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RESUMO 

 

 

Os grãos quebrados oriundos do beneficiamento do arroz, que tem como destino principal as 

indútrias de ração, podem também ser utilizados pelas indústrias de alimentos, visto que 

possuem valor nutricional semelhante ao grão inteiro. Além disso, podem ser misturados com  

matérias-primas não convencioanais, como a polpa de açai liofilizada e a cúrcuma em pó, 

para desenvolver novos produtos com características nutricionais e funcionais ainda melhores. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi produzir cereais matinais e salgadinhos extrusados 

a partir de diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz por polpa de açaí 

liofilizada e cúrcuma em pó, respectivamente, e avaliar suas características físicas, 

microbiológicas e aceitação sensorial. Além disso, desenvolver farinhas pré-gelatinizadas em 

condições brandas de extrusão com diferentes substituições de grãos quebrados de arroz por 

polpa de açaí liofilizada,  e investigar o efeito do processo de extrusão sob as propriedades 

físicas, químicas e funcionais da mistura. Foi utilizado um delineamento inteiramente 

casualizado com 5 tratamentos para cada produto A adição de PAL influenciou 

significativamente (p<0,01) todos os parâmetros físicos dos cereais matinais. Em relação aos 

atributos sensoriais não houve diferença significativa entre os atributos aroma, sabor e 

crocância, mas a maior aceitação em relação à aparência foi obtida nos cereais matinais com 

10%, 15%, 20% de substituição de GQA por PAL, enquanto a aceitação da cor nos com 15 e 

20%.O cereal matinal escolhido com 15% de substituição de grãos quebrados de arroz por 

polpa de açaí liofilizada apresentou valores elevados de fibra alimentar (9,16 mg 100g
-1

), 

compostos fenólicos (124,50mg 100g
-1

) valor energético (383,72 kcal 100 g
-1

), e antocianinas 

(15,21 mg Eq de cianidina-3-glicosídeo 100 g
-1

). A substituição dos GQA por CP influenciou 

significativamente o índice de expansão, o volume específico, a dureza e os parâmetros 

instrumentais de cor, mas não interferiram sensorialmente nos atributos de aparência, cor, 

aroma e crocância. O salgadinho escolhido com 6% de substituição de grãos quebrados de 

arroz por por cúrcuma em pó para cada 100 g, obteve 0,91 g de cinzas, 7,76 g de proteínas, 

4,78 g de lipídeos, 5,84 g de fibra alimentar total, 86,94 g de carboidratos, 396,94 kcal, 

174,75 mg compostos fenólicos totais e 6,52% de capacidade de sequestro de radicais DPPH. 

Quanto às farinhas pré-gelatinizadas, o processo de extrusão afetou as propriedades químicas 

da mistura, acarretando em uma diminuição da umidade, lipídeos, fibras, valor energético, 

compostos fenólicos totais e antocianinas, além da propriedade antioxidante. Os índices de 

absorção e solubilidade em água aumentaram após a extrusão, porém o índice de absorção de 

óleo não apresentou diferença significativa. A análise de DSC mostrou que a temperatura 

utilizada no processo foi suficiente para gelatinização do amido presente nas farinhas, não 

apresentando pico referente a esse parâmetro nas farinhas pré-gelatinizadas. As propriedades 

de pasta também foram afetadas pelo processo de extrusão obtendo farinhas pré-gelatinizadas 

com maiores viscosidade a frio e de pasta. Portanto, é possível incorporar polpa de açaí 

liofilizada e cúrcuma em pó aos grãos quebrados de arroz para produção de alimentos com 

alto valor nutricional, funcional e tecnológico.  

 

 

Palavras-chave: subproduto, cereal matinal, salgadinhos, antioxidantes.  
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ABSTRACT 

 

 

The by-product of rice processing, which so far has focused its use for animal feed, may be 

used in the preparation of food products as they have similar nutritional value to whole grain. 

Furthermore, they can be incorporated into other raw materials to develop new products that 

add nutritional value to these products. Aiming to demonstrate the quality of this by-product 

the purpose of this study was to produce breakfast cereals and snacks from different grain 

replacement levels broken rice (GQA) for pulp freeze-dried açaí (PAL) and turmeric powder 

(CP) respectively evaluating their physical, microbiological and sensory. Moreover, 

developing pre-gelatinized flours extrusion under mild conditions with different substitutions 

lyophilized açaí the broken grains of rice and to investigate the effect of the extrusion process 

under physical, chemical and functional characteristics of the mixture. We used a completely 

randomized design with 5 treatments. The addition of PAL influenced significantly ( p <0.01 ) 

all physical parameters of breakfast cereals. Regarding the sensory attributes showed no 

significant difference between the attributes aroma , flavor and crispness , but the greater 

acceptance over appearance was obtained in breakfast cereals with 10 %, 15 %, 20 % 

replacement GQA for PAL , while acceptance in color with 15 and 20% .The chosen 

breakfast cereal with 15 % replacement of broken rice grains per lyophilized açai pulp 

showed high levels of dietary fiber (9.16 mg 100g -1 ) , phenolic compounds ( 124,50mg 

100g -1 ) energy value ( 383.72 kcal 100 g -1 ) , and anthocyanins ( 15.21 mg Eq cyanidin -3- 

glucoside 100 g -1 ) . The replacement of GQA by CP significantly influenced the expansion 

index, specific volume , hardness and color instrumental parameters , but did not affect the 

sensory attributes of appearance , color , aroma and crispness .The snacks chosen 6% CP for 

replacement GqA per 100 g, 0.91 g ash, 7.76 g of proteins, lipids 4.78 g, 5.84 g total dietary 

fiber, 86.94 g carbohydrate, 396.94 kcal, 174.75 mg total phenolic compounds and 6.52% 

sequestration capacity of DPPH radicals. The pre-gelatinized flour, the extrusion process and 

affect the chemical properties proximate the mixture, resulting in a decrease in humidity, 

lipids, fibers, energy, phenolic compounds, antioxidant properties, anthocyanins. The rates of 

absorption and increased water solubility obtained after extrusion, but the oil absorption index 

showed no significant differences. The DSC analysis showed that the temperature used in the 

process was sufficient to gelatinization of the starch present in the flour and showed no peaks 

relating to that parameter in the pre-gelatinized flours. Pasting properties were also affected 

by the extrusion process getting pre - gelatinized flours with higher viscosity and cold paste. 

Therefore, it is possible to incorporate PAL and CP to broken grains of rice for the production 

of foods with nutritional and technological value. 

 

 

Keywords: by-product, breakfast cereal, snacks, antioxidants. 
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CAPITULO 1 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

  

O arroz (Oriza sativa) é um dos três cereais mais produzidos e consumidos no 

mundo, ficando atrás apenas do trigo e do milho, devido suas características nutricionais e 

grande adaptabilidade às mais variadas condições de solo e clima. Destaca-se, por ser um 

alimento básico da maioria da população, integrando a dieta de aproximadamente 2,4 bilhões 

de pessoas no mundo (NASCENTE et al., 2011).  

Durante o processamento do arroz são produzidos em média 14% de grãos 

quebrados, que para indústria arrozeira é um problema econômico, pois o subproduto possui 

valor bem inferior ao do grão inteiro. Porém, ambos contêm a mesma composição centesimal, 

e constituem fonte rica de amido. Os grãos quebrados de arroz podem ser processados de 

várias formas, como por meio da extrusão termoplástica, um processo de cozimento e 

formatação, que confere funcionalidade física e química aos produtos (SILVA; ASCHERI, 

2009; SILVA et al., 2011).  

Dentre os vários produtos processados por extrusão ganham destaque na alimentação 

dos brasileiros as farinhas pré-gelatinizadas, os cereais matinais e os salgadinhos. O consumo 

desses produtos vem ao encontro das novas tendências alimentares, tais como, praticidade, 

sabores e tipos que agradam todas as idades, assumindo o lugar de ingredientes ou alimentos 

energéticos, protéicos, nutritivos, e saudáveis podendo ser formulados com adição de frutas e 

outros vegetais, que além de nutrientes podem conter compostos bioativos (SOUZA; 

MENEZES, 2006). 

Alguns vegetais, como o açaí e a cúrcuma, contêm, além dos nutrientes essenciais 

como minerais, fibras e vitaminas, diversos compostos secundários de natureza fenólica, 

denominados polifenóis (FERREIRA et al., 2013; YAMAGUCHI et al., 2015). Os compostos 

fenólicos estão relacionados com intensas atividades biológicas, promovendo efeitos 

benéficos em relação à saúde devido as suas propriedades antioxidantes (ANGELO; JORGE, 

2007; VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009). A associação destes vegetais com os grãos 

quebrados de arroz pode conferir aos produtos maior funcionalidade, devido às crescentes 

descobertas científicas, que destacam a presença de componentes benéficos a saúde e suas 
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propriedades medicinais que podem ser vinculadas a prevenção de doenças (VIALTA; 

REGO,  2014).  

O açaí (Eterpe oleraceae Mart.), é um fruto altamente energético devido ao elevado 

teor de lipídeos, constituídos principalmente por ácidos graxos insaturados ômega 6 e 9. Este 

fruto possui grande quantidade de compostos antioxidantes, dentre eles um dos mais 

importantes grupos de pigmentos de origem vegetal, as antocianinas (PORTINHO; 

ZIMMERMANN; BRUCK, 2012). Estas constituem um potente antioxidante quando 

comparadas com outros antioxidantes naturais e quando adicionado a alimentos, propiciam a 

prevenção contra a auto-oxidação e peroxidação de lipídeos em sistemas biológicos, 

constituindo um importante aliado na prevenção da degeneração das células (LOPES et al., 

2007).  

Os rizomas de cúrcuma (Cúrcuma longa L.), também possuem propriedades. A 

qualidade dos caules subterrâneos é caracterizada e avaliada pela presença do corante 

curcumina e óleos essenciais. Estes pigmentos fenólicos têm grandes propriedades bioativas, 

tais como: ação antioxidante, que protege os componentes celulares dos danos oxidativos, 

ação antiinflamatória e anti-séptica, sendo encontrados nos rizomas em concentrações que 

variam de 2,8 a 8 g 100 g
-1

 (CHEN et al., 2010).  

Nos últimos anos os consumidores tornaram-se cada vez mais conscientes dos 

ingredientes dos seus alimentos e como tal requerem alimentos tão naturais e saudáveis 

quanto possível. Assim, este trabalho pretende verificar a viabilidade física, química, 

tecnológica, microbiológica e sensorial de produzir cereal matinal a partir de diferentes 

proporções de grãos quebrados de arroz e polpa de açaí liofilizada, e de salgadinhos com 

grãos quebrados de arroz e cúrcuma em pó, bem como, avaliar as características físicas e 

químicas das matérias-primas antes do processo e comparar com as das farinhas pré-

gelatinizadas  obtidas, de forma a verificar se ocorrem perdas de nutrientes ou de propriedades 

funcionais e tecnológicas durante o processo de extrusão.  

 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.2.1 Cereal matinal, salgadinhos e farinhas pré-gelatinizadas extrusados 
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A extrusão é um processo completo e contínuo que combina várias operações 

unitárias, incluindo, transporte, mistura, assamento, cisalhamento, formação e moldagem. A 

matéria-prima processada é submetida a várias modificações, tais como: hidratação de 

proteínas e amidos, homogeneização, gelatinização do amido, liquefação de gorduras, 

desnaturação de proteínas, plastificação, e expansão do material processado, formando 

produtos com novas formas e texturas prontas para o consumo, ou após a moagem dos 

mesmos as farinhas pré-gelatinizadas, ingredientes com instantaneidade e outras propriedades 

características. O cozimento por extrusão é um processo de alta temperatura e curto tempo 

(HTST) que reduz a contaminação microbiana pela redução da atividade de água, minimiza a 

perda de nutrientes, além de inativar as enzimas (MARTINEZ et al., 2014). As características 

do produto final dependem diretamente das propriedades da matéria-prima, como conteúdo de 

água, estrutura física e composição química, além das condições em que a extrusão é 

realizada como temperatura, pressão, tamanho do orifício da matriz, e intensidade das forças 

de cisalhamento (CARVALHO et al., 2012a; WANG et al., 2016). 

Dentre os benefícios do processo de extrusão está a versatilidade devido à ampla 

variedade de produtos a serem desenvolvidos por este processo, o baixo custo de 

processamento, as altas taxas de produção, a alta qualidade sanitária dos produtos finais 

devido à aplicação de altas temperaturas de cozimento, a manutenção de muitos componentes 

termosensíveis, e a ausência de efluentes do processo, reduzindo problemas de poluição 

ambiental, motivos pelos quais o processamento de alimentos por extrusão vem ganhando 

destaque e expansão na indústria de alimentos. Desta forma, a extrusão possui um vasto 

campo de aplicações, podendo ser utilizada para produzir massas alimentícias, salsichas, 

produtos de confeitaria, produtos de cereais (crispbread, cereais matinais) e alimentos a base 

de proteína (proteína vegetal texturizada- PVT) (FELLOWS, 2006; ORDONEZ, 2005). 

O mercado de snacks (doces e salgados) experimentou um forte crescimento. A 

demanda é crescente entre jovens e adultos. No Brasil o consumo cresceu 233% nos últimos 

dois anos. Os cereais matinais açucarados constituem o seguimento de maior participação no 

mercado, 40,7% (em volume) e um faturamento de 34,3% do valor total (VERNAZA; 

CHANG; STEEL, 2009). 

Os cereais matinais vêm ganhando um espaço cada vez maior na alimentação dos 

brasileiros. O seu consumo vem ao encontro das novas tendências alimentares, tais como, 

praticidade, sabores e tipos que agradam todas as idades, assumindo o lugar energéticos, 

proteicos, nutritivos, e saudáveis (SOUZA; MENEZES, 2006). Os cereais matinais 

geralmente são produtos extrusados de alto teor de proteína, carboidratos e fibras, podendo ser 
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enriquecidos com vitaminas e sais minerais aumentando seu valor nutritivo (TAKEUCHI; 

SABADINI; CUNHA, 2005). As principais matérias-primas utilizadas nas formulações 

desses produtos são arroz, trigo, aveia e milho ou até mesmo mistura desses cereais, ricos em 

amido, na forma de farinha, mas podem ser empregadas outras matérias-primas, visando fazer 

um enriquecimento nutricional ou com compostos funcionais (SILVA et al., 2011).  

Os salgadinhos, assim como os cereais matinais, são produtos de conveniência e 

praticidade (snacks), caracterizados por satisfazerem a vontade de comer ou de saciar a fome 

fora do horário das refeições, podendo ser fabricados com adição de outros vegetais em suas 

formulações. Há vários estudos científicos que destacam a presença de componentes 

benéficos à saúde e suas propriedades medicinais que podem ser vinculadas a prevenção de 

doenças. Neste caso, há uma tendência à incorporação de saudabilidade, permitindo ao 

consumidor substituir refeições sem, no entanto, sacrificar a sua saúde (CAPRILES et al.,  

2010). 

 Farinhas pré-gelatinizadas são aquelas que passaram por um determinado pré-

cozimento ao qual é modificada a estrutura amilácea presente, conferindo a estas uma 

melhoria na textura, poder espessante, resistência ao cisalhamento, e capacidade de absorção 

de água (AUGUSTO-RUIZ et al., 2003). Estas podem ser obtidas em escala industrial por 

utilização de atomizadores, secagem em rolos e por extrusão termoplástica (CLERICI; EL-

DASH, 2008). 

Várias são as matérias-primas que podem ser pré-gelatinizadas tais como, arroz, 

trigo, mandioca, batata entre outros, além de co-produtos destes alimentos. Essas farinhas 

podem ser utilizadas na preparação de alimentos prontos e semi prontos como: mingaus, 

molhos, sopas e outros alimentos instantâneos tendo suas aplicações ampliadas como 

ingrediente alimentício (BORBA; SARMENTO; LEONEL, 2003; LUTOSA; LEONEL; 

MISCHAN, 2009; NASCIMENTO et al., 2014; ORTOLAN et al., 2015).  

