

atribuídas às deformações no plano dos grupos O-H e a flexão de C-H, respectivamente, 

relacionadas às estruturas cristalinas da celulose ou amido (Krässig, 1993; Nelson & 

O´Conor, 1964). A vibração em 1245 cm-1 corresponde ao estiramento de C=O ou 

deformações do grupo NH2 presentes em aminoácidos e pectinas (Abidi et al, 2014; Nelson 

& Mares 1965). 

Na ultima região entre 1200 - 600 cm-1 pode-se observar picos em torno de 1146, 

1070, 1009, 926, 844 e 745 cm-1(Figura 2.16). Todas as amostras apresentaram o pico em 

1146 cm-1 associado às vibrações de estiramento de C-O-C em materiais não celulósicos 

(Kaurakova et al., 2000). O pico em torno de 1070 cm-1 se apresenta em todos os espectros 

sendo mais intenso no amido devido à pureza do material. Este pico corresponde ao 

estiramento de grupos C-O (Abidi et al. 2010), típico de carboidratos. A vibração em 1009 

cm-1 está presente em todas as amostras e pode ser relacionada ao estiramento das ligações 

C-C (Rolete et al., 2015), C-O (Abidi et al., 2014) e C-H (Li et al., 2015). Na ultima faixa 

desta região apresentam-se picos relacionados às vibrações geradas por estiramento de C-C 

(926 cm-1), fora do plano de flexão de C=C-H (844 cm-1) e balanço de -CH2- (745 cm-1) 

(Dinsmore et al., 1948; Nallasarny & Mohan, 2004). 

Pode-se concluir que, em geral, todas as frações de farinhas apresentam espectro 

semelhante ao de amido. Isso resulta da semelhança entre os compostos químicos presentes 

nesses materiais: lipídeos, proteínas, amido e fibras, diferenciando apenas os teores de cada 

substância (Tabela 2.3). A diminuição ou ausência de alguns picos (2850, 1732, 1538 cm-1) 

no amido está relacionada ao baixo teor de lipídeos e proteínas nesta amostra.  
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2.3.2. Farinha e amido de olluco 

Na produção de farinha e amido de olluco foram obtidos rendimentos em torno de 

10 e 2 % (g/100 g de tubérculo fresco), respectivamente. 

2.3.2.1. Distribuição de tamanho de partículas 

Na Figura 2.17 está apresentada a distribuição do tamanho de partículas obtida para 

as frações de farinha e amido de olluco. Pode-se observar que houve variação dos 

diâmetros das partículas para as diferentes frações de farinha. Assim, O45, O120 e O400 

apresentam diâmetros de partículas na faixa de 121,8- 493,6µm; 0,4-234,1µm, e 0,4-176,9 

µm, respectivamente. O diâmetro do tamanho das partículas de amido variou entre 0,4 e 

176,9 µm, sendo semelhante à fração de farinha mais fina O400. A partir das curvas, 

observa-se que as frações mais grossas de farinha de olluco (O45 e O120) apresentaram 

distribuição monomodal com diâmetros médios de 274,4 ± 61,5 µm e 123,0 ± 39,2 µm. 

Entretanto, a fração mais fina (O400) apresentou distribuição polimodal com diâmetro 

médio de 27,5 ± 18,2 µm. 

 

 

Figura 2.17 - Distribuição de tamanho (diâmetro) de partículas das frações de farinha 

(O45, O120 e O400), e amido de olluco. 
Fonte: Própria autoria utilizando o software Microcal Origin 6.0. 
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Os resultados de coeficientes de variação (CV), span (δ), e os diâmetros máximos 

de 10% (D10), 50% (D50) e 90% (D90) das partículas estão apresentados na Tabela 2.7.  

 

Tabela 2.7–Valores de D10, D50 e D90 da distribuição de tamanho de partículas para as 

frações de farinha e amido de olluco. 

 Média * 

(µm) 

ID D10 (µm) D50 (µm) D90 (µm) δ 

O45 274,4 ± 61,5 0,22 197,6 269,3 361,1 0,61 

O120 123,0 ± 39,2 0,32 80,0 124,0 171,7 0,74 

O400 27,5 ± 18,2 1,51 5,3 25,5 48,8 1,71 

Amido 20,4 ± 16,8 0,82 2,2 17,3 38,2 2,08 
Fonte: Própria autoria. 

*Dados obtidos pelo software do equipamento de análise de DLS. 

CV: coeficiente de variação  

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

D10, D50,D90: diâmetro inferior a 10%,50% e 90% do total das partículas, respectivamente. 

δ: coeficiente de dispersão= (D90-D10)/D50 (Chu et al. 2002). 

 

Pode-se ter uma referência da variação do tamanho de partículas com os termos D10 e 

D90, sendo que os diâmetros diminuem com o peneiramento, mas a variação entre as 

maiores e as menores partículas aumentou, como verificado pelo aumento do coeficiente de 

variação (CV) e de dispersão (δ). Assim, pode-se obter 3 frações de farinhas com diâmetros 

máximos de 90% das partículas (D90) de 48,8 µm (O400), 171,7 µm (O120) e 361,1 µm 

(O45).  

As partículas da fração O400 e amido isolado apresentaram diâmetro médio de 10 a 

13x menores que a fração mais grossa, sendo que o amido apresentou diâmetro médio 

apenas 22% menor que a fração mais fina: 20,4 ± 16,8 µm, com D90 = 38,2 µm. A 

distribuição do tamanho das partículas foi semelhante para estes dois materiais, 

evidenciando que O400 possui grande quantidade de amido. Os coeficientes de variação 

para ambos foram elevados e próximos a 1, quando comparados aos obtidos para as frações 

mais grossas de farinha O45 e O120. Portanto, considera-se que estes valores não foram 

representativos visto que a fração O400 e o amido apresentaram distribuições polimoidais 

com a presença de três picos, como apresentado na Figura 2.18. A partir da deconvolução 

dos picos, pode-se observar que O400 apresentou populações de partículas com diâmetros 
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médios de 1,78 µm, 31,7 µm e 104,4 µm, enquanto o amido apresentou populações com 

diâmetros médios de 1,9 µm, 23,0 µm e 92,3 µm.  

 

Figura 2.18 - Distribuição de tamanho (diâmetro) de partículas com os diâmetros médios 

das populações nas distribuições polimoidais: (A) fração de farinha de olluco mais fina 

(O400) e (B) amido de olluco. 
Fonte: Própria autoria, utilizando o software Microcal Origin 6.0. 

 

2.3.2.2. Morfologia das farinhas e do amido de olluco por MEV 

As micrografias obtidas por MEV para as frações de farinha e amido de olluco são 

mostradas na Figura 2.19. Estas micrografias confirmam a diferença no tamanho de 

partículas das diferentes frações de farinha, sendo que as partículas maiores correspondem 

à fração O45 (Figura 2.19A), partículas com tamanhos intermediários correspondem à 

fração O120 (Figura 2.19B) e as partículas mais finas correspondem à fração O400 (Figura 

2.19C). Também se observa que as partículas da fração O45 apresentam estrutura mais 

compacta e com formato mais definido do que as frações O120 e O400. A fração O400 

apresentou uma estrutura mais aberta e formatos mais irregulares. Em todas as frações de 

farinha podem ser observados grânulos de amido contidos nas estruturas, desde aquelas 

mais empacotadas a aquelas mais livres. Além do amido também se observa outras 

estruturas que estão interagindo com o amido e que no caso da O45, atuam como matrizes 

que empacotam o grânulo (Figura 2.19A). Os grânulos de amido presentes na farinha 
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apresentam formato esférico, oval e assimétrica, como também observado no amido isolado 

de olluco (Figura 2.19D). Além disso, os grânulos de amido apresentam-se íntegros, 

indicando que o processo de extração utilizado não danificou a sua estrutura (Figura 

2.19D). Alguns grânulos encontram-se soltos e outros se encontram formando 

aglomerados, confirmando o comportamento polimodal observado na distribuição de 

tamanho de partícula do amido. O diâmetro da partícula formada pelos grânulos de amidos 

aglomerados apresenta valores ao redor de 80 µm. Em forma geral, os grânulos apresentam 

diâmetros na faixa de 3 a 30 µm. A morfologia dos grânulos de amido de olluco foi 

semelhante aos relatados por Valcárcel- Yamani et al. (2013) para amidos de olluco 

amarelo e para amido de batata transgênica segundo Wasserman et al. (2015). 
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Figura 2.19 - Micrografias obtidas por MEV das frações de farinha (A) O45, (B) O120, (C) 

O400 e (D) amido de olluco com duas magnificações diferentes. 
Fonte: Micrografias da pesquisa.  
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2.3.2.3. Composição química 

Na Tabela 2.8 apresenta-se a composição centesimal das frações de farinha e do 

amido da olluco. 

Tabela 2.8 - Composição centesimal do amido e das frações de farinhas do olluco em base 

seca -bs (%, g/100g amostra seca), exceto para a umidade, que foi expressa em base úmida. 

Composição (%) O45 O120 O400 AMIDO 

Umidade 12,2 ± 0,1a 11,5 ± 0,3b 9,2 ± 0,4c 11,1±0,2b 

Cinzas 9,3 ± 0,0a 8,1 ± 0,1a 7,6 ± 0,0b 0,4±0,0c 

Proteínas 12,2 ± 0,2a 12,1 ± 0,0a 8,7 ± 0,2b 0,6±0,0c 

Lipídeos 2,1 ± 0,0a 2,6 ± 0,1a 2,9 ± 0,4a 0,3±0,0b 

Fibra alimentar 25,8±1,3a 22,9±1,0b 10,8±0,9c 1,8±0,3d 

Amido* 50,6 54,3 70 96,9 

Amido resistente 9,4 ± 0,3a 10,5 ± 2,4a 10,1 ± 0,9a 8,9±1,8a 

Amilose ** 39,7 40,5 46,6 54,7 

Fonte: Própria autoria 

Média ± DP de três determinações. 
a-d Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística significativa entre as amostras 

segundo o teste de Tukey (p < 0,05).  

* Amido obtido por diferença (100-cinzas-proteínas-lipídeos-fibra alimentar). 

** Quantidade de amilose expressa em relação à quantidade de amido: g amilose/100 g de amido (%). 

O45, O120, O400: frações de farinha obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

 

As frações de farinha de olluco apresentaram teores de umidade de 9,2 a 12,2 % (g 

água/100g amostra), sendo a fração O45, a que apresentou maior valor de umidade quando 

comparada com as frações O120, O400, e ao amido de mashua segundo o teste de Tukey 

(p<0,05). Estes valores de umidade foram similares aos encontrados em farinha de batata 

branca doce (11%) e batata rosa doce (8%) (Silva, 2010) e superiores aos encontrados em 

frações de farinhas de cúrcuma (6,5 a 9,3%), (Maniglia et al., 2012) ou farinhas de 

tuberosas, como o biri (4,6%) (Mahecha, 2009). O teor de umidade do amido foi igual do 

relatado por Valcárcel- Yamani et al. (2013) para amidos de olluco amarelo. 

Com relação ao teor de cinzas, observa-se que as frações de farinha de maior 

granulometria apresentaram maior teor de cinza do que a fração mais fina O400 e do que o 

amido de olluco. O teor de cinzas das frações de farinha de olluco (7,6 a 9,3 %) são 
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superiores aos relatados por Espin et al. (2001) (5,9%), King & Gershoff (1987) (2,8 - 

4,2%), e 5,4% segundo Valcárcel-Yamani (2013) e Gross et al. (1989). Por outro lado, o 

teor de cinzas do amido de olluco obtido neste trabalho foi maior dos valores relatados por 

Espin et al. (2001) (0,27%) e Valcárcel-Yamani (2013) (0,17 %). 

