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RESUMO

LUCIANO, C. G. Caracterização da farinha e do amido isolado da semente
de jaca e comportamento reológico de dispersões de amido. 2016. 142 f. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São
Paulo, Pirassununga, 2016.

O amido é um ingrediente com grande versatilidade de aplicação, e as
sementes de jaca, fruto bem difundido, porém pouco aproveitado no Brasil, contêm uma
quantidade considerável de amido, sendo ainda fonte de ferro e proteínas. Dessa
maneira, os objetivos desse projeto foram a obtenção da farinha de sementes de jaca das
variedades mole e dura, a extração do amido utilizando diferentes solventes, e a
caracterização de suas propriedades físico-químicas, estruturais e funcionais, bem como
a caracterização reológica de dispersões/géis de amido em cisalhamento estacionário e
oscilatório. A extração alcalina do amido, além de reduzir significativamente o conteúdo
de lipídeos e proteínas, deixando o amido mais puro, promoveu um aumento no teor de
amilose e influenciou diretamente as características de inchamento e solubilidade, que
apresentaram aumento significativo a partir da temperatura de 70 °C. O aumento da
temperatura ocasionou aumento no poder de inchamento e solubilidade, que foi mais
pronunciado para a variedade dura, porém esses valores ainda foram considerados
baixos (< 17%). Os amidos de sementes de jaca apresentaram grânulos lisos,
arredondados e em forma de sino, com formato mais truncado para o amido extraído com
hidróxido de sódio. O diâmetro médio dos grânulos de amido foi menor para a extração
alcalina, mas sempre com comportamento monomodal. Foi observado um padrão de
difração de Raios-X do tipo A para todas as amostras estudadas, e o índice de
cristalinidade foi maior para os amidos de sementes de jaca dura, com uma redução
estimada em 70% para os amidos obtidos por extração alcalina. A temperatura de

gelatinização dos amidos de semente de jaca foi considerada alta (70–100 °C). Os
amidos de sementes de jaca dura obtidos na extração com água apresentaram maiores
valores de viscosidade de pico e de Breakdown, que representa menor resistência
mecânica. A extração com solução de NaOH 0,1 M aumentou a tendência a
retrogradação de ~36% (extração aquosa) para 64% e 45% dos amidos de sementes de
jaca das variedades mole e dura, respectivamente. Todas as amostras apresentaram
comportamento pseudoplástico (n < 1) nas concentrações e temperaturas estudadas, e
as dispersões e/ou géis de amido obtidos pela extração alcalina com NaOH
apresentaram menor tixotropia e maiores valores de viscosidade. Os modelos Lei da
Potência e Herschel Bulkley apresentaram ótimos ajustes aos pontos experimentais (R2
~0,998) para as amostras com 2 e 6 % de amido, respectivamente, porém para a
concentração de 5%, o melhor modelo foi função da variedade do fruto usado na
obtenção do amido. A dependência das propriedades reológicas com a temperatura foi
analisada pela equação de Arrhenius e a energia de ativação foi baixa (15-25 kJ/mol).
Quanto ao comportamento viscoelástico, as amostras com 5 e 6% de amido
apresentaram comportamento de gel fraco e o aumento da concentração desse
polissacarídeo produziu um aumento na elasticidade do material. Os módulos de
armazenamento (G’) associados à elasticidade do gel de amido aumentaram durante o
seu resfriamento nos ensaios de varredura de temperatura, o que pode ser relacionado à
recristalização da amilose durante esse processo e mantiveram-se praticamente
constantes no aquecimento isotérmico a 80 ºC, sugerindo boa estabilidade térmica do
gel. A farinha isolada da semente de jaca pode ser considerada fonte de fibras e
apresentou elevados teores de proteínas (~14-16%) e ferro (~85-150 mg/kg). A
distribuição do tamanho de partículas da farinha apresentou comportamento bimodal,
com grânulos arredondados, presença de fibras e uma matriz proteica envolvendo os
grânulos de amido. As propriedades de pasta revelaram maior pico de viscosidade para a
farinha de semente de jaca mole. As características encontradas sugerem que os amidos

de semente de jaca poderiam ser aplicados na produção de filmes biodegradáveis, e a
farinha da semente de jaca poderia ser utilizada em substituição parcial à farinha
convencional na fabricação de bolos e biscoitos.

Palavras-chave: amido nativo, reologia, propriedades de pasta, comportamento térmico,
cristalinidade.

ABSTRACT

LUCIANO, C. G. Characterization of flour and isolated starch from seeds of jackfruit
and rheological behavior of starch dispersions. 2016. 142 f. M.Sc. Dissertation –
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2016.

Starch is an ingredient with great versatility of application, and the seeds of
jackfruit, a well spread fruit but little exploited in Brazil, contain a considerable amount of
starch, being a source of iron and proteins. Thus, the aimes of this project were to obtain
the jackfruit seed flour of hard and soft varieties, extraction of starch using different
solvents and characterization of its physicochemical, structural and functional properties,
as the rheological characterization of dispersion/gels starch under steady and oscillatory
shear. Alkaline extraction of starch significantly reduced the content of lipids and proteins,
leaving to a purest starch, and promoted an increase in amylose content, besides, directly
influenced the swelling and solubility characteristics, which showed a significant increase
from the temperature of 70 ° C. The increase in temperature caused an increase in the
power of swelling and solubility, which was more pronounced for the hard variety, but
these values are still considered low (<17%). Jackfruit seeds starch granules showed
smooth, rounded, bell-shaped, and they had more truncated form when starch was
extracted with sodium hydroxide. The average diameter of the starch granules was lower
for alkaline extraction, but always with monomodal behavior. It was observed diffraction
pattern of X-rays of type A for all samples, and the crystallinity index was higher for the
starches of hard jackfruit seeds with an estimated reduction of 70% to starches obtained
by alkaline extraction. The gelatinization temperature of starches jackfruit seed was
considered high (70-100 °C). The hard jackfruit seed starches obtained in the aqueous
extraction had higher peak viscosities and Breakdown, what means lower mechanical

strength. Extraction with 0.1 M NaOH solution increased the retrogradation of ~ 36%
(aqueous extraction) to 64% and 45% of jackfruit seed starch varieties of soft and hard,
respectively. All samples exhibited pseudoplastic behavior (n <1) at the concentrations
and temperatures studied, and starch dispersions and /or gels obtained by alkaline
extraction with NaOH showed lower thixotropy and higher viscosities. Power Law and
Herschel Bulkley models showed great adjustments to the experimental points (R2 ~
0.998) for samples with 2 and 6% starch, respectively, but for the concentration of 5%, the
best model was a function of the fruit variety used on starch extraction. The dependence
of the rheological properties with temperature was examined by the Arrhenius equation
and activation energy was low (15-25 kJ / mol). In concern to the viscoelastic behavior,
samples of 5 and 6% of starch showed a behavior of weak gel and the increase in
concentration of this polysaccharide produced an increase in the elasticity of the material.
The storage modulus (G ') associated with the elasticity of the starch gel increased during
its cooling in the temperature sweep tests, which may be related to the recrystallization of
amylose during this process and remained practically constant in the isothermal heating at
80 °C, suggesting good thermal stability of the gel. The isolated jackfruit seed flour may
be considered source of fiber and showed high levels of proteins (~ 14-16%) and iron (~
85-150 mg / kg). Particle size distribution of the flour showed bimodal behavior with
rounded beads, fibers and the presence of a protein matrix surrounding the starch
granules. Pasting properties revealed higher peak viscosity for the soft jackfruit seeds
flour. The characteristics found suggest that jackfruit seed starch could be applied in the
production of biodegradable films, and jackfruit seed flour could be used in partial
replacement of conventional flour in the manufacture of cakes and cookies.

Keywords: native starch, rheology, pasting properties, thermal behavior,
crystallinity.
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1. INTRODUÇÃO

A jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.), fruto tropical muito consumido em
países como a Tailândia, Indonésia, Índia, Filipinas e Malásia (MADRIGAL-ALDANA et
al., 2011), foi introduzida no Brasil no século XIX. A jaqueira está presente em diversas
regiões do país, sendo encontrada na Amazônia, no estado do Pará até o Rio de Janeiro
(MADRUGA et al., 2014), com maior incidência no sul da Bahia (PEREIRA et al., 2007).
Dependendo da consistência da fruta, são conhecidas diversas variedades de jaca,
sendo que as mais populares são as variedades mole e dura. A jaca mole apresenta
polpa mais doce e completamente macia e a jaca dura, polpa ligeiramente dura
(SHYAMALAMMA et al., 2008). A parte comestível dessa fruta pode ser considerada uma
boa fonte de nutrientes essenciais como proteínas, cálcio, ferro e tiamina quando
comparadas a outras frutas tropicais (BALIGA et al, 2011; SILVA et al., 2007).
A polpa, além de ser consumida in natura, pode ser utilizada na produção de
compotas, geleias, sorvetes e sucos; e as sementes podem ser consumidas assadas ou
cozidas (MADRUGA et al., 2014). Além disso, as sementes contêm grande quantidade de
carboidratos e proteínas e a sua farinha vem sendo investigada para aplicação em
biscoitos, doces e bolos (MADRIGAL-ALDANA et al., 2011, PRAKASH et al., 2009,
MUKPRASIT; SAJJAANANTASUL, 2004).
O conteúdo de amido na semente de jaca foi estimado em 24% (base seca) e
esse material tem despertado o interesse de pesquisadores para o seu isolamento e
caracterização

(KITTIPONGPATANA;

KITTIPONGPATANA,

2011,

RENGSUTTHI;

CHAROENREIN, 2011).
O uso do amido vai muito além da indústria de alimentos, esse material também
tem aplicação nas indústrias farmacêutica, biotecnológica, têxtil, química, e de papel. A
seleção do amido para o uso industrial é função da sua disponibilidade, custo e de suas
características físico-químicas, que dependem muito da fonte botânica (PASCOAL et al.,
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2013). Assim, pesquisas para a obtenção de novas fontes de amidos estão em constante
crescimento, visando amidos que apresentam propriedades diferentes dos materiais já
conhecidos devido à necessidade de melhorar a qualidade de processo e produto, bem
como o desenvolvimento de novos produtos (HENRIQUEZ et al., 2008, SINGH et al.,
2007, KITTIPONGPATANA; KITTIPONGPATANA, 2011, NWOKOCHA; WILLIANS,
2011).
Independente da aplicação, o uso do amido envolve uma série de processos
onde os grânulos de amido gelatinizam para formar soluções, dispersões, géis ou pastas.
O comportamento reológico e térmico desses sistemas é influenciado primeiramente pelo
tipo de amido (fonte botânica, tamanho do grânulo, relação amilose/amilopectina, dentre
outros) e pode ser fortemente influenciado pelos parâmetros da formulação e condições
de processamento. (BARBOSA, 2013; ALBANO, 2012).
No caso de fluidos não-Newtonianos, comportamento típico de géis de amido, a
determinação da elasticidade dos sistemas formulados também é muito importante.
Nesse contexto, a reologia se apresenta como uma ferramenta eficiente para explorar as
propriedades estruturais e interações moleculares de diferentes materiais, a fim de
promover a caracterização macroscópica, fornecendo um caminho acessível para
correlacionar a microestrutura de um sistema, com suas respostas reológicas particulares
(BIRD, 2005; GALINDO-ROSALES, 2010).
Foi encontrado um número muito reduzido de trabalhos sobre a caracterização
reológica de dispersões de amido de semente de jaca por reometria rotacional através de
ensaios oscilatórios (CORREIA et al., 2012; MADRIGAL-ALDANA et al., 2011). Dessa
maneira, nesse trabalho foram obtidos a farinha e o amido das sementes de jaca e foi
feita a caracterização física, química e estrutural desses materiais, assim como a
caracterização reológica das dispersões de amido em estado estacionário e oscilatório.
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2. OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho foi avaliar as propriedades físico-químicas,
estruturais e funcionais da farinha e do amido de semente de jaca de duas variedades
(mole e dura). Os solventes usados na extração do amido foram água e solução alcalina
de hidróxido de sódio (NaOH) em duas concentrações (0,05 e 0,1 mol/L). Foram
realizadas as caracterizações reológicas das dispersões e/ou géis de amido em
cisalhamento estacionário e oscilatório para avaliar a influência da variedade e do método
de extração no comportamento viscoelástico desses sistemas.
Os objetivos específicos do projeto foram:


Determinar a composição centesimal e a cor da farinha e dos amidos de

sementes de jacas e o conteúdo de amilose aparente desses amidos;


Avaliar as características morfológicas e estruturais do amido e da farinha,

através das análises de microscopia eletrônica de varredura, difração de raios-X,
tamanho médio e distribuição de tamanho de partículas (difração a laser);


Determinar as propriedades térmicas, por calorimetria diferencial de

varredura (DSC), e de pasta, pelo RVA (Rapid Visco Analyser), da farinha e do amido;


Estudar o comportamento reológico de suspensão e/ou géis de amidos de

sementes de jaca nas concentrações de 2, 5 e 6% (m/m), no intervalo de temperaturas
de 10 a 40 ºC, através da determinação das curvas de escoamento desses sistemas;


Determinar o espectro mecânico de frequência de suspensão e/ou géis de

amidos de sementes de jaca nas concentrações de 2, 5 e 6% (m/m) a 25 ºC, através de
ensaios

reológicos

em

cisalhamento

de

estado

oscilatório,

no

intervalo

de

viscoelasticidade linear;


Avaliar o comportamento reológico dos géis de amido, em ensaios

oscilatórios de varreduras de temperatura e tempo.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 AMIDO

O amido é um dos polissacarídeos naturais mais abundantes, sintetizado pelos
vegetais para ser usado como reserva energética das plantas e sendo, portanto,
produzido a baixo custo. De acordo com Matsuguma (2006), a principal fonte de
carboidratos na alimentação humana é o amido, pelo fato de ser facilmente hidrolisado e
digerido. O amido é considerado como um carboidrato de estrutura complexa, formado a
partir de polímeros de glicose, por desidratação (a cada ligação de duas glicoses, há
liberação de uma molécula de água) (YAMANI, 2010). Morfologicamente, o amido é
composto de grânulos com diferentes geometrias e diâmetros que variam entre 1 a 150
µm, dependendo da sua origem botânica (IMAM et al., 2012). Quimicamente, o amido é o
único carboidrato composto por uma mistura de dois polímeros: amilose e amilopectina
em proporções que variam entre as diferentes espécies de vegetais e grau de maturação
das plantas (KIM et al., 2012).
As moléculas de amilose e amilopectina não estão livres na natureza, aparecem
apenas como agregados semicristalinos organizados em grânulos de amido. A amilose é
composta principalmente por unidades lineares de glicose unidas em ligações -(1 → 4)
(Figura 1a), enquanto a amilopectina é altamente ramificada e as unidades são unidas
em ligações -(1 → 4) e -(1 → 6) nos pontos de ramificação (Figura 1b). A amilose,
entretanto, pode apresentar algumas poucas ramificações, com ligações -(1 → 6), as
quais estão localizadas próximas à extremidade redutora (TAKEDA et al., 1987) e seu
comportamento se aproxima a de polímero linear (KARIM et al., 2000) As moléculas de
amilose possuem conformação helicoidal e compreendem cerca de 30% do amido,
variando de acordo com a sua fonte, com massas moleculares de 200.000 – 700.000 Da,
enquanto as moléculas de amilopectina apresentam massa molecular mais elevada, de
108 – 2 x 108 Da (IMAM et al., 2012).

23
Figura 1: Molécula de (a) Amilose e de (b) Amilopectina.

Fonte: IMAM et al., 2012.

A amilose tem facilidade em adquirir formação helicoidal, pois as cadeias -Dglicose costumam enrolar-se em espiral, formando uma estrutura na qual a hélice é
formada por ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxilas. O interior da -hélice
contém somente átomos de hidrogênio (lipofílico) enquanto os grupos de hidroxilas se
posicionam no lado externo da mesma (HOOVER, 2001).
As proporções de amilose e amilopectina exercem grande influência na
viscosidade e no poder de gelatinização do amido (BARBOSA, 2013). A amilose possui
conformação estendida que promove valores de viscosidade mais altos, quando
solubilizada em água, em comparação com a amilopectina. As cadeias helicoidais
livremente estendidas possuem uma superfície interna relativamente hidrofóbica
dificultando interações estáveis com a água (IMAM et al., 2012).
Dependendo da fonte botânica, o conteúdo de amilose pode ser menor que 1% ou
alcançar valores de até 70%, sendo classificado como amido ceroso, com pequena
quantidade de amilose (~1%), ou amidos com alta amilose, aqueles que contêm mais de
50% desse componente. Amidos com diferentes conteúdos de amilose apresentam
propriedades reológicas, térmicas e de processamento totalmente diferentes (XIE et al.,
2012).
As moléculas de amilose e amilopectina estão associadas dentro dos grânulos por
ligações de hidrogênio, o que resulta no aparecimento de regiões que se alternam entre
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amorfas e cristalinas. As regiões amorfas não apresentam orientação definida e suas
associações são fracas, enquanto as regiões cristalinas mantêm a estrutura do grânulo e
controlam o comportamento do amido em água (CIACCO; CRUZ, 1982). As cadeias
ramificadas da amilopectina estão arranjadas em forma de clusters e podem ser
relacionadas com a estrutura cristalina do amido (JANE, 1999), enquanto a amilose é
associada principalmente as regiões amorfas (ZOBEL, 1988).
Os grânulos de amido são hidrofílicos, uma vez que cada unidade monomérica de
amido contém três grupos hidroxila livres. Os grânulos secos absorvem umidade quando
imersos em água, mas conservam a sua estrutura de base devido à sua cristalinidade e à
ligação de hidrogênio no interior dos grânulos (IMAN et al., 2012).
Em solução aquosa, o grânulo de amido é birrefringente quando visto
microscopicamente sob luz polarizada, ou seja, quando moléculas de amilose e
amilopectina estão associadas paralelamente e são observadas através de luz
polarizada, os grânulos de amido aparecem claros e exibem uma cruz escura, conhecida
como “Cruz de Malta”, que caracteriza a orientação radial das macromoléculas
(BENINCA, 2008; ELIASSON; GUDMUNSON, 2006).
O amido pode formar complexos de inclusão com diversas moléculas pequenas
como álcoois, lipídeos, fenóis e compostos aromatizantes. A amilose é o principal
responsável pela formação do complexo, enquanto a amilopectina forma complexos
apenas com alguns tipos de moléculas. Dentre outros fatores, a formação do complexo
de amido com moléculas de inclusão durante o processamento de alimentos, sobretudo o
complexo amilose-lipídeo, normalmente descrito como tendo seis resíduos de glicose por
giro, e que inclui dois ou três giros por complexo, pode influenciar consideravelmente as
propriedades funcionais dos alimentos, ocasionando redução na solubilidade, retardando
a retrogradação e inibindo a degradação do amido-amido por enzimas como fosforilase,
- amilase e - amilase (ZHU; WANG, 2013). Os complexos formados com amilose são
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facilmente detectados por calorimetria diferencial de varredura (DSC), onde a fusão de
complexos representa um pico endotérmico (ELIASSON; WAHLGREN, 2000).
Segundo Buléon et al. (1998), além da amilose e amilopectina, outros
constituintes podem aparecer no amido em menor concentração, como lipídeos,
proteínas, fibras e alguns minerais. A presença desses constituintes resulta em uma
menor pureza do amido e, mesmo que em pequenas quantidades, esses constituintes
conseguem

influenciar

algumas

propriedades

físico-químicas

e

tecnológicas

(YONEMOTO, 2006).

3.1.1 Extração do amido

A extração do amido pode ser realizada de diversas maneiras. O método mais
comum de extração desse polímero é com a utilização de água como solvente, uma vez
que não há alteração das características estruturais do grânulo de amido, no entanto, a
quantidade de proteínas e lipídios residuais nos grânulos é alta. Métodos de extração que
utilizam solvente alcalino têm sido vastamente explorados, apesar do fato de que esse
tratamento pode alterar a estrutura dos grânulos de amido (CARDOSO et al., 2006; LIM
et al., 1999).
Durante a extração com solução alcalina o amido pode sofrer mudanças na sua
microestrutura e nas suas propriedades físico-químicas (GOMEZ et al., 1992). Essas
mudanças são variadas e dependem do tipo de agente alcalino, da concentração usada,
do tipo de amido e do tempo de contato da matéria-prima com o solvente (NADIHA et al.,
2010). Algumas mudanças causadas pelo tratamento alcalino, como liberação da
proteína da superfície do grânulo, e a influência desse efeito na gelatinização do amido
foram estudadas por Han; Hamaker (2002), Karim et al. (2007) e Lee et al. (2008).
Correia et al. (2012) estudaram dois métodos de extração: com solução alcalina
e enzimática, sobre as propriedades funcionais, térmicas e viscoelásticas de pastas de
amido de castanha portuguesa, e concluíram que o método de isolamento do amido
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afetou suas propriedades, sendo que a extração alcalina, com 0,25% de NaOH, foi a que
melhor preservou a ordem molecular e, consequentemente, as propriedades funcionais
desse amido.