 

 

1.2.3 Grãos quebrados de arroz 

 

 

O arroz está entre os cereais mais consumidos no Brasil e no mundo, sendo o 

principal produto da cesta básica do brasileiro. O consumo anual é em média 25 kg por 

habitante. A produção está distribuída nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Mato Grosso. Sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor brasileiro. Atualmente o Brasil 
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encontra-se entre os dez maiores importadores de arroz, absorvendo cerca de 5% do volume 

das exportações mundiais. O arroz no Brasil tem grande importância social, econômica e 

política. As projeções de produção e consumo de arroz mostram que o Brasil vai colher 14,12 

milhões de toneladas de arroz na safra 2019/2020. Equivalente a um aumento anual da 

produção de 1,15% nos próximos dez anos. O consumo deverá crescer a uma taxa média 

anual de 0,86%, alcançando 14,37 milhões de toneladas em 2019/2020 (EMBRAPA, 2010; 

MAPA, 2014). 

Durante o beneficiamento do arroz há produção de grãos quebrados de arroz devido à 

quebra dos grãos, gerando um subproduto que é rejeitado para consumo humano, porém 

contém a mesma composição centesimal média do grão inteiro. É um subproduto de baixo 

custo e alto valor energético, em média 349,64 Kcal         (CARVALHO et al., 2012). Os 

grãos quebrados de arroz são ricos em amido, que apresenta um importante papel tecnológico, 

quando o amido é processado por extrusão termoplástica, por exemplo, passa por 

modificações químicas e físicas que lhe conferem propriedades desejáveis para aplicação em 

alimentos instantâneos (SILVA; ASCHERI, 2009).  

Os produtos desenvolvidos com grãos quebrados de arroz podem proporcionar às 

pessoas celíacas uma alternativa como fonte de energia, pois estes produtos não possuem 

gliadina que estão contidas em dietas alimentares à base de trigo, aveia e centeio (CLERICA; 

EL-DARSH, 2006). Além disso, os grãos quebrados de arroz, podem se apresentar com 

diferentes teores de amilose, possibilitando a seleção de acordo com a finalidade (SILVA; 

ASCHERI, 2009).  

O amido é um polissacarídeo formado pela condensação de monossacarídeos ou seus 

derivados, unidos entre sí por ligações glicosídicas. Está disponível em abundância na 

natureza como um carboidrato de reserva (LAJOLO; MENEZES, 2006). Constitui a mais 

importante reserva de energia de todas as plantas superiores, ocorrendo principalmente em 

sementes, tubérculos, rizomas e bulbos, sendo um dos nutrientes mais importantes da 

alimentação humana. Normalmente está presente na forma de grãos birrefringentes, cuja 

aparência varia de acordo com a origem (BOBBIO, 2003; AMARAL et al., 2007).  

Este polissacarídeo é constituído por uma mistura de dois polissacarídeos 

denominados amilose e amilopectina, em proporções que variam entre os procedentes de 

diferentes espécies vegetais, e mesmo entre amidos provenientes da mesma espécie. As 

proporções de amilose e de amilopectina também variam de acordo com o grau de maturação 

das plantas (LAJOLO; MENEZES, 2006).  
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A amilose e amilopectina diferem entre sí no tamanho molecular e no grau de 

ramificação. A amilopectina possui molécula maior e maior grau de ramificações em sua 

cadeia, em contrapartida, a amilose possui cadeia linear e menor tamanho molecular. 

Moléculas de amilose de cereais são geralmente menores do que aquelas de outras origens 

(tubérculos e leguminosas), e suas proporções influem na viscosidade e no poder de 

gelificação do amido (DENARDIN; SILVA, 2009). 

A principal propriedade do amido presente em farinhas é a gelatinização, aumento 

irreversível dos grânulos de amido quando submetidos a aquecimento, resultando no aumento 

da viscosidade de soluções. Nesse processo ocorre perda da organização estrutural (perda da 

birrefringência), com fusão dos cristais e aumento da sua digestibilidade (WANG; 

COPELAND, 20123; TORO et al., 2016). A gelatinização é utilizada na indústria de 

alimentos para dar viscosidade a líquidos e pastas, conferindo textura desejada aos alimentos 

(BERTOLINI, 2010).  

  

 

1.2.4 Açaí 

 

 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é encontrado em abundância na região do 

estuário do rio Amazonas, adaptado às condições elevadas de temperatura, precipitação 

pluviométrica e umidade relativa do ar. Apresentando-se como a palmeira mais produtiva 

desse estuário. O Brasil destaca-se mundialmente como o maior produtor, consumidor, e 

exportador desse produto. O principal centro de dispersão dessa palmeira é o estado do Pará, 

responsável por 95% da produção de açaí, porém pode ser encontrado nos estados do Amapá, 

Maranhão, Mato Grosso e Tocantins (GORDON et al., 2012; EMBRAPA, 2014). 

Do açaizeiro provém o fruto açaí, um alimento básico para populações de origem 

ribeirinhas da região Amazônia. A polpa do açaí é extraída do restante do fruto por meio de 

despolpadeiras de ácido inoxidável, e é classificada em: polpa de açaí (sem adição de água na 

extração e sem filtração); açaí grosso ou especial tipo A (com adição de água e filtração, 

apresentando acima de 14% de sólidos totais); açaí médio ou regular (tipo B) (com adição de 

água e filtração, apresentando acima de 11 a 14% de sólidos totais); açaí fino ou popular (tipo 

C) (com adição de água e filtração, apresentando de 8 a 11% de sólidos totais) (BRASIL, 

2000). 
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A polpa representa 15% do fruto e é rica em antocianinas. Estas substâncias 

pertencem ao grupo dos compostos fenólicos e estão presentes no açaí em valores elevados, 

contendo cerca de 135 mg 100 g
-1

 de extrato seco (WONG et al., 2013).  Além disto, possuem 

propriedades antioxidante, importante na eliminação dos radicais livres, propriedades 

anticarcinogênica e protegem o organismo contra o acúmulo de placas de depósito de 

lipídeos, causadores da arteriosclerose (ALASALVAR et al., 2005; PIMENTEL; FRANCKI; 

GOLLUCKE, 2005; ALVES et al., 2010; SILVA, 2010). A polpa de açaí é aproveitada de 

forma tradicional no consumo alimentar, sorvetes, licores, doces, na preparação de peixes, 

camarões ou carnes, e para extração de corantes e antocianinas, mas ainda não na forma 

liofilizada como ingrediente na formulação de cereal matinal (EMBRAPA, 2014). 

O açaí, antes destinado somente ao consumo local, hoje é transportado para outros 

estados brasileiros e até mesmo para outros países (na forma polpa congelada ou mix com 

banana, granola, guaraná), tornando-se uma importante fonte de renda e emprego 

(EMBRAPA, 2014). É considerado o fruto mais nutritivo da Amazônia, contendo alto valor 

calórico (794 kcal 100 g
-1

 de polpa) com elevado percentual de lipídeos (41,85%), rico em 

proteínas (8,91%), vitamina e minerais (principalmente potássio e cálcio), sendo capaz de 

suprir cerca de 70% da necessidade teórica recomendada de lipídeos para um homem adulto, e 

prover entre 25% e 65% da quantidade de proteínas (ROGEZ, 2000; PIERUCI; PEREIRA, 

2014). Ainda não foi descrito na literatura a utilização da polpa de açaí liofilizada na 

formulação de cereais matinais extrusados. Pois, ainda é recente a tentativa por parte da 

pesquisa e da indústria de alimentos de incluir compostos bioativos neste tipo de alimento. 

 

 

1.2.5 Cúrcuma 

 

 

A cúrcuma é uma especiaria proveniente dos rizomas da planta Curcuma longa L., 

composta principalmente por amido (25 a 50 g 100 g
-1

), proteína (4 a 10 g 100 g
-1

), fibras e 

cinzas (2 a 7 g 100 g
-1

) (CECÍLIO FILHO et al., 2000). Também possui pigmentos, 

curcuminóides e óleos essenciais. Sua composição química é influenciada por fatores como 

planta matriz, tipo de solo, clima, adubação, disponibilidade hídrica, época de colheita, tempo 

de armazenamento, dentre outros (SCARTEZZINI; SPERONI, 2000).  

A planta teve origem na Ásia, porém atualmente é cultivada em diferentes partes do 

mundo com clima quente e úmido, sendo aproveitada como agente de coloração na indústria 
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de alimentos, uma alternativa natural para substituição de pigmentos sintéticos, especialmente 

a tartrazina. A especiaria possui ainda propriedade conservante de alimentos e diversas 

propriedades medicinais (PERET-ALMEIDA et al., 2008; PRASAD; AGGAEWAL, 2011).  

No Brasil, a cúrcuma ainda tem pequena expressão econômica, sendo cultivada 

principalmente em Mara Rosa – GO, município com o maior plantio comercial do país, com a 

produção destinada em quase sua totalidade às indústrias nacionais de corantes e alimentos 

(CECÍLIO FILHO et al., 2000). Porém, nos países asiáticos a cúrcuma é mais consumida em 

função de suas propriedades medicinais. Na medicina hindu, é extensivamente utilizada no 

tratamento de entorse e inchações causadas por ferimentos, enquanto que na China em 

tratamento de doenças associadas a dores abdominais (ARAÚJO; LEON, 2001; THOMAS-

EAPEN, 2009). 

Nas ultimas décadas, tem havido um interesse considerável nos compostos bioativos 

da cúrcuma, os curcuminóides. O principal curcuminóide é chamado de curcumina, fazendo 

parte de 59% do total de curcuminoides presentes na cúrcuma, representando a fração mais 

importante desse rizoma (PERET-ALMEIDA et al., 2008). Vários estudos em animais e in 

vitro descrevem o poder antioxidante, anti-inflamatório, antiviral e antifúngico desses 

compostos (FRANCO et al., 2007; SINGH et al., 2010; PIZZIOLO et al., 2011; SINDHU et 

al.; 2011; GOUDER; LINGAMALLU, 2012). 

Esse composto tem se mostrado útil para proteção de algumas doenças, como o 

câncer, surgindo um interesse como potencial agente terapeutico para prevenção de várias 

doenças carcinogênicas (ZHOU et al., 2011). Ainda não foi descrito na literatura a utilização 

da cúrcuma em pó na formulação de salgadinhos extrusados. Pois, ainda é recente a tentativa 

por parte da pesquisa e da indústria de alimentos de incluir compostos bioativos neste tipo de 

alimento. 

 

 

1.2.6 Compostos bioativos 

 

 

Os novos estilos de vida e hábitos alimentares expõem o homem a uma gama de 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Dentre os fatores de risco está o 

consumo de dietas desequilibradas, além de uma vida estressada e sedentária. Isto tem 

mudado o perfil epidemiológico dos países, com um número crescente de doenças como 

diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, osteoporose e vários tipos de 
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cânceres. Deste modo, em todo o mundo, há uma procura incessante por alimentos que 

contribuam para obtenção de uma saúde adequada. De fato, uma saúde adequada provém da 

ingestão de vários tipos de alimentos contendo nutrientes e não nutrientes (por exemplo: 

pigmentos naturais), cada um desempenhando diferentes efeitos biológicos e fisiológicos 

protetores à saúde humana (função bioativa) (VOLP; RENHE; STRIGUETA, 2009). 

Um composto é biologicamente ativo quando exerce uma ação específica sobre um 

determinado ser vivo, seja ele animal (ácidos graxos da família ômega 3, ácidos graxos 

conjugados) ou vegetal (fitoesteróis, terpenos, compostos fenólicos). As frutas e hortaliças são 

as principais fontes dietéticas destes compostos, apresentam variações qualitativas e 

quantitativas na composição desses constituintes em função de fatores intrínsecos (cultivar, 

variedade, estádio de maturação) e extrínsecos (condições climáticas), sendo utilizados com 

diversas finalidades, principalmente para manutenção da saúde, pois estes interferem em alvos 

fisiológicos, modulando a defesa antioxidante, frente a processos inflamatórios e 

mutagênicos, os quais estão relacionados a várias doenças. Os compostos bioativos vegetais 

compreendem uma grande variedade de componentes químicos com diferentes propriedades 

físico-químicas (polaridade, solubilidade, capacidade de formar pontes de hidrogênio, 

potencial de oxido redução) que irão determinar tanto o tipo, quanto eficiência de atividade, 

assim como o meio e a estrutura celular em que podem atuar (REYNERSTON et al., 2008).  

Dentre esses se destacam os compostos fenólicos que estão presentes nos alimentos 

vegetais divididos em várias classes. Dentre essas, os flavonoides, uma das classes de 

metabólitos secundários mais importantes no reino vegetal, formam um grupo de grande 

importância que são divididos em subclasses a partir de suas estruturas químicas como: 

flavonas, isoflavonas, antocianinas, flavonóis, chalconas (CAMPUS et al., 2008). 

As antocianinas são pigmentos que conferem uma coloração que varia do vermelho, 

laranja ou azul, apresentando grande capacidade antioxidante, reagindo com radicais livres, e 

portanto, contribuindo para prevenção de várias doenças como: atividade anti-inflamatoria; 

antialérgica; inibição da agregação de plaquetas nos vasos sanguíneos, inibição da oxidação 

do colesterol LDL, antitrombótica; antimicrobiana e antineoplastica (JAQUES; ZAMBIAZI, 

2011). Por sua vez, a eficácia da ação antioxidante depende da concentração destes 

fitoquímicos no alimento (MELO et al., 2008).  

Com isso, aumenta a importância de compreender melhor a estabilidade desses 

compostos em alimentos, frente ao processamento a que são submetidos antes da ingestão. É 

interessante saber quanto à manipulação dos alimentos, desde a colheita, processamento, até o 

consumo, o que pode afetar o conteúdo de antioxidantes naturais (VOLP; RENHE; 
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STRIGUETA, 2009). Neste contexto se insere a hipótese de que o processamento por 

liofilização e posterior extrusão (quando incorporada em cereais matinais) não altera as 

propriedades bioativas das antocianinas da polpa do açaí, ou da secagem e extrusão (quando 

incorporada em salgadinhos) da cúrcuma. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Verificar a viabilidade física, química, tecnológica, microbiológica e sensorial de produzir 

cereal matinal a partir de diferentes proporções de grãos quebrados de arroz e polpa de açaí 

liofilizada, e de salgadinhos com grãos quebrados de arroz e cúrcuma em pó, bem como, 

avaliar as características físicas e químicas das matérias-primas antes do processo e comparar 

com as das farinhas pré-gelatinizadas obtidas, de forma a verificar se ocorrem perdas de 

nutrientes ou de propriedades funcionais e tecnológicas durante o processo de extrusão.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar as propriedades físicas, tecnológicas, fisiológicas e químicas das matérias-

primas (GQA, PAL e CP): granulometria, microscopia eletrônica de varredura, 

propriedades térmicas, parâmetros instrumentais de cor, absorção em água e óleo, 

solubilidade em água, propriedades de pasta, atividade de água, atividade antioxidante, 

pH, acidez titulável, umidade, cinzas, lipídios, proteína, açúcares totais e redutores, 

fibra alimentar total, difratometria de raio-X, espectroscopia de infravermelho; 

 Produzir cereais matinais a partir diferentes proporções de GQA e PAL, e salgadinhos 

com diferentes proporções de GQA e CP. 

 Determinar o risco microbiológico e a aceitação dos produtos obtidos; 

 Avaliar o efeito do nível de substituição de GQA por PAL, e de GQA por CP, sobre as 

propriedades físicas (volume específico, índice de expansão, parâmetros instrumentais 
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de cor e dureza) dos cereais matinais e dos salgadinhos experimentais, 

respectivamente, e selecionar os produtos experimentais com maior desejabilidade, em 

função da comparação com produtos tradicionais comercializados; 

 Caracterizar os produtos selecionados em relação à composição centesimal, valor 

energético, capacidade antioxidante e compostos fenólicos. 