As frações de farinha de maior granulometria (O45 e O120) apresentaram maior teor 

de proteínas (~12%) do que a fração refinada (O400). Entretanto, o teor de lipídeos foi 

semelhante para estas frações. Em geral, os teores de proteínas encontrados para a farinha 

de olluco (8,7 a 12,2%) encontram-se dentro da faixa de valores relatados por King & 

Gershoff (1987) (10,8 - 15,7%), Valcárcel-Yamani (2013) (8,1 %), Espin et al. (2001) (8,5 

- 13,4 %) e Gross et al. (1989) (8,5 %). Enquanto, o teor de lipídeos das farinhas de olluco 

obtidos neste trabalho (2,5 %) foi maior que os valores relatados por King & Gershoff 

(1987) (0,1 - 1,4 %) e Valcárcel-Yamani (2013) (0,7 %), Espin et al. (2001) (1,2%) e Gross 

et al. (1989) (1,4 %). 

As frações de farinha de maior granulometria (O45 e O120) apresentaram maior teor 

de fibras do que a fração mais fina (O400) indicando que as peneiras de maior diâmetro de 

abertura (>120 mesh Tyler) retêm as fibras. Portanto, com o refino da farinha, obtêm-se 

frações com diferente teor de fibras. Em geral, os teores de fibras encontrados para a 

farinha de olluco (10,8 a 25,8 %) encontram-se acima da faixa de valores relatados por 

King & Gershoff (1987) (3,6 - 5,0 %), Gross et al. (1989) (0,5 %), Espin et al. (2001) (2,6 

%) e Valcárcel-Yamani (2013) (13,7 %). 

O refino diminuiu o teor de fibras na farinha mais fina, mas permitiu aumentar o teor 

de amido desta farinha a 70%, tal como foi observado na micrografia por MEV. Portanto, a 

fração de farinha de menor granulometria (O400) apresentou maior teor de amido do que as 

frações de maior granulometria (O45 e O120). O teor de amido das farinhas de olluco foi 

concordante com o relatado por Valcárcel-Yamani (2013) (65,0%) e Espin et al. (2001) 

(57,5 – 81,0 %). 

Por outro lado, o teor de proteína (0,6 %), lipídeo (0,3%) e fibras (1,8%) do amido 

extraído neste trabalho foi menor do que as frações de farinha, indicando que o processo de 

extração de amido permitiu retirar estes compostos presentes no tubérculo de olluco, 

obtendo-se um amido com pureza de 96,9 %. Ainda assim, o teor de lipídeos e fibras do 
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amido de mashua obtidos neste trabalho foram maiores do que os relatados por Valcárcel-

Yamani (2013) (0,08% de lipídeo) e Villacrés & Espin (1998) (0,01 % de fibras). 

Comparando os teores de amido resistente das frações de farinha e do amido, 

observa-se que o amido apresentou valores quase 10 vezes maiores do que as frações de 

farinha devido a sua maior pureza (96,9%). O teor de amido resistente no amido de olluco 

obtido neste trabalho (8,9%) encontra-se próximo ao valor relatado por Espin et al. (2001) 

(8 %), mas foi menor do relatado para Villacrés & Espin (1998) (17 %). 

Os teores de amilose também variaram em função da granulometria das frações de 

farinha, segundo o teste de Tukey (p< 0,05). Assim, as frações de farinha de maior 

granulometria (O45 e O120) apresentaram menor teor de amilose do que a fração O400 

devido ao maior teor de amido nesta fração. O teor de amilose do amido de olluco obtido 

neste trabalho (55 %) foi maior do que o encontrado por Espin et al. (2001) e Valcárcel-

Yamani (2013), que obtiveram valores de 26 % para diferentes variedades de amido de 

olluco. Essas diferenças podem ser justificadas devido à alta variabilidade existente, 

principalmente, entre as plantas e a região de plantio. 

 

2.3.2.4. Cristalinidade por difração de raios-x (DRX) 

Os difratogramas de raios X das frações de farinha e amido de olluco estão 

apresentados na Figura 2.20. Para o amido, nota-se a presença de picos 6°, 17°, 20°, 22º e 

24° (2𝜃) característicos de amido com cristalinidade tipo B, típico de amido de tubérculos, 

cereais e amidos com alto teor de amilose (Zhou et al., 2015; Zeng et al., 2015, Lopez-

Rubio et al., 2008). O pico ao redor de 20º é típico da presença de complexos amilose-

lipídeos, o qual foi mais evidente nos materiais com maior teor de amilose (Cheetham& 

Tao, 1998 e Lin et al., 2016). Os picos adicionais próximos a 11°, 14º-15°, 27° pode ser 

encontrado tanto em amido tipo A e B, segundo Lopez-Rubio et al. (2008). Além dos picos 

característicos pela presença de amido, também foi observado um pequeno pico próximo a 

35º (2𝜃), característicos de materiais contendo celulose (Park et al., 2010). Deve-se 

ressaltar que os picos em 17 e 22o também são característicos de materiais ricos em 

celulose. Isto pode ser justificado devido à presença de fibras nas farinhas e no amido, 

como mostrado na Tabela 2.8. 
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Comparando os difratogramas das frações de farinha com os de amido, observa-se 

que os picos em 6°, 11°(2𝜃) não apareceram nos difratogramas das frações de farinhas. 

Além disso, os difratogramas das farinhas apresentaram outros picos próximos a 30°(2𝜃), 

provavelmente relacionados à presença de celulose. Entretanto, os difratogramas das 

frações foram semelhantes. 

 

Figura 2.20 - Difratograma de raios-X para amido e as frações de farinha de olluco (a) 

O45, (b) O120 e (c) O400. 
Fonte: Própria autoria, utilizando o software Microcal Origin 6.0. 

O45, O120, O400: frações de farinha obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

 

A partir dos difratogramas de raios X obtidos para as frações de farinha e amido de 

olluco foram calculados os índices de cristalinidade (Tabela 2.9). Pode-se observar que a 

fração mais fina (O400) apresentou maior índice de cristalinidade do que as frações de 

maior granulometria (O45 e O120). Os picos em 2𝜃 = 17, 2; 19,7 e 24,2 são mais intensos 

do que os encontrados nas outras frações de farinhas. Comparado com o amido, O400 

apresentou índice de cristalinidade maior: 18,4% para O400 e 13,9% para o amido. Sabe-se 
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que, no amido, a amilopectina é a responsável pela sua cristalinidade (Gemat et al., 1993, 

Fredriksson et al., 1998). Além disso, a O400 apresentou maior cristalinidade devido à 

presença de complexos amilose-lipídeo, os quais contribuem com a cristalinidade do 

material. Estes complexos podem estar presentes em maior número nesta fração quando 

comparado com o amido, devido ao maior teor de lipídeos da farinha. O índice de 

cristalinidade obtido para o amido de olluco foi próximo ao relatado para batatas com alto 

teor de amilose (61-65%) (Tester et al., 2004). 

Tabela 2.9 - Índice de cristalinidade do amido e frações de farinhas de olluco. 

 Amostra de olluco 

O45 O120 O400 Amido 

Indice de cristalinidade(%) 15,4±1,1 15,5±1,2 18,2±0,9 13,9±0,8 

Amilopectina (%) 60,3 59,5 53,4 45,3 
Fonte: Própria autoria 

Dados expressos como média ± desvio padrão de duas determinações 

Amilopetina expressa em % de amido (g/100 g de amido), e igual a 100-Amilose%, de acordo com resultados da Tabela 

2.8. 

O45, O120, O400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

 

 

2.3.2.5. Propriedades térmicas por DSC 

Na Figura 2.21 é apresentado o termograma da suspensão de amido (10%) obtido 

por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), no qual pode ser observada a presença de 

um pico endotérmico, que está relacionado ao processo de gelatinização do amido. As 

temperaturas do intervalo de gelatinização foram: Ti (temperatura de inicio de 

gelatinização) de 58,6C, Tp (temperatura de pico de gelatinização) de 64,7C e Tf 

(temperatura final de gelatinização) de 70,6C. As temperaturas do intervalo de 

gelatinização do amido de olluco foram maiores do que o relatado por Valcárcel-Yamani et 

al. (2013). Este resultado sugere que o amido de olluco obtido neste trabalho apresenta 

maior estabilidade térmica, o qual pode ser justificado pelo maior tamanho do grânulo 

(D90= 38,2 µm) quando comparado com esse autor (6 - 23 µm), e pela presença de 

complexos amilose-lipídeo e de fibras no amido, que dificulta a entrada das moléculas de 

água ao interior do grânulo. Entretanto, os valores de entalpia de gelatinização foram quase 

semelhantes com o valor relatado por Valcárcel-Yamani et al. (2013). 
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Figura 2.21 – Termograma DSC da suspensão de amido de olluco. 
Fonte: Própria autoria, utilizando o software Universal Analysis 2000. 

Amostra de amido em suspensão 10% (m/m) em água deionizada. 

 

Tabela 2.10 - Valores de temperatura e entalpia de gelatinização do amido de olluco rosa 

amarelo. 

Amidos Ti (ºC) Tp (ºC) Tf (ºC) ΔT gel (ºC) ΔH gel (J/g) 

Olluco rosa amarelo 58,6±1,7 64,7±0,5 70,6±0,0 12,0 9,4±0,1 

Olluco1 52,8±0,5 58,9±0,4 67,9±0,3 15,1 10,2±0,5 
Fonte: Própria autoria. Dados obtidos utilizando o software Universal Analysis 2000 

Dados expressos como média ± desvio padrão 

Ti: temperatura inicial de gelatinização; Tp: temperatura de gelatinização pico; Tf:temperatura final de gelatinização; 

ΔTgel=Tf-Ti: faixa de temperatura de gelatinização; ΔHgel: entalpia de gelatinização por grama de amido em base seca;  
1Valcárcel-Yamani et al. (2013)  

 

2.3.2.6. Análise por termogravimetría (TG) 

Na Figura 2.22 são apresentadas as curvas de termogravimetria (TG) e 

termogravimetria derivada (DTG) obtidas para as frações das farinhas e de amido de olluco. 

Pode-se observar cinco estágios de degradação nas frações de farinha, sendo que os 

estágios foram semelhantes entre as frações mais grossas (O45 e O120), com pequena 

variação na perda de massa que ocorre no intervalo de 230 a 550ºC. No amido, apenas três 

estágios de perda de massa foram observados. Os valores de perda de massa (Δm %) e 

intervalos médios de temperatura (ΔT médio) estão apresentados na Tabela 2.11. As frações 

da farinha de olluco sofreram desidratação em torno de 40-139ºC, com perda de massa de 
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aproximadamente 5 a 7%, correspondente ao teor de água destes materiais. Após essa 

temperatura, aproximadamente 9,3% do material foi degradado entre 139 e 229oC. Esta 

faixa de temperatura pode ser atribuída à degradação dos compostos orgânicos, como: 

hemiceluloses (degradação a partir de 220oC) (Yang et al., 2007 e Chen et al 2015) e 

lipídeos (a partir de 250oC) (Kebelmann, 2013). O maior estágio de degradação foi 

observado entre 229 e 406oC, que pode ser atribuído à degradação do amido (degradação 

entre 246 e 364 ºC) (Álzate et al., 2013) e de celulose (degradação a partir de 315ºC) (Yang 

et al., 2007). Nesta faixa, a perda de massa variou de 40 a 48%, sendo a maior perda de 

massa observada para a fração mais fina (O400), que estaria relacionada com o maior teor 

de amido deste material. Contrariamente, no último estágio (406-553oC), as perdas de 

massa de O45 e O120 foram maiores que a O400, devido ao maior teor de proteínas destes 

materiais (4% a mais para as frações mais grossas, de acordo com a Tabela 2.8), obtendo-se 

um resíduo de 7 a 9%, que corresponde exatamente ao teor de cinzas destas frações. 