3.1.2 Gelatinização e retrogradação do amido

Quando os grânulos de amido são aquecidos em excesso de água, sua
natureza semicristalina e estrutura 3D são rompidas gradualmente. Ocorre perda da
orientação das moléculas, devido à quebra da estrutura cristalina do grânulo, resultando
em uma transição de fase de estrutura granular organizada para o estado desordenado
em água, que é conhecido como gelatinização (XIE et al., 2012). A gelatinização,
transformação do amido granular em pasta viscoelástica, promove mudanças
irreversíveis em suas propriedades: inchamento dos grânulos, perda da amilose para a
solução, dissociação das duplas hélices, fusão de cristais iniciais, perda de birrefringência
e solubilização do amido (XIE et al., 2012; SRICHUWONG et al., 2005). O empastamento
é o fenômeno seguinte à gelatinização, quando há solubilização dos grânulos de amido.
A temperatura na qual os grânulos de amido estão completamente gelatinizados
é conhecida como a temperatura de gelatinização, exemplificada na Tabela 1, que pode
ser definida como uma faixa de temperatura, medida a partir do início da perda de
birrefringência, até o ponto onde menos de 10% da birrefringência ainda existe (ROCHA
et al., 2008). A energia requerida para a separação das moléculas difere entre os
grânulos de amido de uma mesma fonte botânica, assim, a gelatinização ocorre em uma
faixa de temperatura (CEREDA, 2001).
O grau de gelatinização é dependente da temperatura, do teor de umidade e da
relação amilose/amilopectina do amido (RODRÍGUEZ et al., 2009). Quando o amido é
aquecido em presença de pequenas quantidades de água, o fenômeno que indica o
rompimento de seus grânulos é conhecido como fusão (XIE et al., 2012).
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Tabela 1: Temperatura de gelatinização e teores de amilose e amilopectina de
amidos tradicionais e de fontes não convencionais.
Teor (%)

Temperatura de
gelatinização
(ºC)

Fonte
Botânica

amilose

amilopectina

Milho

24

76

62 – 72

Batata

28

72

56 – 66

Mandioca

17

83

58 – 70

Weber et al., 2009;
Bobbio et al., 1978.

Trigo

26

74

52 – 63

Weber et al., 2009;
Bobbio et al., 1978.

Referências
Rengsutthi ;
Charoenrein, 2011;
Bobbio et al., 1978.
Rengsutthi ;
Charoenrein, 2011,
Bobbio et al., 1978.

Jaca

32

68

60 – 76

Rengsutthi ;
Charoenrein, 2011;
Mukprasirt ;
Sajjaanantakul, 2004.

Pupunha

19

81

56 – 68

Valencia et al., 2014

Lobeira

34

66

61 – 68

Pascoal et al., 2013

Inhame

27

73

80 – 85

Himeda et al., 2012

Painço

21

79

69 – 81

Chao et al., 2014

Tubérculo de
lírio

29

71

58 – 67

Correa et al., 2013

Cevada

25

75

60 – 67

Schirmer et al., 2013

Mandioquinhasalsa

22

78

57 – 64

Rocha et al., 2008

Quando as dispersões de amido, após serem gelatinizadas, são resfriadas a
temperatura ambiente ou inferiores, há uma reassociação das moléculas podendo haver
formação de gel, dependendo da concentração de amido e da velocidade de
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resfriamento, sendo que as soluções mais concentradas e resfriadas rapidamente são
capazes de formar géis, enquanto as soluções mais diluídas, deixadas em repouso,
tendem a precipitar (HIZUKURI et al., 1981). Esses precipitados são formados devido à
tendência para formação de ligações intermoleculares da fração linear, o que não
acontece tão rapidamente na amilopectina, por causa de suas ramificações, que
dificultam essas associações. Este fenômeno é conhecido como retrogradação, processo
no qual pode haver liberação de água, conhecido como sinérese (XU et al., 2013;
HENRY, 1985).
A retrogradação da amilopectina é considerada por vários autores como um
processo lento e contínuo que pode durar vários dias ou semanas e que envolve a
cristalização das cadeias laterais, principalmente com grau de polimerização 14-18.
Devido às dimensões limitadas das cadeias de amilopectina, a estabilidade desses
cristais é menor do que a dos cristais de amilose. Enquanto, a amilopectina recristalizada
funde em uma faixa de temperatura de 40 – 100 °C, os cristais de amilose somente o
fazem em temperaturas muito mais altas (120 – 170 °C) (KARIM et al., 2000). Em géis ou
pasta de amido, a proporção de amilose e a estrutura da amilopectina desempenham um
papel significante na taxa e no grau de retrogradação (GUDMUNDSON, 1994).
O amido, quando retrogradado, é insolúvel em água fria e esse fenômeno é
frequentemente encontrado em pastas de amido envelhecidas e/ou congeladas e
refrigeradas (ATWELL et al., 1988).
A retrogradação é mais intensa em temperaturas de refrigeração e
congelamento (BOBBIO et al., 1978). A susceptibilidade do amido à retrogradação é
controlada pela sua estrutura molecular, concentração de amilose presente, tamanho das
cadeias de amilopectina, tamanho das moléculas de amilose, temperatura e presença de
componentes não amiláceos (SANDHU et al., 2007).
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3.1.3 Importância do amido na indústria de alimentos

Nenhum outro ingrediente alimentar se compara ao amido em termos de
versatilidade de aplicação. O amido é utilizado em diversos produtos, quer como matériaprima ou como um aditivo alimentar, podendo desempenhar diferentes papéis em
diversos setores industriais. Algumas de suas aplicações na indústria de alimentos são:
como ingredientes, espessantes, adesivos, estabilizantes, agentes gelificantes, agentes
ligantes e formadores de filmes, absorvedores/retentores de água, fonte de energia em
fermentação ou agentes de volume (KIM et al., 2012; ELIASSON; GUDMUNDSSON,
2006; SING et al., 2003). O amido pode ainda ser adicionado como ingrediente funcional
em vários produtos como molhos, pudins, doces, pescados e uma variedade de
alimentos com pouca gordura (BARBOSA, 2013). Geralmente, em produtos líquidos, o
amido é adicionado com a finalidade de aumentar a viscosidade e a estabilidade, e em
produtos semi-sólidos, o amido contribui para a estrutura e intensifica a interação de
moléculas de gordura e água (SINGH et al., 2006).
As necessidades das indústrias que utilizam amido estão cada vez mais
complexas, fazendo com que o setor produtivo esteja sempre em busca de novas
tecnologias, bem como de amidos naturais com características físico-químicas
diferenciadas. Amidos nativos, que não sofreram modificações de nenhum tipo,
apresentam

características

distintas

quanto

às

propriedades

físico-químicas

e

tecnológicas que devem ser consideradas no momento de determinar sua aplicabilidade
em alimentos e outros produtos, e essas propriedades encontram-se influenciadas
principalmente pela estrutura granular e molecular dos grânulos de amido (BARBOSA,
2013). Esses amidos isolados de fontes não convencionais poderiam substituir amidos
quimicamente modificados ou abrir novos mercados para essas macromoléculas (KIM et
al., 1995).
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3.1.4 Amidos de fontes não-convencionais

Em busca de produtos mais naturais, diversas fontes de amido estão sendo
estudadas para se obter amidos nativos com características específicas, como já ocorre
na produção de amido de milho obtido de plantas híbridas (LANDIN, 2011). Na América
do Sul, as numerosas fontes de amido ainda são pouco estudadas, e podem apresentar
características físico-químicas desejadas e diferenciadas dos amidos comercializados
(FONTAN, 2008).
Milho, batata, trigo, arroz, mandioca (tapioca) e sorgo são as principais fontes
botânicas para a maioria dos amidos comerciais, no entanto, atualmente, amidos de
diversas fontes vegetais vêm sendo caracterizados, como amido de inhame (SIT et al.,
2014), painço (CHAO et al., 2014), mandioquinha-salsa (ALBANO et al., 2014; ROCHA et
al., 2011), amaranto (SINGH et al., 2014) e pupunha (VALENCIA et al., 2014), dentre
outros.
Propriedades morfológicas e térmicas de amidos nativos andinos foram
estudadas para avaliar seu potencial como matéria-prima de plásticos biodegradáveis. Os
resultados da análise térmica mostraram picos endotérmicos associados à gelatinização
para todas as variedades estudadas, na faixa de 54 a 74 ºC sugerindo que esses
materiais poderiam ser processados como termoplásticos para fabricação de embalagens
(TORRES et al., 2011).
As propriedades físico-químicas, térmicas e funcionais do amido de sagu
também foram analisadas para verificar sua utilização em indústrias. O teor de amilose
encontrado nesse amido foi alto (cerca de 39%), o que promove a formação de matrizes
poliméricas fortes e viabiliza seu uso na obtenção de filmes biodegradáveis (ANDRADEMAHECHA et al., 2012).
Pelissari et al. (2012) estudaram as características do amido isolado de bananada-terra para investigar suas propriedades funcionais, físico-químicas e estruturais e
encontraram numerosas possibilidades de aplicação desse como ingrediente em
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sistemas alimentícios e outras aplicações industriais. Além disso, o alto conteúdo de
amilose encontrado (em torno de 35%) sugere que esse amido possui propriedades
apropriadas para ser usado como material de recobrimento em alimentos e/ou filmes
biodegradáveis.
Alguns estudos foram realizados para investigar o efeito do teor de amilose nas
propriedades funcionais de produtos contendo amido (XIE et al., 2009), e os autores
sugeriram que os amidos com maior teor de amilose exibiram maior estrutura e firmeza
no preparo de materiais a base de amido, com relação a amidos que apresentam baixos
valores de amilose (ANDRADE-MAHECHA et al., 2012; CORREIA et al., 2012; DEAN et
al., 2007).
Outra importante fonte não convencional de amido que vem sendo cada vez
mais estudada para aplicação em sistemas alimentícios é a semente de jaca (MADRUGA
et al., 2014; MADRIGAL-ALDANA et al., 2011; BOBBIO et al., 1978).

3.1.5 Amido de semente de jaca

As jacas (Figura 2) são frutas grandes e pesadas, podendo ter de 2 a 25 kg em
seu estágio maduro. A polpa, parte comestível da jaca, é cremosa e viscosa (LANDIM,
2011). É originária da Ásia, sendo sua safra de dezembro a abril, e cerca de 15 - 25% da
massa do fruto é representada pelas sementes, que algumas vezes são consumidas
assadas ou cozidas, de onde se extrai o amido e se obtém a farinha (MADRIGALALDANA et al., 2011). Uma única árvore pode produzir mais de cem frutos, que alcançam
a maturação entre 180 e 200 dias (SEAGRI, 2013). Encontram-se duas variedades
consideradas mais comuns de jaca: a dura, cujos frutos são maiores, com gomos mais
consistentes; e a mole, cujos frutos são menores, com gomos mais macios e doces
(MADRUGA et al., 2014).
A semente de jaca contém uma quantidade de amido consideravelmente alta (~
24% b.s.), o que a qualifica como uma fonte sustentável de amido para a indústria de
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alimentos e farmacêutica (KITTIPONGPATANA; KITTIPONGPATANA, 2011). No entanto,
o teor de amido é bastante variável, considerando que esse valor depende, dentre outros
fatores, da composição estrutural das sementes, das condições de crescimento e do
clima (TULYATHAN et al., 2002). A quantidade de trabalhos publicados sobre as
características do amido de sementes de jaca ainda é relativamente escassa quando
comparada à de outros amidos como mandioca e milho. Diferenças entre variedades,
teor de amido e algumas propriedades físico-químicas tem sido estudadas (MADRIGALALDANA et al., 2011), e são importantes para que a aplicação desse amido seja possível
como ingrediente ou aditivo.

Figura 2: Jaqueira com frutas de diferentes tamanhos (a), casca da jaca (b);
interior da jaca madura com a semente (c); polpa comestível (d) e semente (e).

Fonte: BALIGA et al. 2011.

Segundo Kittipongpatana; Kittipongpatana (2011), o amido de sementes de jaca
possui algumas semelhanças e características únicas quando comparado a outros
amidos. O teor de amilose da jaca é muito próximo ao teor de amilose do inhame (~ 2931%) enquanto sua temperatura de gelatinização foi considerada próxima a do amido de
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milho (Tabela 1). O amido de sementes de jaca é resistente a forças mecânicas e ao
aquecimento, sugerindo sua aplicação em sistemas que requerem estabilidade térmica e
mecânica (RENGSUTTHI; CHAROENREIN, 2011).
Na medicina caseira, a semente da jaca é utilizada para tratar desarranjos
intestinais, e sua polpa possui propriedades expectorantes, sendo utilizado no tratamento
de tosses (SEAGRI, 2013). A semente da jaca ainda é pouco explorada, sendo
necessários mais estudos que a caracterize e avalie sua possível utilização.

3.2 FARINHAS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1995) define farinha como
o produto obtido de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais,
leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem ou outros processos
tecnológicos adequados de fabricação e beneficiamento, classificando-a em grupo,
subgrupo, classe, e tipo, de acordo com o processo tecnológico de fabricação utilizado,
sua granulometria, sua coloração e sua qualidade, respectivamente.
Cada vez mais estudos vêm sendo realizados com enfoque na caracterização e
perfil dos nutrientes presentes nas sementes dos vegetais para serem utilizados na forma
de farinha como fonte alternativa de proteínas. Dessa forma, a utilização de subprodutos
da agroindústria na elaboração de farinhas se dá não só por questões econômicas e
ambientais, mas também por questões nutricionais e funcionais.
Os grãos e sementes de leguminosas ocupam um lugar importante na nutrição
do ser humano, principalmente nos grupos de pessoas de renda inferior. Eles constituem
uma fonte importante e barata de proteína, fibra dietética e amido para uma grande parte
da população mundial, sobretudo nos países em desenvolvimento (THARANATHAN;
MAHADEVAMMA, 2003).
As proteínas são de fundamental importância na alimentação humana, e
conferem diferentes funcionalidades e propriedades sensoriais aos alimentos, tais como
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viscosidade e formação de gel; e propriedades de superfície, como solubilidade,
propriedades espumantes e emulsificantes (DAMODARAM; PARAF, 1997).
A utilização de fontes alternativas de farinhas, com menores custos, é capaz de
substituir alimentos proteicos tradicionais, e para isso é importante conhecer as
propriedades funcionais das suas proteínas e o seu comportamento em determinado
sistema alimentar (SANTOS, 2009). Dentre as sementes com alto teor de proteínas que
tem sido alvo de pesquisa destacam-se a lentilha (NEVES; LOURENÇO, 1995); o
tremoço (LQARI et al., 2002); o amaranto (ABUGOCH et al., 2003); e a semente de jaca
(SANTOS, 2009).
A literatura de farinha de semente de jaca ainda é muito escassa, no entanto,
sabe-se que além das proteínas, a farinha da semente de jaca pode ser considerada uma
excelente fonte alternativa de minerais, vitaminas do complexo B (tiamina) e fibras
(CHIOCCHETTI et al., 2013). A farinha obtida das sementes da jaca é também altamente
rica em ferro, podendo ser utilizada como ingrediente de multimisturas na alimentação
humana, ou ainda como substituta de matérias-primas convencionais para outros
produtos, como biscoitos e doces (LANDIN, 2011; SANTOS, 2009).
Atualmente, várias farinhas obtidas de fontes não convencionais vêm sendo
estudadas como uma alternativa à farinha convencional, por não conterem glúten e
serem ricas em proteínas, fibras e alguns minerais. Estudos sobre as caracterizações
físico-química, estruturais e funcionais de farinhas foram realizadas por Valencia et al.
(2014) para pupunha (Bactris gasipaes); Pelissari et al. (2012), que trabalharam com
banana-da-terra e Andrade-Mahecha et al. (2012) que estudaram o biri, dentre outros.

3.3 REOLOGIA

A reologia é o estudo da relação existente entre as forças externas que atuam
sobre um corpo e a deformação ou escoamento que elas produzem (STEFFE, 1996).
Essa ciência estuda a viscosidade, plasticidade, elasticidade e o escoamento da matéria
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e fornece informações sobre a forma como um determinado material reage quando é
submetido a um esforço de caráter mecânico (CASTRO et al., 2002). Quando os
diferentes materiais são submetidos a determinadas solicitações mecânicas, exibem
características que permitem sua classificação como sólidos elásticos, fluidos viscosos ou
fluidos viscoelásticos.
Para um sólido elástico, a energia de deformação é armazenada, e quando a
força aplicada é removida ele é capaz de recuperar sua forma inicial. Para um fluido
viscoso, a energia de deformação é dissipada na forma de calor e não pode ser
recuperada se a força for cessada. A magnitude física que representa as forças que
causariam o movimento denomina-se tensão, e, nesse caso, o efeito da tensão sobre o
material é quantificado pela variável taxa de deformação (RAO, 1999).
Para alguns materiais, como os polímeros, o comportamento frente à aplicação
de uma força mecânica é intermediário entre o elástico e o viscoso, e seu comportamento
é classificado como viscoelástico. Uma característica importante para materiais
viscoelásticos é a dependência com a temperatura, tempo, deformação e a taxa de
deformação (GANDUR, 2001).
A determinação das propriedades reológicas de alimentos é importante para o
controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, correlação com a textura do
produto e cálculos de engenharia de processos que envolvem projetos de tubulações,
bombas, trocadores de calor, viscosímetros e outros equipamentos (STEFFE, 1996).
Os ensaios realizados em cisalhamento estacionário e oscilatório são relevantes
para a obtenção de propriedades reológicas de diferentes materiais que também podem
ser associados à estrutura e funcionalidade de uma macromolécula ou interações de
componentes.
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3.3.1 Cisalhamento em estado estacionário

No cisalhamento em estado estacionário, a velocidade não varia com o tempo e
as tensões geradas pelo escoamento podem atuar tanto na direção paralela, tensão de
cisalhamento, como na direção perpendicular ao cisalhamento, tensão normal (BARNES
et al., 1989). Esses ensaios são conduzidos a altas taxas de deformação, sendo,
portanto, destrutivos. Os testes em cisalhamento estacionário são utilizados para a
determinação da viscosidade aparente e das curvas de escoamento, úteis em cálculos de
tubulações, dimensionamento de equipamentos e otimização de processos, bem como
na avaliação da influência de diversos fatores tais como temperatura, concentração e
presença de partículas em suspensão sobre as propriedades reológicas do material
(STEFFE, 1996), e vem sendo vastamente estudados para a caracterização de diferentes
amidos (ALBANO et al., 2014; VALENCIA et al., 2014; DOKÍC et al., 2010).
As curvas de escoamento podem ser descritas através de diagramas de tensão
de cisalhamento em função da taxa de deformação, e a viscosidade pode ser definida
matematicamente como a derivada dessa curva (BARNES et al., 1989).
A viscosidade mede a resistência do fluido ao escoamento quando uma taxa de
deformação é aplicada. Uma classificação geral de diferentes tipos de fluidos é
apresentada por Steffe (1996) na Figura 3.
Se a viscosidade, ou seja, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de
deformação é linear, tem-se o comportamento de fluidos Newtonianos, e a viscosidade é
dependente apenas da concentração e da temperatura, sendo denominada viscosidade
absoluta (  ) (RAO, 1999). A representação matemática do comportamento reológico de
fluidos Newtonianos é apresentada na Equação 1.

37
Figura 3: Esquema de classificação dos fluidos de acordo com seu
comportamento reológico.

Fonte: Steffe, 1996 (adaptado).

  

(1)

em que:  -Tensão de cisalhamento (Pa);  - viscosidade absoluta (Pa.s) e 

-

Taxa de deformação (s-1).

Por outro lado, se a viscosidade tem comportamento não linear, os fluidos são
classificados como não Newtonianos e a viscosidade é denominada viscosidade aparente
(  a) e depende da tensão de cisalhamento (ou da taxa de deformação) aplicada ao
fluido (STEFFE, 1996).
As principais causas de comportamento não-Newtoniano em dispersões são as
formações de uma estrutura organizada do sistema e a orientação de partículas
assimétricas na direção do fluxo provocadas pelo gradiente de velocidade (BARNES et
al., 1989). Esses fluidos podem ser classificados em independentes e dependentes do
tempo. Os fluidos independentes do tempo podem ser: pseudoplásticos, quando a
viscosidade decresce com a taxa de deformação; dilatantes, quando a viscosidade
aumenta com a taxa de deformação; plásticos, comportam-se como sólido em condições
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estáticas ou de repouso e após a aplicação de certa força começam a fluir; plástico de
Bingham tem tensão de cisalhamento inicial e comportamento similar ao newtoniano
quando escoa (STEFFE, 1996).
De maneira geral, o modelo Herschel Bulkley (Equação 2) pode ser usado para
descrever o comportamento de diversos tipos de fluidos. Os valores típicos dos
parâmetros da Equação (2) para os diferentes fluidos, também conhecidos como
propriedades reológicas, são apresentados na Tabela 2 (STEFFE, 1996).

   o  k n

(2)

em que: o - tensão de cisalhamento inicial (Pa), k - índice de consistência (Pa.sn), n índice de comportamento de escoamento (adimensional).