 Desenvolver farinhas pré-gelatinizadas em condições brandas de extrusão com 

diferentes substituições de polpa de açaí liofilizada aos grãos quebrados de arroz e 

investigar o efeito do processo de extrusão sob as propriedades físicas, químicas e 

funcionais da mistura. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE FARINHA DE GRÃOS 

QUEBRADOS DE ARROZ 

 

 

RESUMO 

 

 

Com o objetivo de melhor conhecer e explorar as potencialidades dos subprodutos da 

indústria arrozeira foram determinadas as propriedades físicas e químicas da farinha de grãos 

quebrados de arroz. Três amostras foram avaliadas, e as análises realizadas em triplicata. A 

média, desvio-padrão e coeficiente de variação dos valores obtidos foram calculados. A 

farinha de grãos quebrados de arroz apresentou grande quantidade de carboidratos (89,81 g 

100g
-1

), responsável por seu alto valor energético (357,16 kcal 100 g
-1

), teores medianos de 

proteína (8,18g 100 g
-1

) e fibra alimentar total (2,13g 100 g
-1

), e teores baixos de lipídeos 

(1,07 g 100 g
-1)

 e cinzas (0,94 g 100 g
-1

). A temperatura de gelatinização da farinha foi de 

55ºC, 23ºC, abaixo da temperatura de pasta observada no RVA (85,56ºC). Nas imagens 

obtidas por MEV, observou-se a estrutura heterogênea da farinha de grãos quebrados de arroz, 

com agregados compostos de grânulos de amido envolvidos pela matriz protéica. A 

cristalinidade do amido da farinha de grãos quebrados de arroz (17,19%) foi compatível com 

o padrão A típico de cereais. Os espectros de infravermelho evidenciaram a presença de 

bandas típicas de umidade, proteína, lipídeos e hidratos de carbono, assim como do complexo 

amilose-lipídio. A farinha de grãos quebrados de arroz reúne características físicas, químicas 

e microbiológicas extremamente vantajosas, com alto potencial como ingrediente alimentar de 

baixo custo.  

 

Palavras-chave: subprodutos, propriedades térmicas, solubilidade, propriedades de pasta, 

composição centesimal. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O consumo de arroz se dá principalmente na forma de grãos inteiros, podendo ser 

polido, parboilizado polido e integral. No beneficiamento o grão passa pela etapa de 

polimento ao qual são gerados os grãos quebrados de arroz, constituindo um problema 

econômico para indústria arrozeira (CARVALHO et al., 2011). Habitualmente, os grãos 

quebrados de arroz são empregados na alimentação animal, porém, se obtidos com boas 

práticas sanitárias de fabricação podem ser utilizados na alimentação humana. O 

aproveitamento dos grãos quebrados de arroz na forma de farinha pode gerar lucro 

significativo para as empresas beneficiadoras, minimizando o impacto ambiental (SOARES 

JÚNIOR et al., 2011; TAVARES et al., 2012). 

A farinha de grãos quebrados de arroz pode ser explorada de forma eficiente pela 

indústria de alimentos, devido seu alto teor de amido facilmente digerível, composição 

centesimal similar a do grão inteiro, baixos níveis de sódio, sabor pouco pronunciado, que não 

interfere no sabor na maioria dos alimentos, características não alergênicas, atóxico para 

portadores de doença celíaca, podendo ser utilizado na elaboração de produtos sem glúten 

(ASHOGBON; AKINTAYO, 2012). 

Aplicações como, biscoitos, filmes biodegradáveis, pães, snacks, cereais matinais, 

farinhas pré-gelatinizadas, produtos hipoalergênicos, extratos hidrossolúveis, formulações 

infantis, entre outras podem agregar valor a farinha de grãos quebrados de arroz (SOARES 

JUNIOR etal., 2010). Para ampliar as aplicações da farinha de grãos quebrados de arroz no 

mercado de alimentícios é necessário o conhecimento aprofundado de suas propriedades 

físicas, químicas e microbiológicas, a fim de melhor controlar o processo, visto que a maioria 

dos produtos a base de farinha de grãos quebrados de arroz passam por processamento 

térmico (FALADE; CRISTHOPHER, 2015). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

determinar as características físicas, químicas, térmicas, estruturais e microbiológicas da 

farinha de grãos quebrados de arroz. 

 

 

 

 

 

 



47 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os grãos quebrados de arroz foram doados pela indústria de beneficiamento de arroz 

Cristal Alimentos, situada em Aparecida de Goiânia-GO, Brasil. Os grãos quebrados foram 

moídos em moinho de rotor tipo ciclone (Tecnal, TE65I/2, Piracicaba, Brasil). A farinha de 

arroz passou por peneira com orifícios de 0,25 mm de diâmetro, foi colocada em sacos de 

polietileno de baixa densidade (PEBD), e armazenada em freezer a -18°C, até a realização das 

análises. Três amostras de farinha de grãos quebrados de arroz foram utilizadas para a 

determinação da granulometria, microscopia eletrônica de varredura, atividade de água, 

parâmetros instrumentais de cor, índices de absorção de água e óleo, índice de solubilidade 

em água, difratometria de raio-x, espectroscopia de absorção de infravermelho, propriedades 

térmicas, características de pasta, composição química e análise microbiológica. 

 

 

2.2.1 Tamanho das partículas 

 

 

O tamanho das partículas foi determinado em um granulômetro (Bertel, 4819, 

Caieiras, Brasil). Amostra de 100 g de grãos quebrados de arroz foi peneirada durante 10 min 

em um conjunto de peneiras (com diâmetro dos orifícios de 0,841, 0,250, 0,149, 0,105, 0,074 

mm). As quantidades retidas em cada peneira e na base foram pesadas e expressas em 

porcentagem. 

 

 

2.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

Após desidratação a vácuo, a amostra foi colocada em suportes de alumínio (stubs) e 

recoberta com uma película de ouro no aparelho e observados no Microscópio Eletrônico–ME 

de Varredura (Jeol, JSM – 6610, São Paulo, Brasil). As micrografias de superfície foram 

realizadas em aumentos de ordem de 5000x, 800x e 300x. 
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2.2.3 Cor 

 

 

Os parâmetros instrumentais de cor foram analisados através de colorímetro 

(Bankinh Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA). A calibração foi efetuada em superfície de 

porcelana branca, a fim de se obter um padrão, em seguida foram realizadas as leituras dos 

parâmetros: luminosidade (zero = preto e 100 = branco), coordenadas de cromaticidade a* (-

80 até zero = verde, e zero ao +100 = vermelho) e b* (-100 até zero = azul, do zero ao + 70 = 

amarelo). A partir das leituras dos parâmetros a* e b*, foram calculados a croma (saturação da 

cor) e o ângulo Hue (tonalidade ou matriz), utilizando as equações 1 e 2. As amostras foram 

colocadas em placas de petri. 

 

C* = (a² + b²)
1/2

                                Equação 1 

Hue = Tang 
-1

 (b*/a)                         Equação 2 

 

Nas quais:  

C* = cromaticidade;  

H = ângulo hue;  

Tan
-
¹ - = arco tangente;  

a* é a coordenada de cromaticidade entre o verde e o vermelho;  

b* é a coordenada de cromaticidade entre o azul e o amarelo. 

 

 

2.2.4 Difratometria de raio-x 

 

 

O padrão de difração de raio-X foi obtido com um difratômetro de bancada (Arl-

Zeiss, URD6, Jena, Alemanha), de acordo com a metodologia reportada por Weber, Collares-

Queiroz e Chang (2009). A amostra foi colocada em um porta-amostra situado num plano a 

um ângulo θ de 5° da fonte de raio-X (conhecido como ângulo de Bragg). A faixa de medição 

foi de 5º a 40º, com uma velocidade de 0,45° min
-1

, operando a 35 kV e 15 mA, com radiação 

incidente λ = 1.5406 Å de Cu-kα. Os difratogramas foram obtidos num ângulo de 5° a 40° na 

escala de 2 θ. A cristalinidade relativa foi calculada baseando-se na relação entre a área dos 
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picos e área total dos difractogramas, conforme método descrito por Nara e Komiya (1983), 

utilizando o aplicativo Origin versão 7.5 (MicrocalInc, Northamptom, EUA). 

 

 

2.2.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

 

As análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas utilizando-se pastilhas de brometo de 

postássio (KBr), em e o equipamento (Bomem Hartmann & Braun, MB 102, Quebec, 

California). As condições de operação foram estabelecidas na região 400-4000 cm
–1

, com 32 

varreduras e resolução de 2 cm
–1

. Para o preparo das pastilhas, aproximadamente 1mg de cada 

amostra foram misturados com 100 mg de KBr, sendo essa mistura, comprimida entre dois 

pastilhadores sob alta pressão (de aproximadamente oito toneladas) até a formação de uma 

pastilha translúcida e sem deformações. 

 

  

2.2.6 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

As propriedades térmicas foram determinadas utilizando um calorímetro diferencial 

de varredura (TA Instruments, Q20, New Castle, UK), baseando-se na metodologia descrita 

por Weber, Collares-Queiroz, Chang (2009). Amostras de 2 mg (b.s) foram pesadas em porta 

amostras de alumínio, próprios para o equipamento DSC. Água destilada (6μL) foi 

adicionada, e os porta amostras selados em prensa específica. Em seguida, os mesmos foram 

mantidos por 12 h a temperatura ambiente, para uniformizar a distribuição da água. A análise 

foi realizada em duas etapas, na primeira foram aquecidos de 35 a 150ºC, e na segunda foram 

resfriados de 150 a 35ºC, todas as etapas foram realizadas a uma taxa de 10°C min
-1

. Um 

porta - amostra de alumínio vazio foi utilizado como referência. As temperaturas de transição 

(inicial, pico e final), a variação de entalpia (ΔH) durante aquecimento, resfriamento, e a 

transição vítrea (Tg) foram determinadas com auxílio do aplicativo TA Universal Analysis 

(TA Instruments, New Castle, UK). 
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2.2.7 Propriedades de pasta 

 

 

As propriedades de pasta foram obtidas em equipamento Rapid Visco Analyser 

(Perten, RVA 4500, Huddinge, Suécia) na concentração de 3,5 g por 25 mL de água destilada. 

Para o cálculo da concentração foram efetuadas correções na quantidade de amostra e na 

quantidade de água adicionada de acordo coma tabela fornecida pelo fabricante. A 

programação “Flour” foi utilizada de acordo com a metodologia 162 proposta pela 

International Association for Cereal Science andTechonology (ICC, 1995). A suspensão 

formada pela farinha e a água foi mantida a 50ºC por 3 min e 45 s, para investigar a 

viscosidade da farinha à baixa temperatura, aquecida a 95ºC sob velocidade constante de 6ºC 

min
-1

, mantida nessa temperatura por 3 min e 30 s, resfriada a 50ºC durante 4min e 10s sob a 

mesma velocidade, e mantida a 50ºC por mais 1min e 25 s, totalizando 12 min e 30 s de 

marcha analítica. As características de pasta avaliadas foramde pico de viscosidade (PV), 

viscosidade final (VF), quebra de viscosidade (QV) ou breakdown e tendência à retrogradação 

(TR) ou setback, expressos na unidade do aparelho, rapid visco units (RVU). 

 

 

2.2.8 Absorção e solubilidade em água e absorção de óleo 

 

  

O índice de solubilidade em água (ISA) foi determinado segundo Anderson et al. 

(1969). A amostra de 2,5 g foi pesada em tubos de centrifuga, previamente tarados, e 

adicionados de 30 mL de água destilada. O tudo foi agitado em banho maria por 30 min em 

temperatura de 25ºC, e centrifugado a 50 Hz, por 15 min em centrífuga (Best Etetronics, TG- 

WS, Xangai, China). O sobrenadante foi retirado cuidadosamente com auxílio de uma pipeta 

volumétrica de 10mL, permanecendo apenas o precipitado formado no tubo. O valor de IAA 

foi calculado utilizando-se a equação 3, e o resultado expresso em g de precipitado por g de 

matéria seca. 

O índice de solubilidade em água (ISA) foi calculado pela relação entre a massa do 

resíduo seco do sobrenadante (resíduo da evaporação) e da amostra, conforme equação 4. Para 

a determinação do índice de absorção de óleo (IAO) também foi utilizado a metodologia 

proposta por Anderson et al. (1969) adaptada, pois a água foi substituída pelo óleo de soja. 

Após a centrifugação, o liquido sobrenadante de cada amostra foi descartado, deixando-se os 
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tubos ligeiramente invertidos durante 1 min. O IAO foi obtido pela relação entre a massa do 

resíduo centrifugado pela amostra em base seca (Equação 5). 

 

     
                   

                   
                       Equação 3 

ISA=  
   

  
                                      Equação 4 

    
   

  
                                              Equação 5 

 

Nas quais 

IAA= índice de absorção em água (g precipitado.g de materia seca) 

ISA= índice de absorção de água (gg
-1

);  

PRE= massa do resíduo da evaporação (g);  

IAO= índice de absorção em óleo (g precipitado.g de materia seca);  

PRC= massa do resíduo da centrifugação (g);  

PA= massa da amostra (g) (base seca). 

 

 

2.2.9 Atividade de água, acidez total titulável e ph 

 

 

A atividade de água (Aa) foi determinada no AquaLab digital (Braseq, CX-2-T, 

Jarinu, Brasil), acoplado a um banho termostático controlado, na temperatura de 25ºC. Para a 

medida do pH foi utilizado o potenciômetro (Tecnal, TEC-51, Piracicaba, Brasil), 

previamente calibrado com solução tampão pH 4 e pH 8, com inserção do eletrodo 

diretamente em 5 g de farinha diluída em 100 mL de água. A acidez titulável total foi 

determinada por titulação com NaOH 0,1 N. As análises foram realizadas de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008). 

 

 

2.2.10 Composição centesimal 

 

  

A umidade foi quantificada por dessecação a 105ºC em estufa com circulação de ar 

até peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em forno mufla; o teor de 
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nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl, que multiplicado pelo fator 6,25 resultou no teor de 

proteína bruta; e os lipídeos por extração com éter de petróleo P.A., em aparelho Soxhlet. Para 

obter a fibra alimentar total foi utilizada amostra desengordurada da extração por Soxlet, 

seguindo método enzímico-gravimétrico. O teor de carboidratos foi calculado pela diferença 

entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídeos totais e cinzas O valor 

energético (kcal) calculado multiplicando o peso/g de carboidratos e proteínas por 4 e o 

peso/g dos lipídeos por 9.Todos conforme as recomendações da AOAC (2012). 

 

 

2.2.11 Açúcares totais, redutores e não redutores 

 

 

Os açúcares redutores (AR) e os açúcares redutores totais (ART) foram determinados 

segundo metodologia de Miller (1959), que se baseia na redução do ácido 3,5 – dinitro 

salicílico a ácido 3-amino–5–nitro salicílico, se a leitura realizada em espectrofotômetro (Bel 

Photonic, SP2000UV, Piracicaba, Brasil), usando solução de glicose como padrão. 

 

 

2.2.12 Análise microbiológica 

 

 

Análises de Coliformes termotolerantes a 45ºC, bolores e leveduras, Bacillus cereus 

e Salmonella foram realizadas. Os resultados obtidos foram avaliados segundo os parâmetros 

estabelecidos pela resolução RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). As 

técnicas utilizadas seguirão as normas da Foodand Drug Administration (FDA, 2002). 

 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

2.3.1 Características físicas 

 

 

2.3.1.1 Granulometria 
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A farinha de grãos quebrados de arroz ficou retida em maior porcentagem na peneira 

de 0,842 mm (94,83%), seguida pela de 0,250 mm (4,8 %), apresentando elevada 

uniformidade. A granulometria de um produto pode afetar diretamente sua processabilidade e 

as reações químicas durante o processamento, pois partículas de diferentes tamanhos não 

absorvem a água de forma homogênea resultando em cozimento desuniforme da massa 

(SCHEUER, 2011). Ahmed, Al-Jassar e Thomas (2015), analisando a composição centesimal 

de três cultivares de arroz em diferentes tamanhos de partículas, observaram com clareza que 

o tamanho das partículas influenciou significativamente a composição centesimal de farinhas 

de arroz, incluindo proteína, gordura, cinzas, e fibra alimentar. 

 

  

2.3.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

A farinha de grãos quebrados de arroz possui estrutura heterogênea, rica em material 

de aspecto esponjoso (Figura 2.1 C). Grânulos de amido foram identificados em estado 

original (Figura 2.1 A), isolados ou em grupos aglomerados (Figura 2.1 B). A presença de 

material não amiláceo, que pode ser proteína, aderida aos grânulos de amido, formando uma 

matriz, também foi constatada (Figuras 2.1 A, B, C).  