Para a amostra de amido observou-se apenas três estágios de degradação térmica, 

sendo os estágios de perda de água (desidratação), degradação de amilose e amilopectina, 

finalmente a calcinação de moléculas maiores de proteínas, lipídeos. Esta amostra teve 

maior perda de massa na degradação relacionada na faixa do amido (73,8%), sendo maior 

que as frações de farinha por se tratar de uma amostra com 96,9 % de amido. No último 

estágio (406-553°C), a perda de massa do amido foi menor do que as frações de farinha 

devido ao menor teor de proteínas e fibras no amido. No final do processo térmico o teor de 

cinzas do amido foi quase a metade do obtido para as frações de farinha. 
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Figura 2.22 - Curvas (A) TG e (B) DTG obtidas das frações das farinhas (a) O45, (b) 120 e 

(c) 400 e amido de olluco. 
Fonte: Própria autoria utilizando o software Universal Analysis 2000. 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, 

respectivamente. 
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Tabela 2.11 - Intervalos de temperatura, atribuições dos eventos e perdas de massa 

observados das curvas TG/DTG das frações de farinhas e amido de olluco, sob atmosfera 

de N2. 

Estágios* ΔT médio 

(ºC) 

Δm (%) 

O45 O120 O400 Amido 

1 40-139 6,95a 5,02a 5,39a 4,20a 

2 139-194 5,86a 5,49a 4,46a ET 

3 194-229 4,03a 4,14a 3,90a ET 

4 229-406 40,46a 42,27a 47,63a 73,82a 

5 406-553 34,93a 34,49a 31,31a 18,72a 

6 553 7,77b 8,59b 7,31b 3,26b 
Fonte: Própria autoria. Dados obtidos utilizando o software Universal Analysis 2000. 
a Referente aos voláteis 

ET: estabilidade térmica 
b Referente aos resíduos 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, 

respectivamente. 
 

 

2.3.2.7. Análise de grupos funcionais por espectroscopia de absorção na região 

do infravermelho (FTIR) 

Os espectros de FTIR das frações de farinha e amido de olluco são apresentados na 

Figura 2.23. As bandas dos grupos funcionais observados estão relacionadas com os 

principais compostos presentes nos materiais, tais como: amido, lipídeos, proteínas, 

compostos lignocelulósicos (Hong et al., 2016; Kizil et al., 2002; Lima et al., 2012; Rolete 

et al., 2015; Lu & Hsu, 1987; Eng et al, 1992; Mingliuet al., 2013; Moránet al., 2008; 

Zhang et al., 2013). 

Em todas as amostras, foi observada uma banda com pico em torno de 3311 cm-1 

para as frações de farinha e para o amido (Figura 2.23). Esse pico pode ser atribuído às 

vibrações de estiramento de ligações O-H, pela presença de interações intra e 

intermoleculares das ligações de hidrogênio (Abidi et al., 2014; Oh et al., 2005). As 

pequenas diferenças se iniciam na região IR entre 3000 - 2800 cm-1. As bandas em torno de 

2910 cm-1 e 2846 cm-1 relacionados aos estiramentos simétricos e assimétricos de CH2 

(Abidi et al., 2010), foram observadas em todas as frações de farinha. Entretanto, no 
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espectro do amido, não foi observado o pico a 2846 cm-1 devido a seu baixo teor de 

celulose e proteínas (Abidi et al, 2014; Nelson & Mares, 1965).  

 

 

Figura 2.23 - Espectro de absorção de infravermelhos para o amido e as frações da farinha 

de olluco: (a) O45; (b) O120; e (c) O400. 
Fonte: Própria autoria, elaborado utilizando o software Microcal Origin 6.0. 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, 

respectivamente. 

 
 

Na região entre 1800 - 1500 cm-1, foram observadas três bandas de vibração, em 

torno de 1736, 1629 e 1554 cm-1 para as frações de farinha. A presença de material 

celulósico nessas amostras foi relacionada ao pico em 1736 cm-1, atribuído ao estiramento 

dos grupos carbonila presentes (Morán et al., 2008) ou lipídeos R1-(C=O)-OH (Rolere et 

al., 2015). A vibração em 1629 cm1 pode ser atribuída ao estiramento da ligação C=O 

(amida I) em proteínas R1-(C=O)-NH-R2 ou pectinas (Nelson & Mares, 1965; Rolete et al., 

2015). Na Figura 2.23 observa-se também um pequeno ombro em aproximadamente 1554 

cm-1, que pode estar relacionado a presença de amidas II em proteínas, gerado pelo 

acoplamento de bandas de vibração da flexão da ligação N-H e ao estiramento de C-N. 

(Rolere et al., 2015; Kong & Yu, 2007). Nesta região o amido apresenta apenas um pico em 
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torno de 1638 cm-1 que foi mais intenso pela presença de moléculas de água no material 

(Abidi et al., 2008; Schwanninger et al., 2004). 

Na faixa de 1500 a 1200 cm-1 da região IR, um conjunto de bandas acopladas pode 

ser observado no espectro do amido, sendo os picos mais definidos nas frações de farinha, 

em torno de 1427, 1350 e 1230 cm-1. As vibrações em 1427 e 1350 cm-1 podem ser 

atribuídas às estruturas cristalinas da celulose ou do amido, devido às deformações das 

ligações O-H e flexão de C-H, respectivamente (Krässig, 1993; Nelson & O´Conor, 1964). 

A presença de aminoácidos e pectinas nas amostras está relacionada ao pico em 1230 cm -1 

pela vibração de estiramento de C=O ou deformações do grupo NH2 (Abidi et al, 2014; 

Nelson & Mares 1965). 

Na última região entre 1200 e 600 cm-1, pode-se observar picos em torno de 1154, 

1080, 1010, 927, 852 e 761 cm-1 (Figura 2.23). Todas as amostras apresentaram os picos 

em 1154 cm-1, associado às vibrações de estiramento de C-O-C em materiais não 

celulósicos (Kaurakova et al., 2000), e em 1080 cm-1, relacionados ao estiramento dos 

grupos C-O (Abidi et al. 2010). Nos espectros de amido, este último foi mais intenso 

devido, provavelmente, à pureza do material. A partir da banda em 1010 cm-1, podem ser 

observadas bandas típicas presentes em todo carboidratos. Este pico de maior intensidade 

em todos os espectros IR está relacionado ao estiramento do C-C (Rolere et al., 2015), C-O 

(Abidi et al., 2014) e C-H (Li et al., 2015). Na ultima faixa desta região, apresentam-se 

picos relacionados às vibrações geradas por estiramento de C-C (927 cm-1), fora do plano 

de flexão de C=C-H (852 cm-1) e balanço de -CH2- (761 cm-1) (Dinsmore et al., 1948; 

Nallasarny & Mohan, 2004).  

Os picos obtidos dos espectros das frações da farinha de olluco são semelhantes aos 

observados para o amido, sendo mais definidos para a amostra de amido devido à pureza do 

material. Pequenas diferenças podem ser destacadas na amostra de amido, principalmente 

devido à ausência de alguns picos (2846, 1736, 1554 cm-1) relacionados às proteínas, 

lipídeos e fibras. 
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2.4. Conclusão 

A moagem e peneiragem dos tubérculos de mashua e olluco permitiram obter 

frações de farinhas com diferentes granulometrias, composição centesimal, morfologia e 

estrutura. O amido influencia as características das farinhas, sendo que frações mais 

refinadas O400 e M400, que contêm maior teor de amido, apresentaram tamanhos de 

partículas, padrão de cristalinidade e propriedades térmicas semelhantes aos amidos 

extraídos, de olluco e mashua, respectivamente. A metodologia utilizada para isolar amido 

não permitiu separar totalmente as fibras, as quais interferem no processo de gelatinização 

do amido e na cristalinidade do grânulo.  

A farinha de olluco apresentou maior teor de amido do que a mashua, convertendo-

o em uma matéria-prima de grande potencial para extrair amido, pelo alto rendimento que 

pode ser obtido no processo. 

Ambas as farinhas apresentaram alto teor de amido resistente e fibras alimentares, 

podendo ser considerados como alimentos funcionais em dietas alimentares. Os amidos de 

mashua e olluco apresentaram alto teor de amilose com boas características para ser usado 

como espessante em formulações alimentícias ou como matéria-prima para produção de 

filmes ou coberturas biodegradáveis. 
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Capítulo 3: 

 

Atividade antioxidante das farinhas de mashua (Tropeaolum 

tuberosum) e olluco (Ullucus tuberosus) 

 

3.1. Introdução 

As frações de farinhas de mashua preta e olluco rosa amarelo obtidas no Capítulo 2 

apresentaram coloração semelhante aos tubérculos frescos, indicando a presença de 

pigmentos, os quais poderiam ter atividade antioxidante. Assim, foi realizado um estudo 

sobre a atividade antioxidante e composição de pigmentos vegetais nas frações de farinha 

de mashua e olluco, como os compostos fenólicos, antocianinas, betaxantinas, betacianinas 

e carotenoides totais, que são os principais responsáveis pela atividade antioxidante em 

alimentos. As frações de farinha de mashua e olluco foram comparadas em função do teor 

de compostos antioxidantes, visto o potencial de ambas as matérias-primas. A 

caracterização das propriedades antioxidantes e composição de pigmentos vegetais das 

farinhas é importante para sua aplicação na Indústria de Alimentos ou Farmacêutica. Isto 

permite conhecer os seus benefícios para a saúde e escolher os processos tecnológicos, que 

deve evitar a degradação destes compostos.  

 

3.2. Materiais e métodos 

 3.2.1. Materiais 

Os tubérculos da mashua preta e o olluco rosa-amarelo foram obtidos na feira da 

cidade de Tarma que está situada a 3500 m.s.n.m no departamento de Junín, no Peru. A 

matéria-prima foi processada no país de origem seguindo os procedimentos relatados no 

item 2.2.2 para a obtenção das frações das farinhas. Os reagentes analíticos foram 

adquiridos com especificações próprias para análise (P.A), reagentes padrões conforme a 
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A.C.S, e reagentes padrões conforme a ISO: 2,2-difenil-1-picrilidrazil (Sigma-Aldrich, 

EUA), e Folin-Ciocalteu (densidade 1,24 g. mL a 20°C). 