Tabela 2: Fluido newtoniano, pseudoplástico, dilatante e plástico de Bingham
como casos especiais do modelo de Hershel-Bulkley.
k

n

o

>0

0<n<

>0

> 0 (k =  )

1

0

Pseudoplástico

>0

0<n<1

0

Dilatante

>0

1<n<

0

Plástico de Bingham

>0

1

>0

Fluido
Herschel-Bulkley
Newtoniano

Fonte: (STEFFE, 1996).

A tixotropia e a reopexia são efeitos dependentes do tempo. A tixotropia é o
fenômeno da diminuição da viscosidade aparente com o tempo de cisalhamento, a uma
taxa de deformação constante. A redução da viscosidade com o tempo é também devido
à quebra de uma estrutura organizada no fluido. Se um sistema tixotrópico for deixado
em repouso durante algum tempo, a viscosidade aparente aumentará devido à formação
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de uma estrutura mais organizada das partículas em suspensão que “imobiliza” o líquido
do meio. Se, a seguir, o sistema for cisalhado, a uma velocidade constante, a viscosidade
aparente decrescerá com o tempo até atingir o equilíbrio entre quebra e reconstrução da
estrutura. A reopexia é o fenômeno do aumento da viscosidade aparente com o tempo de
cisalhamento, a uma taxa de deformação constante (BARNES et al., 1989).
No caso de materiais viscoelásticos tem-se um comportamento intermediário
entre um sólido perfeitamente elástico e um líquido puramente viscoso (SILVA; RAO,
1992). A análise de um material viscoelástico é bastante facilitada quando o mesmo
apresenta comportamento linear entre a tensão e a deformação (BARNES et al., 1989).
No intervalo linear, trabalha-se com deformações muito pequenas e a estrutura molecular
praticamente não é afetada. Neste caso, pode-se dizer que os efeitos elásticos seguem a
Lei de Hooke e os efeitos viscosos obedecem à Lei de Newton (BARNES et al., 1989).

3.3.2 Efeito da temperatura sobre a viscosidade

O efeito da temperatura sobre as propriedades reológicas dos materiais é
de grande importância, já que são encontrados diversos tipos de processamentos de
fluidos, principalmente alimentícios, que utilizam diferentes temperaturas (ALBANO,
2012). Segundo Grigelmo-Miguel et al. (1999), de maneira geral, o efeito da temperatura
na viscosidade (  ) ou na viscosidade aparente (  a ) determinada a uma taxa de
deformação específica pode ser expressa pela equação de Arrhenius (Equação 3)

E 
 a    exp  a 
 RT 

(3)

em que:  a - viscosidade aparente;  ∞ - viscosidade à temperatura ambiente; Ea energia de ativação; R - constante universal dos gases (8,314 J/mol K); T - temperatura
absoluta (K).
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Da mesma maneira, o efeito da temperatura sobre o índice de consistência (k)
do modelo da Lei da Potência de um fluido também pode, muitas vezes, ser descrito pela
relação de Arrhenius (Equação 4). Alguns trabalhos encontrados na literatura reportam o
efeito da temperatura sobre a viscosidade de diferentes fluidos e avaliam a viscosidade
aparente (  a ) de forma indireta através dos valores do índice de consistência (k)
calculado a partir de ajustes das diferentes equações características de modelos
reológicos como Lei da Potência e Herschel-Bulkley (ALBANO, 2012; SIMUANG et al.,
2004; GRIGELMO-MIGUEL et al.,1999).

E 
k  A exp  a 
 RT 

(4)

3.3.3 Cisalhamento oscilatório

Os ensaios oscilatórios, ou testes dinâmicos, são particularmente úteis para
caracterizar a conformação macromolecular e interações intermoleculares em dispersões
(SILVA; RAO, 1992) e no caso de amidos podem ser úteis na determinação das
temperaturas e tempos de gelatinização, bem como no estudo de retrogração (KARIM et
al., 2000). Em ensaios dinâmicos ou periódicos, os materiais são submetidos a
deformações ou tensões que variam harmonicamente com o tempo, de acordo com uma
função senoidal, à uma frequência , e a diferença de fase entre a tensão e deformação
oscilatórias, bem como a taxa de amplitude são medidas (STEFFE, 1996). A Equação 5
representa a variação da deformação com o tempo para materiais viscoelásticos (RAO,
1999).


 (t) =  o sen (ωt)

(5)

em que: 0 - a amplitude máxima de deformação; ω - a frequência angular, t - tempo.
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Da mesma forma, pode-se definir a tensão correspondente (  ) de acordo com a
Equação 6.

 =  o sen (ωt +  )

(6)

em que:  o – é a amplitude máxima da tensão e  – é o ângulo de fase entre a
tensão e a deformação.

A tensão correspondente (  ) pode ainda ser representada pela soma das
componentes que estão em fase com a deformação e 90° fora de fase coma deformação
(Equação 7).

 = G’ (ω)  o sen (ωt) + G’’ (ω)  o cos (ωt)

(7)

em que:  - tensão produzida; G’ - módulo de armazenamento de energia; G’’ - módulo
de perda de energia.

O módulo de armazenamento (G’) expressa a magnitude da energia que é
armazenada no material ou recuperada por ciclo de deformação, e o módulo de perda
(G’’) expressa a perda de energia do material. Os módulos viscoelásticos G’ e G’’ vem da
definição que, no caso de um sólido perfeitamente elástico, toda energia é armazenada, e
G’’ = 0, assim, a tensão e a deformação estão em fase. Para um líquido perfeitamente
viscoso, por outro lado, toda energia é dissipada na forma de calor, e G’ = 0, ou seja, a
tensão e a deformação estão fora de fase, com defasagem de 90° (RAO, 1992; STEFFE,
1996). Os materiais reais possuem comportamento intermediário entre o perfeitamente
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elástico e o perfeitamente viscoso, sendo denominado viscoelásticos e tendo, portanto, a
combinação dos dois módulos (G’ e G’’), com defasagem entre 0 e 90° (Figura 4).

Figura 4: Resposta da tensão e deformação de um fluido Newtoniano e de um
sólido perfeitamente elástico em testes oscilatórios, onde linhas contínuas representam a
deformação e linhas pontilhadas representam a tensão. (A) = sólido elástico, (B) = fluido
Newtoniano, (C) = material viscoelástico

.
Fonte: Barbosa (2013).

As derivadas das Equações 6 e 7 são apresentadas a seguir, e definem o
comportamento viscoelástico.


G    o
o


 cos 


(8)
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G    o
o

tan  


 sen


G 
G

(9)

(10)

em que: tan  , tangente do ângulo de defasagem, é a razão entre os módulos G’’ e G’.

A partir dos parâmetros G’, G’’ e ω, outros parâmetros viscoelásticos
importantes podem ser obtidos, como o módulo complexo (G*) e a viscosidade complexa
(ƞ*).
O módulo complexo (G*) é definido pela relação entre a amplitude máxima de
tensão e amplitude máxima de deformação, e fornece informações sobre as propriedades
viscoelásticas de qualquer material através de suas duas componentes (Equação 11).

(11)

G* =

A viscosidade complexa pode ser definida pela Equação 12 e é a relação entre
o módulo complexo e a frequência ω.

ƞ* =

(12)

Esses testes são realizados, geralmente, dentro da faixa de viscoelasticidade
linear do fluido, ou seja, intervalo onde a resposta do material a uma tensão ou
deformação aplicada ocorre de forma linear. Normalmente as taxas de deformação
utilizadas são baixas (STEFFE, 1996).
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De acordo com Steffe (1996), nos ensaios de varredura de deformação (ou
tensão), os módulos de armazenamento (G’) e de dissipação (G’’) são medidos em
função do aumento da deformação (ou tensão), a uma temperatura e frequência fixas
previamente definidas. Esse ensaio é muito utilizado para a obtenção da região de
viscoelasticidade linear do material, já que nessa região as propriedades reológicas não
dependem da tensão ou da deformação, o que torna muito mais fácil a análise das
propriedades do fluido (MITCHELL, 1980).
Nos ensaios de varredura de frequência, ou também chamados espectros
mecânicos, a deformação (ou tensão) é mantida fixa, assim como a temperatura, e a
frequência varia em uma faixa pré-determinada. Esse teste é utilizado para avaliar a
estrutura do sistema e comparar diferentes produtos ou o efeito de diferentes aditivos ou
processo de tratamento na viscoelasticidade de alimentos. As respostas desse teste são
os módulos elástico (G') e viscoso (G") em função da frequência.
A análise do ângulo de fase (Tan δ) em função da frequência evidencia o
comportamento de soluções diluídas ou concentradas, que pode ser de fluido
Newtoniano, solução diluída, solução concentrada, gel ou sólido Hookeano (Figura 5)
(STEFFE, 1996). O valor máximo do ângulo de fase corresponde aos fluidos
Newtonianos (δ = π/2), enquanto que seu valor quando é nulo corresponde a sólidos
Hookeanos (δ = 0). Em geral, um material real apresenta respostas entre os extremos
elástico e viscoso (STEFFE, 1996).
Nos ensaios de varredura de tempo, fixam-se a temperatura, a frequência e a
deformação (ou tensão), e determinam-se os módulos de armazenamento (G’) e de
perda (G’’) em função do tempo, com a finalidade de se estudar a cinética, tempo de cura
de um material ou a estabilidade (“equilíbrio”) de um material em função do tempo. É
adequado também para estudar o desenvolvimento da estrutura física em géis (RAO,
1999).
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Figura 5: Variação do ângulo de fase (δ) com a frequência (ω) para materiais
típicos.

Fonte: Steffe (1996).

No ensaio oscilatório de varredura de temperatura é possível determinar
temperaturas de transições de fase de soluções biopoliméricas, como é o caso de
dispersões de amido, que durante os ensaios de rampa de aquecimento, gelatinizam. A
temperatura de gelatinização pode ser obtida através da determinação dos módulos
viscoelásticos G’ e G’’ em função de rampas de temperatura, com frequência e
deformação constantes.

3.3.4 Comportamento reológico das dispersões de amido

O conhecimento das propriedades reológicas de dispersões de amido em
função da concentração, temperatura, taxa de deformação, frequência é essencial para
design de processos e produtos, compreensão da microestrutura do sistema amiláceo e
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também para obter padrões de qualidade em matéria-prima e produtos manufaturados e
vem sendo vastamente explorado (Tabela 3).

Tabela 3: Estudos sobre a caracterização reológica de dispersões/géis de
amido de diferentes fontes botânicas.
Concentração

Fonte

(g amido/100g

Botânica

Temperatura
o

( C)

solução)

Testes

Autores

Realizados
Curva de fluxo1,

Mandioquinhasalsa

2, 6 e 10

10, 30, 50 e 70

varreduras de,
2

frequência ,

Albano et al.,
2014

temperatura3 e tempo4
Milho (extraído
com solução

8

20

20

50-90; 90-50

alcalina)
Amaranto

Curva de fluxo1,

Dokíc et al.,

varredura de tensão5

2010.

Varredura de

Singh et al.,

temperatura3.

2014.

1

Pupunha

2 e 20

Castanha
portuguesa

Inhame

10

4, 5 e 6

30 e 25-90;
90-25

50-90; 90-10 e
10

20, 30, 40 e 50

Curvas de fluxo e
Varredura de
temperatura3
Varreduras de
temperatura3 e de
frequência2
Curvas de fluxo1
Varreduras de

Camu-camu

15

35-80; 80-35

temperatura3 e de
frequência2

Mandioca

3

30, 40, 50 e 60

1

Curva de fluxo1

Valencia et al.,
2014

Correia et al.,
2012
Nunes et al.,
2010.
Singh et al.,
2007
Valencia et al.,
2013

2

Determinação das propriedades reológicas pelo modelo Power Law; classificação do comportamento
3

viscoelástico (G’, G” em função da frequência); determinação da temperatura de gelatinização; 4cinética de gelatinização;
5

determinação da tensão de cisalhamento inicial.
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As características químicas e físico-químicas do amido, tais como, conteúdo de
amilose, distribuição de tamanho dos grânulos, forma e fração em volume do grânulo,
interação grânulo-grânulo e viscosidade da fase contínua (SINGH et al., 2007, VALENCIA
et al., 2013), bem como as variáveis de processos podem influenciar no seu
comportamento reológico (SINGH et al., 2007).
De maneira geral, as propriedades reológicas de géis de amido são fortemente
influenciadas pelo inchamento dos grânulos e pela gelatinização. Além disso, suspensões
de amido gelatinizado podem se comportar como uma dispersão, solução, gel ou pasta,
dependendo da temperatura e da concentração de amido (ALBANO et al., 2014).
Correia et al. (2012) fizeram análises reológicas oscilatórias de varredura de
temperatura e de frequência para a caracterização de géis de amido extraído de
castanha portuguesa e encontraram uma temperatura de gelatinização de 61,5 – 63 oC e
um comportamento mais elástico do que viscoso, para a concentração de amido de 10%
e uma temperatura de 10 ºC.
Albano et al. (2014) determinaram propriedades de escoamento e viscoelásticas
de géis de amido de mandioquinha salsa e obtiveram um caráter pseudoplástico para
esses géis, com alta tixotropia. Nos ensaios oscilatórios, encontraram que os sistemas
mais concentrados mostraram viscosidades mais altas, porém menor elasticidade.
Teng et al. (2013) utilizaram medidas oscilatórias dinâmicas (varredura de
deformação e varredura de temperatura) para estudar a estabilidade de diferentes tipos
de amido ao ciclo congelamento-descongelamento, e verificaram que os ciclos de
congelamento

e

descongelamento

ocasionaram

ligeira

mudança

nos

módulos

viscoelásticos dos géis de amido de milho, trigo, tapioca e sagu.
Dokic et al. 2010 estudaram o comportamento de géis de amido de milho,
isolado pelo método alcalino e observaram que as condições de processo (temperatura,
concentração e tempo) influenciaram a viscosidade e a tixotropia das amostras,
aumentando o índice de comportamento de escoamento (n) (Hershel-Bulkley).
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 MATERIAL

Foram adquiridos no mercado local (Pirassununga/ SP) 35 jacas maduras de
cada variedade (teor de sólidos solúveis: 22 a 25 oBrix) para a produção da farinha e
extração do amido de suas sementes. Todos os reagentes utilizados nesse trabalho
foram de grau analítico.

4.2 METODOLOGIA

4.2.1 Extração do amido de sementes de jaca

A extração do amido das sementes de jaca foi realizada de acordo com o
método descrito por Rocha et al. (2008) com algumas modificações (Figura 6). As
sementes foram separadas dos frutos e lavadas em água corrente, sendo em seguida
descascadas em descascador industrial (DP 10 – Skymsen, Siemsen Ltda). Na
sequência, as sementes foram trituradas em liquidificador (Skymsen, Siemsen Ltda) com
solução de metabissulfito de sódio (0,5%) na razão de 1:1. Em seguida, essa suspensão
passou por uma série de peneiras de mesh 48, 80 e 100 (339, 177 e 149 µm,
respectivamente), para separação das fibras, foi deixada em repouso a temperatura de 4
°C por 24 horas e foi centrifugada a 1700 x g por 15 minutos (THERMO IEC-Centra
CP8R). O sobrenadante foi descartado e o material sólido foi lavado três vezes com água
destilada e três vezes com álcool etílico 80%. Após as lavagens, o amido foi seco em
estufa com circulação de ar (MA 037 – TECNAL) a 30 °C por 24 horas, e triturado em
almofariz. A obtenção de amido de sementes de jaca apresentada na Figura 6 também
foi realizada substituindo a água destilada por solução alcalina de NaOH nas
concentrações de 0,05 M ou 0,1 M.
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Figura 6: Fluxograma de obtenção da farinha e extração de amido de sementes
de jaca das variedades dura e mole.

Fonte: própria.

O rendimento dos amidos de sementes de jaca após a extração foi calculado de
acordo com a Equação 13.
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Rendimento de amido (%) =

mA
x100
mS

(13)

em que mA: massa de amido seco após a extração (g) e mS: massa de sementes de jaca
sem casca.

4.2.2 Produção da farinha de semente de jaca

A obtenção da farinha das sementes de jaca (Figura 6) foi realizada de acordo
com o método descrito por Landin (2011) com algumas modificações. As sementes foram
separadas manualmente dos frutos e lavadas em água corrente, sendo em seguida
descascadas em um descascador industrial (DP 10 – Skymsen, Siemsen Ltda), e
trituradas em liquidificador (Skymsen, Siemsen Ltda) com solução de metabissulfito de
sódio (0,5%) na razão de 1:1. Em seguida, essa solução passou por uma peneira de
mesh 48 (339 µm) e o material retido foi seco em estufa com circulação de ar (MA 037 –
TECNAL) a 40 °C por 24 horas. Após a secagem, a farinha foi triturada em moinho de
facas (MA340, Marconi) e passada novamente em peneira de mesh 48 para
padronização do tamanho. O rendimento da farinha de sementes de jaca após a extração
foi calculado de acordo com a Equação 13, substituindo a massa de amido (MA) por
massa de farinha (MF).

4.2.3 Composição química e teor de amilose

Os lipídios totais, cinzas, umidade, fibra e proteína bruta (N x 6,25) foram
determinados de acordo com os métodos oficiais descritos em Approved Methods of the
American Association of Cereal Chemists (AACC ,1995). O teor de amilose aparente do
amido de sementes de jaca foi determinado de acordo com o Método de Morrison e
Laignelet (1983), através de reação com iodo. O teor de fósforo foi determinado pelo
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método amarelo de vanadato, descrito pela Embrapa (EMBRAPA, 2005). Os resultados
foram expressos em g/100 g de amostra seca e realizados em triplicatas.

4.2.4 Determinação dos parâmetros de cor

A análise de cor foi realizada utilizando-se uma célula de quartzo. As amostras
em pó foram colocadas na célula e a análise foi realizada em um colorímetro Miniscan XE
(HunterLab), segundo Sobral et al. (2001). Os parâmetros de cor do padrão CIELab (L*,
a*, b*) foram determinados com seis medidas para cada amostra, sendo que L*,
representa a luminosidade numa escala de 0 (preta) a 100 (branca); a coordenada de
cromaticidade a* pode assumir valores de verde (–) a vermelho (+) e a coordenada de
cromaticidade b* pode variar de azul (–) a amarelo (+). A diferença total de cor (∆E*) foi
calculada de acordo com a Equação 14 e o índice de transparência (Whiteness Index –
WI) foi calculado de acordo com a Equação 15 (AGUILERA, 1997; GENNADIOS et al.,
1996).

∆E*=

(14)

WI = 100 -

(15)

4.2.5 Microscopia Eletrônica e Varredura (MEV)

As microestruturas do amido e da farinha foram analisadas usando um
microscópio eletrônico de varredura (MEV, TM-3000, HITACHI). As amostras foram
armazenadas em sílica gel sob vácuo por 12 horas e posteriormente fixadas em um
suporte de alumínio com fita de carbono de dupla face. Essas amostras foram
examinadas em voltagem de 15 kV, com aumento de 2000 vezes para o amido e 1000
vezes para a farinha.
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4.2.6 Distribuição do tamanho de partículas

Os tamanhos das partículas do amido e da farinha foram analisados utilizando
um analisador de tamanho de partícula por difração a laser (SALD-201V, Shimadzu).
Para todas as amostras foi utilizado etanol como solvente para dispersar o material, com
auxílio de um ultrassom (PELISSARI et al., 2012). Essas determinações foram realizadas
em triplicata.

4.2.7 Difração de Raios-X (DRX)

As análises de difração de raios-X foram realizadas utilizando-se um
difratômetro de Raios-X RU200B (Rigaku Rotaflex), com anodo de Cu, operando com 40
kV e corrente de 15 mA. A análise foi realizada de 2 a 35º em uma velocidade de
2º/minuto. O perfil dos padrões de difração foi obtido utilizando-se o programa Scion
Image software. Os espectros de raios-X contribuem para a discussão da caracterização
estrutural desse material.
O índice de cristalinidade foi determinado com base na metodologia descrita por
Nara; Komiya (1983), utilizando-se a Equação 16 para o cálculo da área cristalina (Figura
7) (ROCHA et al., 2008).

IC (%) =

x 100

(16)

em que: IC = Índice de cristalinidade relativa; Ac = Área da região cristalina; Aa = Área
da região amorfa.
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Figura 7: Difratograma de raios-X descritivo do método de índice de
cristalinidade relativa adaptado à razão das intensidades difratadas.

Fonte: Rocha et al., 2008.