 

 

2.3.1.3 Cor 

 

 

O valor de luminosidade (94,6) da farinha de grãos quebrados de arroz mostrou-se 

elevado, indicando que a amostra possui coloração com tendência ao branco. Pois, o L* 

assume valores que variam entre preto (0) e branco (100). Este parâmetro é avaliado de forma 

que possa estabelecer uma escala de cinza, definindo a claridade da cor, ou seja, maior 

refletância da luz (TEBA; ASCHERI; CARVALHO, 2009). Kim e Shin (2014) obtiveram 

valores similares (93,62 a 94,99) ao reportado nesse estudo para farinha de grãos quebrados 

de arroz. A cor é um parâmetro de grande importância para indústria de alimentos, pois está 

diretamente relacionada com a qualidade do produto. Uma vez que a matéria-prima será 
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utilizada para o desenvolvimento de novos produtos, esta deve apresentar uma cor atrativa, 

capaz de influenciar a aceitação do produto alimentício (PRADO; GODOY, 2003).  

 

a)  

b)  

c)  

 

Figura 2.1 Micrografia de farinha de grãos quebrados de arroz em microscópio eletrônico de 

varredura sob aumento de (a) 5000x (b) 800x (c) 300x (FONTE: Autoria própria). 

 

A brancura da farinha de arroz depende da genética, das praticas agrícolas 

empregadas durante seu desenvolvimento, e principalmente da taxa de remoção do farelo 

durante as etapas de beneficiamento. Cada lote de arroz tem um grau de polimento especifico 

e, por isso, valores de luminosidade diferenciados (ROY et al., 2008).  

A farinha de grãos quebrados de arroz apresentou tom amarelado (b* positivo 10,28) 

e valor de croma a* próximo à zero (- 0,98), mostrando que as amostras não apresentam 

pigmentação verde ou vermelha, e sim tendendo a neutralidade (FEITOSA et al., 2013). Pois, 
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o croma a* assume valores positivos para cores avermelhadas e valores negativos para cores 

esverdeadas, enquanto que o b* toma valores positivos para cores amareladas e valores 

negativos para azuladas no espectro de luz. Barbosa et al. (2006) obteve valores diferentes aos 

reportados no presente estudo (croma a* 0,05 e croma b* 4,7), porém, com a mesma 

tendência à neutralidade em relação a croma a*, e ao amarelo em relação a croma b*. 

A farinha de grãos quebrados de arroz obteve valores médios de cromaticidade e 

ângulo Hue de 10,14 e 95,43º, respectivamente. O ângulo Hue descreve a tonalidade da cor e 

é expresso em graus, quanto mais próximo do zero maior a tendência ao vermelho puro, 90º 

corresponde ao amarelo puro, 180º ao verde puro e 270º ao azul puro.  

O Croma C* representa a saturação da cor, ou seja, descreve o brilho da cor. Quanto 

mais alto valor do croma mais viva a cor é observada (PATHARE et al., 2013). Desta forma, 

a farinha de grãos quebrados de arroz possui tom amarelado e pouco intenso. Polesi et al. 

(2014), em sua pesquisa sobre caracterização físico-química, funcional e nutricional de duas 

cultivares brasileiras de arroz obtiveram 9,5 para o Croma e 95,4º para o ângulo Hue na 

cultivar IAC 202, respectivamente, corroborando com os valores obtidos neste estudo.  

 

 

2.3.1.4 Difratometria de raio-X 

 

 

A farinha de grãos quebrados de arroz apresentou picos de difração em 2θ= 15,2°, 

17,8°, 18º e 23,1°, indicando que o amido presente na farinha é do tipo A. A farinha também 

apresentou um pico adicional em 2θ= 20°, que pode ser atribuído a associação da amilose dos 

grânulos de amido com lipídeos (ácidos graxos) (Figura 2.2). Esses dados corroboram com os 

obtidos na literatura (LI et al., 2008; LAMBERTS; GOMAND; DERYCKE; DELCUR, 

2009). O padrão de difração denominado tipo A, é aquele no qual o amido presente na farinha 

é constituído por duplas hélices formadas por amilose e amilopectina, compactadas e 

dispostas em arranjo monocíclico, encontrados na literatura como típicos de amidos extraídos 

de cereais (SAJILATA; SINGHAL; KULKARNI, 2006). O grau de cristalinidade para 

farinha de grãos quebrados de arroz foi de 17,19 %. Mir e Bosco (2014) obtiveram valores na 

faixa entre 15,16 e 17,44% de cristalinidade para farinha de sete cultivares de arroz indiano. 

Farinhas com padrão de cristalinidade tipo A como a do presente estudo, são constituídas por 

amido que apresentam moléculas de amilose distanciadas das moléculas de amilopectina. 

Portanto, apresentam baixa cristalinidade e maior suscetibilidade a enzimas amiloliticas. O 
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grau de cristalinidade correlaciona-se negativamente com o grau de amilose dos amidos 

presente nas farinhas, ou seja, quanto maior o teor de amilose do amido, menor sua 

cristalinidade (YONEMOTO; CALORI-DOMINGUES, FRANCO, 2007). 

 

 

 

Figura 2.2. Difratograma de Raio-X de farinha de grãos quebrados de arroz. 

 

 

2.3.1.5 Propriedades de pasta 

 

 

O inchamento das partículas de farinhas durante o cozimento é regido não apenas 

pelo amido, mais também por outros componentes, como proteínas e polissacarídeos não 

amiláceos, cujas estruturas podem ser afetadas pelo processo de moagem (HASJIM; LI; 

DHITAL, 2013). Assim, para farinha de grãos quebrados de arroz não existe apenas a 

influência do amido, mas também de outros componentes, como da proteína, e do complexo 

amilose-lipídeo, típica do arroz, que afeta de forma independente as propriedades de pasta. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712009319
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Durante a fase de aquecimento da suspensão aquosa de farinha de grãos quebrados 

de arroz verificou-se um aumento da viscosidade da pasta (Figura 2.3), devido ao inchamento 

dos grânulos de amido e a lixiviação das moléculas de amilose destes grânulos (ASMEDA; 

NORZIAH, 2016).  

 

 

 

Figura 2.3. Perfil viscoamilográfico da farinha de grãos quebrados de arroz. 

 

 

O pico de temperatura médio da farinha de grãos quebrados de arroz (85,56 ºC ± 

0,02) obtido foi menor do que o reportado por Ahmed, Al-Jassar e Thomas (2015) (93,38 ºC), 

dentro da faixa dos resultados obtidos por Li et al. (2008) (73,1 a 91,1ºC), e similar ao de 

Asmeda, Noolaila e Norziah (2016) (TP 84,45ºC). Segundo Kaushal, Kumar e Sharma, 

(2012) altos valores de pico de temperatura podem está relacionados à presença de amido 

resistente, visto que, este é altamente resistente à ruptura ao inchaço. O pico de viscosidade 

(247 RVU± 1,54) da farinha de grãos quebrados de arroz foi menor que os reportados por 

Kim e Shim (2014) (305,6 RVU a 320,3 RVU) para farinha de arroz, e dentro da faixa 
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(197,92 – 331,70 RVU) encontrada por Falade e Christopher (2015), que analisaram as 

propriedades de seis cultivares de farinha de arroz da Nigéria. 

O alto valor de viscosidade final (485,61 RVU ± 1,68) da farinha de grãos quebrados 

de arroz indicou que ela possui tendência a retrogradação após o arrefecimento, devido à 

recristalização de moléculas lixiviadas de amilose (DERMADIN et al., 2009). As diferenças 

encontradas nos valores de PV e VF podem ser relacionadas com a quantidade de lipídeos 

presente nas amostras de farinha de arroz, visto que, este componente pode formar complexo 

com amilose, retardando a absorção de água e, consequentemente aumentando o pico de 

viscosidade e a viscosidade final da pasta (GERITS; PAREYT; DELCOUR, 2015). Além 

disso, valores altos de viscosidade de pasta podem estar relacionados também a presença de 

proteínas nas farinhas, que podem incorporar o amido dentro de sua matriz, limitando o 

acesso de água ao amido restringindo seu intumescimento (KAUSHAL, KUMAR E 

SHARMA, 2012). 

A quebra de viscosidade indica vulnerabilidade ou suscetibilidade do amido presente 

na farinha à desintegração. Assim, quanto maior a quebra de viscosidade, menor será a 

capacidade da amostra de farinha de suportar o calor e tensão de cisalhamento durante o 

cozimento (ADEBOWALE et al., 2005). A farinha de grãos quebrados de arroz apresentou 

valor médio de quebra de viscosidade (11,69 RVU) ligeiramente superior (3,33%) ao 

reportado por Puncha- Arnon e Uttapap (2013) (11,3 RVU), indicando que a farinha de GQA 

pode ser capaz de formar uma pasta instável.  

A viscosidade do sistema é diminuída devido ao desenvolvimento de uma estrutura 

em rede pela agregação das moléculas de amilose. Esse fenômeno pode ter ocorrido na 

farinha de grãos quebrados do arroz, visto que a mesma possui quantidade elevada de amilose 

(AHMED; AL-JASSAR; THOMAS, 2015). A proteína com estrutura danificada pelo 

processo de moagem pode limitar o inchaço dos grânulos de amido durante o aquecimento e, 

portanto, aumentar a viscosidade de pasta como pode ser observado no resultado de pico de 

viscosidade da farinha de arroz (HASJIM; LI; DHITAL, 2013; KIM; SHIM, 2014). 

 

 

2.3.1.6 Propriedades térmicas 

 

 

A gelatinização da farinha de grãos quebrados de arroz começou a temperatura de 

55,23 ºC (± 1,38), chegou ao pico em 66,66ºC (± 0,32), e terminou a 78,13ºC (± 0,7) (Figura 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X13003548#bib66
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712009319
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2.4). O valor obtido para temperatura inicial de gelatinização está dentro da faixa observada 

por Falade e Christopher (2015), que analisaram as propriedades térmicas de farinhas e 

amidos de seis cultivares de arroz nigerianos, e obtiveram valores entre 50,80ºC a 68,80 ºC. A 

temperatura de pico de gelatinização da farinha de grãos quebrados de arroz ficou abaixo dos 

valores obtidos por esses autores (Tg - 78,70 a 93,70ºC).  

 

 

 

Figura 2.4. Propriedades térmicas da farinha de grãos quebrados de arroz. 

 

 

No entanto, a temperatura de gelatinização (Tg) ficou dentro dos valores observados 

por Wani et al. (2013), que obtiveram uma faixa de Tg para amido de três diferentes 

cultivares de arroz entre 65ºC e 71,5°C. Segundo esses autores, a diversidade dos cultivares 

de arroz é refletida nas propriedades térmicas. A temperatura inicial de formação de pasta da 

farinha de grãos quebrados de arroz determinada no DSC (55,23ºC ± 1,38ºC) apresentou valor 

menor em relação à temperatura de pasta observada no RVA (85,56ºC±0,02). A mesma 

observação foi feita por Ascheriet et al. (2010), em amido de lírio do brejo. A temperatura de 

pasta obtida pelo RVA apresentou-se mais elevada devido à menor sensibilidade de detectar 

os primeiros acréscimos na viscosidade de pasta, diferentemente da temperatura de 
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gelatinização inicial, que é detectada quando os primeiros grânulos começam a se 

desorganizar. 

A entalpia de gelatinização (∆Hgel) fornece dados referentes à energia necessária para 

que ocorra o intumescimento das partículas pela absorção de água (WEBER; COLLARES-

QUEIROZ; CHAN, 2009). A ∆Hgel para farinha de grãos quebrados de arroz foi de 8,67 J g
-1 

(± 0,35), e esses valores foram menores do que os obtidos com o amido de arroz isolado (10-

15 J g
-1

) (HAGENIMANA; PU; DING, 2005).  

O termograma da farinha mostrou um segundo pico (Figura 2.4) com uma 

temperatura média de 135,41ºC, valor dentro da faixa encontrada para farinhas de arroz por 

Ahmed, Al-Jassar e Thomas (2015), que também apresentaram um segundo pico entre 99ºC e 

137ºC. Como a farinha de arroz possui quantidades expressivas de amido e presença de ácidos 

graxos, acredita-se que essa temperatura de transição está associada a processos de ordem-

desordem de complexos amilose-lipídeos, formados no decurso da gelatinização do amido 

(TORRES; MOREIRA; CHENLO; MOREL, 2013). A entalpia de gelatinização (∆Hgel) 

fornece uma medida geral de cristalinidade sendo utilizada como um indicador de perda da 

ordem molecular dentro do grânulo durante a gelatinização. O valor alto de ∆Hgel pode ser 

decorrente da segunda curva endotérmica, devido a formação complexo amilose-lipídeo. 

Quanto maior o ∆Hgel maior o grau de organização ou estabilidade dos cristais. Além disso, 

um valor elevado de ∆Hgel sugere que as duplas hélices que se desfazem durante a 

gelatinização estão fortemente associadas dentro do grânulo de amido exigindo, portanto, uma 

maior energia para o rompimento das moléculas (WHANG et al., 2010).  

 

 

2.3.1.7 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho  

 

 

Os espectros do infravermelho evidenciaram que a farinha de grãos quebrados de 

arroz apresentou uma mistura muito complexa de componentes, aparecendo evidencias de 

diversos grupos funcionais, cujos sinais analíticos apresentam-se sobrepostos. Isso dificultou 

a atribuição de uma determinada banda a uma única função química exclusivamente (Figura 

2.5). Os grupos funcionais encontrados foram associados, principalmente, a presença de 

umidade, proteína, lipídeos e hidratos de carbono. Bandas características foram identificadas 

na região entre comprimentos de onda de 2800,68 cm
-1

a 3012,88 cm
-1

, e estão relacionadas à 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X15000739#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X15000739#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X15000739#bib39
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X15000739#bib39
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deformação axial dos grupos metílicos (C-H de CH2 e CH3), caracterizando, provavelmente, 

cadeias de ácidos graxos presentes na farinha (1,07 g 100 g
-1

). 

 

 

 

Figura 2.5. Espectro de absorção na região de infravermelho da farinha de grãos quebrados 

de arroz. 

 

Banda no comprimento de onda 1652,06 cm
-1 

foi relacionada ao alongamento 

vibracional do grupo amina (N-H) para proteínas com estrutura secundária de α- hélice, esses 

componentes estão presentes na farinha de arroz em quantidades expressivas (8,18 g 100 g
-1

) 

(SHENK; WORKMAN; WESTERHAUS, 2007). 

As bandas encontradas entre 1100 cm
-1 

a 900 cm
-1 

foram associadas grupo carbonila 

(C-O) das moléculas de amilopectina e amilose, podendo ser o grupo funcional 

deglicopiranose, ligação glicosídica α 1-4 que estão presente em sua maioria no grânulo de 

amido presente na farinha de arroz (89,81 g 100 g
-1

) (MIRANDA; CARVALHO, 2011). As 

bandas observadas em torno de 1048,96 cm
-1,

 a 1204 cm
-1

 também foram atribuídos à 

estrutura cristalina do amido por outros autores, e muitos deles utilizam essas bandas como 

medida de cristalinidade
 
(BREWER; WETZEL, 2012; WARREN et al., 2013). As bandas 

encontradas na faixa de 500 a 800 cm
-1

 foram atribuídas ao modo de estiramento do disulfeto 

T 

Comprimento de onda (cm
-1

) 

http://www-sciencedirect-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S014486171400191X#bib0030
http://www-sciencedirect-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S014486171400191X#bib0190
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(–S-S-) relacionado a proteínas (TATTINI-JUNIOR et al., 2006). Em comprimento de onda 

de 1741,40 cm
-1

 apareceu uma banda de estiramento do grupo C=O assinalando presença de 

compostos carbonilados, além do modo vibracional de deformação axial de C-O em 1236,25 

cm
-1

. As regiões nas gamas de 1024 cm
-1

 a 1150 cm
-1

 foram associadas ao complexo amilose-

lipídeo presente no grão de arroz. A grande banda de absorção na região entre 3028 cm
-1

 e 

3664 cm
-1

 foram atribuídas ao estiramento e a deformação angular de ligações do grupo 

hidroxila (O-H) da molécula de água (COZZOLINO; ROUMELIOTIS; EGLINTON, 2014). 

Essa banda tem uma grande sensibilidade à temperatura, podendo passar por mudanças 

dramáticas durante o aquecimento devido à sensibilidade de hidrogênios lidados. Por isso essa 

banda é muito utilizada para sondar interações de pontes de hidrogênio entre água e polímeros 

em sistemas aquosos (ZHANG; YU, 2012). 