 

 3.2.2. Determinação dos parâmetros de cor 

Os parâmetros de cor das farinhas foram determinados utilizando um colorímetro 

portátil Miniscan XE (Hunterlab-Riston, Virgínia-EUA). Os valores de refletância L*, a* e 

b* foram obtidos de acordo com as coordenadas da escala CIE Lab (Commission 

Internationale de l’Eclairage L*, a*, b*), baseado em uma representação numérica dos 

parâmetros de luz refletida no espectro visível. A Figura 3.1A apresenta as cores em eixos 

L*, a* e b*. L* representa os parâmetros de luminosidade que variam de 0 a 100, sendo que 

os valores próximos de 100 representam amostras mais claras e os valores próximos de 0, 

as mais escuras. A cromaticidade é definida por a*, coordenada que varia do vermelho 

(+a*) ao verde (-a*), e por b*, coordenada que varia do amarelo (+b*) ao azul (-b*). As 

medidas foram feitas em triplicada A diferença de cor total (ΔE*) foi calculada pela 

Equação [3.1] e está representada na Figura 3.1B. 

∆𝐸∗ = √(∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2+(∆𝐿∗)2    [3.1] 

Onde ΔE*: diferença total da amostra em relação a um padrão ou referência. Δa*, 

Δb* e ΔL* são as diferenças entre os parâmetros das amostras e do branco (a* = -0,77, 

b*=1,40, L* = 93,49). 
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Figura 3.1 - Esquema do (A) Sistema tridimensional representativo das coordenadas dos 

parâmetros de cor e da (B) diferença de cor total (ΔE*). 
Fonte: (A) Adaptado do A GuidetoUnderstanding Color Comunication-X-Rite, consultado em 28/03/2016 

(http://www.xrite.com/documents/literature/en/L10-001_Understand_Color_en.pdf), (B) Adaptado de Gonnet 

et al. (2001). 

 

 3.2.3. Determinação da atividade antioxidante por radical livre 2,2-difenil-1-

picrilidrazil (DPPH•) 

Um reagente muito usado na determinação de atividade antioxidante em extratos 

vegetais é o radical DPPH•. O princípio da análise baseia-se no controle da diminuição da 

absorvância de radical DPPH• na região do visível (515 nm) (Brand-Willians et al., 1995). 

Na Figura 3.2 se apresenta a reação geral de redução do DPPH• com um antioxidante. 

 

Figura 3.2 - Reação geral do radical DPPH• com um antioxidante (AH). 
Fonte: Baseado na reação apresentada por Brand-Williams et al. (1995), sendo: DPPH•: radical do DPPH, 

AH: antioxidante, A•: radical gerado do antioxidante que é estabilizado pela mesma estrutura química. 

 

Segundo Floegel et al. (2011), o tempo necessário para obter extratos de alimentos 

utilizando metanol é de 2 minutos e o tempo de reação do extrato com o DPPH• é de 40 

minutos. Assim, a fim de otimizar a determinação da atividade antioxidante dos tubérculos, 

avaliou-se inicialmente o efeito do tempo de agitação da amostra sobre a atividade 

antioxidante do extrato obtido. Após a otimização do tempo de agitação, foi avaliado o 

tempo de reação do extrato com o DPPH, como descrito a seguir. 
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3.2.3.1. Avaliação do tempo de obtenção do extrato de amostra e o tempo de 

reação do extrato com DPPH 

O tempo de agitação para a obtenção do extrato da amostra (DTAE) e o tempo de 

reação do extrato com DPPH• (DTRE) foram avaliados apenas para a farinha de mashua 

M45. Os resultados foram expressos em porcentagem de diminuição ou de inibição (% I) 

da absorvância do radical DPPH• pela presença de antioxidantes, baseados na metodologia 

de Martins et al. (2012), Saleh et al. (2010), Singh & Rajni (2004) e Yamaguchi et al. 

(1998). Assim, os tempos de extração de pigmentos obtidos para a mashua foram 

considerados como referência para as outras frações e para as frações de farinha de olluco.  

Para a DTAE, pesou-se 100mg de amostra para cada determinação e adicionou-se 2 

mL de metanol em cada, deixou-se sob agitação a temperatura ambiente (Tamb=25ºC), 

protegidos da luz. Cada mistura foi submetida a diferentes tempos de extração entre 10 e 

420 minutos (10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 e 400 minutos). Em seguida, 

filtrou-se cada mistura obtendo-se o extrato. 0,5 mL de extrato reagiu com 2 mL de DPPH 

(0,06 mM) por 30 minutos, sob agitação, a temperatura ambiente (Tamb=25ºC) e protegidos 

da luz. O DPPH remanescente foi determinado pela medida da absorvância a 517 nm com 

auxílio de um Espectrofotômetro (UV-M51 UV-Visível, Bel, Brasil). O branco utilizado foi 

o metanol. 

Para a DTRE, pesou-se 100mg de amostra para cada determinação e adicionou-se 2 

mL de metanol em cada, deixou-se sob agitação a temperatura ambiente (Tamb=25ºC), 

protegidos da luz durante o tempo DTAE determinado no estudo anterior. Após o tempo de 

extração previamente determinado, foi realizada a filtração do extrato. 0,5 mL do extrato 

reagiu com 2 mL de DPPH (0,06 mM) sob agitação. Os tempos de reação variaram entre 5 

e 240 minutos (5, 10, 30, 60, 95, 120, 180 e 240 minutos), a temperatura ambiente 

(Tamb=25ºC) e protegidos da luz. O DPPH remanescente foi determinado pela medida da 

absorvância a 517 nm com auxílio de um Espectrofotômetro (UV-M51 UV-Visível, Bel, 

Brasil).  

Para a determinação dos tempos na DTAE e DTRE foram feitas curvas de %I 

versus tempo. A %I foi calculada de acordo a equação [3.2]. 

%𝐼 = (
𝐴0−𝐴(𝑎,𝑡)

𝐴0
) × 100    [3.2] 
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Onde: 

A0: absorvância da solução de DPPH• sem adição da amostra. 

A(a,t): absorvância da solução contendo a amostra. 

t: tempo de reação de DPPH• com antioxidante 

 

3.2.3.2. Atividade antioxidante por DPPH com equivalentes de ácido ascórbico 

(EAA) 

A atividade antioxidante das amostras também foi avaliada usando o radical livre 

DPPH• segundo o método descrito por Floegel et al. (2011), expressos em equivalentes de 

ácido ascórbico. 

Na Figura 3.3 é apresentado o possível mecanismo de reação do DPPH• com o ácido 

ascórbico. Na oxidação do acido ascórbico produz-se o radical ácido semihidroascórbico 

que ao ser oxidado novamente por outro radical DPPH• gera o ácido desidroascórbico. 

Portanto, o ácido ascórbico reduz duas moléculas de DPPH• neste mecanismo de reação.  

 

 

Figura 3.3 - Mecanismo da reação de DPPH• com ácido ascórbico. 
Fonte: Adaptado de Brand-Williams et al. (1995) e Shalaby & Shanab (2013). As estruturas químicas foram 

elaboradas pela autora utilizando o software online http://www.emolecules.com. 

 

Pesou-se aproximadamente 100 mg da amostra em um béquer e adicionou-se 3 mL 

de metanol, deixou-se sob agitação por 1 hora (obtido da DTAE) à temperatura ambiente 

(~25oC) e protegido da luz. Este tempo foi previamente estabelecido como sendo o ótimo 

na extração destes compostos. Após o preparo das amostras, separou-se 500 µL de 

sobrenadante em outro recipiente e adicionou-se 3 mL de solução do radical estável DPPH 

0,06 mM (em metanol). A mistura foi agitada por 30 minutos (obtido da DTRE) a Tamb sob 

o abrigo da luz. O DPPH remanescente foi determinado por absorvância a 525 nm com 
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auxílio de um Espectrofotômetro (UV-M51 UV-Visível, Bel, Brasil). Este comprimento de 

onda (λ=525nm) foi escolhido com base nos resultados da varredura da absorvância na 

faixa de 500 a 900 nm, realizado previamente. A atividade antioxidante foi determinada 

utilizando uma curva padrão de ácido ascórbico (1 a 50 g.L-1). Os resultados foram 

expressos como µg de equivalentes de ácido ascórbico (EAA) por g de amostra. A Equação 

da curva padrão do EAA obtida foi de 𝐶 = −455,87𝐴 + 285,86 com R2= 0,949, onde C é 

a concentração em EAA (g.L-1) e A é a absorvância da leitura da amostra. O branco 

utilizado foi o metanol. 

 

3.2.4. Determinação dos compostos antioxidantes 

 

3.2.4.1. Determinação de compostos fenólicos totais (Método de Folin-

Ciocalteu)(CFT) 

Segundo o relatado por Harbertson & Spayd (2006) e Agbor et al. (2014), o método 

de Folin-Ciocalteu é uns dos mais utilizados na determinação de teor de CFT. O reagente 

Folin-Ciocalteu é uma mistura de ácidos fosfomolíbdico e fosfowolfrâmico. Este reagente 

oxida facilmente a íons fenolatos. Os íons fenolatos são gerados da ionização de compostos 

fenólicos em meio alcalino (Figura 3.4). Os fenolatos oxidados geram estruturas quinoides 

e os agentes oxidantes (Mo+6/ W+6), quando são reduzidos, mudam o estado de oxidação de 

(+6) para (+5), gerando complexos de cor azul. Na Figura 3.5 está apresentada a reação do 

Folin-Ciocalteu com o íon fenolato. 

 

 

Figura 3.4 - Geração de íon fenolato pelo método Folin-Ciocalteu. 
Fonte: Adaptado de Harbertson & Spayd (2006). As estruturas químicas foram elaboradas usando o software 

online da pagina http://www.emolecules.com. Base: meio alcalino. 
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Figura 3.5 - Redução dos compostos de Molibdênio e Wolfrâmio pelo íon fenolato. 
Fonte: Adaptado de Harbertson & Spayd (2006) e Agbor et al. (2014). As estruturas químicas foram 

elaboradas pela autora usando o software online da pagina http://www.emolecules.com. M: Mo+6/W+6 

 

Na determinação de CFT pelo método de Folin-Ciocalteu descritos na literatura 

foram utilizados diferentes comprimentos de onda, como 750 nm (Cleyton et al., 2007), 

764 nm (Rockenbach et al., 2008), 765 nm (Duodonné et al., 2009; Lu et al., 2011; Agbor 

et al 2014), e 725 nm (Aleksenko, 2013; Swain & Hillis, 1959) para diferentes extratos 

vegetais, não existindo um valor único de comprimento de onda para esta determinação, 

como já tinha sido relatado por Singlenton & Rossi (1965). Portanto, para utilizar a 

metodologia de Folin-Ciocalteu na determinação de CFT das farinhas de mashua e olluco, 

foi necessário, inicialmente, avaliar o comprimento de onda e o tempo de reação na 

obtenção da curva padrão de compostos fenólicos utilizando como referência soluções de 

acido gálico em concentrações entre 0,005 e 1g/L (22 soluções). Foram medidas 

absorvâncias dos complexos formados pelo ácido gálico e o reagente Folin em 

comprimentos de onda de 500 a 900 nm após ter reagido por 10, 70 e 120 minutos. 

Em todos os testes foi utilizado um branco contendo todos os reagentes, exceto o 

ácido gálico. Na Figura 3.6 está apresentado o fluxograma geral para produção dos padrões 

de ácido gálico no procedimento descrito acima. 

 

http://www.emolecules.com/
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Figura 3.6 - Fluxograma para tratamento dos padrões no analise de CFT. 
Fonte: Fluxograma elaborado pela autora segundo o método descrito por Swain e Hillis (1959), com 

modificações. Fotografia da autora. 
*Sob proteção da luz. 

λ: comprimento de onda. 

t reação: tempo de agitação da reação. 