4.2.8 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

As propriedades térmicas do amido e da farinha foram determinadas usando um
calorímetro diferencial de varredura (DSC, TA 2010 Instrument, USA), em triplicata.
Cerca de 2 mg de amostra, em base seca, foram colocados, juntamente com água
destilada, na proporção de 1:3 (amido: água destilada) em um porta-amostra de alumínio,
fechado hermeticamente. A cápsula de alumínio foi mantida a temperatura ambiente por
duas horas antes das análises, e foi, em seguida, aquecida a uma taxa de 5 oC/minuto de
25 a 125 oC usando uma cápsula vazia como referência. As transições térmicas dos
amidos foram determinadas em termos das temperaturas inicial (TO) e de pico (TP). A
entalpia associada à gelatinização do amido foi avaliada como a área total do pico da
endoterma usando o software Universal Analysis 2000 (versão 4.2.E, TA Instruments,
New Castle, DE, USA).
Após os testes, as amostras de amido foram mantidas na temperatura de 4 oC
por um período de 14 dias e foi realizada novamente a análise para verificar a
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retrogradação, utilizando os mesmos parâmetros e instrumentos. A porcentagem de
retrogradação foi calculada de acordo com a Equação 17 (ROCHA et al., 2002).

% Retrogradação =

em que: ΔH

ret

(17)

x 100

- variação da entalpia do amido retrogradado; ΔH

gel

- variação de entalpia

na gelatinização do amido

4.2.9 Propriedades de pasta (RVA)

As propriedades de pasta para o amido e para a farinha foram determinadas
utilizando-se um Rapid Visco Analyser (RVA-S4A, Newport Scientific, Austrália), em
triplicata. Para 3 g de cada amostra (umidade ajustada para 14% em base úmida) foram
adicionados 25 g de água destilada. A suspensão foi colocada em recipientes de alumínio
do equipamento e mantidas por 1 minuto a temperatura de 50 oC. Posteriormente, a
suspensão foi aquecida de 50 a 95 ºC a uma taxa de 6 ºC por minuto, mantida a 95 °C
por 5 minutos e resfriada até 50 °C à mesma taxa (6 ºC por minuto). A temperatura de
pasta, o pico de viscosidade, e outros parâmetros (Figura 8) foram calculados utilizando o
software do equipamento (Software thermocline for Windows, versão 3.0, Newport
Scientific Analysis 2).
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Figura 8: Curva viscoamilográfica obtida pelo RVA, com identificação dos
parâmetros avaliados.

Fonte: Domingues (2002).

4.2.10 Poder de inchamento e índice de solubilidade

O poder de inchamento e o índice de solubilidade para o amido e a farinha
obtidos de sementes de jaca foram determinados de acordo com a metodologia proposta
por Schoch et al. (1964). Em tubos de centrífuga foram colocados 0,5 g de amido ou
farinha (base seca) e 20 mL de água destilada. Esse tubo foi pesado e posteriormente, a
dispersão foi misturada em um agitador de tubos (AP56 Phoenix) por 30 segundos. Os
tubos foram deixados em banho termostático (MA 184 Marconi) nas temperaturas de 50,
60, 70, 80 e 90 oC por 30 minutos, sendo homogeneizados a cada 10 minutos. Em
seguida, as amostras foram centrifugadas a 2600 x g por 15 minutos, o sobrenadante foi
removido, colocado em um béquer previamente pesado, e levado para a estufa a 105 oC
por 24 horas para se obter a massa do resíduo da evaporação, e os tubos da centrífuga
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com o precipitado também foram pesados. O poder de inchamento (PI) e índice de
solubilidade (IS) foram calculados através das Equações 18 e 19, respectivamente.

(18)

PI (g.g-1) =

IS (%) =

.100

(19)

em que: PA - massa da amostra, PRC - massa do resíduo da centrífuga, PRE- massa do
resíduo da evaporação.

4.2.11 Capacidade de absorção de água e óleo

Na determinação da capacidade de absorção de água pela farinha, uma
amostra de 0,5 g da farinha foi homogeneizada em 5 mL de água destilada por 1 minuto
em tubo de centrífuga graduado. Após repouso por 30 minutos a temperatura ambiente
(25 oC), a amostra foi centrifugada a 1200 x g por 20 minutos (THERMO IEC-Centra
CP8R). O sobrenadante foi descartado, o material precipitado foi pesado e a capacidade
de absorção de água (CAA), calculada pela Equação 20.

(%) CAA =

x 100

(20)

em que: PS é a massa do precipitado (g) e PAS é a massa de amostra seca (g).

A metodologia para a determinação da capacidade de absorção de óleo (CAO)
pela farinha é a mesma da CAA (%), com substituição da água destilada por 5 mL de
óleo de soja refinado, e o cálculo da CAO (%) também foi feito pela Equação 20.
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4.2.12 Análises reológicas das dispersões e/ou géis de amido

Na caracterização reológica de dispersão e géis de amido foi utilizado um
reômetro rotacional AR 2000 (TA Instruments, New Castle, EUA) com sistema peltier
para controle de temperatura. Foram usadas as geometrias cilindros concêntricos (raio
interno = 14 mm; raio externo = 15 mm; altura = 42 mm e Gap de 5920 µm) e cone-placa
(60 mm e 4º, Gap de 129 µm) para ensaios em cisalhamento estacionário, dependendo
das características da amostra, e nos testes em cisalhamento oscilatórios, apenas a
geometria cone-placa foi utilizada. A amostra foi transferida para a geometria do reômetro
e permaneceu em repouso por 2 min antes de iniciar as medidas. O ressecamento da
amostra nas extremidades da geometria cone-placa foi evitado pela aplicação de óleo de
silicone nesse local e também pelo uso do solvent trap, acessório do reômetro que
promove ambiente saturado ao redor da amostra. Foram realizadas análises de curvas
de fluxo e de varreduras de amplitude (ou deformação), de frequência, temperatura e de
tempo. Todas as análises foram realizadas no mínimo em triplicatas e para cada
repetição utilizou se uma nova amostra. Os dados foram obtidos diretamente do software
Rheology Advantage Data Analysis V.5.3.1 (AR 2000, TA Instruments, New Castle, DE,
USA). Para todos os testes reológicos, as amostras foram analisadas imediatamente
após o seu preparo.

4.2.12.1 Preparo das amostras para os ensaios reológicos

Para os ensaios em estado estacionário as amostras foram preparadas pelo
aquecimento do amido disperso em água destilada a 90 ºC por 30 minutos em banho
termostático (MA 184 Marconi) com agitação mecânica e posteriormente foram resfriadas
à temperatura ambiente (25 °C). A amostra foi transferida para a geometria do reômetro e
a temperatura foi controlada pelo sistema peltier (acoplado a geometria do instrumento)
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até a temperatura de teste. Esse mesmo procedimento foi realizado para os ensaios em
estado oscilatório, para os testes de varredura de deformação e varredura de frequência.
Nas análises de varredura de temperatura e de cinética de gelatinização (varredura de
tempo), o amido foi adicionado à água destilada e agitado por 30 minutos à temperatura
ambiente (25 ºC), não sendo previamente gelatinizado, pois para esses testes a
gelanitização ocorreu no próprio reômetro.

4.2.12.2 Curvas de Fluxo

As curvas de fluxo foram determinadas em diferentes temperaturas (10, 20, 30 e
40 ºC) para as amostras com concentração de 2, 5 e 6% (m/m) de amido. O
comportamento reológico dessas amostras foi determinado no intervalo de 0,01 a 100 s-1
em rampas ascendentes e descendentes. Os modelos reológicos (Tabela 2) foram
ajustados às curvas de fluxo (tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação)
utilizando o software Rheology Advantage Data Analysis V.5.3.1 (TA Instruments, New
Castle, EUA), para a determinação das propriedades reológicas. O efeito da temperatura
sobre essas propriedades foi avaliado pela modelo de Arrhenius (item 3.3.2).

4.2.12.3 Ensaios em cisalhamento oscilatório

O intervalo de viscoelasticidade linear (RVL) foi determinado pelo teste de
varredura de deformação no modo oscilatório do reômetro a 25 ºC. A frequência foi 1 Hz
e aumentou se a amplitude de 0,01 a 100%. Essa análise foi realizada, após a
gelatinização do amido para as amostras com diferentes concentrações (2, 5 e 6 g de
amido/ 100 g de amostra). No intervalo linear, os módulos elástico (G’) e de dissipação
(G”) são independentes da deformação oscilatória. Selecionou-se um valor dentro desse
intervalo para aplicar nos demais testes realizados em cisalhamento oscilatório.
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Os ensaios de varredura de frequência foram realizados a temperatura de 25 ºC
para as amostras com concentrações de 2, 5 e 6 g de amido/ 100 g de amostra. Fixou-se
um valor de deformação oscilatória na região de viscoelasticidade linear e foi feito uma
rampa ascendente de frequência de 0,01 a 10 Hz. As respostas desse teste foram os
módulos viscoelásticos (G’, G”), tangente do ângulo de fase (tan  = G”/G’) e viscosidade
complexa (*).
Nas análises de varredura de temperatura foram realizadas rampas de
aquecimento (30 a 90 oC) e de resfriamento (90 a 30 ºC), a taxa de 2 ºC/minuto, fixados a
frequência de 1 Hz e o valor da deformação oscilatória no intervalo de viscoelasticidade
linear. A temperatura de gelatinização foi obtida como o pico da primeira derivada da
curva de G’ em função da temperatura. Esse teste foi feito para as dispersões com
concentração de amido de 20% (m/m) e o valor da temperatura de gelatinização foi
comparada com o obtido na análise térmica (DSC).
A cinética de gelatinização (varredura de tempo) foi avaliada conforme descrito
por Albano (2012) para duas temperaturas (77,5 °C e 80 °C), que foram escolhidas após
análises das curvas obtidas por DSC. A frequência de oscilação de 0,1 Hz foi mantida
constante ao longo de um período de tempo de 0 a 30 minutos. Essa análise foi feita para
as dispersões com 6% de amido (m/m).

4. 2.13 Análises estatísticas

Os resultados obtidos na caracterização do amido (análises de composição
química, tamanho médio, propriedades térmicas e de pasta) foram analisados
estatisticamente pela ANOVA (análise de variância) e também a diferença entre as
médias pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5% (p < 0,05), utilizando-se o
programa SAS (versão 9.2). Os efeitos avaliados foram variedades de jaca e tratamentos
utilizados para a extração do amido.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMIDO DE SEMENTES DE JACA

5.1.1 Composição Química

O rendimento da semente de jaca em amido da variedade mole (ASJM) e da
variedade dura (ASJD) foi de 13,7  2,1 % para a extração com água, 11,4  1,9% e 12,8
 3,1% para as extrações com soluções de NaOH 0,05 M e 0,1 M, respectivamente. Não
houve diferença significativa (p<0,05) entre os rendimentos da semente de jaca em amido
para os métodos de extração diferentes. Comparando-se o rendimento de amido para
essa matéria prima com outras fontes, como as tuberosas, batata inglesa (18%), araruta
(8-16%), mandioquinha salsa (5-23%) (ROCHA et al., 2008), comumente utilizadas para
a obtenção de amido, o resultado obtido indicou o potencial industrial desta semente
como fonte de amido. Entretanto, alguns autores encontraram valores superiores de
rendimento para o amido de semente de jaca, em torno de 25-40% (BOBBIO et al.,
1978); 16,9% (KITTIPONGPATANA; KITTIPONGPATANA); 18,2% (TONGDANG, 2008).
Os valores da composição química dos amidos de sementes de jaca são
apresentados na Tabela 4. A umidade (em torno de 8% para a extração com água e 4%
para a extração com agente alcalino) está dentro das especificações de umidade (<14%)
recomendado para amidos comerciais (BRASIL, 1987). O amido é constituído
basicamente de carboidratos, porém existem alguns constituintes que estão presentes
em menores quantidades, como proteínas, lipídios e cinzas.
Observou-se na Tabela 4 que os teores de proteínas, lipídeos e amilose
diferiram significativamente (p<0,05) entre as variedades estudadas e também variaram
com o método de extração. O ASJD apresentou menor teor de amilose e, de maneira
geral, maiores conteúdos de proteínas e lipídeos. O método de extração com solvente
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álcali (NaOH) promoveu, como esperado, uma redução acentuada nos teores de
proteínas, lipídios e cinzas.

Tabela 4: Composição química (g/ 100 g de amostra seca) dos amidos de
sementes de jaca extraídos com diferentes solventes.
Solvente

Amostra

Lipídeos (%)

Cinzas (%)

Amilose (%)³

1,70 ± 0,05

B, a

0,20 ± 0,01

A, a

29,06 ± 0,12

A, b

A, a

2,05 ± 0,08

A, a

0,18 ± 0,02

A, a

24,15 ± 0,09

B, b

0,17 ± 0,05

B, b

0,89 ± 0,03

A, b

0,16 ± 0,02

A, b

29,48 ± 0,08

A, b

ASJD

0,31 ± 0,09

A, b

0,95 ± 0,09

A, b

0,11 ± 0,03

A, b

26,11 ± 0,21

B, a

ASJM

0,09 ± 0,01

B, c

0,66 ± 0,12

A, c

0,05 ± 0,01

A, c

32,08 ± 0,05

A, a

NaOH
0,1M

ASJD

0,16 ± 0,02

A, c

0,51 ± 0,12

A, c

0,05 ± 0,02

A, c

26,47 ± 0,04

B, a

ASJM1

0,56 ± 0,08

ASJD2

0,68 ± 0,05

NaOH

ASJM

0,05M

B, a

Proteínas (%)

Água

1

ASJM: amido de semente de jaca mole; ASJD: amido de semente de jaca dura; Médias 
2

3

desvio padrão (em base seca). ³ Teor de amilose expresso em: g/100 g de amido.
Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam que existe diferença significativa entre as
amostras (p<0,05) para a variedade, considerando o mesmo método de extração. Letras minúsculas
diferentes na mesma coluna indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05) para o
método de extração de uma mesma variedade.

Os conteúdos de lipídeo e proteínas encontrados para amido de semente de
jaca de ambas as variedades, extraídos com água (Tabela 4) foram ligeiramente
superiores aos reportados por Rengsutthi; Charoenrein (2011), para amido nativo de
sementes de jaca da Tailândia. Essa diferença pode ser explicada pela diferença no
clima, no solo e na variedade dos frutos estudados. Mukprasirt; Sajjaanantakul (2004)
encontraram teores de lipídeos e cinzas (0,9 e 0,16%, respectivamente) comparáveis aos
valores encontrados no presente trabalho (Tabela 4), porém, o conteúdo de proteína foi
inferior (0,81%).
Para outros tipos de amidos nativos de fontes não convencionais, como amido
de banana-da-terra, estudado por Pelissari et al. (2012), notou-se que os teores de
proteínas (0,97%), lipídeos (0,02%) e cinzas (0,03%) foram menores do que os valores
apresentados na Tabela 4 para a extração com água, enquanto que para amido de biri,
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analisado por Andrade-Mahecha et al. (2011), os valores desses componentes foram de
aproximadamente 0,6% de proteína; 0,15% de lipídeos e 0,53% de cinzas.
Na extração com NaOH 0,05 M, os teores de amilose aparente foram estimados
em 29% e 24% para os amidos de sementes de jaca das variedades mole e dura,
respectivamente (Tabela 4). Os ASJM e ASJD apresentaram teor de amilose aparente
comparável ao amido de milho e de inhame (24 e 29%, respectivamente) (RENGSUTTHI;
CHAROENREIN, 2011), muito utilizados em vários processos e produtos. Para o amido
de semente de jaca originário da Tailândia, esse conteúdo foi estimado em 32%
(RENGSUTTHI; CHAROENREIN, 2011), superior ao obtido nesse trabalho (Tabela 4).
Nos amidos de cevada (SCHIRMER et al., 2013) e painço (CHAO et al., 2014) foram
encontrados teores de amilose estimados em 25 e 21% respectivamente.
O aumento no teor de amilose aparente observado para a extração álcali pode
ser atribuído à despolimerização da amilopectina, formando cadeias curtas que se
assemelhavam à amilose. Esses resultados corroboraram com Kaur et al. (2011), que
estudaram a influência de tratamentos alcoólicos-alcalinos nas propriedades físicoquímicas do amido de sagu.
O teor de fósforo dos amidos não apresentou influência da variedade nem do
método de extração, uma vez que todas as amostras apresentaram o mesmo conteúdo
desse mineral (~0,05%).

5.1.2 Determinação dos parâmetros de cor

Os valores dos parâmetros a* e b* obtidos para os amidos de sementes de jaca,
assim como o índice de transparência (WI) estão apresentados no Apêndice A. A
luminosidade (L*) e a diferença total de cor (∆E*) dos amidos de sementes de jaca podem
ser observados na Tabela 5. A avaliação dos parâmetros de cor do amido de semente de
jaca mostrou que não houve influência significativa da variedade da fruta. Por outro lado,
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amostras mais claras foram obtidas para a extração alcalina, o que pôde ser observado
por um aumento na luminosidade (L*) e uma redução significativa (p<0,05) da diferença
total de cor (∆E*). Esse fato pode ser atribuído aos menores conteúdos de lipídeos,
proteínas e cinzas nos amidos obtidos por esse método. Valores similares de L* (~93)
foram reportados por Mukprasirt; Sajjaanantakul (2004) para amido de semente de jaca.

Tabela 5: Parâmetro de cor instrumental: luminosidade (L*) e diferença total de
cor (∆E*) para os amidos de sementes de jaca extraídos com diferentes solventes.
∆E*

L*
Solvente
ASJM

1

2

ASJD

ASJM

ASJD

Água

92,02 ± 0,12

B, c

92,41 ± 0,02

A, b

6,04 ± 0,09

A, a

6,19 ± 0,05

A, a

NaOH 0,05 M

93,86 ± 0,02

A, b

93,90 ± 0,04

A, a

5,84 ± 0,03

A, a

5,83 ± 0,01

A, b

NaOH 0,1 M

94,03 ± 0,03

A, a

94,05 ± 0,03

A, a

5,13 ± 0,06

A, b

5,18 ± 0,07

A, c

1

2

ASJM: amido de semente de jaca mole; ASJD: amido de semente de jaca dura; Médias

seguidas de desvio padrão (n=3).
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha, para um mesmo parâmetro, e letras minúsculas
diferentes na mesma coluna indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05),

De maneira geral, os valores de L* e ∆E* indicaram que os amidos de sementes
de jaca apresentaram coloração clara, podendo ser aplicados em produtos alimentícios
com coloração uniforme, assim como sorvetes, sucos e doces (PELISSARI et al., 2012).

5.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As micrografias dos amidos de sementes de jaca são apresentadas na Figura 9.
Não foi observada diferença na morfologia dos amidos obtidos das duas variedades,
porém os materiais extraídos com água apresentaram, de maneira geral, grânulos
arredondados, lisos e em forma de sino, enquanto os amidos obtidos com solução de
NaOH tiveram o formato do grânulo menos arredondados e mais truncados.
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Figura 9: Micrografias de amidos de sementes de jaca das variedades mole (a, b, c) e dura (d, e, f) extraídos com água (a, d), NaOH
0,05 M (b, e) e NaOH 0,1 M (c, f).

65
Nessa figura, observaram-se algumas partículas pequenas com aparência de
grânulos quebrados, que foram inicialmente atribuídas ao processo de extração do
amido. Entretanto, partículas semelhantes a estas foram reportadas por outros autores,
podendo se tratar de uma particularidade que ocorre no processo de formação do amido
na semente da jaca (KITTIPONGPATANA; KITTIPONGPATANA, 2011; OATES;
POWELL, 1996).
Os resultados obtidos para os amidos de sementes de jaca estão de acordo
com as microestruturas obtidas por Bobbio et al. (1978); Tulyathan et al. (2002);
Tongdang (2008) e Madruga et al. (2014). Os grânulos de amido nativo podem ser
reconhecidos por seus formatos, tamanhos, posições do hilo e temperatura de
gelatinização (BOBBIO et al., 1978; ALBUQUERQUE, 2011).

5.1.4 Distribuição do tamanho de partículas

Os amidos de semente de jaca de ambas as variedades apresentaram
distribuição do tamanho de partículas monomodal (Figura 10). Foi possível notar que não
houve grande influência da variedade da jaca na distribuição de tamanho dos grânulos de
amido, porém, a extração com solvente NaOH reduziu a distribuição dos tamanhos dos
grânulos, aumentando a uniformidade da amostra.
Pós muito finos, característicos do amido obtido nesse trabalho, tendem a
formar mais aglomerados, dificultando a dispersão e consequentemente a análise do
tamanho das partículas, por isso foi necessária a utilização do ultrassom nessa
determinação.
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Figura 10: Distribuição do tamanho de partículas dos amidos de sementes de
jaca das variedades mole (a) e jaca dura (b) para diferentes métodos de extração: Água
(

); NaOH 0,05 M (

) e NaOH 0,1 M (

).