 

 

2.3.2 Absorção e solubilidade em água, e absorção de óleo 

 

 

As farinhas cruas, geralmente, apresentam baixa capacidade de absorção de água e 

solubilidade em água em temperatura ambiente, como pode ser observado no presente estudo 

(Tabela 2.1). Isso se dá principalmente pela estrutura cristalina do amido nativo que limita a 

solubilidade e absorção dos grânulos em água (DENARDINI; SILVA, 2009). A partir de 60º 

C, o IAA e ISA apresentaram variações representativas, sugerindo o início da formação de 

pasta. Esse aumento na absorção de água se dá devido à perda da cristalinidade dos grânulos 

de amido com o aumento da temperatura, resultando no inchamento dos mesmos, devido ao 

aumento da área superficial e consequentemente do seu volume.  

Já o aumento do índice de solubilidade a maiores temperaturas (Tabela 2.1) se dá 

pela quebra das moléculas de amilose em alta temperatura, além da danificação dos grânulos 

de amido durante o processo de moagem da farinha (MOURA; ASCHERI et al., 2010). O 

valor de IAA a temperatura ambiente da farinha de grãos quebrados de arroz foi 6,82% menor 

do valor reportado por Jongsutjarittam e Charoenrein (2014) (2,05 g g
-1

), 26,25% menor que o 

encontrado por Dors, Castiglioni e Augusto-Ruiz (2006) (2,59 g g
-1

), 32,74% menor que o de 

Barbosa et al. (2006) (2,84g g
-1

) e 32,26% menor que o de Tavares et al. (2012) (2,82 g g
-
1). 

Diferenças no índice de absorção de água podem se dá em função de cultivares diferentes, 

pois cada cultivar tem estrutura granular do amido diferente, dando origem a diferentes forças 

associativas na estrutura do grânulo para formar ligações de hidrogênio e covalentes entre as 
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cadeias de amido e, consequentemente, diferentes graus de disponibilidade de locais que 

podem se ligar a água (ZULUAGA; BAENA; MORA; PONCED'LEON, 2007). 

 

Tabela 2.1. Índice de absorção de água, índice de solubilidade em água e índice de absorção 

de óleo de grãos quebrados de arroz.  

Temperatura (°C) IAA
1
 IAO² ISA³ 

25 1,91
d
 ±0,003 1,72 ±0,06 2,05

c
 ±0,03 

60 2,56
c
 ± 0,11 - 1,96

c
 ± 0,10 

70 5,76
a 
± 0,26 - 3,41

ab
 ± 0,08 

80 5,46
b
 ± 0,23 - 3,25

b
 ± 0,16 

90 5,51
ab

 ± 0,25 - 3,66
a
 ±0,17 

¹Valores correspondem à média ± desvio-padrão (g gel g-¹ de matéria seca);  

²Valores correspondem à média ± desvio-padrão (g g-¹ de matéria seca);  

³Valores correspondem à média ± desvio-padrão (%).  

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente ao nível de 

5%. 

 

 

Segundo Vidal et al. (2007) quanto maior o teor de proteína e lipídeos na amostra 

maior a dificuldade de absorção de água pelos grânulos de amido. Além disso, segundo 

Ahmed, Al - Jassar e Thomas (2015), o tamanho das partículas de farinha influencia 

diretamente nos valores do IAA e ISA. Esses autores compararam o efeito do tamanho de 

partícula na análise centesimal, propriedades reológicas e térmicas de duas farinhas 

comerciais de arroz cultivadas na Índia e no Egito, e encontraram valores entre 1,35 a 1,97 g 

gel (g ms.) 
-1

 para IAA e 2,67 a 3,40% para ISA, valores próximos aos encontrados no 

presente estudo. No que diz respeito à utilização de matérias-primas para o desenvolvimento 

de novos produtos o IAA pode influenciar na eficiência de coesão do produto, portanto, 

quanto maior a capacidade de absorção de água maior a capacidade de coesão do produto a 

ser elaborado (ETUDAYE; NWABUEZE; SANNI, 2009).  

O IAO consiste na capacidade de sítios apolares das cadeias de proteínas atraírem os 

ácidos graxos presentes nos triglicerídeos do óleo, denotando a capacidade emulsificante da 

farinha para uso em formulações em produtos alimentícios. O IAO, portanto, vai depender 

dos grupos lipofílicos expostos das proteínas presentes na farinha de grãos quebrados de 

arroz, pois cadeias laterais apolares de aminoácidos da proteína possuem afinidade com 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X1400366X#bib52
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643815003746#bib10
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cadeias apolares dos lipídeos contribuindo para o aumento do IAO (RAVI; SUSELAMMA, 

2005; SEIBEL; BELEIA, 2009).  

Mancebo, Picon e Gomes (2015) obtiveram 1,65 g 100 g
-1

 de IAO para farinha de 

arroz fino, valor ligeiramente inferior ao encontrado nesta pesquisa (Tabela 2.1). O baixo 

índice de absorção de óleo em farinhas pode ser desejável para o desenvolvimento de 

produtos fritos com baixa absorção de óleo. Já farinhas com alto IAO podem ser utilizadas 

para aumentar a sensação de sabor em produtos alimentícios, já que o óleo absorvido pela 

farinha age como retentor de sabor (JITNGARMKUSOL; HONGSUWANKUL; 

TANANUWONG, 2008). 

 

 

2.3.2 Características químicas 

 

 

2.3.2.1 Umidade 

 

 

A farinha de grãos quebrados de arroz apresentou teor de umidade (12,45 g 100 g
-
¹) 

abaixo do valor máximo permitido pela legislação vigente no país ANVISA (1978). Um 

alimento com umidade abaixo de 14 g 100 g
-
¹ é adequado para o armanezamento, pois a 

umidade é um fator limitante para o desenvolvimento de microrganismos e reações 

bioquímicas, que podem alterar características sensoriais e físicas de um alimento durante a 

sua conservação e armazenamento (SILVA; ASCHERI; PEREIRA, 2007).  

O valor obtido de umidade observado nesse trabalho foi ligeiramente superior aos 

valores obtidos por Limberger et al. (2008) e Tavares et al. (2010), 11,47 g 100 g
-
¹ e 11,70 g 

100 g
-
¹, respectivamente. Segundo Nepomuceno et al. (2011), pequenas variações na 

composição são comuns, principalmente em relação ao teor de umidade, uma vez que esses 

valores dependem das características da matéria-prima e das condições de secagem 

empregadas. 

 

 

2.3.2.2 Proteína 
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O valor de proteína bruta encontrado na farinha de grãos quebrados de arroz (Tabela 

2.2) foi semelhante ao reportado por Kim e Shim (2014), que obtiveram valor de proteína 

bruta (8,1 g 100 g
-
¹), e ligeiramente maior que o obtido por Carvalho et al. (2012), de 7,50 g 

100 g
-
¹. 

A porcentagem relativamente baixa de proteína se dá, principalmente em função do 

processamento ao qual o grão de arroz foi submetido. No caso do arroz branco polido há 

teores distintos de proteína antes e após o beneficiamento. Quanto maior a intensidade do 

polimento, maior número de camadas são perdidas, e consequentemente, maiores são as 

perdas de nutrientes (SILVA; ASCHERI; PEREIRA, 2007). Entretanto, o nitrogênio do arroz 

branco polido possui maior digestibilidade (86%) que o arroz integral (75%) (STORCK; 

SILVA; COMARELLA, 2005).  

 

Tabela 2.2. Composição química, pH e acidez dos grãos quebrados de arroz. 

Análise Valores 

Umidade¹ 12,45 ± 0,15 

Proteínas¹ 8,18 ± 0,37 

Cinzas¹ 0,94 ± 0,034 

Lipídeos¹ 1,07 ± 0,08  

Fibra Alimentar Total¹ 2,13 ± 0,07 

Carboidratos¹ 89,81± 0,48 

Valor Energético² 357,16 

Açúcares Totais
1
 1,88 ± 0,001 

Açúcares Redutores
1
 1,31± 0,06 

pH 6,89 ± 0,05 

Acidez
3
 0,58 ± 0,02 

Média seguida de desvio-padrão; 

1
expresso em g. 100 g

-
¹ (b.s);  

2
kcal (100 g)

-
¹ (b.u); 

3
g de NaOH.100 g

-1 

 

Os teores de proteína também podem ser afetados pelas características genotípicas, 

adubação nitrogenada e temperatura durante o desenvolvimento dos grãos de arroz 

(MINGOTTE; HANASHIRO; FILHO, 2012). Além disso, o teor de proteínas pode ser 

afetado pela distribuição granulométrica da farinha de arroz (KIM; SHIM, 2014).  
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Para a maioria das cultivares de arroz o valor protéico fica entre 7-8 g 100 g-¹ no 

grão polido. A proteína do arroz contém os principais aminoácidos essenciais ao homem. 

Proteína de boa qualidade e, que combinada com leguminosas proporciona uma mistura com 

valor proteico ainda mais valioso (PIRES et al., 2006). As proteínas do arroz podem ser 

agrupadas em quatro tipos diferentes, abulmina, globulina, prolamina e glutelina. Estas se 

localizam no esdosperma e são organizadas em dois tipos de corpos proteicos: I (rico em 

prolamina), e II (rico em glutelina e globulina). A glutelina corresponde a 80% das proteínas 

do endorperma do grão de arroz (MARCHEZAN; AVILALL, 2008).  

 

 

2.3.2.3 Cinzas 

 

 

O teor de cinzas da farinha de grãos quebrados de arroz (Tabela 2.2) foi maior que os 

valores encontrados por Limberger et al. (2008) e Carvalho et al. (2012), de 0,54 e 0,24 g 100 

g
-
¹, respectivamente. Variações nos teores de cinzas em farinha de arroz podem se dá por 

vários aspectos, entre os quais pelas operações empregadas durante o processamento. Walter 

et al. (2008) observaram aumento no conteúdo mineral do arroz parboilizado em comparação 

ao do arroz branco polido, e justificaram esse aumento à migração de minerais das camadas 

externas para o endosperma durante o processo. As cinzas na farinha de grãos quebrados de 

arroz correspondem ao resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica 

entre 550- 570ºC, sendo constituída de macronutrientes (K, Ca, Na e Mg), pequenas 

quantidades de micronutrientes (Al, Fe, Cu, Mg e Zn), bem como traços de I, F e outros 

elementos. Os elementos minerais se apresentam nas cinzas sob a forma de óxidos, de 

sulfatos, de fosfatos, de silicatos e de cloretos, dependendo das condições de incineração e da 

composição do alimento (SILVEIRA, 2013). 

 

 

2.3.2.4 Lipídeos 

 

 

O valor médio para lipídeos nos grãos quebrados de arroz (Tabela 2.2) foi similar ao 

obtido por Bortolini (2010) (1,01 g 100 g-¹), que avaliou a composição centesimal de 

subproduto da parbolização de grãos de arroz. Ferng et al. (2016), avaliando as propriedades 
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físico-químicas de farinhas de arroz, obtiveram valores menores de lipídeos para farinha de 

arroz japônica (0,70 g 100 g
-
¹), para a farinha de arroz glutinoso (0,22g 100 g

-
¹), e para a 

farinha de arroz índica (0,29 g 100 g
-
¹). A variação nos teores de lipídeos em farinha de arroz 

pode ocorrer devido principalmente aos diferentes processos de beneficiamento e cultivares 

(STORK; SILVA; COMARELA, 2005). 

A maior concentração de lipídeos no grão de arroz ocorre no gérmen e na camada de 

aleurona, da mesma maneira que os minerais. Dessa forma o polimento do arroz, reduz o teor 

de lipídeos, visto que 80% dos lipídeos do grão se encontram nas camadas periféricas 

(NAVES, 2007).  

A fração lipídica do arroz é pequena e constituída principalmente de ácidos palmítico 

(16:0), oléico (18:1) e linoléico (18:2), que juntos correspondem a aproximadamente 95% dos 

ácidos graxos presentes nos lipídios totais. Os ácidos graxos oléico e linoléico são importantes 

para a saúde, visto que não são sintetizados pelo organismo humano (WALTER et al., 2008). 

 

 

2.3.2.5 Fibra alimentar total 

 

 

O conteúdo de fibra alimentar total na farinha de grãos quebrados de arroz 

encontrado foi relativamente baixo (Tabela 2.2). Fibra alimentar consiste na parte do vegetal 

resistente a digestão enzimática e as secreções do trato gastrointestinal para produzir energia, 

englobando todos os tipos de substâncias fibrosas ou não, incluindo a celulose, lignina, 

pectina, inulina, frutoologossacarideos e o amido resistente. Entre muitos dos seus benefícios 

ao ser humano, fibra alimentar serve de substrato para formação de ácidos graxos de cadeia 

curta que fornecem energia para as células intestinais desempenharem bem suas funções 

(COPPINI et al., 2004). NICOLETTI et al. (2007), utilizando a farinha de arroz para 

formulação de macarrão, obtiveram valor 20,22 % superior ao encontrado no presente estudo 

(2,67 g 100 g
-
¹) para fibra alimentar total. Essa diferença pode decorrer por diversos fatores, 

mas principalmente pelo tipo de cultivares, ano da safra, adubação e condições climáticas, sob 

as quais o cereal foi produzido.  

 

 

2.3.2.6 Carboidratos totais e valor energético 
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No presente estudo foram calculados para farinha de grãos quebrados de arroz 

89,81g 100 g-¹ e 357,16 kcal 100 g-¹, respectivamente. Carvalho et al. (2012) obtiveram teor 

inferior, de 75,90 g 100 g
-
¹ de carboidratos para o mesmo tipo de farinha. Heisler et al. (2008), 

verificando a viabilidade da substituição da farinha de trigo pela farinha de arroz na merenda 

escolar, obteveram o valor inferior de 76,67 g 100 g-¹ de carboidratos e próximo de 361,13 

kcal 100 g
-
¹ na farinha de arroz. Segundo Frei et al. (2003) a concentração de carboidratos na 

farinha de arroz pode variar devido a fatores genéticos, ambientais, processamento do grão, 

refletindo significativamente no percentual de amido, consequentemente, no valor dos 

carboidratos. Os carboidratos são os principais constituintes do grão de arroz, sendo o amido 

o maior constituinte da matéria seca o qual se acha presente na forma de amilose e 

amilopectina, estando em sua maioria no endosperma do grão. Este constituinte é responsável 

por muitas das funcionalidades da farinha de arroz (LAJOLO; MENEZES, 2006). Devido sua 

importância em todo o mundo, o guia alimentar brasileiro indica a população brasileira o 

consumo de carboidratos complexos como fonte de energia diária total da alimentação 

(BRASIL, 2014). 

 

  

2.3.2.7 Açúcares totais e redutores 

 

 

A farinha de grãos quebrados de arroz obteve 69,68% de açúcares redutores em 

relação aos açúcares totais (Tabela 2.2). Ferreira et al. (2013), avaliando a produção de 

açúcares redutores por hidrólise ácida e enzimática de farinha de grãos quebrados de arroz, 

obtiveram 0,56 g 100 g
-
¹ de açúcares redutores para farinha de grãos quebrados de arroz, valor 

inferior ao encontrado no presente estudo. Os principais açúcares encontrados no arroz são a 

sacarose, a glicose e a frutose, presentes em pequenas quantidades na forma de açúcares 

livres, localizados principalmente na camada externa do grão de arroz, portanto sua 

concentração pode ser afetada pela variedade, grau de polimento e processamento (TRAN et 

al., 2004). 

A análise de açúcares redutores em farinha de arroz é de fundamental importância, 

pois por ser rica em lisina, um aminoácido extremamente redutor, devido a presença do 

grupamento α e ε-amino em sua estrutura, que condições severas de temperatura, pode sofrer 

reação de Maillard com aldeídos, provocando escurecimento da farinha ou do produto final 
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que contém farinha de arroz (SHIBAO; BASTOS, 2011). Além disso, o teor de açúcares pode 

influenciar a higroscopicidade da farinha, tendo em vista a estabilidade do pó armazenado, 

uma vez que os açúcares interagem fortemente com vapor de água do ambiente, devido sua 

natureza hidrofílica (NUNES et al, 2009). 