 

Finalmente, a determinação do teor de compostos fenólicos foi realizada segundo a 

metodologia descrita por Swain & Hillis (1959), com modificações como mostrado na 

Figura 3.7. Para cada 0,1 g de amostra seca foi homogeneizada com 2 mL de metanol a 

99,8%, sob vigorosa agitação por uma hora antes da filtração. Em seguida, em 0,5 mL do 

filtrado (V alíquota), adicionou-se 8 mL de H2O e 0,5mL da solução de Folin-Ciocalteu em 

meio aquoso na proporção 1:7 e deixou-se sob agitação por 3 minutos. Adicionou-se 1 mL 

de Na2CO3 0,5 M e agitou-se durante o tempo de reação determinado na etapa anterior 

(treação). Após este tempo, foi medida a absorvância do complexo formado utilizando o 

comprimento de onda determinado na etapa anterior com auxílio de um espectrofotômetro 

(UV-M51 UV-Visível, Bel, Brasil). O teor de CFT foi determinado utilizando uma curva 
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construída com soluções padrão de ácido gálico (5 a 45 mgL-1), expressos como 

equivalentes de ácido gálico (EAG) por grama de amostra. A equação da curva padrão de 

EAG obtida foi de C=155,23A + 0,5539 com R2=0,9962, onde C é a concentração do EAG 

em mgL-1e A é a absorvância da leitura da amostra. Também foi utilizado um branco, 

composto por metanol e reagentes sem o extrato. 

 

Figura 3.7 - Fluxograma do procedimento para determinação do teor de CFT. 
Fonte: Fluxograma elaborado pela autora segundo o método descrito por Swain e Hillis (1959), com 

modificações. Fotografia da autora. 

O branco tem como V alíquota 0,5mL de metanol.  
*Sob proteção da luz. O solvente pode ser metanol (1h de agitação) ou etanol (1dia de agitação). 
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3.2.4.2. Antocianinas totais (AT) 

O teor de antocianinas totais das farinhas de mashua e olluco foi determinado 

segundo o método descrito por Wrolstad (1993) e Wrolstad et al. (2005), com algumas 

modificações, como apresentado no fluxograma da Figura 3.8. 0,05g de amostra seca foi 

homogeneizada por 1 hora (25ºC) em 5 mL de solução metanol: ácido clorídrico (99,9:0,1; 

v/v) sob vigorosa agitação e depois filtrados para obter o extrato (Vo). A partir dos extratos 

foram feitas diluições em diferentes pHs: 

- Diluição 1 (pH=1,0): uma alíquota (V*) de extrato foi diluída em um balão até um volume 

Vf, utilizando tampão de KCl (0,025M, pH=1,0); 

- Diluição 2 (pH=4,5): uma alíquota V* de extrato foi diluída em um balão até um volume 

Vf utilizando tampão de CH3COONa (0,4M, pH=4,5). 

As absorvâncias das diluições foram medidas na região do visível entre 510 nm e 

700 nm usando um espectrofotômetro (UV-M51 UV-Visível, Bel, Brasil). As soluções 

tampão foram utilizadas como branco. 

 

Figura 3.8 - Fluxograma para a análise de teor de antocianinas. 
Fonte: Própria autoria segundo o método descrito por Wrolstad (1993) e Worlstad et al. (2005), com 

modificações. 

Vo: volume do extrato depois da filtração, V*: volume da alíquota, Vf: volume final da diluição. 
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O teor de antocianinas totais foi calculado de acordo com as equações [3.3] e [3.4]: 

𝐴 =  (𝐴510𝑛𝑚 − 𝐴700𝑛𝑚)𝑝𝐻=1 − (𝐴510𝑛𝑚 − 𝐴700𝑛𝑚)𝑝𝐻=4,5  [3.3] 

 

AT = 
𝐴×𝐹𝐷×446,2×1000×𝑉𝑜

26900×𝑙𝑥𝐺
    [3.4] 

Sendo: 

(𝐴500𝑛𝑚, 𝐴700𝑛𝑚)𝑝𝐻=1: Absorvâncias a λ=500 nm e 700 nm respectivamente a pH=1,0. 

(𝐴500𝑛𝑚, 𝐴700𝑛𝑚)𝑝𝐻=4,5: Absorvâncias a λ=500 nm e 700 nm respectivamente a pH=4,5. 

AT: teor de AT como µg equivalente a cianidina-3-glicosídeo (PM= 449,2g.mol-1) por cada 

g de amostra seca 

Vo : volume (mL) de extrato obtido depois da filtração. 

V*: volume (mL) de alíquotas de extrato que foram diluídas em pH=1,0 e 4,5, 

respectivamente.  

Vf: volume (mL) da diluição (depende do tipo de amostra). 

F.D=
𝑉𝑓

𝑉∗⁄  é a fração de diluição. 

 

3.2.4.3.Betalaínas totais: betaxantinas totais (BXT) e betacianinas totais (BCT) 

Os teores de betaxantinas e betacianinas totais das farinhas de mashua e olluco 

foram determinados segundo o método descrito por Cai & Corke (2000), como apresentado 

no fluxograma da Figura 3.9. Foi adicionado 2 mL de solvente (tampão de fosfato pH=5,2) 

para cada 0,5 g de amostra, e mantidas sob agitação por 30 minutos a 25ºC. Em seguida, as 

amostras foram filtradas com papel Wathman No4 para obter o extrato. Uma alíquota do 

extrato V*(mL) foi diluída usando tampão fosfato em um balão até um volume Vf (mL) e 

foram feitas as medidas de absorvância na região do visível de 476 nm a 536 nm, com 

auxílio de um espectrofotômetro (UV-M51 UV-Visível, Bel, Brasil). O tampão foi 

utilizado como branco.  
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Figura 3.9 - Fluxograma do procedimento para determinação dos teores de betaxantinas e 

betacianinas totais. 
Fonte: Autoria própria segundo o método descrito por Cai & Corke (2000). Fotografia da autora. 

Vo: volume do extrato depois da filtração, V*: volume da alíquota, Vf: volume final da diluição. 

 

O teor de betaxantinas totais e betacianinas totais foram calculados de acordo com a 

equação [3.5].  

BXT ou BCT =  
 A×FD×Vo×106

m×100 ×Acm
1%     [3.5] 

Onde:  

BXT foi expresso em µg de equivalentes de vulgaxantinas por g de amostra seca. 

BCT foi expresso em µg de equivalentes de betaninas por g de amostra seca. 

A é absorvância (λbetataxinas=476 nm e λbetacianinas=536 nm), Vo é volume do extrato obtido 

depois da filtração, V* é volume (mL) de extrato que foi diluído, Vf é volume (mL) final 

depois da diluição, F.D =
𝑉𝑓

𝑉∗⁄  é a fração de diluição. 
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𝐴𝑐𝑚
1%

𝑏𝑒𝑡𝑎𝑥𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠
= 750 e𝐴𝑐𝑚

1%
𝑏𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

= 1120 são os coeficientes de absorvância 

específica, m é massa da amostra (g). 

A solução tampão de citrato-fosfato foi feita segundo McIlvaine (1921). 

 

3.2.4.4. Carotenoides totais (CT) 

O teor de carotenoides totais para as farinhas de mashua e olluco foi determinado 

segundo o método descrito por Gross (1991), como apresentado no fluxograma da Figura 

3.10. Adicionou-se 2 mL de uma solução contendo 200 mgL-1 de hidroxitolueno butilado 

(BHT) em solvente acetona-etanol (1:1), em 0,1 g de amostra de farinha e manteve-se sob 

vigorosa agitação durante 1 h. Em seguida, a amostra foi filtrada em papel filtro (Wathman 

No4) com sucessivas lavagens usando a solução de acetona:etanol (1:1) como solventes 

para obter 10 mL (Vf) de extrato. A absorvância do extrato foi medida na região de UV- 

visível em um espectrofotômetro (UV-M51 UV-Visível, Bel, Brasil) a 470 nm. O solvente 

puro foi usado como branco.  

 

Figura 3.10 - Fluxograma do método utilizado para a determinação do teor de carotenoides 

totais. 
Fonte: Autoria própria segundo o método descrito por Gross (1991). 
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O teor de carotenoides totais foi calculado de acordo com a equação [3.6] e foi 

expresso em µg de carotenoides por g de amostra seca. 

𝐶𝑇 =  
𝐴×𝑉𝑓×106

𝑚×100 ×𝐴𝑐𝑚
1% [3.6] 

Onde:  

CT: teor de carotenoides totais como µg equivalente em β-carotenos por cada g de amostra 

seca. 

A é a absorvância (λ=470nm), Vf é volume da solução total (mL), 𝐴𝑐𝑚
1% = 2500corresponde 

ao coeficiente de absorvância específica para β-carotenos, m é massa da amostra (g). 

 

3.3. Resultados e discussões 

 3.3.1. Cor das farinhas de mashua e olluco 

A cor é uma propriedade sensorial muito importante e influente nos alimentos, que 

juntamente com outros parâmetros (sabor e aroma) podem determinar a aceitabilidade de 

um produto pelos consumidores (Korifi et al., 2013). Os valores dos parâmetros de cor para 

as frações das farinhas de mashua e olluco com diferentes granulometrias, denominadas 

M45, M120 e M400 para as farinhas de mashua, e O45, O120 e O400 para as farinhas de 

olluco, estão apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Parâmetros de Cor das frações das farinhas de mashua e olluco. 

 Farinhas L* b* a* ΔE* 

 M45 39,2±0,4cB -0,9±0,3aB 4,6±0,0cA 54,6±0,4aA 

Mashua M120 44,5±0,2bB -1,1±0,2aB 5,0±0,1bA 49,5±0,2bA 

 M400 49,1±0,2aB -2,0±0,1bB 5,3±0,0aA 44,8±0,2cA 

 O45 63,2±0,6cA 33,6±0,1aA 3,0±0,1aB 44,4±0,5aB 

Olluco O120 67,9±0,2bA 30,5±0,1bA 1,4±0,1bB 38,8±0,1bB 

 O400 77,6±0,1aA 21,7±0,1cA -0,8±0,0cB 25,8±0,1cB 

Fonte: Elaboração própria. 

a*, coordenada que varia do vermelho (+a*) ao verde (-a*), e b*: coordenada que varia do amarelo (+b*) ao azul (-b*). 

L*, coordenada que representa os parâmetros de luminosidade que variam de 0 (branco) a 100 (preto) 

ΔE*: diferença de cor comparado com uma referencia (branco). 
a,b,c Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam que há diferença estatística significativa entre as farinhas com 

diferentes granulometrias (Tukey, p < 0,05).  
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A,B Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e para a mesma propriedade indicam que há diferença estatística 

significativa entre os dois tubérculos (Tukey, p < 0,05). 

M45, M120, M400 correspondem às frações de farinha de mashua obtidos em peneiras de 45, 120 e 400 mesh. 

O45, O120, O400 correspondem às frações de farinha de olluco obtidos em peneiras de 45, 120 e 400 mesh. 

 

Para ambos os tubérculos, foi observado que, à medida que o tamanho de partículas 

das farinhas diminui, o parâmetro L* aumenta, indicando que as farinhas ficam mais claras. 

Entretanto, o parâmetro b* diminuiu com a diminuição do tamanho de partículas para 

ambas as espécies. Ou seja, as frações de farinha de mashua mais refinadas apresentaram 

tons mais azulados, enquanto as frações mais finas da farinha de olluco apresentaram tons 

menos amarelados. Para o parâmetro a*, observou-se que o aumentou com a diminuição do 

tamanho de partículas das frações de farinha de mashua, enquanto para as farinhas de 

olluco, este valor diminuiu com o refino das farinhas. Assim, as frações mais refinadas de 

mashua (M400) e olluco (O400) apresentaram tons mais vermelhos e verdes, 

respectivamente. 