Fonte: Própria.

O intervalo de distribuição do tamanho em função do volume e os diâmetros
médios dos grânulos de amido, calculados com base no diâmetro de Brouckère (D 4,3),
estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Distribuição do tamanho e diâmetro médio dos grânulos de amido da
semente de jaca das variedades mole e dura em diferentes condições de extração.
Solvente:

Tamanhos médios (µm)

Diâmetro médio (µm)

ASJM

ASJD

ASJM

ASJD

Água

7 – 14

7 – 16

10,5 ± 0,17 B, a

11,1 ± 0,19 A, a

NaOH 0,05 M

4 – 11

4 – 11

7,11 ± 0,12 A, b

7,09 ± 0,05 A, b

NaOH 0,1 M

4 – 11

4 – 11

6,42 ± 0,08 B, c

6,97 ± 0,14 A, b

Letras maiúsculas iguais em uma mesma linha indica que não existe diferença significativa entre as
variedades (p < 0,05) para a mesma extração. Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna indica que não existe
diferença significativa (p < 0,05).
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A diminuição na distribuição de tamanho dos amidos extraídos com NaOH pode
estar relacionada com a remoção de proteínas que possivelmente estavam aderidas aos
grânulos de amido. Além disso, como pôde ser observada na Figura 10, a extração por
esse método apresentou grânulos mais dispersos ou com menos aglomerados, reduzindo
possíveis erros na medida do tamanho desse material.
Para o amido de semente de jaca, foram encontrados na literatura valores de
diâmetro médio em torno de 10 µm (RENGSUTTHI; CHAROENREIN, 2011; MADRUGA
et al., 2014) e faixas de distribuição do tamanho de partículas de 7-11 µm (Bobbio et al.,
1978) e de 3-18 µm (MUKPRASIRT; SAJJAANANTAKUL, 2004), similares aos
reportados na Tabela 6 para a extração com água.
O tamanho das partículas de amido exerce influência nas suas propriedades
funcionais, como poder de inchamento e propriedades de pasta, sendo que grânulos
menores apresentam maior temperatura de pasta, pois são mais resistentes à quebra e à
perda da ordem molecular (DREHER; BERRY, 1983).

5.1.5 Difração de Raios-X

Os amidos de sementes de jaca apresentaram os picos de Bragg mais intensos,
posicionados em 2θ = 15, 17, 18 e 23º e foram caracterizados com padrão de
cristalinidade do tipo A (Figura 11). A cristalinidade tipo A é descrita como uma unidade
celular monocíclica altamente condensada e cristalina, onde resíduos de glicose de duas
cadeias no sentido anti-horário abrigam quatro moléculas de água entre as duplas hélices
(TESTER; KARKALAS, 2004).
Esse comportamento também foi observado por Kittipongpatana; Kittipongpatana
(2011) e Rengsutthi; Charoenrein (2011) para amido de semente de jaca. A difração de
raios-X para os amidos de sementes de jaca foi realizada para avaliar a presença e as
características das estruturas cristalinas dos grânulos.
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Figura 11: Difratogramas de raios-X de amidos de sementes de jaca das
variedades mole (a) e dura (b), para diferentes métodos de extração : água e solução
NaOH (0,05 M e 0,1 M).

Fonte: Própria.

A difração de raios-X mostra a natureza das estruturas moleculares de duplas
hélices regularmente repetidas, mas não detecta irregularidades no empacotamento das
estruturas (KARIM et al., 2000).
Na Figura 11, foi notada uma redução do pico de intensidade para os amidos
obtidos pela extração alcalina, que pode estar relacionada com o rompimento da lamela
cristalina, levando a uma destruição dos cristais do amido (CARDOSO et al., 2006).
Segundo Tester; Karkalas (2004), as duplas hélices dentro das duas formas
polimórficas, A e B, são essencialmente idênticas com relação à estrutura helicoidal.
Contudo, o empacotamento dessas duplas hélices na cristalinidade do tipo A é mais
denso, mostrando uma estrutura mais compacta com baixo teor de água, enquanto para
a cristalinidade do tipo B o empacotamento é mais aberto, e a estrutura contém um
núcleo helicoidal hidratado, contendo 36 moléculas de água (Figura 12).
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Figura 12: Cristalinidade do tipo A e B da amilopectina.

Fonte : Tester ; Karkalas (2004).

Na Tabela 7 são apresentados os índices de cristalinidade dos amidos de
sementes de jaca. Os ASJD apresentaram maiores índices de cristalinidade que os
ASJM, o que pode estar relacionado com o teor de amilose (Tabela 4), uma vez que esse
parâmetro é inversamente relacionado com a cristalinidade. Esta estrutura cristalina
depende do tipo e grau de associação intermolecular existente entre os componentes do
amido (SINGH et al., 2003). Outro fator que pode influenciar na cristalinidade é o
tamanho médio das cadeias de amilopectina.

Tabela 7: Índice de cristalinidade dos amidos de sementes de jaca (ASJM e
ASJD) extraídos com diferentes solventes.

Solvente

Cristalinidade (%)
ASJM

ASJD

Água

37,02 ± 0,19

B, a

39,54 ± 0,47

A, a

NaOH 0,05 M

24,18 ± 0,51

B, b

16,92 ± 0,83

A, b

NaOH 0,1 M

17,33 ± 0,62

B, c

18,40 ± 0,11

A, c

Letras maiúsculas iguais em uma mesma linha e letras minúsculas iguais em uma mesma coluna indicam
que não existem diferenças significativas (p < 0,05) entre as amostras.
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Na Tabela 7, observou-se que a concentração do solvente NaOH reduziu
significativamente a cristalinidade dos amidos de sementes de jaca, o que pode ser
justificado pelo contato do NaOH com os grânulos de amido, que contribuiu para a
dissociação das ligações de hidrogênio da amilopectina, que são responsáveis por
manter a cristalinidade na lamela, e consequentemente promovem a redução da ordem
lamelar (TAKO; HIZUKURI, 2002). Nessa tabela, ainda foi possível observar que o
aumento na concentração de NaOH promoveu uma redução na cristalinidade de 36 e
33% para o ASJM e ASJD, respectivamente.
Cardoso et al. (2007) estudaram a influência da concentração de agentes
alcalinos na gelatinização de amido de arroz, e observaram, também, uma redução do
índice de cristalinidade com a adição de NaOH nas concentrações de 0,24 e 0,30%,
sugerindo que houve perda na estrutura dos grânulos.

5.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS E TÉRMICAS DAS
DISPERSÕES DE AMIDO DE SEMENTES DE JACA

5.2.1 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

As curvas de fluxo de calor obtidas das análises de calorimetria diferencial de
varredura são apresentadas na Figura 13. Para algumas amostras foi possível observar a
presença de um ombro nas curvas de fluxo de calor, o que poderia estar associado à
formação de complexo amilose-lipídeo. As temperaturas de transição e entalpias para os
processos de gelatinização e retrogradação estão apresentadas na Tabela 8. Foi possível
observar que os valores de temperatura de gelatinização foram relativamente altos (70 81 °C), quando comparados aos amidos nativos de fontes tradicionais (Tabela 2),
podendo ser considerados amidos com alta estabilidade térmica.
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Figura 13: Curvas de fluxo de calor obtidas das análises de calorimetria
diferencial de varredura (DSC) para os amidos de sementes de jaca das variedades mole
(a) e dura (b).
a)

b)
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Uma possível explicação para as altas temperaturas de gelatinização do amido
de semente de jaca é o padrão de cristalinidade do tipo A, que apresenta empacotamento
mais denso das duplas hélices, sendo necessárias maiores temperaturas para o
rompimento das mesmas (TESTER; KARKALAS, 2004), bem como o pequeno tamanho
desses grânulos. Além disso, a presença de complexos de amilose-lipídio pode aumentar
a temperatura de pico (TP).

Tabela 8: Propriedades térmicas de gelatinização e retrogradação dos ASJM e
ASJD, isolados com diferentes solventes.

Gelatinização

Parâmetro

TO (oC)
o

TP ( C)
ΔH (J.g-1)³
o

Retrogradação

TO ( C)
o

TP ( C)
-1

ΔH (J.g )

RR (%)

Amostra

Solvente
Água

NaOH 0,05 M

NaOH 0,1 M

ASJM

69,76 ± 0,06

B, b

78,69 ± 0,07

A, a

71,39 ± 0,14

B, b

ASJD

73,76 ± 0,49

A, a

74,54 ± 0,19

B, a

73,90 ± 0,45

A, a

ASJM

74,29 ± 0,09

B, b

81,02 ± 0,14

A, a

75,99 ± 0,03

B, b

ASJD

78,21 ± 0,26

A, a

76,88 ± 0,14

B, b

76,82 ± 0,05

A, b

A, a, b

12,71 ± 1,81

A, b

15,37 ± 0,81

A, a

14,42 ± 0,62

A, a

13,23 ± 1,03

B, a

A, a, b

35,79 ± 0,96

B, b

ASJM

14,42 ± 0,25

ASJD

15,66 ± 3,13

A, a

ASJM

45,81 ± 0,54

A, a

ASJD

41,08 ± 3,26

A, a

35,36 ± 1,46

A, b

45,54 ± 2,86

A, a

ASJM

60,37 ± 2,45

A, a

52,25 ± 0,16

A, b

49,18 ± 2,41

B, b

ASJD

59,11 ± 6,04

A, a

51,62 ± 3,87

A, b

61,15 ± 0,47

A, a

ASJM

5,02 ± 0,10

A, c

6,65 ± 1,05

A, b

9,89 ± 0,80

A, a

ASJD

5,86 ± 0,26

A, b

7,46 ± 1,18

A, a

5,92 ± 0,17

B, b

38,06 ± 7,01

ASJM

34,8

52,3

64,3

ASJD

37,4

51,7

44,7

Valores apresentados como média  desvio padrão,
Letras maiúsculas iguais na coluna dentro de cada parâmetro avaliado e minúsculas iguais na
linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
³ Resultados expressos em J / g de amido (base seca).
To = temperatura inicial; Tp = temperatura de pico; H = variação de entalpia, RR retrogradação
relativa (Hret/Hgel)*100)
1

2

Os valores de temperatura de gelatinização diferiram significativamente em
função da variedade. Para as extrações com água e NaOH 0,1 M, os ASJD apresentaram
maiores temperaturas de gelatinização do que o ASJM. A diferença na temperatura de
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gelatinização do amido das variedades mole e dura pode indicar diferença na perfeição
dos cristais de amido, quanto mais perfeitos os cristais, maior a temperatura de
gelatinização, e também pode ser influenciada pelo tamanho das cadeias de amilopectina
(MUKPRASIRT; SAJJAANANTAKUL, 2004). Madrigal-Aldana et al. (2011) obtiveram
valores de 72 a 77 °C (TO e TP) para o amido de semente de jaca.
Para o ASJM a temperatura de gelatinização foi, de maneira geral, maior para a
extração com NaOH. Esse aumento na temperatura de gelatinização pode ser explicado
por um rearranjo das cadeias poliméricas em uma conformação mais estável, e também
foi observado por Nadiha et al. (2010), para amido de sagu, milho e batata, quando
tratados com álcali.
Por outro lado, para o ASJD observou-se que não houve diferença significativa
na temperatura inicial com relação ao solvente utilizado na extração, diferentemente da
temperatura de pico, que diminuiu com a extração com NaOH, que pode ter causado
rompimentos na região amorfa, reduzindo a habilidade dos íons OH – de interagirem com
os grupos hidroxila, resultando em temperaturas de gelatinização menores (NADIHA et
al., 2010).
A entalpia de gelatinização fornece uma medida global da cristalinidade e é um
indicador da perda da ordem molecular, que acontece na gelatinização. A variação na
entalpia pode ser atribuída às modificações internas dos grânulos de amido. O solvente
alcalino usado na extração do amido pode dissociar ligações de hidrogênio
intermoleculares na amilopectina, diminuindo a entalpia de gelatinização do amido
(DONALD et al., 2001), no entanto para o amido de semente de jaca não foi verificada
variação significativa na entalpia com a extração alcalina.
Na caracterização do amido de semente de jaca, foram encontrados valores de
entalpia similares, em torno de 14 kJ/g e ligeiramente inferiores, em torno de 7,5 kJ/g nos
trabalhos de desenvolvidos por Madrigal-Aldana et al. (2011) e Mukprasirt; Sajjaanantakul
(2004), respectivamente. Madruga et al. (2014) também verificaram a influência da
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variedade da jaca nas temperaturas e entalpias de gelatinização e obtiveram valores
inferiores aos encontrados no presente trabalho (Tabela 8).
A tendência à retrogradação do amido de sementes de jaca foi determinada por
calorimetria diferencial de varredura, após armazenamento da amostra por 14 dias à
temperatura de 4 oC. Existe uma dependência da recristalização do polímero com a sua
temperatura de armazenamento, sendo que quanto mais baixa a temperatura de
armazenamento, menos perfeito será o cristal formado, resultando em temperaturas de
fusão menores (KARIM et al., 2000).
As propriedades térmicas (TO, TP e ∆H) de todos os amidos após a
retrogradação foram menores quando comparados ao processo de gelatinização (Tabela
8). As temperaturas menores encontradas para os amidos retrogradados sugerem que foi
formada uma estrutura com pouca estabilidade, que não necessita de altas temperaturas
para a fusão desse material, e ainda, que a retrogradação resultou em forma cristalinas
diferentes daquelas presentes no amido nativo (KARIM, et al., 2000). O mesmo
comportamento foi reportado por (MADRIGAL-LADANA, 2011) para o amido de semente
de jaca. No caso do amido retrogradado, o valor de ∆H fornece uma medida quantitativa
da transformação de energia que ocorre durante a fusão da amilopectina recristalizada
(KARIM et al., 2000).
A extração com solvente alcalino ocasionou um aumento para os valores de
entalpia de retrogradação para uma mesma variedade, o que pode ser atribuído a um
rearranjo das moléculas de amilopectina em tamanhos ideais de recristalização,
sugerindo a degradação dos grânulos de amido, que ocorreu principalmente nas
moléculas de amilopectina.
Na Tabela 8 observou-se que a tendência à retrogradação foi maior para os
amidos obtidos pela extração com NaOH. No entanto, não foi possível observar
comportamento dependente da concentração de NaOH para o ASJD, por outro lado, para

75
o ASJM observou-se um aumento na tendência à retrogradação com o aumento da
concentração de NaOH.

5.2.2 Propriedades de pasta (RVA)

Os parâmetros obtidos na avaliação das propriedades de pasta dos amidos
podem ser observados na Tabela 9. Os perfis obtidos no RVA dos amidos de ambas as
variedades de jaca foram similares independentemente do método de extração (Apêndice
B). Foi possível observar que, com o aumento da temperatura ocorreu uma mudança na
textura do material, a temperatura de gelatinização foi atingida e formou-se uma pasta,
cuja viscosidade foi maior, devido ao intumescimento dos grânulos. Segundo Rengsutthi;
Charoenrein (2011), a temperatura na qual os grânulos começam a intumescer é
denominada temperatura de pasta. Para esses autores, a temperatura de pasta do amido
de semente de jaca foi de 81 oC, o que corroborou com a temperatura de pasta obtida
para as amostras de ASJD (Tabela 9). Os valores obtidos para essa temperatura por
Madruga et al. (2014) foram de 83 e 82 °C para os amidos de sementes de jaca mole e
dura, respectivamente
A temperatura de pasta está relacionada com a expansão dos grânulos de
amido, que ocorre com a ruptura da região cristalina e para os amidos de sementes de
jaca, essa temperatura foi maior do que a temperatura de gelatinização avaliada pelo
DSC (Tabela 8).
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Tabela 9: Propriedades de pasta dos amidos de sementes de jaca (ASJM e ASJD), extraídos com diferentes solventes.
Parâmetro
o

Tpasta ( C)

Viscosidade máxima (cP)

Viscosidade mínima (cP)

Viscosidade final (cP)

Breakdown ou quebra (cP)

Setback (cP)

Tempo de pico (min)

Solvente

Amostras

Água

ASJM

84,60± 0,48

NaOH 0,05 M
A, a

77,90 ± 0,35

NaOH 0,1 M

B, c

80,05 ± 0,01 A, b

ASJD

81,60 ± 1,43 B, a, b

82,75 ± 0,42 A, a

80,47 ± 0,03 A, b

ASJM

2666,3 ± 18,6 B, a

2401,5 ± 5,0 A, b

2442,0 ± 43,8 A, b

ASJD

3373,3 ± 92,1 A, a

2409,0 ± 32,5 A, b

2362,0 ± 21,2 A, b

ASJM

1918,7 ± 41,4 B, a

1583,5 ± 12,0 B, b

1837,5 ± 102,5 A, a

ASJD

2510,7 ± 95,4 A, a

1723,0 ± 33,9 A, b

1513,0 ± 39,6 B, c

ASJM

3517,7 ± 26,3 B, b

3327,5 ± 9,2 A, c

3820,0 ± 19,8 A, a

ASJD

4412,3 ± 143,2 A, a

3447,5 ± 64,4 A, b

3497,5 ± 13,4 A, b

ASJM

747,7 ± 45,3 A, a

818,0 ± 17,0 A, a

604,5 ± 58,7 B, b

ASJD

862,7 ± 92,6 A, a

686,0 ± 1,4 B, b

850,0 ± 60,8 A, a

ASJM

1599,0 ± 32,6 B, c

1744,0 ± 21,21 A, b

1982,5 ± 122,3 A, a

ASJD

1901,7 ± 155,2 A, a

1724,5 ± 30,40 A, b

1984,5 ± 26,7A, a

ASJM

4,86 ± 0,07 B, c

7,27 ± 0,01 A, b

7,80 ± 0,01 A, a

ASJD

5,06 ± 0,07 A, c

7,83 ± 0,05 A, b

7,96 ± 0,05 A, a

1

Valores apresentados como média  desvio padrão,

2

Letras maiúsculas iguais na coluna dentro de cada parâmetro avaliado e minúsculas iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

To = temperatura inicial; Tp = temperatura de pico; Tf = temperatura final, H = variação de entalpia, RR retrogradação relativa ((Hgel/Hret)*100)
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Os valores de pico de viscosidade foram influenciados (p<0,05) pela variedade, sendo
superiores para os ASJD obtidos pela extração com água, o que sugere menor rigidez
desses grânulos. A viscosidade máxima (ou viscosidade de pico) obtida para os amidos
de sementes de jaca no presente trabalho foi superior aos resultados obtidos por
Madruga et al. (2014), que encontraram valores de viscosidade máxima em torno de
2600 cp e 1700 cp para amidos de sementes de jaca dura e mole, respectivamente. Os
grânulos de amido com alta viscosidade de pico possuem forças coesivas mais fracas e
se desintegram mais facilmente.
O NaOH utilizado na extração do amido de sementes de jaca diminuiu os
valores de pico de viscosidade, o que sugere que os grânulos não foram capazes de
manter sua estrutura rígida (KARIM et al., 2007). Uma diminuição no pico de viscosidade
também foi reportada por Nadiha et al. (2010) para amido de sagu obtido com tratamento
alcalino em relação ao amido não tratado.
Os valores de breakdown foram superiores para o ASJD em relação ao ASJM,
quando a extração foi feita com água ou com NaOH 0,1 M. Os amidos extraídos com
NaOH 0,1 M apresentaram redução nesses valores, sugerindo um grânulo mais estável,
com menor propensão a perder a viscosidade com o cisalhamento, pois apresentaram
menor inchamento (MISTRY; ECKHOFF, 1992).
O setback obtido nas análises de propriedades de pasta está mais relacionado
com a tendência à retrogradação da amilose (KARIM et al., 2000). Os ASJM extraídos
com NaOH apresentaram aumento nos valores de setback, ou tendência à
retrogradação, o que pode estar relacionado com o maior teor de amilose encontrado
para esses amidos ou possivelmente com o grau de polimerização (NADIHA et al., 2010;
KARIM et al., 2007), e está de acordo com os resultados obtidos pela análise de
calorimetria diferencial de varredura (DSC) (Tabela 8). Para o amido de sementes de jaca
dura não foi possível definir uma tendência à retrogradação (setback) em função do
aumento da concentração de NaOH.
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5.2.3 Poder de inchamento e índice de solubilidade

O poder de inchamento e o índice de solubilidade dos amidos de sementes de
jaca são apresentados nas Figuras 14 e 15, respectivamente. Foi possível observar
nessas figuras que quase não houve variação no poder de inchamento e no índice de
solubilidade das amostras até a temperatura de 70 °C. A partir dessa temperatura, notouse um aumento considerável dessas propriedades, o que era esperado, pois os valores
de TO obtidos por DSC estão na faixa de 70 a 79 °C. O comportamento similar do poder
de inchamento e do índice de solubilidade pode estar relacionado com o fato de ambos
dependerem do arranjo das moléculas de amilose e amilopectina (BARBOSA, 2013).
Em temperaturas maiores que 70 °C, o ASJD apresentou valores de poder de
inchamento e índice de solubilidade maiores do que o ASJM, indicando a influência da
variedade nesse parâmetro (p<0,05). O ASJM apresentou maior teor de amilose, e
geralmente, esses amidos apresentam-se mais compactos, tornando mais difícil a
exsudação dessa amilose dos grânulos inchados, favorecendo a diminuição da
solubilidade (PELISSARI et al., 2012; SASAKI, 2000), o que está de acordo com os
resultados obtidos (Figura 15).
O poder de inchamento evidencia as ligações dentro dos grânulos. A força e o
caráter da rede de micela dentro do grânulo são os maiores fatores responsáveis pelo
controle do comportamento do poder de expansão de um amido. Portanto, um amido
altamente associado a uma estrutura de micela extensa e fortemente ligada seria
relativamente resistente ao inchamento (STONE; LORENZ, 1984).
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Figura 14: Poder de inchamento dos amidos de semente de jaca das
variedades: (a) mole e (b) dura, extraídos com diferentes solventes: água (
0,05 M (

) e NaOH 0,1 M (

), NaOH

).

a, b, c
c, b, a

a, b, c
a, a, a

a, a, a

b, a, a

a, b, b

a, a, a

a, b, b

a, b, c

Letras minúsculas iguais para uma mesma temperatura não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

Figura 15: Índice de solubilidade dos amidos de semente de jaca das
variedades: (a) mole e (b) dura, extraídos com diferentes solventes: água (
0,05 M (

) e NaOH 0,1 M (

), NaOH

).

a, b, c
a, c, b

c, b, a

c, b, a
c, b, a

c, b, a

c, b, a

c, b, a

c, b, a

c, b, a

Letras minúsculas iguais para uma mesma temperatura não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

Albuquerque (2011) observou que o amido de sementes de jaca apresentou um
aumento mais acentuado no poder de inchamento e índice de solubilidade a partir da
temperatura de 75 °C, o que está de acordo com os resultados apresentados nas Figuras
14 e 15. Por outro lado, Pelissari et al. (2012) e Tongdang (2008), observaram um
aumento significativo do poder de inchamento e do índice de solubilidade, ocorrido em
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torno de 65oC para amido de banana-da-terra e amido de sementes de jaca,
respectivamente.
Para o amido de semente de jaca da variedade dura, a extração com NaOH
ocasionou, de maneira geral, uma diminuição nos valores de inchamento. Possivelmente
os grânulos estavam mais propensos à ruptura e com o aumento da temperatura (80; 90
°C), a região amorfa se rompeu, enfraquecendo a estrutura granular e resultando em
valores menores de inchamento.
A 90 °C, os índices de solubilidade foram menores para os amidos extraídos
com solução alcalina. Outros fatores que podem influenciar no poder de inchamento e no
índice de solubilidade dos amidos são a relação amilose/amilopectina, o tamanho, grau e
comprimento de ramificações e a compactação dos grânulos (DENARDIN; SILVA, 2009).