 

 

2.3.2.8 pH, acidez e atividade de água 

 

 

O pH da farinha fornece informações sobre sua acidez, neutralidade ou alcalinidade. 

O nível de hidrogênio dissociado livre (H
+
)
 
nas farinhas pode exercer um efeito inibitório ou 

letal sobre a célula microbiana. Dependendo da faixa de pH em que a farinha se encontra, ela 

pode ser classificada como alimento de baixa acidez (pH >4,5), ácido (pH entre 4,5 e 4,0) ou 

muito ácido (pH < 4) (AZEVEDO, et al., 2012). O valor de pH da farinha de grãos quebrados 

de arroz foi próximo a neutralidade (Tabela 2.2), podendo ser classificada como um alimento 

de baixa acidez. O pH próximo a neutralidade da farinha de grãos quebrados de arroz 

somando ao baixo teor de umidade são adequados para o armazenamento do produto, e para 

sua aplicação em produtos alimentícios de forma segura, no que diz respeito as condições 

microbiológicas.  

A acidez total titulável da farinha de grãos quebrados de arroz foi baixa (Tabela 2.2). 

Como não existe estipulação de um valor tolerável para farinha de arroz, comparou-se o valor 

da mesma com o referencial de 3 g 100 g
-1

 de acidez titulável, recomendado como padrão 

máximo para farinha de trigo comum. A baixa acidez encontrada para farinha de arroz sugere 

que os grãos de arroz foram obtidos em condições ótimas de cultivo, e armazenamento 

adequados (FERREIRA et al. 2009). 

A farinha de grãos quebrados de arroz pode ser classificada como um alimento de 

baixa atividade de água (0,481±0,01). Essa atividade de água pode ser desfavorável ao 

crescimento microbiano, mas favorável à oxidação de lipídeos presentes no alimento. Isso 

pode ser explicado pela formação de canais na matriz como resultado da eliminação de água, 

através dos quais é favorecida a migração do oxigênio (CASTRO; MARTINS, 2012). A 

disponibilidade da água na farinha de grãos quebrados de arroz é um fator intrínseco de 

grande importância para a sua conservação, preservação e vida útil.  
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2.3.3 Características microbiológicas 

 

  

Houve ausência na farinha de grãos quebrados de arroz de coliformes 

termotolerantes e Salmonella, indicando boas práticas de higiene durante seu preparo e 

manipulação. O produto foi considerado apto para o consumo como ingrediente alimentar. A 

presença de Salmonella e Coliformes termotolerantes ocupam lugar de destaque no campo da 

saúde pública, como importantes patógenos veiculados por alimentos. A presença desses 

patógenos pode originar vários processos infecciosos no trato gastrointestinal, determinando 

que o alimento contaminado seja impróprio para o consumo (DONCINI et al., 2011). 

Com relação aos bolores e leveduras: contagem de bolores e leveduras na farinha de 

grãos quebrados de arroz (<10² UFC g
-1

) indicou uma boa condição higiênica do produto. A 

pesquisa de bolores e leveduras é de extrema importância, visto que alguns desses 

microrganismos são produtores de compostos altamente tóxicos, as micotoxinas, e 

metabolitos secundários, que podem apresentar atividade mutagênica e carcinogênica. Os 

bolores e leveduras podem contaminar os grãos ainda no campo ou durante o armazenamento 

do produto (HERMANNS; PINTO; NOLL, 2006). 

A contagem de Bacillus cereus na farinha de grãos quebrados de arroz situou-se 

abaixo do limite estabelecido pela legislação (<10³ UFC g
-1

). O Bacillus cereus é largamente 

distribuído na natureza, sendo o solo o seu reservatório natural. Por esta razão, contamina 

facilmente alimentos como vegetais, cereais e tubérculos. A ingestão de alimentos 

contaminados com cepas patogênicas de Bacillus cereus pode levar a ocorrência de dois tipos 

de doenças, a emética e a diarréica, pois assim como os bolores e leveduras essas cepas são 

produtoras de toxinas (SOUZA; FEGUEREDO; SANTANA, 2015). 

 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

 

A farinha de grãos quebrados de arroz reúne características físicas, químicas e 

microbiológicas extremamente vantajosas, com alto potencial como ingrediente alimentar de 

baixo custo. 
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CAPITULO 3 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS, FÍSICO-QUÍMICAS, TECNOLÓGICAS E 

MICROBIOLÓGICAS DE POLPA DE AÇAÍ LIOFILIZADA 

 

 

RESUMO 

 

 

O açaí (Euterpe oleraceae Mart.) é uma fruta nativa da Amazônia bastante consumida no 

Pará, porém vem ganhando espaço no Brasil e mundialmente. A polpa de açaí é normalmente 

comercializada congelada. Dessa forma, surge a necessidade da utilização de outros métodos, 

que proporcionem melhor conservação, de forma a preservar mais suas propriedades. O 

objetivo do presente estudo foi caracterizar a polpa de açaí liofilizada (PAL) quanto as suas 

propriedades estruturais, físico-químicas, térmicas, tecnológicas e microbiológicas. A PAL 

apresentou valores expressivos de lipídeos (49,14 g 100 g
-1

), proteínas (9,19 g 100 g
-1

), fibras 

alimentar (20,29 g 100 g
-1

), açúcares totais (2,71 g 100 g
-1

), compostos fenólicos totais 

(1405,03 mg AG 100 g
-1

) e antocianinas (127 mg cianidina-3- glicosideo.100g
-1

). A cor da 

polpa apresentou-se com tonalidade escura, tendendo ao roxo. Houve um aumento 

significativo nos índices de absorção de água (IAA) e solubilidade em água (ISA) quando a 

PAL foi submetida a gradual elevação de temperatura. As micrografias eletrônicas da PAL 

evidenciaram uma matriz contínua de aspecto esponjoso, enquanto a difratometria de raio-X 

indicou que 96,17% da estrutura das moléculas se encontra em estado amorfo e 3,82% no 

cristalino. O termograma de DSC apresentou uma mudança sutil no fluxo de calor, 

apresentando transição vítrea a 58,60ºC. O produto possui baixo risco microbiológico, alto 

valor nutricional e teor de compostos bioativos, portanto o consumo da polpa de açaí na forma 

liofilizada, assim como as aplicações como ingrediente de novos produtos, devem ser 

incentivados.  

 

Palavras-chave: Propriedades funcionais, propriedades térmicas, propriedades químico-

estruturais, microscopia eletrônica de varredura, composição centesimal, compostos bioativos.  
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O açaizeiro (Euterpe Oleraceae) é uma palmeira nativa da Amazônia, que pertence à 

família Arecaceae. Sua distribuição é predominantemente tropical e subtropical, encontrando-

se no Estado Pará, Brasil, as maiores reservas naturais dessa palmeira (KANG, et al., 2012). O 

fruto chamado de açaí é uma baga globosa, fibrosa com 0,5 cm de diâmetro, de cor pardo-

violácea contendo uma polpa oleaginosa e comestível, e a semente possui o endocarpo duro e 

fibroso. Quando completamente maduro o fruto é recoberto por uma casca branco-

acinzentada (GORDON, et al., 2012).  

O Brasil é o maior produtor de açaí do mundo, e na última década a produção 

alcançou mais de 100.000 t ano
-1

, movimentando mais de 100 milhões de reais anuais (IBGE, 

2011). A maior parte da produção é consumida no Pará. Porém, o consumo de açaí vem 

atravessando as fronteiras da Amazônia. Muitos brasileiros têm mostrado interesse no cultivo 

do açaí em escala comercial, especialmente nas regiões norte e nordeste. Além disso, o 

comércio da polpa do açaí congelada vem crescendo rapidamente, inclusive no mercado 

internacional, oferecendo ótimas oportunidades de negócio (CONAB, 2014). 

O crescimento nacional e internacional do consumo de açaí pode ser atribuído a um 

maior conhecimento das propriedades nutricionais desse fruto, pois este é um alimento rico 

em proteínas, fibras, lipídios (ácidos graxos oleico 52,79 g 100 g
-1

 e palmítico 25,56 g 100 g
-

1
), vitamina E, e minerais, como manganês, cobre, boro, potássio, zinco, cálcio e cromo 

(MENEZES, 2008; OZAKI, 2011). Além de quantidades expressivas de uma classe distinta 

de flavonoides, as antocianinas, o que atribui propriedades antioxidantes (funcionais) a esse 

fruto (BERNAUD; FUNCHAL, 2011; TONON; BRABET; HUNBIGER, 2013).  

Estudos epidemiológicos mencionam que dietas ricas em polifenois têm sido 

relacionadas com o baixo risco no desenvolvimento de doenças, como câncer e moléstias 

neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. A ação 

antioxidante dessas substâncias podem ser um dos fatores envolvidos com o baixo risco para 

desencadear estas patologias (MELO, 2008). 

Devido à alta perecibilidade do açaí, sua vida útil é curta, mesmo sob refrigeração. 

Além disso, as antocianinas são pigmentos bastante instáveis ao processamento e 

armazenamento. Assim, a indústria de alimentos tem buscado por processos simples que 
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visem aumentar a vida útil do açaí e melhorar a estabilidade das antocianinas (TONON; 

BRABET; HUNBIGER, 2013). 

A tradicional forma de comercialização da polpa de açaí nas outras regiões do Brasil, 

ou na exportada é a congelada. No entanto, o elevado teor de umidade (89,90 g 100 g
-1

) 

poderia ser removido, diminuindo-se o volume e massa dos produtos, o que facilitaria seu 

transporte, além da sua aplicação como ingrediente na formulação de diferentes tipos de 

alimentos (FREGONESI et al., 2010). 

A liofilização, processo de secagem de alimentos por sublimação a baixas 

temperaturas sob vácuo, é um método de conservação desenvolvido para superar as perdas de 

nutrientes e compostos responsáveis pelos aromas dos alimentos, que são susceptível ás 

modalidades de processamento que empregam temperaturas elevadas, como a secagem 

convencional (VIEIRA; NICOLETE; TELIS, 2012), podendo assim, ser uma alternativa para 

conservação dos nutrientes e compostos bioativos da polpa de açaí e facilitar a sua utilização 

como ingrediente ou corante na formulação de diversos produtos alimentícios. Neste contexto, 

o objetivo desse estudo foi avaliar as propriedades físicas, químicas, tecnológicas e 

microbiológicas da polpa de açaí liofilizada, tendo em vista a escassez de dados, podendo 

assim, fornecer informações relevantes à indústria de alimentos, referentes à potencialidade da 

polpa de açaí liofilizada como ingrediente alimentício. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Matéria-prima e processamento 

 

 

A polpa de açaí congelada, adquirida no comércio local de São Luis – Ma, foi 

acondicionada em caixas de poliestireno expandido e transportada, por via aérea, para 

Goiânia-Go. Para a liofilização da polpa descongelada, a mesma foi depositada em bandejas 

de aço inoxidável do liofilizador (Liotop, L101, São Carlos, Brasil), e congelada em um 

congelador rápido (ColdLab, CL347-80, Piracicaba, Brasil), até a massa atingir -40ºC. Em 

seguida, as placas com a polpa congelada foram transferidas para o liofilizador, e o vácuo foi 

acionado, para que parte da agua livre da polpa fosse sublimada. O processamento durou em 

média 72 h, a uma pressão de 138 mmHg e temperatura do condensador de -51ºC. A polpa de 
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açaí liofilizada foi moída em liquidificador industrial (Vitalex, LQI-02, Catanduva, Brasil), 

para melhorar a homogeneidade, acondicionada em sacos de polietileno metalizado com 

alumínio, para impedir a passagem da luz, e armazenada em freezer a –18°C até a realização 

das análises. As amostras foram separadas em três repetições originais, e as análises 

realizadas em triplicata. 

 

 

3.2.2 Tamanho das partículas 

 

 

O tamanho das partículas foi determinado em um granulômetro (Bertel, 4819, 

Caieiras, Brasil). Amostra de 100 g de grãos quebrados de arroz foi peneirada durante 10 min 

em um conjunto de peneiras (com diâmetro dos orifícios de 0,841, 0,250, 0,149, 0,105, 0,074 

mm). As quantidades retidas em cada peneira e na base foram pesadas e expressas em 

porcentagem. 

 

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Após desidratação à vácuo, a PAL foi colocada em suportes de alumínio (stubs) e 

recoberta com uma película de ouro no aparelho e observados em microscópio eletrônico de 

varredura (Jeol, JSM – 6610, São Paulo, Brasil). As micrografias de superfície foram obtidas 

com aumentos da ordem de 300, 800 e 1500 vezes. 

 

 

3.2.4 Parâmetros instrumentais de cor 

 

 

Os parâmetros instrumentais de cor foram analisados através de colorímetro 

(Bankinh Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA). A calibração foi efetuada em superfície de 

porcelana branca, a fim de se obter um padrão, em seguira foram realizadas as leituras dos 

parâmetros: luminosidade (zero = preto e 100 = branco), coordenadas de cromaticidade a* (-

80 até zero = verde, e zero ao +100 = vermelho) e b* (-100 até zero = azul, do zero ao + 70 = 
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amarelo). A partir das leituras dos parâmetros a* e b*, foram calculados a croma (saturação da 

cor) e o ângulo Hue (tonalidade ou matriz), utilizando as equações 1 e 2. As amostras foram 

colocadas em placas de petri. 

 

2*2* b+a=C*                  Equação  1 

 
a*

b*1-tanH*                          Equação  2 

 

Nas quais:  

C* = cromaticidade;  

H= ângulo hue;  

Tan 
-
¹ = arco tangente;  

a* é a coordenada de cromaticidade entre o verde e o vermelho;  

b* é a coordenada de cromaticidade entre o azul e o amarelo. 

 

 

3.2.5 Índices de solubilidade em água, de absorção de água e de óleo 

 

 

Os índices de solubilidade em água (ISA), absorção de água (IAA) e de óleo (IAO) 

foi determinado segundo Anderson et al. (1969), os dois primeiros nas temperaturas de 25, 60, 

70, 80 e 90ºC, enquanto o IAO somente a 25ºC. Amostra de 2,5 g foi pesada em tubos de 

centrifuga, previamente tarados, e adicionados de 30 mL de água destilada. O tudo foi agitado 

em banho maria por 30 min nas temperaturas citadas, e centrifugado a 3000 rpm por 15 min 

em centrífuga (Best Etetronics, TG- WS, China). O sobrenadante foi retirado com auxílio de 

uma pipeta volumétrica de 10 mL, permanecendo apenas o precipitado formado no tubo. O 

valor de IAA foi calculado utilizando-se a Equação 3, e o resultado expresso em g de 

precipitado por g de matéria seca. O ISA foi calculado pela relação entre a massa do resíduo 

seco do sobrenadante (resíduo da evaporação) e da amostra, conforme Equação 4. Para a 

determinação do IAO a água foi substituída pelo óleo de soja. Após a centrifugação, o liquido 

sobrenadante de cada amostra foi descartado, deixando-se os tubos ligeiramente invertidos 

durante 1 min. O IAO foi obtido pela relação entre a massa do resíduo centrifugado pela 

amostra em base seca (Equação 5). 
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              Equação 3 

ISA=  
   

  
          Equação 4 

    
   

  
     Equação 5 

 

Nas quais:  

ISA= índice de absorção de água (g g
-1

);  

PRE= massa do resíduo da evaporação (g);  

IAO= índice de absorção em óleo (g precipitado g de matéria seca);  

PRC= massa do resíduo da centrifugação (g);  

PA= massa da amostra (g) (base seca); 

 

 

3.2.6 Difratomeyria de raio-x 

 

 

O padrão de difração de raio-X foi obtido com difratômetro de bancada (Arl-Zeiss, 

URD6, Jena, Alemanha), de acordo com a metodologia reportada por Weber, Collares-

Queiroz e Chang (2009). A amostra foi colocada em um porta-amostra situado num plano a 

um ângulo θ de 5° da fonte de raio-X (conhecido como ângulo de Bragg). A faixa de medição 

foi de 5º a 40º, com uma velocidade de 0,45° min
-1

, operando a 35 kV e 15 mA, com radiação 

incidente λ = 1.5406 Å de Cu-kα. Os difratogramas foram obtidos num ângulo de 5° a 40° na 

escala de 2θ. A cristalinidade relativa foi quantitativamente calculada baseando-se na relação 

entre a área dos picos e área total dos difractogramas, conforme método descrito por Nara e 

Komiya (1983), utilizando o aplicativo Origin versão 7.5 (MicrocalInc, Northamptom, EUA). 