Comparando as frações de farinhas de mashua e olluco, observa-se na Tabela 3.1, que 

todas as frações de farinhas de olluco apresentaram maiores valores de L* e b* e menores 

valores de a* do que as frações de farinha de mashua. Assim, as farinhas de olluco tiveram 

maior luminosidade e maior presença de cores verdes e amarelas, enquanto as farinhas de 

mashua apresentaram coloração avermelhada e azulada. Portanto, as farinhas de olluco 

foram menos coloridas do que as farinhas de mashua, apresentando menor valor de ΔE. As 

farinhas de mashua e olluco poderiam ser classificadas como farinhas roxas e amarelas, 

respectivamente. A presença dessas cores nas farinhas está relacionada com a presença de 

pigmentos vegetais, como compostos fenólicos, carotenoides e betalaínas presentes nestes 

produtos.  

 

3.3.2. Atividade antioxidante por DPPH 

 

3.3.2.1.Determinação do tempo de extração e de reação do extrato com DPPH 

O tempo de extração dos compostos antioxidantes foi avaliado tomando como 

referência a farinha M45, para isso foi determinado o valor de porcentagem de inibição 

(%I) em diferentes tempos de extração (10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, e 400 

minutos). As curvas de %I em função do tempo obtidas estão apresentadas na Figura 3.11. 
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Pode-se observar que, em 60 min de extração, foi obtido um extrato com maior atividade 

antioxidante. Portanto, este valor foi considerado para realizar as determinações 

posteriores. 

 

Figura 3.11 - Porcentagem de inibição do DPPH (% I) em função do tempo de extração 

dos compostos antioxidantes da farinha de mashua M45. 
Fonte: Elaboração própria 

% I: porcentagem de inibição (I%) da absorvância do radical DPPH pela presença de antioxidantes baseado 

na metodologia de Martins et al. (2012), Saleh et al. (2010), Singh & Rajni (2004) e Yamaguchi et al. (1998). 

Tempo: Diferentes tempos de extração em metanol dos compostos da farinha de mashua. 

 

Na Figura 3.12 está apresentada a curva da % I de extratos de mashua em função 

dos diferentes tempos de reação com DPPH. Pode-se observar que a maior %I foi obtida 

com 30 minutos de reação, portanto este tempo permitiu determinar a atividade 

antioxidante do extrato de farinha de mashua M45. Este tempo foi semelhante ao usado por 

Maniglia (2012) na análise de atividade antioxidante dos filmes de farelo de cúrcuma. 
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Baseado nestes resultados, a determinação da atividade antioxidante por DPPH foi 

realizado usando o tempo de extração de 60 min e o tempo de reação com DPPH de 30 

min.  

 

 

Figura 3.12 - Porcentagem de inibição do DPPH (% I) em função do tempo de reação do 

extrato com DPPH. 
Fonte: Própria autoria. 

% I: porcentagem de inibição (I%) da absorvância do radical DPPH pela presença de antioxidantes baseado 

nas metodologias de Martins, J. T. et al. (2012), Saleh et al. (2010), Singh & Rajni (2004) e Yamaguchi et al. 

(1998). 

Tempo: Diferentes tempos de reação do extrato de mashua com DPPH. 

Extratos de mashua obtidos em metanol por 60 minutos de agitação. 

 

3.3.2.2. Atividade antioxidante por DPPH expresso em equivalentes de ácido 

ascórbico (EAA) 

A atividade antioxidante das farinhas de mashua e olluco foram determinadas por 

DPPH expressa em equivalentes de ácido ascórbico por grama de amostra seca (g EAA.g-1 

amostra), como apresentado na Tabela 3.2. Pode-se observar que não houve diferença 
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significativa da atividade antioxidante entre as diferentes frações de farinha de mashua 

(0,73 a 1,00 g EAA. g-1amostra). Por outro lado, para a farinha de olluco, a fração contendo 

as partículas de menores tamanhos (O400) apresentou maior atividade antioxidante (0,66 g 

EAA. g-1amostra) do que as frações O45 e O120. 

 

Tabela 3.2 - Atividade antioxidante em equivalentes de acido ascórbico (gEAA.g-1amostra) 

das farinhas de mashua e olluco determinadas por DPPH•. 

 Farinha 
Atividade antioxidante 

(g EAA. g-1amostra) 

 M45 0,74 ± 0,09aA 

Mashua M120 0,73 ± 0,07aA 

 M400 1,00 ± 0,14aA 

 O45 0,25 ± 0,08bB 

Olluco O120 0,27 ± 0,07bB 

 O400 0,66 ± 0,07aA 
 
Fonte: Autoria própria 

Média ± desvio padrão. 
a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna representam diferença significativa entre as frações de farinha  para cada 

tipo de tubérculo segundo o teste de Tukey, p<0,05. 
A,B letras maiúsculas diferentes representam diferença significativa entre os tipos de tubérculos (mashua e olluco) segundo 

o teste de Tukey, p<0,05. 

M45, M120, M400 correspondem às frações de farinha de mashua obtidos em peneiras de 45, 120 e 400 mesh. 

O45, O120, O400 correspondem às frações de farinha de olluco obtidos em peneiras de 45, 120 e 400 mesh. 

 

Comparando os dois tipos de tubérculos, observa-se que as frações de farinha de 

maior granulometria apresentaram diferença significativa na atividade antioxidante, sendo 

as frações de farinha de mashua as que apresentaram maior atividade antioxidante do que as 

frações de farinha olluco. Entretanto, não houve diferença significativa entre as atividades 

antioxidantes de ambas as frações de menor granulometria de mashua e olluco (M400 e 

O400). A partir destes resultados, pode-se concluir que 1g das frações de farinha de mashua 

(M45, M120 e M400) e da fração mais fina de farinha de olluco (O400) possui atividade 

antioxidante equivalente como 1g de acido ascórbico. Entretanto, 1g das frações mais 

grosas de olluco (O45 e O120) possuem a quarta parte da atividade antioxidante de 1g de 

ácido ascórbico. Portanto, o refino da farinha de olluco permitiu obter um produto com 

maior atividade antioxidante, o que estaria relacionado com a presença de pigmentos que 

proporcionaram coloração diferente nesta fração quando comparado com as frações mais 
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grossas, como foi evidenciado na análise de cor (Tabela 3.1). Entretanto, o refino não 

afetou a atividade antioxidante das frações de farinha de mashua. 

As cores e atividades antioxidantes da mashua e olluco diferem segundo a parte do 

tubérculo analisado (casca ou polpa), como reportado por Li et al. (2006). De acordo com 

os resultados destes autores, a maior atividade antioxidante foi observada na polpa dos 

tubérculos, sendo que os roxos e vermelhos apresentaram maior atividade antioxidante que 

os brancos e amarelos. Como foi mencionado nas seções 2.3.1.2 e 2.3.2.3, neste estudo, as 

frações mais grossas apresentaram maior teor de cinzas provavelmente devido à maior 

quantidade de cascas dos tubérculos que ficaram retidas nestas frações. Portanto, a 

atividade antioxidante foi menor devido a menor quantidade de polpa presente nas frações 

mais grossas. Em relação às cores da mashua e do olluco, a mashua roxa teve maior 

atividade antioxidante que o olluco, que possui coloração rosa amarelada, como 

mencionado na literatura (Li et al., 2006).  

A atividade antioxidante das farinhas de mashua e olluco está relacionada com a 

presença de pigmentos que são responsáveis pelas cores azul-vermelho da farinha de 

mashua e as cores amarelo-verde das farinhas de olluco As farinhas de mashua e olluco 

apresentam-se como potenciais produtos com boa propriedade antioxidante quando 

comparado com outros vegetais, como o morango (0,52 g EAA), blueberry (0,38g EAA), 

uva vermelha (0,18 g EAA), banana (0,14 g EAA), manga (0,07 g EAA), melão (0,01 g 

EAA), brócolis (0,14 g EAA), repolho vermelho (0,19 g EAA), repolho vermelho (0,05 g 

EAA), tomate (0,04 g EAA), espinafre (0,07 g EAA), batata (0,04 g EAA) (Floegel et al., 

2011) ou para bebidas como a cerveja (0,03 g EAA . 100 g-1 amostra), o café e o chá preto 

em solução de 2g em 150 mL (0,06 e 0,11g EAA . 100 g-1 amostra, respectivamente), o 

vinho tinto e branco (0,20 e 0,03g EAA . 100 g-1 amostra, respectivamente). 

 

3.3.3. Avaliação do comprimento de onda e do tempo de reação na obtenção de 

curva padrão na análise de compostos fenólicos pelo método de Folin-Ciocalteu 

O comprimento de onda e o tempo de reação utilizado na análise dos compostos 

fenólicos pelo método de Folin-Ciocalteu foram determinados previamente, devido às 



114 
 

 
 

divergências observadas na literatura para escolha destes parâmetros (Agbor et al 2014; 

Aleksenko, 2013; Cleyton et al., 2007; Duodonné et al., 2009; Rockenbach et al., 2008; Lu 

et al., 2011; Swain & Hillis, 1959).  

Para avaliar os comprimentos de onda, fixou-se o tempo de reação em 10 min (Swain 

& Hillis, 1959). A Figura 3.13A apresenta os espectros de absorção UV- visível dos 

complexos gerados da reação das soluções de ácido gálico em concentrações de 7 a 1000 

mg.L-1 com reagente Folin de Ciocalteu (tempo de reação 10 min) varrendo de 500 a 900 

nm. As curvas padrão geradas entre 7 a 50 mgL-1 possuem aproximadamente o mesmo pico 

máximo de absorvância a 786 nm. A partir de concentrações maiores que 50 mg.L-1 de 

ácido gálico, ocorre um deslocamento no ponto máximo de absorção, provavelmente 

devido à geração de outro complexo que depende da concentração de compostos fenólicos. 

Para efeito de comparação, foram escolhidos dois comprimentos de onda para 

obtenção da curva padrão de ácido gálico: 725 nm, baseado em estudos anteriores 

(Aleksenko, 2013; Swain & Hillis, 1959), e 786 nm, baseado no ponto máximo de absorção 

para concentrações menores que 50 mg.L-1. A Figura 3.13B apresenta a curva padrão da 

concentração de ácido gálico em relação às absorvâncias medidas a 725 nm. Nota-se que a 

curva padrão obtida apresenta duas retas com inclinação diferentes a partir de 45 mg.L-1 de 

AG. Da mesma forma, a curva padrão que foi obtida em 786 nm (Figura 3.13C) também 

apresenta duas retas com inclinações diferentes no ponto de inflexão de 45 mg L-1 de AG. 