5.3

CARACTERIZAÇÃO

REOLÓGICA

DOS

GÉIS/DISPERSÕES

DOS

AMIDOS

As medidas reológicas para a determinação da curva de escoamento são
realizadas para analisar a performance de amidos e/ou produtos elaborados com amido
como agentes espessantes e também para conhecer o comportamento reológico e as
propriedades reológicas desses sistemas nos projetos de equipamentos, tubulações e/ou
durante o processamento. As análises oscilatórias podem ser usadas para entender a
estrutura das suspensões e/ou géis de amido em função de diferentes tratamentos.

5.3.1 Estado Estacionário

As amostras com concentrações de 5 e 6% de amido apresentaram
comportamento tixotrópico, conforme exemplificado na Figura 16. Esse comportamento
deve-se à quebra de estrutura com o tempo de aplicação do cisalhamento, evidenciado
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pela diferença existente entre as áreas das curvas de escoamento obtidas em rampa
ascendente (rampa 1) e descendente (rampa 2). A maior tixotropia foi das amostras com
concentração de 6% (m/m) de ASJD a 10 °C (Apêndice C). De maneira geral, pode se
observar que as amostras a 10 °C apresentaram maiores valores de tixotropia que pode
ser associado a uma taxa mais rápida de recristalização da amilose.
Naguyen et al. (1998) estudaram o comportamento reológico de amidos de
milho ceroso e normal, e relataram que a amilose lixiviada forma uma fase contínua em
que os grânulos inchados são constituídos principalmente de amilopectina e que com o
resfriamento, as moléculas de amilose são induzidas à retrogradação, onde as moléculas
se alinham e formam associações por pontes, induzindo a formação de agregados.
O efeito da temperatura no intervalo de 20 a 40 °C sobre a tixotropia das
dispersões e/ou géis de amido foi dependente da concentração de amido e do método de
extração. Na concentração de 2% (m/m), os valores de tixotropia foram baixos (8 -12
Pa/s) e praticamente se mantiveram constantes com a temperatura, independentemente
do método de extração. Para as amostras com 5 e 6 % de amido, foi observada, de
maneira geral, uma tendência de redução dos valores de tixotropia com o aumento da
temperatura, sendo que o amido obtido pelo método de extração alcalina apresentou
maior tixotropia que os amidos extraídos com água. O comportamento reológico das
dispersões e/ou géis de amido estão relacionados com a matriz de amilose, o volume dos
grânulos remanescentes nos sistemas gelatinizados e também com as suas interações
(MORRIS, 1990). O comportamento tixotrópico, geralmente, é apresentado por sistemas
heterogêneos que contém uma fase dispersa. Nos sistemas em que as partículas ou
moléculas são ligadas entre si por forças fracas, essas ligações podem ser facilmente
rompidas quando as forças hidrodinâmicas durante o cisalhamento são altas, resultando
na redução do tamanho das unidades estruturais que, por sua vez, oferecem menor
resistência ao fluxo durante o cisalhamento (RAO, 1999).
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Figura 16 : Curvas de fluxo das rampas de taxa de deformação ascendente
(símbolos fechados) e descendente (símbolos abertos) para as amostras de ASJM
(esquerda) e ASJD (direita) nas concentrações de 2% (a, b); 5% (c, d); 6% (e, f),
respectivamente, para as extrações com água (

) e com NaOH 0,1 M (■), para as

temperaturas: 10 °C (preto) e 40 °C (laranja).
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Albano (2012), Guerreiro e Florencia (2009) e Tárrega et al. (2005) observaram
comportamento tixotrópico para géis de amido de mandioquinha salsa (concentração de
amido 2 – 10%, m/m), mandioca e amaranto (concentração de amido 5%, m/m) e amidos
de

milho

e

mandioca

modificados

(concentração

de

amido

de

4%,

m/m),

respectivamente.
O comportamento reopético ou anti-tixotrópico foi observado para géis de amido
extraídos com NaOH 0,05 M na concentração de 5%, para as temperaturas de 30 °C,
para o ASJM, e 20 °C no ASJD; e na concentração de 6%, para a temperatura de 40 °C,
para o ASJM, e uma possível explicação é a formação de estruturas no sistema com o
tempo de cisalhamento. Essa reestruturação em géis de amido com o tempo de
cisalhamento foi observada por Rao et al. (1997) para dispersões de amido de milho
ceroso modificado (2,6%) a 20 ºC e também por Pereira (2004), para géis de amaranto
nas concentrações de 10 e 15% (m/m).
O conhecimento do comportamento reológico de sistemas amiláceos em função
do tempo (tixotrópico ou anti-tixotrópico) é importante para a determinação da
viscosidade em processos de mistura, escoamento em tubulações, centrífugas, onde a
história (ou tempo) do escoamento altera a viscosidade desses produtos.
Os géis com concentração de 6% apresentaram um pico em baixas taxas de
deformação (rampa 1, referente ao primeiro ciclo de cisalhamento) denominado
overshoot (Figura 16). Quando uma taxa de deformação é subitamente imposta a um
fluido viscoelástico em repouso, a tensão de cisalhamento antes de atingir o estado
estacionário apresenta um pico inicial, que representa o rompimento da estrutura elástica
do material viscoelástico (STEFFE, 1996).
As curvas de escoamento descendentes obtidas na caracterização das
dispersões e/ou géis de amido em estado estacionário são apresentadas na Figura 17.
Para todas as amostras, a tensão de cisalhamento diminuiu com o aumento da
temperatura.
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Figura 17: Curvas de escoamento descendentes das amostras de ASJM à
esquerda e ASJD à direita, nas concentrações de 2% (a, b), 5% (c, d) e 6% (e, f).
Símbolos fechados representam a extração com água e símbolos abertos representam a
extração com NaOH 0,1 M, para as temperaturas: 10 °C (preto), 20 °C (roxo), 30 °C
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Os géis com 5 e 6% (m/m) de amido, extraídos com solução alcalina,
apresentaram maiores valores de tensão de cisalhamento, independentemente da
variedade de jaca. O aumento nos valores de tensão de cisalhamento sugere que as
moléculas de amilopectina podem ter sido quebradas em cadeias menores e, junto com
fragmentos de grânulos formaram um emaranhado mais firme. Esse resultado está de
acordo com os reportados na determinação de amilose aparente (Tabela 4) e também
para a microscopia (Figura 9).
As curvas de viscosidade aparente em função da taxa de deformação são
apresentadas na Figura 18. Todas as amostras apresentam comportamento não
newtoniano, do tipo pseudoplástico, caracterizado pela redução da viscosidade aparente
em função do aumento da taxa de deformação. No entanto, para a concentração de 2%
(m/m) de amido (Figuras 18 a; b) a pseudoplasticidade é menor comparada com as
outras concentrações. Esse comportamento pode ser explicado pela fração volumétrica
de amilose e pelas interações inter e intramoleculares, que não são suficientes para a
formação de uma estrutura interna resistente ao cisalhamento. O comportamento
reológico de géis de amido depende da concentração da solução, do volume
hidrodinâmico efetivo e da rigidez dos grânulos (NAGUYEN et al.,1998).
Guerreiro; Florência (2009) observaram comportamento pseudoplástico para
géis de amido de mandioca e de amaranto (5 % de amido). Esse comportamento também
foi obtido por Albano et al., (2012), para géis de mandioquinha salsa (2-10% de amido) e
Mishra; Rai (2006), para géis de milho, batata e mandioca (5% de amido).
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Figura 18: Curvas de viscosidade aparente das amostrasde ASJM à esquerda e
ASJD à direita, nas concentrações de 2% (a, b), 5% (c, d) e 6% (e, f). Símbolos fechados
representam a extração com água e símbolos abertos representam a extração com
NaOH 0,1 M, para as temperaturas: 10 °C (preto) e 40 °C (laranja).
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A viscosidade aparente aumentou com o aumento da concentração de amido
(Figura 18), e pode ser explicada por dois fatores, sendo que o primeiro está relacionado
com a redução de solvente para a lubrificação intermolecular, de tal forma que o atrito
aumenta e o outro fator, está relacionado à formação de hidratos pelos íons e moléculas,
que em altas concentrações, o solvente deixa de ser suficiente para saturar todas as
moléculas e as mesmas começam a formar agregados (TELIS-ROMERO, 1992). A
formação de agregados é muito maior para a concentração de 6%, quando comparada
aos géis de amido de semente de jaca com 5 %.
Bhandari et al. (2002) relataram que na presença de cadeias emaranhadas, a
viscosidade permanece constante, ou pode diminuir levemente a baixas taxas de
deformação. A medida que a taxa de deformação aumenta progressivamente, o arranjo
(ou emaranhado) das moléculas começa a se desfazer e a resistência intermolecular ao
escoamento diminui, isto é, o tempo necessário para as associações entre as cadeias
para a formação do emaranhado é maior que a taxa de rompimentos dos embaraços
existentes. Por outro lado, moléculas altamente solvatadas ou partículas presentes na
dispersão podem ser progressivamente deformadas com o aumento da taxa de
deformação

causando

uma

redução

no

efetivo

tamanho

das

partículas

e,

consequentemente, uma redução da viscosidade aparente.
Nas Figuras 16, 17 e 18 as curvas referentes à extração do amido com solvente
NaOH 0,05 M não foram apresentadas, pois apresentam a mesma tendência para os
amidos extraídos com NaOH NaOH 0,1 M.
No ajuste do modelo matemático aos dados experimentais, foi selecionada a
curva descendente de escoamento. O modelo Lei da Potência foi ajustado aos pontos
experimentais para as amostras com 2% e 5% de amido de sementes de jaca, com
exceção dos géis com 5% de ASJM, que foram obtidos pela extração alcalina, para essas
amostras e para os géis com concentração de 6% o modelo Hershel-Bulkley foi
considerado o melhor ajuste. O coeficiente de correlação (R2) ficou acima de 0,99 para
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todas as amostras, indicando que os modelos usados foram representativos do
comportamento reológico dessas dispersões. Os parâmetros reológicos estimados pelos
modelos Lei da Potência e Hershel-Bulkley para o ASJM e ASJD são apresentados nas
Tabelas 10 e 11, respectivamente.
Nas amostras com 5 e 6% de amido, os valores de índice de comportamento de
escoamento (n) apresentaram pequenas oscilações de valores (Tabelas 10 e 11),
independente do método de extração, variedade da semente, concentração ou
temperatura. Para essas amostras, pode se observar ainda que os índices de
consistências (k) foram maiores para as amostras preparadas com os amidos extraídos
com solução alcalina, o que pode estar relacionado com resíduos de sódio, que
contribuem para o aumento da viscosidade e consequentemente, do índice de
consistência. O índice k aumentou com o aumento da concentração e não foi possível
observar uma tendência de comportamento nos valores desse parâmetro com o aumento
da concentração da solução alcalina usada na extração (Tabelas 10 e 11).
O efeito da temperatura sobre as propriedades reológicas também foi avaliado,
usando-se os valores de viscosidade aparente na taxa de deformação de 100 s-1. A
temperatura é muito importante na formação e no rompimento de ligações cruzadas,
ligações de hidrogênio ou interações eletrostáticas, que podem estar presentes em géis
biopoliméricos. Essas interações podem ser responsáveis pelas zonas de junções na
rede formada pelo polímero, e com o aumento da temperatura pode ocorrer
desestabilização dessas regiões e consequentemente, observa-se a redução da
viscosidade com o aumento da temperatura, que também contribui para um maior
aumento da mobilidade do polímero.
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Tabela 10: Efeito da temperatura e do método de extração nos parâmetros
reológicos do modelo Lei da Potência ou Hershel – Bulkley: Tensão inicial (o), índice de
consistência (k), índice de comportamento de escoamento (n) e seus coeficientes de
determinação (R2) para as amostras de ASJM.
Concentração

T (°C)
10

20
2%
30

40

10

o (Pa)

K (mPa.s )

n

R²

Água

-

31,01

0,72

0,9946

NaOH 0,05 M

-

14,92

0,85

0,9932

NaOH 0,1 M

-

8,62

0,99

0,9983

Água

-

11,11

0,87

0,9957

NaOH 0,05 M

-

4,96

0,97

0,9951

NaOH 0,1 M

-

6,25

0,98

0,9998

Água

-

6,91

0,93

0,9979

NaOH 0,05 M

-

5,84

0,98

0,9992

NaOH 0,1 M

-

5,35

0,94

0,9975

Água

-

4,66

0,94

0,9991

NaOH 0,05 M

-

5,62

0,95

0,9981

NaOH 0,1 M

-

3,77

0,95

0,9978

Água

-

139,12

0,51

0,9982

NaOH 0,05 M

2,05

2447,36

0,54

0,9969

NaOH 0,1 M

1,89

2565,21

0,53

0,9973

-

675,00

0,74

0,9968

NaOH 0,05 M

1,4

2870,90

0,49

0,9994

NaOH 0,1 M

1,44

2843,61

0,49

0,9995

-

729,87

0,57

0,9978

NaOH 0,05 M

1,26

2445,6

0,49

0,9996

NaOH 0,1 M

1,26

2445,6

0,49

0,9997

Extração

Água
20
5%

Água
30

Água
40

10

20
6%
30

40

n

-

696,55

0,58

0,9984

NaOH 0,05 M

1,33

2131,66

0,50

0,9994

NaOH 0,1 M

1,33

2121,66

0,50

0,9994

Água

1,5

2964,44

0,49

0,9992

NaOH 0,05 M

4,72

3512,37

0,62

0,9964

NaOH 0,1 M

2,16

3706,96

0,63

0,9901

Água

1,24

2564,75

0,51

0,9994

NaOH 0,05 M

2,24

3713,06

0,48

0,9994

NaOH 0,1 M

1,74

5589,31

0,5

0,9967

Água

1,17

2361,71

0,5

0,9996

NaOH 0,05 M

3,31

3804,04

0,52

0,9997

NaOH 0,1 M

1,41

4730,73

0,48

0,9989

Água

1,34

2127,10

0,5

0,9997

NaOH 0,05 M

2,97

3513,56

0,5

0,9997

NaOH 0,1 M

1,37

4675,18

0,47

0,9994
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Tabela 11: Efeito da temperatura e do método de extração nos parâmetros
reológicos do modelo Lei da Potência ou Hershel – Bulkley: Tensão inicial (o), índice de
consistência (k), índice de comportamento de escoamento (n) e seus coeficientes de
determinação (R2) para as amostras de ASJD.
Concentração

T (°C)
10

20
2%
30

40

10

20
5%
30

40

10

20
6%
30

40

o (Pa)

K (mPa.s )

n

R²

Água

-

45,10

0,70

0,9962

NaOH 0,05 M

-

18,17

0,86

0,9969

NaOH 0,1 M

-

13,13

0,92

0,9984

Água

-

8,09

0,94

0,9976

NaOH 0,05 M

-

9,96

0,93

0,9989

NaOH 0,1 M

-

7,33

0,99

0,9989

Água

-

9,34

0,93

0,9984

NaOH 0,05 M

-

6,02

0,94

0,9971

NaOH 0,1 M

-

5,77

0,98

0,9996

Água

-

6,31

0,91

0,9969

NaOH 0,05 M

-

6,32

0,92

0,9984

NaOH 0,1 M

-

3,66

0,93

0,9952

Água

-

1932,08

0,46

0,9984

NaOH 0,05 M

-

1404,49

0,51

0,9983

NaOH 0,1 M

-

2918,72

0,52

0,9957

Água

-

1654,15

0,47

0,9993

NaOH 0,05 M

-

957,32

0,57

0,9957

NaOH 0,1 M

-

2801,96

0,49

0,9991

Água

-

1517,69

0,47

0,9985

NaOH 0,05 M

-

777,47

0,56

0,9989

NaOH 0,1 M

-

2379,05

0,51

0,9997

Água

-

1415,34

0,46

0,9968

NaOH 0,05 M

-

720,51

0,57

0,9982

NaOH 0,1 M

-

2093,67

0,49

0,9998

Água

2,76

2852,82

0,62

0,9964

NaOH 0,05 M

2,37

6766,65

0,47

0,9938

NaOH 0,1 M

3,66

5567,28

0,60

0,9942

Água

3,48

4512,45

0,49

0,9979

NaOH 0,05 M

1,26

5668,29

0,49

0,9988

NaOH 0,1 M

2,86

6395,79

0,49

0,9927

Água

2,22

3455,87

0,49

0,9996

NaOH 0,05 M

1,87

4876,79

0,45

0,9996

NaOH 0,1 M

1,41

5244,71

0,49

0,9983

Água

1,92

2779,08

0,50

0,9998

NaOH 0,05 M

1,53

4167,10

0,46

0,9999

NaOH 0,1 M

1,98

4735,54

0,47

0,9992

Extração

n
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O modelo de Arrhenius foi aplicado para descrever a influência da
temperatura na viscosidade aparente (100 s-1) do gel de amido de semente de jaca em
diferentes concentrações e apresentou bom ajuste aos pontos experimentais (R2
~0,99). Os valores de energia de ativação, que indicam a influência da temperatura na
viscosidade aparente são apresentados na Figura 19. Observou-se que a energia de
ativação é menor em maiores concentrações de amido e o efeito da temperatura (10 a
40 ºC) foi maior para as dispersões com a concentração de 2% em comparação as
amostras com 5 e 6% de amido. Coutinho e Cabello (2005) também observaram uma
diminuição na energia de ativação com o aumento da concentração de fécula de
mandioca.

Figura 19: Energia de ativação do amido de semente de jaca das variedades
mole ( ), e dura ( ) e dura extraídos com diferentes solventes: Água (a); NaOH 0,05
M (b) e NaOH 0,1 M (c).