 

 

3.2.7 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

 

As análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas utilizando-se pastilhas de brometo de 

postássio (KBr), em e o equipamento (Bomem Hartmann & Braun, MB 102, Quebec, 

Canadá). As condições de operação foram estabelecidas na região 400-4000 cm
–1

, com 32 
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varreduras, e resolução de 2 cm
–1

. Para o preparo das pastilhas, aproximadamente 1 mg de 

cada amostra foram misturados com 100 mg de KBr, sendo essa mistura, comprimida entre 

dois pastilhadores sob alta pressão (de aproximadamente oito toneladas) até a formação de 

uma pastilha translucida e sem deformações. 

 

 

3.2.8 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

As propriedades térmicas da farinha liofilizada foram determinadas utilizando um 

calorímetro diferencial de varredura (TAInstruments, Q20, New Castle, UK), baseando-se na 

metodologia descrita por Weber, Collares-Queiroz, Chang (2009). Amostras de 2 mg (b.s) 

foram pesadas em porta amostras de alumínio, próprios para o equipamento DSC. Água 

destilada (6 μL) foi adicionada, e os porta amostras selados em prensa específica. Em seguida, 

os mesmos foram mantidos por 12 h a temperatura ambiente, para uniformizar a distribuição 

da água. A análise foi realizada em duas etapas, na primeira foram aquecidos de 35 a 150ºC, e 

na segunda foram resfriados de 150 a 35ºC, todas as etapas foram realizadas a uma taxa de 

10°C min
-1

. Uma porta amostra de alumínio vazio foi utilizado como referência. As 

temperaturas de transição (inicial, pico e final), a variação de entalpia (ΔH) da farinha de açaí 

liofilizado durante aquecimento, resfriamento, e a transição vítrea (tg) foram determinadas 

com auxílio do aplicativo TA Universal Anlysis (TA Instruments, New Castle, UK). 

 

 

3.2.9 Propriedades de pasta 

 

 

As propriedades de pasta foram obtidas em equipamento Rapid Visco Analyser 

(Perten, RVA 4500, Huddinge, Suécia) na concentração de 3,5 g por 25 mL de água destilada. 

Para o cálculo da concentração foram efetuadas correções na quantidade de amostra e na 

quantidade de água adicionada de acordo coma tabela fornecida pelo fabricante. A 

programação “Flour” foi utilizada de acordo com a metodologia 162 proposta pela 

International Association for Cereal Science and Techonology (ICC, 1995). A suspensão 

formada pela farinha e a água foi mantida a 50ºC por 3 min e 45 s, para investigar a 

viscosidade da farinha à baixa temperatura, aquecida a 95ºC sob velocidade constante de 6ºC 
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min
-1

, mantida nessa temperatura por 3 min e 30 s, resfriada a 50ºC durante 4 min e 10 s sob a 

mesma velocidade, e mantida a 50ºC por mais 1 min e 25 s, totalizando 12 min e 30 s de 

marcha analítica. As características de pasta avaliadas foramde pico de viscosidade (PV), 

viscosidade final (VF), quebra de viscosidade (QV) ou breakdown e tendência à retrogradação 

(TR) ou setback, expressos na unidade do aparelho, rapid visco units (RVU). 

 

 

3.2.10 Atividade de água, acidez total titulável e ph 

 

 

A determinação da atividade de água (Aa) foi obtida em AquaLab digital (Braseq, 

CX-2-T, Jarinu, Brasil), acoplado a um banho termostático controlado, na temperatura de 

25ºC. Para a medida do pH foi utilizado o potenciômetro (Tecnal, TEC-51, Piracicaba, 

Brasil), previamente calibrado com solução tampão pH 4 e pH 7, com inserção do eletrodo 

diretamente em 5 g de farinha diluída em 100 mL de água. A acidez tituláveltotal foi 

determinada por titulação com NaOH 0,1 N. As análises foram realizadas de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

 

 

3.2.11 Composição centesimal e valor energético total 

 

 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105ºC em estufa com circulação de ar até 

peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em forno mufla; o teor de 

nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl, que multiplicado pelo fator 6,25 resultou no teor de 

proteína bruta; e os lipídeos por extração com éter de petróleo P.A., em aparelho Soxhlet. Para 

obter a fibra alimentar total foi utilizada amostra desengordurada da extração por Soxlet, 

seguindo método enzímico-gravimétrico. O teor de carboidratos foram calculados pela 

diferença entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídeos totais e cinzas. O 

valor energético (kcal) calculado multiplicando o peso/g de carboidratos e proteínas por 4 e o 

peso/g dos lipídeos por 9.Todos conforme as recomendações da AOAC (2012).  
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3.2.12 Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais 

 

 

O método de captura de radicais DPPH (2,2 difenil-1-pricril-hidrazil) foi utilizado 

para determinação da capacidade antioxidante, de acordo com a metodologia descrita por 

Rufino et al. (2007). Os compostos fenólicos totais foram quantificados pelo método de Folin-

Ciocalteau, como descrito por Singleton e Rossi (1965), que se fundamenta na redução dos 

ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico na presença de formas fenólicas, com formação de 

complexos de coloração azul que absorvem fortemente entre 620 e 700 nm. O conteúdo de 

antocianinas totais monoméricas foi determinado pelo método de pH diferencial 

(WROLSTAD, 2001), utilizando dois sistemas tampão: cloreto de potássio - ácido clorídrico 

pH 1,0 (0,025 M) e acetato de sódio pH 4,5 (0,4 M). 

 

 

3.2.13 Açúcares totais, redutores e não redutores 

 

 

Os açúcares redutores (AR) e os açúcares redutores totais (ART) foram determinados 

segundo metodologia de Miller (1959), que se baseia na redução do ácido 3,5 – dinitro 

salicílico a ácido 3-amino–5–nitro salicílico, se a leitura realizada em espectrofotômetro (Bel 

Photonic, SP2000UV, Piracicaba, Brasil), usando solução de glicose como padrão. 

 

 

3.2.14 Análise microbiológica 

 

 

Análises de Coliformes termotolerantes a 45ºC, bolores e leveduras, Bacillus cereus 

e Salmonella spp. foram realizadas segundo as normas da Food and Drug Administration 

(FDA, 2002). Os resultados obtidos foram avaliados segundo os parâmetros estabelecidos 

pela resolução RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).  
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3.2.15 Análise dos resultados 

 

 

A partir dos dados obtidos foram calculados as médias, os desvios-padrão e os 

coeficientes de variação, com auxílio do aplicativo software Statistica 7.0. (Statsoft, São 

Caetano do Sul, Brasil). 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1 Tamanho das partículas 

 

 

Na análise granulométrica a maior parte das partículas (93,58%) da PAL ficou retida 

na peneira de abertura de malha de 0,842 mm (20 mesh). Segundo Borges (2006), as 

características granulométricas de uma matéria-prima constituem aspectos relevantes para 

elaboração de um produto alimentício, pois uma distribuição adequada das partículas permite 

maior uniformidade do produto elaborado, aspecto confirmado na PAL que apresentou alta 

homogeneidade. 

 

 

3.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As partículas da PAL apresentaram tamanho e forma disformes, não podendo ser 

classificadas como esféricas ou elípticas, mais laminares (Figura 3.1 A, B e C), com aparência 

esponjosa, devido à grande quantidade de poros. Coerente com o que se espera de um produto 

liofilizado, visto que durante a retirada de água se formam capilares microscópicos, criados 

pela sublimação dos cristais de gelo. Tal característica relaciona-se com uma maior 

capacidade de absorção de água pelo produto (THAKURA et. al. 2012; EZHILARASI et al., 

2013). Cerballos et al. (2012) e Voda et al. (2012) observaram o mesmo fenômeno em frutas e 

verduras liofilizadas. Também foi possível observar indícios de cristalinidade, possivelmente 
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de açúcares, na amostra de PAL devido ao aspecto áspero, estando de acordo com o perfil 

cristalográfico apresentado no difratograma de raio-X (Figura 3.2).  

  

a)  

b)  

c)  

Figura 3.1. Micrografias eletrônicas de varredura de polpa de açaí liofilizada (PAL). a) 

fragmentos de PAL com aumento de 300x; b) fragmentos de PAL com aumento de 800x; c) 

detalhe de uma partícula de PAL com aumento de 1500x. 
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3.3.3 Difractometria de raio-x 

 

 

A PAL apresentou boa parte de sua estrutura na condição amorfa (96,17 %), que no 

difratograma é representado por um pico difuso e largo (Figura 3.2). 

 

 

 

Figura 3.2. Difratograma de raio-X de polpa de açaí liofilizada a 25°C. 

 

 

Porém, a PAL também apresentou um pico definido de alta intensidade no ângulo 

21,01º e um de baixa intensidade em 24,4º, indicando a presença de uma região cristalina com 

índice de 3,83%. Esses ângulos foram próximos aos encontrados comumente em 

difratogramas de sacarose, de glicose e de frutose cristalizada, sugerindo que o processo de 

liofilização atingiu as condições necessárias para a formação desses cristais (CANO-

CHAUCA; STRINGHETA; RAMOS, 2005). Ao contrário, Caparino et al. (2012), avaliando 
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o método de secagem sobre as propriedades fisicas e microestrutura de manga liofilizada, 

obteveram difratograma com característica amorfa, sem pico de cristalinidade. Enquanto, 

Harnkarnsujarit e Charoenrein (2011), também avaliando o comportamento da polpa de 

manga liofilizada, após sete dias de armazenamento a 25°C, encontraram picos de 

cristalinidade semelhantes aos obtidos no presente estudo. A cristalização de açúcares em 

produtos liofilizados é desejável, visto que açúcares cristalizados dificultam a adsorção de 

água e, consequentemente, há uma menor higroscopicidade, obtendo pós mais estáveis 

(CARLOS; RESENDE; CAL-VIDAL, 2005), uma vantagem que pode ser verificada na PAL. 

 

 

3.3.4 Parâmetros instrumentais de cor 

 

 

O valor médio de luminosidade obtido (29,53 ± 0,44) indicou uma tonalidade escura 

concentrada. Em relação à coordenada a* a polpa apresentou valor próximo da neutralidade 

(1,06 ± 0,07), indicando tonalidade que tende ligeiramente ao vermelho, o que já era 

esperado, tendo em vista que se tratava de polpa rica em antocianinas, pigmento responsável 

pelas colorações vermelha, azul e violeta em diferentes frutos e flores (CASTAÑEDA-

OVANDO et al., 2009).  

O valor da croma (C*) foi de 10,44, indicando uma cor mais pura e saturada. 

Enquanto, o do ângulo Hue (5,80±0,43) confirma uma maior intensidade de vermelho e azul, 

que representa o violeta. Canuto et al. (2010) obtiveram valores para polpa de açaí para L*, 

C* de 16,6 e 12,9, respectivamente, que representa polpa pouco mais escura e mais saturada. 

Rocha (2009) avaliando polpa de mirtilo encontrou valores de L*, C* e H de 24,55, 2,29, -

0,24 respectivamente que indicaram uma polpa pouco mais escura, saturada e azulada em 

relação aos parâmetros instrumentais de cor obtidos neste estudo para a PAL. 

 

 

3.3.5 Índices de solubilidade em água, de absorção de água e de óleo 

 

 

A PAL apresentou índice de solubilidade em água (ISA) alto à temperatura ambiente 

(Tabela 3.1). Porém, inferior ao ISA a temperatura ambiente reportado por Clemente et al. 
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(2012) para farinha de resíduo do processamento de laranja (24%). Pois, os compostos 

presentes no açaí são menos solúveis, predominando lipídeos e fibras insolúveis.  

 

 

Tabela 3.1. Índices de solubilidade em água (ISA), de absorção de água (IAA) e de óleo 

(IAO) da polpa de açaí liofilizada nas temperaturas de 25, 60, 70, 80 e 90°C 

Temperatura 

(°C) 

IAA 

(g gel 100 g
-1

) 

IAO 

(g precipitado 100 g 
-1

) 

ISA 

(%) 

25 4,26
bc

 ± 0,10 2,83 ± 0,04 18,29
d
±0,32 

60 3,24
d
 ± 0,10 - 21,74

c
 ± 0,56 

70 4,22
c
± 0,06 - 22,68

cb
 ± 0,54 

80 4,45
b
 ± 0,06 - 24,09

b
 ± 0,91 

90 4,59
a
 ± 0,17 - 26,40

a
 ± 0,43 

Valores expressos em base seca.  

Médias seguidas por letras diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5%. 

 

 

O ISA é o critério mais confiável para avaliar o comportamento de um pó em solução 

aquosa, e está relacionado com a capacidade de solubilização do amido e de outros 

componentes químicos solúveis presente na amostra, como açúcares, fibra alimentar solúvel e 

proteínas solúveis (CHEN; PATEL, 2008; LOURBES; TOLABA, 2014).  

O índice de absorção de água (IAA) da PAL a temperatura ambiente (Tabela 3.1) foi 

superior ao índice de absorção de óleo (IAO), provavelmente em função dos grupos 

hidrofílicos estarem ligeiramente em maior proporção, como observado no espectro de 

absorção do infravermelho (Figura 3.3). Pois, os valores de IAA e de IAO dependem da 

exposição de grupos hidrofílicos e lipofílicos presentes nas moléculas constituintes do 

produto. Houve um aumento significativo (<0,05) do IAA e ISA com o aumento da 

temperatura a partir de 60°C (Tabela 3.1). Esse aumento já era esperado, visto que o aumento 

da temperatura causa alterações conformacionais nas moléculas de amido, de proteína e das 

fibras presentes na PAL, expondo seus grupos hidrofílicos (-OH), o que facilita sua ligação 

com a água (ASCHERI et al., 2006).  
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3.3.6 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

 

O espectro de absorção de infravermelho permitiu fornecer evidencias da presença de 

vários grupos funcionais na estrutura orgânica na PAL (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3. Espectro de absorção do infravermelho da polpa de açaí liofilizada 

 

 

Apresentou ainda pico largo e forte, entre comprimentos de onda 3200 cm
-1

 e 3600 

cm
-1

, relacionado ao alongamento da ligação O-H presente na molécula de água, enquanto 

picos fortes entre 2831 cm
-1 

a 2977 cm
-1

 correspondem ao estiramento da ligação C-H, 

provavelmente de fragmento de CH2 dos ácidos graxos, correspondendo também ao 

estiramento de NH3 de aminoácidos (PEREIRA et al., 2015; ANJOS et al., 2015). 

A banda em comprimento de onda 1748 cm
-1

 pode ser associada com o alongamento 

da ligação C=O (Figura 3.3), grupamento existente no ácido oléico, que constitui grande parte 

dos ácidos graxos presentes na PAL (MENEZES et al., 2008). A região de banda próxima a 

1760 cm
-1

 está relacionada à ligação C=O dos componentes saturados, sendo provavelmente 

de ácido palmítico, presente em grande quantidade na polpa de açaí liofilizada segundo a 
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literatura (NASCIMENTO et al. 2008; MENEZES et al., 2008; NÚÑEZ-SANCHEZ et al. 

2016).A vibração em comprimento de onda 1614 cm
-1

 está associada à oscilação das duplas 

ligações de C=C, que são típicas de compostos aromáticos, provavelmente de compostos 

fenólicos e antocianinas presentes na PAL (TARANTILIS et al., 2008; SOUZA; VIEIRA; 

LIMA, 2011). A região entre os comprimentos de onda 1200 a 1500 cm
-1 

representou uma 

região mista, que contém bandas que correspondem a ácidos graxos, proteínas e 

polissacarídeos. E a de 957 a 1200 cm
-1

 está associada ao estiramento da ligação C-O de 

polissacarídeos, açúcares (frutose e glicose), ésteres e ácidos orgânicos, tal como relatado por 

Shiroma e Rodriguez-Saoma (2009) e Musingarabwiet et al. (2016).  

 

 

3.3.7 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

O termograma da PAL apresentou uma mudança sutil no fluxo de calor, começando 

em 53,28 ºC (Ton) e terminando em 71,41ºC (Tin) (Figura 3.4). Provavelmente, indicando um 

pico de transição vítrea em 58,60ºC graus (Tg), e entalpia de gelatinização (∆H) de 0,49 J g
-1

. 