Desta forma, recomenda-se fazer esta análise com padrões de ácido gálico entre 5 e 45 

mgL-1 a fim de quantificar o mesmo tipo de complexo azul com Mo+5/ W+5 que gera um 

pico máximo de absorvância em λ= 786nm. 
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Figura 3.13 – (A) Avaliação do comprimento de onda para a obtenção da curva padrão de 

ácido gálico na determinação do teor de compostos fenólicos totais, (B) Curva padrão de 

ácido gálico a λ=725 nm e (C) a λ=786nm. 
Fonte: Autoria própria. Tempo de reação de 10 minutos. AG: ácido gálico com concentrações entre 5 a 

1000mg L-1.Nas equações das retas: C: concentração de AG em mgL-1 ; A: Absorvância da leitura no 

espectrofotômetro UV-visivel; reta vermelha. 
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O tempo de reação do composto fenólico padrão (ácido gálico) com o reagente 

Folin também é uma variável que deve ser analisada e determinada antes de realizar as 

determinações do teor de compostos fenólicos para as farinhas de mashua e olluco. Nesta 

pesquisa, foram feitas as varreduras de 500 até 900 nm em três tempos de reação: 10, 70 e 

120 min para cada solução padrão de ácido gálico (7 até 500 mgL-1). Nas Figuras 3.14A, B, 

C, D, E e F são mostradas as curvas geradas com os padrões em concentrações de 7, 15, 20 

50, 200 e 500 mg.L-1 de AG, respectivamente. Nestas figuras, observa-se três curvas 

referentes aos três tempos analisados: 10 min (pontos de cor azul), 70 min (pontos de cor 

vermelha) e 120 min (pontos de cor preta). De forma geral, em concentrações de 7 a 50 

mg.L-1 de AG, não se observam diferenças entre os tempos de reação, observa-se apenas o 

aumento nos valores de absorvância com o aumento das concentrações dos padrões, com 

pico máximo variando de 0,04 (Figura 3.14A) a 0,14 mg.L-1 (Figura 3.14D). Com o 

aumento da concentração dos padrões para 200 e 500 mg.L-1 de AG, observa-se diferenças 

entre as curvas de absorvância conforme o tempo de reação. Um aumento no tempo de 

reação produz uma diminuição na absorvância, independente da concentração (200 ou 500 

mg.L-1 de AG). Nestes casos, os complexos formados da reação do AG com o reagente 

Folin se tornam instáveis com o tempo, não excluindo a possibilidade da formação de 

outros complexos com comprimentos de onda menores de 786 nm.  

Sendo assim, no intervalo de concentrações de 7 a 45 mgL-1 de AG, os produtos 

obtidos da reação não serão influenciados pelo tempo de reação avaliado (10 a 120 min). A 

análise de compostos fenólicos pelo método de Folin-Ciocalteu deve ser, portanto, 

realizada com padrões de ácido gálico em concentrações entre 5 até 45 mgL-1, para que seja 

realizada a quantificação de um mesmo tipo de complexo com pico máximo de absorvância 

em λ= 786 nm com tempo de reação de 10 minutos. Entretanto, esta análise não quantifica 

diretamente o teor de compostos fenólicos, apenas permite avaliar a capacidade redutora de 

compostos derivados de polifenóis (ânions fenolatos), como pode ser observado nas reações 

químicas apresentadas nas Figuras 3.4 e 3.5. 
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Figura 3.14 - Espectros de absorção UV- visível dos complexos gerados da reação de 

padrões de ácido gálico com Folin de Ciocalteu em diferentes tempos de reação. 
Fonte: Curvas obtidas pela autora, elaboradas usando o software Origin6. Os dados foram gerados por dados 

de absorvância na região UV-visivel. 

1,2,3,4,5,6: Varia a concentração de ácido gálico na reação. Entre 7 a 500 mgL-1. 

Curvas coloridas: diferentes tempos de reação. 10 minutos (azul), 70 minutos (vermelho) e 120 minutos 

(preta). 
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3.3.4. Teor de compostos fenólicos totais das farinhas de mashua e olluco 

A partir da curva padrão, em concentrações de 5 até 45 mg.L-1 AG, obtida na Figura 

3.13C, foram determinados os teores de compostos fenólicos totais (CFT) das frações das 

farinhas de mashua e olluco (10 min de reação no comprimento de onda de 786 nm). Os 

resultados foram expressos em microgramas equivalentes de ácido gálico (EAG) por grama 

de amostra seca, como descritos na Tabela 3.3. Para a determinação do teor de CFT em 

extratos das farinhas foram utilizados dois tipos de solventes: etanol (CFT-E) e metanol 

(CFT-M). 

Tabela 3.3 - Teor de compostos fenólicos totais (µg EAG.g-1 de farinha seca). 

 Farinha µg EAG.g-1 amostra (b.s) 

  CFT-E CFT-M 

 M45 1303 ± 81cA 7160 ± 343bA 

Mashua M120 1748 ± 91bA 7053 ± 152bA 

 M400 1942 ± 50aA 8388 ± 82aA 

 O45 683 ± 14bB 4190 ± 45aB 

Olluco O120 864 ± 16aB 4532 ± 45aB 

 O400 704 ± 37bB 2756 ± 95bB 
Fonte: Autoria própria 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”, respectivamente. 

EAG: equivalentes de ácido gálico 
a-c Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam que há diferença estatística significativa entre as farinhas com 

diferentes granulometrias (Tukey, p < 0,05).  
A-B Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e para a mesma propriedade indicam que há diferença estatística 

significativa entre os dois tubérculos (Tukey, p < 0,05). 
E em etanol (1 dia no solvente)  
M em metanol (1hora no solvente) 

 

Nas farinhas de mashua, o conteúdo de compostos fenólicos variou 

significativamente em função da granulometria segundo o teste de Tukey (p < 0,05), 

independente do solvente utilizado. Os maiores teores de CFT foram obtidos na fração mais 

fina (M400): 1942 ± 50 e 8388 ± 82 µg EAG.g-1 amostra usando etanol ou metanol como 

solvente, respectivamente. Os extratos etanólicos da M400 foram 10 e 33% maiores que 

M120 e M45, respectivamente. Enquanto os extratos metanólicos da fração mais fina 

(M400) foram em torno de 15% maior que as frações mais grossas (M120 e M45). Pode-se 

concluir que o metanol foi mais eficiente na extração de CFT, principalmente nas frações 

mais grossas, que possuem partículas com menores superfícies de contato.  
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Nas farinhas de olluco, o teor de CFT- E e CFT-M variaram de 683 a 864 µg EAG.g-1 

amostra e de 2756 a 4361 µg EAG.g-1 amostra, respectivamente. Nos extratos etanólicos, a 

fração intermediária (O120) foi a que apresentou maiores quantidades de CFT. Já nos 

extratos metanólicos, as frações mais grossas apresentaram valores 1,5 vezes maiores que a 

fração mais fina (O400).  

O teor de CFT obtidos da maior extração (com metanol) está na faixa de 7107-8388 

µg e 2756-4361µg EAG por grama de farinha de mashua e olluco, respectivamente. A 

farinha de mashua apresentou teores de CFT dentro dos limites obtidos por Tang et al 

(2015) para batatas doces coloridas, dependendo da cor. O teor de CFT de batatas doces 

roxas variaram de 4960 a 24900 µg EAG.g-1 de amostra seca, valores superiores aos 

encontrados para batatas de cor laranja (2430 a 6170 µg EAG.g-1 de amostra seca), amarela 

(3010 a 11070 µg EAG.g-1 de amostra seca) e branca (1360 a 11650 µg EAG.g-1 de amostra 

seca). Esses valores foram mais próximos aos encontrados para a farinha de olluco. Zhou & 

Yu. (2006) apresentou resultados de teores de CFT de vegetais cultivados no estado de 

Colorado em EUA, como cenouras, batatas, tomates, brócolis, espinafre, ruibardo e couve, 

apresentam diferentes faixas de teor de CFT por grama de amostra, sendo a cenoura e a 

batata os de menor teor. Pode-se dizer que as farinhas de mashua apresenta teor de CFT 

dentro da faixa do obtido para brócolis (7000 a 10 000 µg EAG), espinafre (10 000 a 13 

000 µg EAG), ruibardo (13 000 µg EAG) e couve (16300 a 18800 µg EAG). Enquanto o 

olluco apresenta teores superiores a cenouras (2000 µg EAG), batatas (800 a 2600 µg 

EAG) e teor de compostos fenólicos semelhantes a tomates (2900 a 5000 µg EAG).  

Segundo Zhou & Yu. (2006), os compostos fenólicos podem contribuir 

significativamente para as propriedades antioxidantes gerais num vegetal. Entretanto, o teor 

de compostos fenólicos não está simplesmente relacionado com a cor do vegetal, mas 

também é influenciado pelo tipo de estrutura dos compostos fenólicos (número de grupos 

fenóis) presentes no material (Ho, 1992; Haslam et al. 1992). Desta forma, alguns 

compostos fenólicos específicos foram quantificados, tais como: antocianinas totais (classe 

de flavonoides) e betalaínas (betaxantinas e betacianinas). 
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3.3.5. Teor de antocianinas totais (AT) 

As antocianinas são compostos fenólicos do tipo flavonoides relacionados com as 

cores azul, violeta e tonalidades de vermelho. A Tabela 3.4 apresenta o teor de antocianinas 

totais (AT) das frações de farinhas de mashua e olluco expressos em microgramas 

equivalentes de cianidina-3-glicosídeo (CyE) por grama de amostra seca. 

 

Tabela 3.4 - Teor de antocianinas totais (µg.g-1 de farinha seca). 

 Farinha µgCyE.g-1 amostra (bs) 

AT 

 M45 6858 ± 134b 

Mashua M120 8058 ± 250a 

 M400 8043 ± 439a 

 O45 ND 

Olluco O120 ND 

 O400 ND 
Fonte: Autoria própria 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

CyE: equivalente cianidina-3-glicosídeo 

AT: antiocianinas totais (expressos em equivalente a cianidina-3-glicosídeo) 
a-b Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam que há diferença estatística significativa entre as farinhas com 

diferentes granulometrias (Tukey, p < 0,05).  

ND: não detectado 

 

O teor de antocianinas totais na farinha de mashua varia em torno de 6858 a 8058 µg 

CyE por grama de amostra seca dependendo da granulometria da fração. Os teores de 

antocianinas não diferem nas frações mais finas (M120, M400), sendo significativamente 

maior quando comparado com a fração mais grossa (M45), segundo o teste de Tukey (p > 

0.05). Na mashua, as AT podem ser responsáveis pela coloração vermelha e azul da 

farinha, que está relacionada com os termos das coordenadas cromáticas a* postitivo (maior 

intensidade da cor vermelha), que variou de +4,6 a +5,3; e b* negativo (maior intensidade 

da cor azul), de -2,0 a -0,9, dependendo das frações. Os valores dos parâmetros a* e b* 

corroboram com estes resultados, pois as frações mais finas apresentaram maiores valores 

de a* positivo e menores valores de b* negativo, comparados com as frações mais grossas 

(Tabela 3.1). Isto significa que as intensidades de cores vermelha e azul das frações são 

influenciadas pela presença de antocianinas.  
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Na farinha de olluco não se observou a presença de antocianinas. Os parâmetros de 

cor também corroboraram com esses resultados, visto que b* foi positivo e variou de 22 a 

34, enquanto a* foi negativo ou apresentou valores mais próximos de zero, tendendo para 

uma coloração mais amarelo/acinzentada, de acordo com a Figura 3.1. Campos et al. (2006) 

também não verificaram a presença de antocianinas em variedades de olluco. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.4 e segundo o apresentado no 

Capitulo 2, pode-se dizer que aproximadamente de 0,1g de farinha seca é obtido de 1g de 

amostra fresca. Podendo-se fazer a comparação em amostra fresca de acordo ao reportado 

em outras pesquisas. O teor de AT por grama de amostra fresca das frações de farinha de 

mashua (685,8-805,8 µg CyE) estão dentro da faixa ou são menores a os valores reportados 

por algumas espécies de mashua na literatura: 500 - 2050 µg.g-1 amostra fresca (Campos et 

al., 2006) e 2400-8700 µg.g-1 amostra fresca (Chirinos et al., 2007). As farinhas de mashua 

aqui obtidas apresentam teores de AT dentro da faixa determinada em frutos vermelhos (13 

- 2230 µg.g-1 amostra fresca) segundo Pantelidis et al. (2007).  