Fonte: Própria
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A energia de ativação no escoamento de dispersões e/ou géis biopoliméricos
pode ser um indicativo de barreira de energia entre os estados macromoleculares
desagregados e agregados. Sob condições térmicas que favorecem agregações
intermoleculares, como caso dos géis de amido de semente de jaca nas
concentrações de 5 e 6% extraídos com água, o processo de desenvolvimento da
estrutura é energicamente mais fácil, e a energia de ativação foi menor. Menores
valores de energia de ativação também foram obtidos no estudo feito por Lopes da
Silva et al. (1995), para sistemas pectina de alto teor de metoxilação/sacarose, quando
o desenvolvimento da estrutura foi energicamente mais fácil (temperatura de 50 ºC).
Nos géis de biopolímeros a base de proteínas e/ou polissacarídeos, as energias de
ativação podem variar de 10 a 273 kJ/mol (RAO, 1999). Observando as energias de
ativação obtidas no trabalho (8 - 28 kJ/mol), concluiu-se que para os géis de amido de
semente de jaca, as zonas de interações (ligações de hidrogênio, interações
eletrostáticas, ligações cruzadas) que estabilizam o gel tratam-se de zonas de junção
de baixa energia.

5.3.2 Estado Oscilatório

5.3.2.1 Varredura de deformação

Na caracterização do comportamento reológico das dispersões de amido de
sementes de jaca, em cisalhamento oscilatório, foram avaliados os efeitos da
variedade, do método de extração e da concentração do amido sobre o
comportamento viscoelásticos das amostras preparadas de acordo com o item
4.2.12.1
O intervalo de viscoelasticidade linear para as dispersões de amido (Figura
20) foi obtido através de testes de varredura de deformação.
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Figura 20: Módulo de armazenamento (G’) em função da deformação para
amido de semente de jaca obtido pela extração com água (a, b); NaOH 0,05 M (c, d)
ou NaOH 0,1 M (e, f) para as variedades mole (gráficos à esquerda) e dura (gráficos à
direita), nas concentrações de 2% ( ), 5% ( ) e 6% (
a)

b)

1000

100

100

10

10

G' (Pa)

G' (Pa)

1000

).

1
0.1

1
0.1

0.01

0.01
0.01

0.1

1

10

100

0.01

0.1

1000

100

10

10

G' (Pa)

G' (Pa)

100

1

10

100

10

100

1
0.1

0.01

0.01
0.01

0.1

1

10

100

0.01

Deformação (%)

0.1

1

Deformação (%)

f)

1000

1000

100

100

G' (Pa)

G' (Pa)

100

1000

d)

0.1

e)

10

Deformação (%)

Deformação (%)

c)

1

10
1
0.1

10
1
0.1

0.01

0.01
0.01

0.1

1

Deformação (%)

10

100

0.01

0.1

1

Deformação (%)

94
Na região de viscoelasticidade linear (RVL), observa-se que os valores de G’
são constantes em função da deformação e depois diminuem, indicando o final dessa
região, onde possivelmente ocorre quebra de ligações intermoleculares.
Na Figura 20, observou-se que a região de viscoelasticidade linear (RVL) foi
obtida para valores de deformação menores que 10% para todas as amostras. O
aumento da concentração de amido ocasionou um aumento no módulo G’ para os géis
de amido estudados. As varreduras de deformação têm sido muito utilizadas, pois
além de estabelecer parâmetros do intervalo viscoelástico linear, auxilia na
diferenciação de géis fracos e fortes, uma vez que géis fortes podem permanecer na
região de viscoelasticidade linear em deformações superiores a géis fracos (STEFFE,
1996).
Nos demais testes realizados em cisalhamento oscilatório, como a varredura
de frequência, foi fixado o valor de 7% de deformação, valor este que estava dentro da
RVL e onde as perturbações foram consideradas desprezíveis.

5.3.2.2 Varredura de frequência

Exemplos do comportamento dos módulos viscoelásticos (G’, G’’) em função
da frequência para os géis de amidos de sementes de jaca são apresentadas na
Figura 21. Nessa figura observou-se que para as amostras com concentrações de 5 e
6% de amido, o módulo de armazenamento (G’) foi sempre superior ao módulo de
perda (G”), sendo que G’ apresentou uma ligeira dependência com a frequência,
enquanto que para G’’, essa dependência foi mais pronunciada, o que caracteriza o
comportamento e um material classificado como gel fraco.
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Figura 21: Módulo de armazenamento, G’ (símbolos fechados) e módulo de
perda, G’’ (símbolos abertos) em função da frequência para amido de semente de jaca
das variedades: mole (a, c, e) e dura (b, d, f), extraídos com diferentes solventes: água
(a, b); NaOH 0,05 M (c, d) e NaOH 0,1 M (e, f), para as concentrações: 2% ( ), 5% ( )
e 6% (
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Nas dispersões de amido com concentração de 2%, o comportamento do
sistema foi influenciado pela variedade e também pelo solvente usado na extração do
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amido, sendo que para o ASJM isolado com água, o módulo G’’ foi superior ao módulo
G’, indicando tratar-se de uma dispersão viscosa, com estrutura fraca, enquanto as
outras amostras nessa mesma concentração apresentaram comportamento de gel
fraco com características viscoelásticas diferentes.
De acordo com Steffe (1996), géis físicos ou fracos são dependentes da
frequência, e não apresentam crossing-over, ou seja, cruzamento dos módulos
viscoelásticos, enquanto os géis verdadeiros ou elásticos apresentam módulo de
armazenamento (G’) constante em função da frequência. Géis fracos possuem
tendência a fluir quando submetidos às altas tensões de cisalhamento. Por outro lado,
para um gel verdadeiro, o módulo de armazenamento não varia com a frequência, e
esses géis possuem tendência à quebra quando submetidos às mesmas condições
(FERREIRA, 2008).
O comportamento elástico para as dispersões de amido com concentrações
de 5 e 6% pode ser atribuído às associações intermoleculares das cadeias de amilose
que saíram dos grânulos (KIM; YOO, 2009), o aumento da concentração de amido
ocasionou um aumento nos módulos G’ e G’’, ou menores valores de tan (Apêndice
D), indicando propriedades viscoelásticas mais fortes devido ao aumento da
concentração de amilose (XIU et al., 2011). Esses resultados estão de acordo com
alguns resultados encontrados para dispersões de amido de outras fontes, como
amido de castanha nas concentrações de 4, 5, 6 e 7% (MOREIRA et al., 2012) e
amido de mandioquinha salsa nas concentrações de 2, 6 e 10% (ALBANO, 2012).
Para a concentração de 6% de amido foi obtido um comportamento de gel
mais elástico, pois o módulo de armazenamento (G’) foi aproximadamente constante
ao longo da faixa de frequência estudada, podendo ser considerado um gel mais
estruturado e com maior resistência em comparação às outras amostras.
Segundo, Sarbon et al. (2015), a força do gel pode ser obtida estudando-se a
dependência de G’ com a frequência. No caso de uma rede emaranhada, é possível

97
observar que G’ depende da frequência, e no caso de ligações covalentes que
originam géis fortes, a evolução de G’ independe da frequência.

5.3.2.3 Varredura de temperatura

Exemplos de curvas obtidas no teste de varredura de temperatura podem ser
observados na Figura 22. O comportamento viscoelástico foi similar para todas as
amostras, independente da variedade e/ou método de extração utilizado.
Para as dispersões dos amidos de sementes de jaca extraídos com água e
NaOH 0,05 M, foi possível observar que os módulos de viscoelasticidade aumentaram
progressivamente em função do aquecimento, sendo atribuído à lixiviação da amilose
do grânulo para a fase contínua. Após a temperatura de 70 °C, os módulos
viscoelásticos (G’ e G’’) aumentaram drasticamente até atingir um ponto máximo
(TG’máx.), ocorrendo, em seguida, estabilização desses módulos (Figuras 22a e 22b).
Todas as amostras apresentaram comportamento semi-sólido, com valores de G’
superiores a G’’ tanto no aquecimento, após a temperatura de 80 °C, quanto no
resfriamento. De maneira geral, o módulo de armazenamento (G’) aumentou durante o
ciclo de resfriamento dos géis de amido gelatinizado (Figuras 22c e 22d).
Um aumento nos módulos viscoelásticos também foi verificado durante o
ciclo de resfriamento de ensaios reológicos de varredura de temperatura para amido
de maranta (VALENCIA et al., 2015) e amido de pupunha (VALENCIA et al., 2014) e
foi atribuído à formação de uma estrutura de gel rígido, o que está de acordo com a
retrogradação desses amidos.
Comportamento similar foi reportado por Singh et al. (2007), para amido de
camu-camu. No entanto, esses autores constataram que após atingir a TG’máx. houve
diminuição dos módulos viscoelásticos com o aumento da temperatura, que indicou
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que o aquecimento prolongado destruiu a estrutura gel desse material (HSU et al.,
2000), efeito não observado para os amidos de sementes de jaca.

Figura 22: Módulo de armazenamento, G’ (símbolos fechados) e módulo de
perda, G’’ (símbolos abertos) em função da temperatura para géis de amido de
semente de jaca das variedades: mole (a, c) e dura (b, d), isolados com:
NaOH 0,05 M e

NaOH 0,1 M. Rampas de aquecimento (a, b) e resfriamento (c, d).
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A gelatinização do amido induz ao aumento da elasticidade do sistema em
consequência das alterações estruturais. Dependendo do tipo e da concentração de
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amido, a estrutura final pode ser a de uma solução viscosa ou de um gel
(MATSUGUMA et al., 2009).
As temperaturas obtidas no ponto máximo da primeira derivada de G’ (T derivada
G’)

e para o valor máximo de G’ (TG’máx.) (Tabela 12) foram próximas às temperaturas

inicial (TO) e de pico (TP), respectivamente, obtidas por DSC na caracterização térmica
dos amidos, sugerindo boa correlação entre os métodos na determinação da
temperatura de gelatinização.

Tabela 12: Temperaturas obtidas nas análises reológicas (TG’
G’.

máx.)

e T derivada

para o amido de sementes de jaca extraídos com diferentes solventes.
Solvente:
Água

NaOH 0,05 M

NaOH 0,1 M

Amostra:

TG’ máx

T derivada G’

ASJM

75,8 ± 0,02 B, c

70,1 ± 0,05 B, b

ASJD

79,6 ± 0,04 A, a

76,4 ± 0,03 A, a

ASJM

85,8 ± 0,01 A, a

76,5 ± 0,00 A, a

ASJD

73,5 ± 0,01 B, b

72,8 ± 0,02 B, c

ASJM

77,9 ± 0,04 B, b

70,8 ± 0,01 B, b

ASJD

79,8 ± 0,00 A, a

74,9 ± 0,01 A, b

Médias seguidas de desvio padrão, base seca (n=3).
Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre as médias
(p<0,05), para um mesmo solvente. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença
significativa entre as amostras (p<0,05) para as variedades.

5.3.2.4 Cinética de gelatinização

Foram realizadas varreduras de tempo para verificar se a temperatura ou o
tempo predomina no processo de gelatinização dos amidos de sementes de jaca
(Figuras 23 e 24). As temperaturas desse teste foram escolhidas com base nos
resultados de temperatura de gelatinização obtidos na calorimetria diferencial de
varredura (DSC). Em testes preliminares, notou-se que não foi possível observar a
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cinética de gelatinização para as amostras de ASJM para a temperatura de 75 °C em
60 minutos de experimento. Foram selecionadas as temperaturas de 77,5 e 80 °C,
para verificar o comportamento dos módulos viscoelásticos (G’ e G’’) por um período
de 30 minutos.

Figura 23: Cinética de gelatinização a 77,5°C na concentração de 6% de
amido de semente de jaca mole (

) e dura (

). Símbolos fechados representam G’ e

símbolos abertos representam G’’ para os solventes: a) água; b) NaOH 0,05 M e c)
NaOH 0,1 M.
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Figura 24: Cinética de gelatinização a 80°C na concentração de 6% de
amido de semente de jaca mole (

) e dura (

). Símbolos fechados representam G’ e

símbolos abertos representam G’’ para os solventes: a) água; b) NaOH 0,05 M e c)
NaOH 0,1 M.
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Nas varreduras de tempo, observou-se que o módulo G’ teve um aumento
inicial rápido, seguido por uma fase de menor desenvolvimento de G’ para todas as
amostras, com exceção das amostras preparadas com ASJD na temperatura de 77,5
ºC (Figura 23), independente do método de extração.
O ASJD apresentou maior temperatura de gelatinização (Tabela 8) com
relação à variedade mole, e na temperatura de 77,5 °C não foi possível observar
comportamento viscoelástico para essas amostras, uma vez que os valores de G’
foram muito baixos, e próximos de G’’. No aquecimento isotérmico a 80 °C, os
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módulos de armazenamento (G’) obtidos superiores a 10 Pa e o distanciamento entre
os valores de G’ e G”, sugeriram que houve gelatinização nesse tempo para os amidos
de sementes de jaca dura (Figura 24).
Através dos ensaios de varredura de tempo, foi possível notar que o aumento
da temperatura ocasionou uma redução no tempo de gelatinização. A magnitude do
módulo de armazenamento (G’) das dispersões/géis de amido depende não somente
da densidade de ligações cruzadas na fase contínua, mas também da rigidez,
distribuição espacial e contato efetivo entre os grânulos (BILIADERIS; TONOGAI,
1991).
Com a ruptura da região cristalina, e expansão dos grânulos de amido é
formada uma pasta. Nas duas temperaturas testadas, os módulos viscoelásticos (G’ e
G’’) apresentaram um aumento com o tempo, sugerindo que o tempo em que essa
pasta ficou submetida a uma determinada temperatura influenciou positivamente na
qualidade do gel (ALBANO, 2012). Os tempos de gelatinização para uma temperatura
constante foram influenciados pelo método de extração e também pela variedade do
fruto. Para o ASJD, na temperatura de 80 °C foram necessários tempos superiores a
500 s para se obter um patamar, sugerindo que quanto maior o tempo, mais grânulos
gelatinizaram, aumentando a elasticidade do gel, enquanto esse comportamento não
foi observado para a temperatura de 77,5 °C. Os ASJM apresentaram, em poucos
segundos, valores constantes de G’ para o intervalo de 30 minutos.
Teyssandier et. al (2011) avaliaram a transição sol-gel através do amido de
trigo através de experimentos de varredura de tempo, variando temperaturas de 60 a
90 ºC e observaram que a tendência das curvas de G’ e G’’ foram semelhantes para
todas as temperaturas. No entanto, constataram que o processo de gelificação a 60 ºC
para atingir a região de planalto dos módulos leva em torno de 16 minutos enquanto
que a 90 °C são necessários apenas 30 segundos.
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5.4 CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA DE SEMENTES DE JACA

5.4.1 Composição química e análise de minerais

O rendimento obtido para a farinha de semente de jaca mole (FSJM) e
farinha de semente de jaca dura (FSJD) foi de 86,17 ± 5,4% e 84,08 ± 10,14%,
respectivamente, e a composição química da farinha de semente de jaca pode ser
observada na Tabela 13. As umidades foram em torno de 5,09 ± 0,16% e 4,43 ±
0,22% para FSJM e FSJD, respectivamente. A farinha de sementes de jaca tem alto
teor de proteínas (13 – 16%), e de fibras. Segundo a Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária (BRASIL, 1998), estabelece-se, no regulamento técnico referente à
informação nutricional complementar, que um alimento pode ser considerado fonte de
fibra alimentar quando no produto final existir 3 g de fibras 100 g de produto ou por
porção, para alimentos sólidos.

Tabela 13: Composição química da FSJM e FSJD (g/ 100 g matéria seca).
Amostra

Lipídeos (%)

FSJM

1,22 ± 0,04

FSJD

1,99 ± 0,3

b

a

Proteínas (%)

Cinzas (%)

Fibra bruta (%)

13,97 ± 0,04

b

3,59 ± 0,19

a

3,59 ± 0,21

b

16,25 ± 0,57

a

3,34 ± 0,06

a

4,12 ± 0,09

a

Médias seguidas de desvio padrão (em base seca), n = 3. Letras minúsculas diferentes na
mesma coluna indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05).

A FSJD diferiu significativamente (p < 0,05) da FSJM quanto os conteúdos de
proteína, lipídeos e fibras, sendo que esses compostos foram maiores para a FSJD.
Os teores de proteínas encontrados no presente trabalho foram superiores
aos reportados por Santos et al. (2012), em torno de 7,54% e inferiores aos valores
obtidos por Lima et al. (2014), em torno de 20 ± 0,84% para farinha de semente de
jaca.
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Borges et al. (2006) obtiveram a farinha da semente de jaca sem a retirada
da película protetora da semente e encontraram valores similares aos teores de
lipídeos e cinzas, no entanto, esses autores encontraram valores de fibra bruta bem
superiores (~21%) aos mostrados na Tabela 13.
Na farinha de trigo branca, tradicionalmente usada para produtos de
panificação, os teores de proteínas são inferiores aos encontrados para a farinha de
semente de jaca (~11%), mas os teores de lipídeos (~1,2%) são similares aos
encontrados no presente trabalho (Tabela 13) (BOEN et al., 2007).
Os resultados obtidos das análises de minerais da farinha de semente de
jaca estão apresentados na Tabela 14.

Tabela 14: Análise de minerais para a FSJM e FSJD.
Macronutrientes (g / kg)

Micronutrientes (mg / kg)

Amostra
N

P

K

Ca

Mg

B

Cu

Fe

Mn

Zn

FSJM

18,3

1,1

7,4

13,7

2,0

30,0

18,3

149,5

505,3

175,3

FSJD

14,8

1,0

6,4

11,0

1,7

26,8

10,6

84,8

468,3

132,8

Médias seguidas de desvio padrão (em base seca). Letras minúsculas diferentes na mesma
coluna indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05).

Dos macronutrientes analisados, destaca-se o cálcio (Ca), cujos valores
encontrados para a farinha de sementes de jaca foram superiores aos valores
encontrados na literatura para casca e polpa de jaca (CHIOCCHETTI et al., 2013). O
cálcio desempenha funções importantes no corpo humano, como regulação
metabólica, contração muscular, secreção de hormônios e composição de ossos.
Observou-se na Tabela 14 que a FSJM tem maiores teores de cobre, ferro,
manganês e zinco, do que a FSJD. Desses micronutrientes, destacam-se os valores
encontrados para o ferro, sobretudo na FSJM, uma vez que esse micronutriente é de
grande importância para o desenvolvimento de crianças e sua deficiência pode causar
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alguns problemas de saúde, como a anemia (HENRIQUES; COZZOLINO, 2005); e
para o zinco, cujos valores foram em torno de dez vezes maior do que o valor
encontrado na casca da jaca (CHIOCCHETTI et al., 2013). O conteúdo de ferro
encontrado para a farinha de semente de jaca foi superior aos valores reportados para
farinha de banana (CHIOCCHETTI et al., 2013). De acordo com a Tabela de
Composição de Alimentos (TACO, 2011) o teor de ferro naturalmente presente em
farinhas de trigo e milho é de 1,0 mg/100 g e 0,9 mg/100 g, respectivamente. No
entanto, a farinha de trigo branca é normalmente enriquecida com ferro, alcançando
teor de 270 mg/kg. O zinco está presente em grande quantidade em nosso organismo
e é um componente essencial para a atividade de mais de 300 enzimas, dentre outras
funções (YUYAMA et al.,2005). Para a farinha de trigo branca, o teor de zinco é de
290 mg/100 g (SANT’ANA et al., 2000), valor muito superior ao obtido para a farinha
de semente de jaca.
A utilização de sementes na dieta humana é determinada baseada nas
características de suas composições (LIMA et al., 2014). Em geral, são encontrados
níveis mais altos de minerais em subprodutos, como bagaços e sementes, do que em
polpa de frutas, o que sugere o uso de subprodutos deve ser incentivado.

5.4.2 Determinação dos parâmetros de cor

A avaliação dos parâmetros de cor da farinha isolada de semente de jaca
(Tabela 15) mostrou que houve diferença significativa (p < 0,05) para os parâmetros b*
(tons de amarelo à azul) e para a diferença total de cor (∆E*), indicando influência da
variedade de jaca.
Visualmente, a farinha de semente de jaca apresentou uma coloração mais
amarelada em comparação com o amido, o que foi confirmado pela análise
colorimétrica através dos parâmetros L*, a* e b*.
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Tabela 15: Parâmetros de cor (L*, a*, b*) e a diferença total de cor (∆E*) da
FSJM e FSJD.
Amostra

L*

a*

b*

∆E*

ASJM

89,03 ± 0,9 a

0,92 ± 0,02 a

10,05 ± 0,02 b

12,38 ± 0,1 b

ASJD

88,41 ± 0,8 a

0,89 ± 0,05 a

11,86 ± 0,10 a

14,15 ± 0,3 a

Médias seguidas de desvio padrão (em base seca). Letras minúsculas diferentes na mesma
coluna indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05).