 

3.3.6. Teor de betalaínas totais (betaxantinas totais e betacianinas totais) 

As betalaínas são compostos fenólicos formados por betaxantinas (BXT) e 

betacianinas (BCT), responsáveis pela presença de cores amarela (b* mais positivos) e 

roxo/violeta (b* mais negativos e a* mais positivos), respectivamente. Na Tabela 3.5, estão 

apresentados os teores de BXT e BCT totais, bem como a soma de BXT e BCT (teor de 

betalaínas totais- BT) por grama de amostra seca nas frações de farinhas de mashua e 

olluco.  

Os teores de BXT, BTC e BT nas frações de mashua variaram de 361 a 706 µg.g-1, 

334 a 611 µg.g-1 e de 695 a 1317 µg.g-1 , respectivamente. As frações mais finas (M120 e 

M400) apresentaram valores de BXT, BTC e BT superiores às mais grossas (M45), em 

torno 50% maiores. De maneira geral, o teor de BXT foi ligeiramente superior ao teor de 

BCT, independente da granulometria. Embora as BXT sejam responsáveis por colorações 

amareladas (b*>0), as frações de mashua tem maior tendência para a coloração vermelha 

(a*>0) e azul (b*<0). Pode-se concluir que a presença da cor azul é mais intensa devido à 
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maior quantidade de antocianinas (6858 a 8043 µg.g-1) em relação à betalaínas totais (695 a 

1317 µg.g-1).  

 

Tabela 3.5 - Teor de betalaínas totais expressos como betaxantinas e betacianinas totais 

(µg.g-1 de farinha seca). 

 Farinha µg Teor antioxidante.g-1 amostra (bs) 

BXT BCT BT 

 M45 361 ± 22cA 334 ± 9cA 695 

Mashua M120 706 ± 14aA 611 ± 11aA 1317 

 M400 628 ± 14bA 562 ± 9bA 1220 

 O45 85 ± 0bB 22 ± 0bB 107 

Olluco O120 91 ± 1aB 25 ± 1aB 116 

 O400 56 ± 1cB 14 ± 1cB 70 

Fonte: Autoria própria. 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

BXT: betaxantinas totais (expressos em equivalentes de vulgaxantinas). 

BCT: betacianinas totais (expressos em equivalentes de betaninas). 

BT: betalaínas totais. 

BT= BXT+BCT. 
a-b Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam que há diferença estatística significativa entre as farinhas com 

diferentes granulometrias (Tukey, p < 0,05).  
A-B Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e para a mesma propriedade indicam que há diferença estatística 

significativa entre os dois tubérculos (Tukey, p < 0,05). 

b.s: base seca. 

 

Nas farinhas de olluco, os teores de BXT, BTC e BT foram bem inferiores que nas 

frações de mashua, variando de 56 a 91 µg.g-1, 14 a 25 µg.g-1 e de 70 a 116 µg.g-1 , 

respectivamente. Neste caso, as frações de maior granulometria (O45, O120) foram as que 

apresentaram maiores teores de BTX, BTC, BT, em concordância com os resultados 

obtidos para o teor de compostos fenólicos totais (Tabela 3.3). 

Na literatura, os resultados são normalmente expressos em porcentagem de amostra 

fresca de tubérculo. Como os tubérculos apresentam aproximadamente 90% de umidade, 

considera-se que, aproximadamente de 0,1g de farinha seca é obtida a partir de 1g de 

amostra fresca. Assim, os teores de BXT e BCT das frações de farinha de mashua são 36,1 

a 70,6 µg/ g amostra fresca e 33,4 a 61,1 µg.g-1 amostra fresca respectivamente. Como 

olluco fresco, os valores foram: 5,6 a 9,1 µg.g-1 amostra fresca de BXT e 1,4 a 2,5 µg.g-1 

amostra fresca de BCT. Estes teores são superiores ou encontram-se dentro da faixa de 

valores reportados para espécies de outros tubérculos coloridos, como batatas, que possuem 
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valores de BXT: 22 a 96 µg.g-1 de amostra fresca e BCT: 64 µg.g-1 de amostra fresca (r 

Campos et al. 2006). 

3.3.7. Teor de carotenoides totais (CT) 

Os carotenoides são antioxidantes responsáveis pelas cores amarela, vermelha e 

laranja. Na Tabela 3.6 apresenta-se o teor carotenoides determinado para cada grama de 

amostra seca das frações de farinhas de mashua e olluco, expressos em equivalentes de β-

carotenos. 

Tabela 3.6 - Teor de carotenoides totais (µg.g-1 de farinha seca). 

 Farinha µg CT.g-1 amostra 

(bs) 

 M45 9,3 ± 0,3bA 

Mashua M120 10,1 ± 0,0aA 

 M400 11,0 ± 0,3aA 

 O45 10,9 ± 0,6aA 

Olluco O120 9,9 ± 0,6aA 

 O400 5,3 ± 0,0bB 

Fonte: Autoria própria. 

M45, M120, M400: frações de farinha de mashua obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

O45, O120, O400: frações de farinha de olluco obtidas nas peneiras de 45, 120 e 400 mesh “Tyler”. 

CT: carotenoides totais (expressos em equivalentes de β-carotenos). 
a-b Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam que há diferença estatística significativa entre as farinhas com 

diferentes granulometrias (Tukey, p < 0,05).  
A-B Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e para a mesma propriedade indicam que há diferença estatística 

significativa entre os dois tubérculos (Tukey, p < 0,05). 

ND: não detectado. 

 

O teor de catorenoides totais nas frações de farinha de mashua variaram de 9,3 a 11,0 

µg.g-1, sendo maiores nas frações mais finas (M120 e M400). Para o olluco, a variação foi 

maior, de 5,3 a 10,4 µg.g-1, sendo que as frações de maior granulometria (O45, O120) 

apresentaram maiores teores de CT. Estes resultados estão de acordo com os valores 

obtidos na determinação da atividade antioxidante. Quando compara-se as frações de 

farinhas de mashua com as de olluco, o teor de carotenoides apresentou diferença 

significativa segundo o teste de Tukey (p > 0,05) apenas entre as frações mais finas (M400 

e O400), sendo maior para a fração da mashua.  

Considerando que as farinhas obtidas neste trabalho correspondem a 0,1 g de farinha 

seca para cada 1,0 g de amostra fresca como apresentado nos itens 2.3.1 e 2.3.2, pode ser 
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feita uma equivalência dos teores de CT expressos por grama de amostra fresca, a fim de 

comparar os resultados com a literatura. Assim, os teores obtidos para as farinhas de 

mashua variaram entre 0,9 e 1,1 µg.g-1 amostra fresca e as farinhas de olluco, entre 0,5 e 1,0 

µg.g-1 amostra fresca. Esses valores estão dentro da faixa encontrada para batatas brancas 

(0,3 - 3 µg.g-1 amostra fresca) (Iwanzik et al.,1983). Entretanto, Campos et al (2006) 

encontraram valores superiores em variedades de mashua coloridas (até 25 µg.g-1 amostra 

fresca) e ollucos (3- 25 µg.g-1 amostra fresca). Essas diferenças podem estar relacionadas 

com a possível perda dos carotenoides durante o processamento das farinhas, 

principalmente durante a secagem. 

 

3.4. Conclusão 

As farinhas obtidas por moagem e peneiragem seca dos tubérculos de mashua e 

olluco apresentaram propriedades antioxidantes dentro dos limites encontrados em outros 

vegetais. Esse resultado é positivo por se tratar de um material seco, embora tenha 

degradado parte dos antioxidantes quando comparados com dados de mashua e olluco 

fresco. O refinamento da farinha influenciou no teor de compostos antioxidantes. Na 

mashua, as frações mais finas apresentaram maiores teores de antioxidantes, devido à 

presença de mais pigmentos na polpa. Contrariamente, no olluco, as frações mais grossas 

foram as que apresentaram maior atividade antioxidante por apresentar maior teor de 

pigmentos na casca do tubérculo. A farinha de mashua apresentou maior teor de compostos 

fenólicos totais, antocianinas, betaxantinas e betacianinas do que a farinha de olluco. Estes 

compostos antioxidantes são responsáveis pelas cores azul e vermelha desta farinha. O teor 

de carotenoides totais foi similar para ambos os tipos de tubérculos. Os compostos 

antioxidantes presentes na farinha de olluco são responsáveis pelas cores amarela e 

vermelha. 

Assim, as farinhas de olluco e de mashua são boas alternativas de alimentos 

funcionais por ter propriedades antioxidantes. Ambos também têm potencial para a 

produção de filmes bioativos com atividade antioxidante.  
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Conclusões gerais 

Em geral, os processos físicos não são suficientes para alterar a composição química 

de materiais. Entretanto, a classificação do tamanho de partículas de farinhas, utilizando 

peneiras, permitiu obter frações com teores de compostos químicos diferentes. 

As frações das farinhas obtidas a partir da mashua e olluco variaram em função da 

granulometria, bem como dos teores de proteínas, lipídeos, amido, fibras e compostos 

ativos. Em geral, as frações mais finas apresentaram maiores teores em amido e lipídeos, e 

as frações mais grossas, em fibras e proteínas, independente da variedade (mashua e 

olluco). Para o teor de amilose, a presença de fibras nas frações de farinhas pode ter 

dificultado a gelatinização do amido no processo da análise devido ao amido estar retido 

nas fibras. A cristalinidade das amostras de olluco foi ligeiramente maior que as de mashua, 

sendo que ambos aos amidos apresentaram cristalinidade do tipo B, coerente com amidos 

de tubérculos. 

Os resultados obtidos na caracterização das amostras de amido permitiram 

demonstrar a eficiência do processo de extração do material. 

As frações de farinhas de mashua e olluco secas apresentaram atividade antioxidante 

dentro da faixa obtida para batatas, sendo ligeiramente inferiores comparados com mashua 

e olluco fresco. As frações mais finas apresentaram maiores teores de antioxidantes para a 

mashua e as mais grossas, para o olluco. Esses dados podem ser relacionados com a maior 

quantidade de pigmentos na polpa e casca, respectivamente.  

As matérias-primas obtidas neste trabalho, na forma de farinha, apresentam-se com 

potencial aplicação em alimentos funcionais com propriedades antioxidantes. Os amidos 

extraídos podem ser utilizados na indústria de alimentos, como espessantes.  
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Sugestões para trabalhos futuros 

Visando dar continuidade ao estudo das frações das farinhas e dos amidos de mashua 

e olluco, como matéria-prima para a indústria de alimentos, são apresentadas algumas 

considerações para futuros trabalhos: 

 Estudo da atividade antioxidante do tubérculo fresco, antes do processo de secagem, 

para avaliar possíveis perdas durante o processamento; 

 Caracterização das farinhas obtidas e correlação com o tempo de armazenagem; 

 Caracterização reológica para aprofundar o conhecimento das propriedades das 

suspensões e tipo de interações moleculares formadas entre os componentes; 

 Caracterização dos farelos obtidos a partir da extração dos amidos, com a finalidade 

de reaproveitar estes materiais.  

 