Os valores de diferença total de cor (∆E*), indicaram que as farinhas de
sementes de jaca, de ambas as variedades, apresentaram-se claras, podendo ser
usada em produtos de coloração uniforme. Pelissari et al. (2012), trabalhando com
farinha obtida da banana-da-terra, encontraram valores de L*, a*, b* e ∆E* em torno de
86,6; 0,6; 9,5 e 16,5; respectivamente, ligeiramente inferiores aos parâmetros de cor
reportados no presente trabalho (Tabela 15). VALENCIA et al. (2014), encontraram
valores de L* inferiores aos do presente trabalho (~75,5) e de ∆E* superiores (em
torno de 18,8) para farinha de pupunha.
Mukprasirt et al. (2004) encontraram valores de L*, a* e b* em torno de 93, 0,10 e 2, respectivamente, para farinha de semente de jaca preparada com solvente
alcalino (NaOH 0,5% e NaHSO3 0,5%).

5.4.3 Microscopia Eletrônica de varredura

As micrografias das farinhas de sementes de jaca (Figura 25) apresentaram
ligeira diferença entre as variedades mole e dura. A quantidade de grânulos envolvidos
na rede proteica foi maior para a FSJD quando comparado com a FSJM. Foi
observada a presença de fibras (indicadas por uma seta vermelha) e cutículas em
torno dos grânulos de amido nas amostras de farinhas de sementes de jaca. Essas
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fibras e cutículas também foram observadas por Valencia et al. (2014) para a farinha
isolada de pupunha, e são estruturas baseadas em proteínas e gorduras.

Figura 25: Micrografias de farinha de sementes de jaca das variedades a)
mole e b) dura, com aumento de 1000 x.

Fonte: Própria

Observou-se que os grânulos de amido presentes na farinha de semente de
jaca de ambas as variedades permaneceram intactos, o que indicou que a
metodologia utilizada para obtenção da farinha não alterou a morfologia dos grânulos.

5.4.4 Distribuição do tamanho de partículas

As farinhas de sementes de jaca apresentaram distribuição do tamanho de
partículas bimodal (Figura 26), o primeiro pico, que corresponde possivelmente às
proteínas, lipídeos e outros componentes, com tamanho médio em torno de 1,2 µm; e
o segundo pico, que possivelmente corresponde à parte amilácea, com tamanho
médio em torno de 6,4 µm, valor dentro da faixa de distribuição de tamanho
encontrada para o amido de semente de jaca.
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Figura 26: Distribuição do tamanho de partículas das farinhas de sementes
de jaca das variedades mole e dura.

Fonte: Própria

Mukprasirt; Sajjaanantakul (2004) obtiveram valores de distribuição de
tamanho de partículas, na faixa de 3 - 15 µm para farinha de sementes de jaca. A
diferença na distribuição do tamanho de partículas pode estar associada à matériaprima e ao processamento (BOBBIO et al., 1978).

5.4.5 Difração de Raios-X (DRX)

As amostras de farinha de sementes de jaca foram submetidas à análise de
difração de raios-X para observação dos padrões de cristalinidade, e apresentaram
picos de Bragg mais intensos em torno de 2Ɵ = 15, 17, 18 e 23°, para ambas as
variedades de jaca (Figura 27), com padrão de cristalinidade do tipo A (ZOBEL, 1964).
Esse mesmo comportamento foi observado por Lima et al. (2014) e Tulyathan et al.
(2002) para farinha de sementes de jaca.
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Os índices de cristalinidade das farinhas de sementes de jaca, calculados de
acordo com o item 2.2.7, foram de 24,12 ± 0,15 % e 29,03 ± 0,19% para as variedades
mole e dura, respectivamente, evidenciando a influência da variedade da jaca.

Figura 27: Difratograma de raios-X de FSJM e FSJD.

Fonte: Própria

O valor do índice de cristalinidade de materiais amiláceos pode variar com a
presença de outros componentes, como fibras, proteínas e cinzas (VALENCIA et al.,
2014), o que pode explicar a diferença do índice de cristalinidade da farinha de
semente de jaca, que foi inferior em comparação com o amido extraído dessa mesma
fonte. O índice de cristalinidade obtido para farinha de pupunha foi de 31,9%
(VALENCIA et al., 2014); e para a banana-da-terra foi de 18% (Pelissari et al., 2012).

5.4.6 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

As curvas de fluxo de calor obtidas pelas análises de calorimetria diferencial
de varredura são apresentadas na Figura 28.
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Figura 28: Curvas de fluxo de calor obtidas das análises de calorimetria
diferencial de varredura (DSC) para a farinha de sementes de jaca das variedades
mole (FSJM) e dura (FSJD).

A farinha é rica em amido, e suas propriedades térmicas de gelatinização
(Tabela 16) são muito importantes para o estudo de sua funcionalidade. As curvas de
fluxo de calor obtidas por DSC para as farinhas apresentaram um único pico
endotérmico, associado à gelatinização do amido.

Tabela 16: Propriedades de gelatinização da FSJM e FSJD.
Amostra

TO (°C)

TP (°C)

∆T (°C)

TF (°C)

∆H (J.g-1)

FSJM

75,95 ± 0,94

b

82,54 ± 0,49

b

93,60 ± 1,09

b

17,66

b

6,03 ± 0,05

b

FSJD

81,21 ± 0,14

a

85,02 ± 0,22

a

99,81 ± 3,11

a

18,60

a

8,83 ± 1,71

a

Médias seguidas de desvio padrão. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam
que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05).

Na Tabela 16 observou-se diferença significativa entre as temperaturas de
gelatinização (TO, TP, TF) e as entalpias (∆H) das amostras, sendo que a FSJD
apresentou maiores valores de temperatura de gelatinização e entalpia quando
comparados com a FSJM. Mukprasirt; Sajjaanantakul (2004) encontraram, para
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farinha de semente de jaca, valores de temperatura de gelatinização em torno de 59,9
e 66,8 ºC (TO, TP), inferiores aos valores reportados mostrados na Tabela 16.
Os valores de temperatura de gelatinização foram maiores para a farinha de
sementes de jaca quando comparadas ao amido dessa mesma fonte, sugerindo que a
presença de outros componentes na farinha, tais como fibras, lipídeos e proteínas,
pode promover o aumento da temperatura de gelatinização, uma vez que diminuem a
difusão da água dentro do grânulo. Essa tendência também foi observada por Valencia
et al. (2014) para farinha e amido isolados de pupunha.
A entalpia de gelatinização (∆H) foi maior para a FSJD, o que pode ser
explicado pelo índice de cristalinidade encontrado para essas amostras, uma vez que
um maior valor desse parâmetro está relacionado com maiores valores entalpias.
Valores ligeiramente inferiores de entalpia (∆H), em torno de 4,8 KJ/g, foram
reportados por MUKPRASIRT; SAJJAANANTAKUL (2004) para a farinha de semente
de jaca.

5.4.7 Propriedades de pasta (RVA)

Na determinação das propriedades de pasta, observou-se que o aumento da
temperatura proporcionou um aumento na viscosidade até um ponto máximo,
chamado de temperatura de pasta, devido à hidratação e inchamento dos grânulos de
amido presentes na farinha, ocorrendo em seguida uma diminuição na viscosidade da
pasta, seguida de outro aumento desse parâmetro, relacionado à reassociação das
moléculas de amilose e amilopectina. Esse comportamento é típico de farinhas com
alta concentração de amido, e foi observado também por Pelissari et al. (2012) para
farinha isolada de banana-da-terra.
As propriedades de pasta da farinha isolada de semente de jaca podem ser
observadas na Tabela 17. Não houve diferença significativa (p<0,05) para a
temperatura de pasta de ambas as farinhas estudadas. De maneira geral, a
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viscosidade de pasta foi influenciada pela variedade de jaca da qual se obteve a
farinha, e a FSJM apresentou valores superiores de viscosidade máxima, viscosidade
final, breakdown e maior tendência à retrogradação (setback).

Tabela 17: Propriedades de pasta das farinhas isolada de sementes de jaca
das variedades mole (FSJM) e dura (FSJD).
Parâmetros do RVA
o

Amostra
FSJM

FSJD
a

83,17 ± 0,32 a

Temperatura de pasta ( C)

82,95 ± 0,11

Viscosidade Máxima (cP)

1633,0 ± 10,2 a

1133,0 ± 12,7 b

Viscosidade Mínima (cP)

1024,5 ± 45,3 a

768,0 ± 24,0 b

Viscosidade Final (cP)

1799,5 ± 43,2 a

1215,5 ± 44,5 b

Breakdown ou quebra (cP)

609,0 ± 15,1 a

365,0 ± 11,3 b

Setback (cP)

775,5 ± 31,0 a

447,5 ± 20,5 b

7,81 ± 0,0 b

7,93 ± 0,0 a

Tempo de pico (min)

Médias seguidas de desvio padrão, n = 3. Letras minúsculas diferentes na mesma linha
indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05).

Diferenças nas propriedades de pasta das farinhas podem ser atribuídas à
diferença na composição química desses materiais, particularmente no teor de
lipídeos, que podem formar complexos com a amilose, dificultando a chegada da água
dentro do grânulo e inibindo o inchamento e a solubilidade dos grânulos de amido
(TULYATHAN et al., 2002). A farinha de semente de jaca da variedade dura
apresentou maiores teores de lipídeos e consequentemente valores menores de
viscosidade máxima.
A viscosidade é uma propriedade de grande importância para produtos
amiláceos e farinhas. A curva de viscosidade permite avaliar as características da
pasta formada. Estas características são capazes de determinar as propriedades
funcionais das matérias-primas amiláceas e suas diversas aplicações industriais
(SEBIO, 1996).
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Os valores de breakdown estão associados à fragmentação dos grânulos de
amido. Dessa maneira foi possível inferir que a farinha de semente de jaca da
variedade mole, com valores superiores de breakdown, foi menos resistente à
fragmentação mecânica do que a FSJD, apresentando também maior tendência a
retrogradação.
A análise de RVA das pastas de farinha leva à detecção de um sistema de
três componentes compostos por amido, proteínas e lipídeos, cuja interação produz
uma alta viscosidade de pico durante o estágio de resfriamento do RVA (SHAH, 2011).

5.4.8 Poder de Inchamento e índice de solubilidade

Os resultados obtidos para o poder de inchamento (PI) e índice de
solubilidade (IS) para as farinhas de semente de jaca, em função da temperatura, são
mostrados na Figura 29.

Figura 29: Poder de inchamento e índice de solubilidade das farinhas de
semente de jaca das variedades mole (FSJM) e dura (FSJD).
a)

b)

Fonte: Própria

Tanto o poder de inchamento quanto o índice de solubilidade não
apresentaram variações até a temperatura de 70 °C, a partir da qual foi possível
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observar um aumento nesses parâmetros, associado à quebra das ligações de
hidrogênio intermoleculares na área amorfa, permitindo assim absorção de água
progressiva e irreversível (PELISSARI et al., 2012).
Observou-se, na Figura 29, que a FSJD apresentou valores ligeiramente
superiores em relação à FSJM para temperaturas de 80 e 90 °C, pois nas demais
temperaturas o comportamento é reversível. De acordo com Ogawa et al. (2003), a
presença de proteínas e lipídeos pode influenciar na permeação da água durante o
processo de gelatinização, dificultando a difusão de água até os grânulos de amido, e
diminuindo assim o inchamento e a solubilidade. Além disso, o maior teor de fibras da
FSJD pode permitir maior absorção de água. Mukprasirt; Sajjaanantakul (2004)
encontraram valores de poder de inchamento (~8,6%) e índice de solubilidade (~17%)
na temperatura de 85 °C.
Os valores encontrados para o índice de solubilidade foram maiores para a
FSJD nas temperaturas estudadas e também podem ser explicados pela presença de
proteínas e lipídeos em maior quantidade nessa farinha.

5.4.9 Capacidade de absorção da farinha em água e óleo

Os valores obtidos para as análises de capacidade de absorção de água e de
óleo de soja das farinhas de sementes de jaca são mostrados na Tabela 18.
Observou-se nessa tabela, que os valores de capacidade absorção de água e óleo
foram em torno de 189 e 92%, respectivamente, para a farinha de sementes de jaca
mole. Para a variedade dura observaram-se valores em torno de 176 e 90% para a
capacidade de absorção de água e óleo, respectivamente.
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Tabela 18: Capacidade de absorção de água e óleo (g/ 100g amostra) da
farinha isolada de semente de jaca das variedades mole e dura.
Amostra

Absorção de água (%)

Absorção de óleo (%)

FSJM

189,15 ± 0,11 a

92,01 ± 0,03 a

FSJD

176,05 ± 0,08 b

90,13 ± 0,17 b

Médias seguidas de desvio padrão (em base seca). Letras minúsculas diferentes na mesma
coluna indicam que existe diferença significativa entre as amostras (p<0,05).

Alguns componentes, como lipídeos e algumas proteínas podem afetar muito
a absorção de água de um produto. Os valores de capacidade de absorção de água
apresentados na Tabela 18 foram menores que os valores obtidos por Tulyathan et al.
(2002) (~ 205%), para farinha isolada de semente de jaca. Por outro lado, Singh et al.
(1991), encontraram valores de capacidade de absorção de água para farinha de
semente de jaca inferiores (~ 141%) aos valores encontrados no presente de trabalho.
A diferença na capacidade de absorção de água pode ser atribuída aos diferentes
parâmetros de preparação da farinha, que pode ter afetado algumas propriedades do
produto e ao menor teor de lipídeos encontrado por esses autores (~0,99%). O
processo de obtenção da farinha pode causar danos nos grânulos de amido, o que
resulta em uma absorção de água maior, uma vez que a água pode penetrar nos
grânulos danificados com maior facilidade do que em grânulos intactos (SINGH et al.,
1991).
A capacidade de absorção de óleo encontrada para as farinhas de semente
de jaca foi similar aos valores reportados por Tulyathan et al. (2002) (~ 92,6%) e Singh
et al. (1991) (~ 90%), para farinha de semente de jaca.
A capacidade de absorção de água indica o potencial de aplicabilidade da
farinha em sistemas alimentares aquosos, especialmente os que envolvem a
elaboração de massas (SANCHEZ et. al., 2009), e está relacionada à capacidade de
hidratação de uma proteína e à capacidade de reter a água absorvida dentro de uma
matriz proteica (DAMODARAM; PARAF, 1997). Já o mecanismo de absorção de óleo
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é principalmente atribuído à hidrofobicidade das moléculas proteicas (SANCHEZ et.
al., 2009). De acordo com Chandi; Sogi (2006), uma capacidade de absorção de óleo
elevada é essencial para a formulação de produtos emulsionados, massas de bolos,
maionese e outros molhos para salada, contribuindo para a palatabilidade e retenção
de sabor destes produtos (RODRIGUEZ-AMBRIZ et al., 2005).
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6. CONCLUSÕES

A semente de jaca pode ser considerada uma boa fonte de amido, e o presente
trabalho foi fundamental para conhecer a influência da variedade da jaca nas
propriedades dos amidos e da farinha de suas sementes, assim como a influência do
método de extração do amido nas suas propriedades estruturais, físico-químicas e
funcionais.
A variedade da jaca influenciou significativamente a composição química, o
poder de inchamento, o índice de solubilidade, o índice de cristalinidade, a
temperatura de gelatinização e alguns parâmetros das propriedades de pasta, como o
pico de viscosidade e a tendência à retrogradação. Para a extração aquosa, o amido
de sementes de jaca da variedade dura apresentou maior índice de cristalinidade e
também maiores teores de lipídeos e proteínas, e menor conteúdo de amilose quando
comparada à variedade mole.
A extração alcalina de amido promoveu redução significativa nos valores de
proteínas e lipídeos dos amidos, proporcionando a obtenção de amidos mais puros, e
diminuiu o tamanho médio dos grânulos de amido, além de promover alterações na
viscosidade, no poder de inchamento e no índice de solubilidade dos amidos. O índice
de cristalinidade diminuiu em 70% quando foi usada solução de NaOH 0,1 M em
comparação à extração aquosa e todos os amidos apresentaram padrão de
cristalinidade do tipo A. Os grânulos apresentaram formato arredondado, e poliédrico e
superfície lisa, sendo observadas pequenas alterações morfológicas para os amidos
obtidos pela extração alcalina, que apresentou grânulos mais truncados.
O aumento da temperatura ocasionou aumento no poder de inchamento e
índice de solubilidade a partir da temperatura de 70 ºC, o que corrobora com os
resultados obtidos por análises térmica (DSC) e reológica (varredura de temperatura).
Quanto às propriedades térmicas, o ASJD apresentou valores superiores de
temperatura de gelatinização, e a extração alcalina com NaOH 0,1 M aumentou a
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tendência à retrogradação dos amidos de sementes de jaca das variedades mole e
dura de aproximadamente 36% (extração aquosa) para 64% e 45%, respectivamente.
Em relação às propriedades reológicas, observou-se que todas as amostras
apresentaram comportamento pseudoplástico e que os valores de viscosidade
aparente aumentaram com o aumento da concentração. No intervalo de temperatura
estudado, verificou-se pouca influência da temperatura nas propriedades reológicas,
principalmente para os géis mais concentrados.
O caráter elástico dos géis de amido de sementes de jaca dura foi superior à
variedade mole. Por suas características estruturais e físico-químicas, o amido de
sementes de jaca tem potencial para ser aplicado em filmes biodegradáveis e em
produtos secos como cereais matinais.
No caso da farinha, todas as propriedades analisadas nesse trabalho foram
influenciadas pela variedade da jaca, e a farinha de semente de jaca dura apresentou
maiores teores de proteínas, lipídeos e minerais (Ca e Fe).
De maneira geral, a pasta da farinha de semente de jaca mole apresentou
valores superiores de viscosidade (máxima e final) e de breakdown e maior tendência
à retrogradação (setback) com relação à variedade dura. A farinha de semente de
jaca, por sua composição e propriedades, tem potencial de aplicação na formulação
de bolos e biscoitos como substituta parcial à farinha convencional.
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APÊNDICES

Apêndice A - Tabela de cor (parâmetros a* e b*) e índice de transparência
(Whiteness Index - WI) do amido de semente de jaca das variedades mole e dura,
isolados com diferentes solventes.
a*

b*

WI

Extração
ASJM

ASJD

ASJM

ASJD

ASJM

ASJD

Água

0,61 ± 0,02

0,57 ± 0,04

2,89 ± 0,03

2,84 ± 0,11

91,50 ± 0,33

91,89 ± 0,49

NaOH 0,05 M

0,42 ± 0,01

0,39 ± 0,01

2,03 ± 0,01

2,03 ± 0,05

93,52 ± 0,48

93,35 ± 0,37

NaOH 0,1 M

0,40 ± 0,01

0,38 ± 0,08

2,17 ± 0,02

2,17 ± 0,02

93,61 ± 0,07

93,62 ± 0,32
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Apêndice B – Viscoamilograma dos amidos de semente de jaca mole (curvas superiores) e jaca dura (curvas inferiores) extraídos
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Apêndice C – Tabela de tixotropia dos amidos de sementes de jaca extraídos
com diferentes solventes.
Concentração

T (°C)

Solvente

10

20
2%
30

40

10

20
5%
30

40

10

20
6%
30

40

Tixotropia (Pa/s)
ASJM

ASJD

Água

9,35

13,16

NaOH 0,05 M

11,43

14,77

NaOH 0,1 M

12,41

16,38

Água

8,43

8,72

NaOH 0,05 M

8,84

12,10

NaOH 0,1 M

10,24

13,04

Água

9,42

8,77

NaOH 0,05 M

10,10

9,59

NaOH 0,1 M

11,57

9,60

Água

6,90

7,53

NaOH 0,05 M

6,55

7,18

NaOH 0,1 M

7,22

6,18

Água

244,4

226,31

NaOH 0,05 M

665,80

760,20

NaOH 0,1 M

1093,01

871,18

Água

175,50

67,11

NaOH 0,05 M

434,70

-3,29

NaOH 0,1 M

614,62

510,00

Água

183,54

103,30

NaOH 0,05 M

-38,49

188,03

NaOH 0,1 M

385,12

332,10

Água

139,8

133,31

NaOH 0,05 M

31,51

59,25

NaOH 0,1 M

315,24

246,51

Água

593,13

902,21

NaOH 0,05 M

787,60

946,56

NaOH 0,1 M

1512,02

2235,06

Água

445,06

631,02

NaOH 0,05 M

500,00

665,44

NaOH 0,1 M

693,34

1396,54

Água

382,11

473,82

NaOH 0,05 M

516,89

478,41

NaOH 0,1 M

371,78

465,79

Água

289,02

389,21

NaOH 0,05 M

-148,64

173,20

NaOH 0,1 M

501,55

397,08
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Apêndice D – Relação entre os módulos de armazenamento (G’) e de perda
(G’’) em função da frequência para amido de semente de jaca das variedades: mole
(a, c, e) e dura (b, d, f), extraídos com diferentes solventes: água (a, b); NaOH 0,05 M
(c, d) e NaOH 0,1 M (e, f), para as concentrações: 2% ( ), 5% ( ) e 6% (
a)
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