O pico sutil visualizado no termograma pode ser decorrente da pequena quantidade de 

material cristalino presente na PAL.  

 

Figura 3.4. Termograma de DSC da polpa de açaí liofilizada 
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Pavan, Schmidt e Feng (2012), avaliando as propriedades de açaí, seco por diferentes 

métodos, obtiveram termogramas parecidos ao obtido nesse estudo, com temperatura de 

transição vítrea (Tg) de 50 a 60°C. Tg é definida como a temperatura na qual um material 

amorfo é convertido a partir do estado vítreo para o estado elástico, ou vice-versa. Esse 

fenômeno ocorre ao longo de um intervalo de temperatura, que é controlado pela 

heterogeneidade da amostra: quanto maior a heterogeneidade maior o intervalo de transição 

(SILVA; SOBRAL; KIECKBUSCH, 2006).  

Em sistemas alimentares, a temperatura de transição vítrea é afetada principalmente 

pelo teor de água. A transição vítrea afeta a estrutura do alimento e influencia na mobilidade 

molecular, consequentemente afetando a velocidade das reações químicas. De forma geral, 

produtos no estado vítreo têm uma estabilidade maior em relação aos produtos no estado 

amorfo. Portanto, o conhecimento da temperatura de transição vítrea pode supor mudanças 

dramáticas em algumas propriedades físicas do produto (KASSAPIS et al, 2008; TONON et 

al., 2009). Na PAL em especial, as informações sobre suas características em relação à 

temperatura de transição vítrea é extremamente importante para seleção de material de 

embalagem adequado, e previsão da estabilidade durante o armazenamento. 

 

 

3.3.8 Propriedades de pasta 

 

 

A PAL obteve baixos valores de viscosidade de pasta (2,64 RVU), quebra de 

viscosidade (2,24 RVU), viscosidade final (0,50 RVU) e tendência a retrogradação (0,72) 

(Figura 3.5). Os baixos valores encontrados se devem ao baixo teor de amido presente na 

PAL, visto que a viscosidade de pasta está relacionada, principalmente, com a avaliação do 

grau de gelatinização do amido e da taxa de fragmentação e solubilização molecular deste 

(MOURA; ASCHERI, 2013; ZAVAREZE et al., 2009; TROMBINI; LEONEL, 2010).  
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Figura 3.5. Perfil viscoamilográfico da polpa de açaí liofilizada 

 

 

3.3.9 Composição química e atividade antioxidante 

 

 

A polpa de açaí após a liofilização apresentou valores de umidade e atividade de 

água baixos (5,68 g 100 g
-1 

± 0,14, e 0,168 ± 0,002, respectivamente). Pela classificação, em 

função da atividade de água, reportada por Ribeiro e Servaralli (2007), a PAL pode ser 

considerada como um alimento de baixa umidade. Assim, notou-se a eficácia do método de 

conservação, que reduziu a umidade e atividade de água da polpa, restringindo a possibilidade 

de ocorrência de reações químicas, bioquímicas, e garantindo uma polpa estável no ponto de 

vista microbiológico. Porém, a baixa umidade pode favorecer a oxidação lipídica na PAL, 

mas a presença de compostos com capacidade antioxidantes na polpa pode ser um fator 

positivo retardando esse processo (RAMALHO, JORGE 2006). 

Na PAL verificou-se considerável concentração de lipídeos (Tabela 3.2), portanto, a 

maior contribuição nutricional do açaí está relacionada ao seu suprimento energético, cujo 

valor obtido está em concordância com os dados da literatura (MENEZES et al., 2008; 

YUYAMA, et al., 2011). Fregonessi et al. (2010), avaliando a rotulagem de polpas de açaí, 
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encontraram teores de lipídios entre 24,75 e 56,60 g 100 g
-1

, em base seca. Segundo esses 

autores a variação ocorreu devido a diferentes épocas de colheita, estágios de maturação, e 

volumes de água no momento de extração da polpa. 

Tabela 3.2. Composição centesimal, compostos bioativos e atividade antioxidante de polpa 

de açaí liofilizada. 

Valores expressos em média seguida de desvio-padrão; 

1 
g 100g

-1
(b.s);  

2
 kcal 100

-1
 (b.u.);  

³ mg de ácido gálico 100 g
-1

;  

4
 mg cianidina-3- glicosideo.100g

-1
;  

5 
% sequestro de radicais DPPH 

 

O teor de proteína da PAL reportado por Menezes et al. (2008) foi de 8,13 g 100 g
-1

, 

10,66%  menor que o obtido nesse estudo, enquanto o de Castro et al. (2014)  foi 5,28 g 100 

g
-1

, 41,97% menor. O teor de proteína encontrado na PAL no presente estudo é relativamente 

alto quando comparado aos de alguns frutos comumente presentes na cultura alimentar 

brasileira, tais como a manga (6,33 g 100 g
-1

) e o abacaxi (6,53 g 100 g
-1

), e semelhante ao 

melão (8,04 g 100 g
-1

), em base seca (UNICAMP, 2006). 

O conteúdo de cinzas encontrado na PAL (Tabela 3.2) foi próximo ao reportado por 

Sanabria e Sangronis (2007), que avaliaram o açaí em diferentes épocas de colheita, e 

Característica
 

Valor Médio                          

Umidade 5,68 ± 0,14 

Proteína¹ 9,19 ± 0,01 

Lipídeos¹ 49,14 ± 0,36 

Cinzas¹ 5,16 ± 0,09 

Fibra Alimentar total¹ 20,29 ± 0,14 

Carboidratos¹ 36,6 ± 0,06 

Valor energético² 591,80 ± 4,12 

Açúcares Totais¹ 2,71 ± 0,04 

Açúcares Redutores¹ 1,70 ± 0,10 

Compostos fenólicos totais³ 1405,03 ± 1,80 

Antocianinas monoméricas
4
 127 ± 6,23 

Atividade antioxidante
5
 41,5± 0,75 
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obtiveram de forma geral valores que variaram de 2,2 a 5,2 g 100 g
-1

. O teor de cinzas 

corresponde à quantidade de compostos minerais presente na PAL, indicando a riqueza destes 

componentes, entre eles o cálcio, magnésio, fosforo, ferro, potássio e outros.  

A PAL também apresentou baixo teor de carboidratos, além de valor elevado de fibra 

alimentar total (Tabela 3.2) quando comparado com polpa de outros frutos ricos em 

pigmentos, como jambolão, acerola e uva preta (2,28 g 100 g
-1

, 1,85 g 100 g
-1

, 1,12 g 100 g
-1

, 

respectivamente) (LAGO; GOMES; SILVA, 2006; SALGADO; GUERRA; MELO-FILHO, 

1999). O valor de fibra alimentar encontrado na PAL está dentro da faixa obtida por Sanabria 

e Sangronis (2007) para o açaí, entre 20 e 30,9 g 100 g
-1

, e abaixo do reportado por 

Alexandre, Cunha e Hubinger (2004), de 31,37 g 100 g
-1

. A fibra alimentar apresenta funções 

importantes no organismo humano, pois auxilia no funcionamento do intestino pelo aumento 

do volume do bolo fecal, além de intervir no metabolismo de lipídeos, influenciando 

diretamente na redução do colesterol, retarda a absorção de nutrientes como açúcares, e 

promove a sensação de saciedade (UCHOA et al., 2008). Portanto, o açaí pode ser 

considerado uma excelente fonte de fibra alimentar. O conhecimento do teor de fibra 

alimentar é interessante também no ponto de vista tecnológico. As fibras podem melhorar 

algumas propriedades tecnológicas dos alimentos, como a capacidade de absorção de água, de 

óleo, emulsificação, e com potencial para constituir componente de reforço na elaboração de 

filmes biodegradáveis, entre outros (ELLEUCH et al., 2011; SOUZA, SILVA; DRUZIAN, 

2012). 

A PAL apresentou baixos teores de açúcares totais e redutores (Tabela 3.2). A 

quantidade de açúcares assimiláveis (glicose, frutose e sacarose) no açaí é relativamente 

baixa, concomitantemente esse fruto não pode ser considerado um alimento que possa 

disponibilizar energia de consumo rápido (OLIVEIRA; FARIA; PENA, 2007). A presença de 

açúcares é um fator de qualidade na aceitação da fruta in natura ou processada, e também 

apresenta importância nutricional. As frutas de forma geral são ricas em açúcares redutores 

(glicose e frutose) de modo que sua determinação é importante para se avaliar a 

potencialidade de fermentação do produto.  

Alexandre, Cunha e Hubinger (2004), estudando a conservação do açaí pela teoria 

dos obstáculos, reportaram teor de açúcares totais 3,57 g 100 g
-1

, valor 24,08% acima do 

encontrado no presente estudo. O teor de açúcares redutores e totais da PAL foram muito 

inferiores quando comparado com teores encontrados na polpa de mirtilo de diferentes 

cultivares por Moraes et al. (2007), entre 15,4 e 17,6 g 100 g
-1

 e 35 a 43,6 g 100 g
-1

, 

respectivamente. A quantidade de açúcares detectada na PAL pode ser decorrente do teor de 
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taninos e antocianinas presente na fruta, já que esses compostos quando submetidos à 

hidrólise liberam compostos glicosilados (BARCIA et al., 2012). 

O pH do açaí (5,51 ± 0,04) foi relativamente alto, considerando o de outras frutas, e 

sua acidez total foi baixa (1,03 g NaOH 100 g
-1 

± 0,04)). Nascimento et al. (2008) obtiveram 

pH 5,0 para polpa de açaí congelada, valor próximo ao reportado nesse estudo. Borges et al. 

(2011), estudando diferentes cultivares de açaí, afirmaram que variações na composição 

química são consideradas naturais, uma vez que o material em estudo é de origem vegetal, e 

são influenciadas pelo genótipo, pelo solo, condições climáticas, época da colheita dos frutos, 

processo de despolpamento, condições de armazenamento, e ainda devido as condições 

analíticas adotadas. 

A PAL apresentou quantidade expressiva de compostos fenólicos totais (CFT) 

(Tabela 3.2), teor bem mais alto do que o presente em polpas de frutas comumente 

consumidas Brasil, tais como acerola (580,1 mg de ácido gálico 100 g
-1

), jambolão (229,6 mg 

de ácido gálico 100 g
-1

) e manga (544,9 mg de ácido gálico 100 g
-1

) (KUSKOSKI; ASUERO, 

2006). Pompeu, Silva e Borges (2009) encontraram valores de CFT inferiores ao obtido nessa 

pesquisa (421 a 464 mg de ácido gálico100 g
-1

), porém esses autores utilizaram amostras de 

polpa de açaí congelada, que passaram por posterior descongelamento para realização da 

análise, podendo ter ocorrido perda desses compostos, dependendo da forma como esse 

descongelamento foi realizado. Enquanto, Rufino et al. (2010) obtiveram valores maiores de 

CFT para polpa de açaí e de jabuticaba (3.268 e 3.584 mg ácido gálico100 g
-1

. 

respectivamente). Os compostos fenólicos de uma forma geral são metabolizados como uma 

resposta de defesa contra radiação solar intensa, e as variações nos frutos são devido à via de 

formação desses compostos, uma vez que sua presença é diferente em cada um (TAIZ; 

ZEIGER, 2006). 

Os principais compostos fenólicos encontrado no açaí são o ácido gálico, a 

querecitina e a epicatequina, que estão diretamente relacionados com a capacidade 

antioxidante desse fruto, visto que estudos comprovam que há uma correlação positiva entre o 

conteúdo de CFT e a capacidade antioxidante de um alimento (CAMPELO et al., 2011). 

Segundo Shaus et al. (2006) e Yamaguchi et al. (2015), dentre os fenólicos presente no açaí, a 

principal classe que se destaca são as antocianinas, sendo a cianidina-3- glicosídeo e a 

cianidina-3-rutinosídeo as formas predominantes, representando 30% dos CTF, e que são 

responsáveis pela cor púrpura desse fruto.  

A quantificação de antocianinas pode servir como um índice de maturação, devido ao 

aumento de pigmentos antociânicos sendo um parâmetro de qualidade importante a ser 
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avaliado nos frutos açaí, já que é diretamente direcionada com a maior ou menor presença de 

pigmentação avermelhada na casca e na polpa do fruto (ROGEZ et al. 2011). O teor de 

antocianina (Tabela 3.2) ficou acima da faixa reportada por Santos et al. (2008), que 

avaliaram 12 polpas de açaí congeladas, e encontraram valores entre 13,93 e 54,18 mg 100 g
-1 

(b.s). Ao contrário, Yuyama et al. (2011), avaliando o teor de antocianinas de açaí de 

diferentes ecossistemas amazônicos, obteveram entre de 128,4 e 868,9 mg 100g
-1

 (b.s). 

 Borges (2010), avaliando o teor de antocianinas de açaí de diferentes regiões de 

Santa Catarina, obteve diferenças significativas, com valores variando de 42,40 a 1080 mg 

100 g
-1

, comprovando que regiões com climas, solo e altitudes diferentes podem ser 

responsáveis pela grande variação do teor desses compostos no açaí. Além disso, a 

instabilidade durante o processamento também podem ser outra justificativa (COHEN et al., 

2006). Ademais, manejo da cultura, precipitação, fatores sazonais e genéticos também podem 

ser responsáveis por variações em conteúdo de CFT e das antocianinas, e consequentemente 

da capacidade antioxidante (GAZÓN et al., 2010; CAMPELO, et  al. 2011). 

A porcentagem de sequestro de radicais da PAL (Tabela 3.2) atingiu somente a 

metade do valor reportado por Guerra et al. (2013), que obtiveram 81,6% para polpa de açaí 

conservada, por liofilização. Castillo et al. (2013) também obtiveram valores de atividade 

antioxidante acima do encontrado nessa pesquisa, 74,5 % para PAL. A presença de 

antioxidantes em um alimento é importante por esses compostos terem a capacidade de inibir 

ou diminuir os efeitos desencadeados pelos radicais livres, como combater os processos 

oxidativos, amenizando danos ao DNA das células e macromoléculas, e prevenir doenças, 

como câncer, cardiopatia e catarata (SANTOS et al., 2008).   

Os flavoinoides atuam como antioxidantes por meio do sequestro direto dos radicais 

livres, pela regulagem da produção de radicais, eliminação dos precursores de radicais, 

quelação dos metais, inibição da xantina, oxidase ou elevação os antioxidantes endógenos. 

Com exceção do sequestro direto de radicais, os outros mecanismos atuam como ações 

antioxidantes indiretas, uma vez que tem ação de prevenção da formação de radicais livres. 

Essas propriedades se dão pela doação do átomo de hidrogênio ligado ao fenol presente em 

suas moléculas, que reagem facilmente com os radicais livres (QUINA; FREITAS, 2005). No 

presente estudo esperava-se encontrar maior capacidade de sequestro de radicais para polpa 

de açaí liofilizada, pois ela apresentou quantidades expressivas de compostos fenólicos e 

antocianinas. Porém, é valido ressaltar que as metodologias existentes sempre estão sujeitas a 

inerência, sendo que nenhuma pode expressar de modo fidedigno a real capacidade 

antioxidante (HUANG et al., 2005).  
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3.3.10 Risco microbiológico 

 

 

O açaí é conhecido por ter uma polpa que se degrada facilmente após a sua extração. 

Mesmo sob refrigeração sua vida de prateleira é curta. Isso se dar pelo fato da polpa de açaí 

constitui substrato propicio para o crescimento de contaminantes (baixa acidez, e rico em 

nutrientes). Além disso, a polpa de açaí pode ser contaminada por microbiota proveniente das 

condições higiênico sanitária dos equipamentos, ambiente de processamento e manipuladores. 

Os valores médios obtidos para a amostra de PAL estão dentro dos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela RDC n° 12 de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), pois não houve 

contaminação da PAL analisada por Bacillus cereus (< 10 UFC g
-1

), Salmonella SP e 

Coliformes termotolerantes a 45°C. Os valores encontrados para bolores e leveduras (< 10
2
 

UFC g
-1

), ficaram abaixo do valor máximo permitido pela ANVISA (< 10
4
 UFC g

-1
), 

indicando que as boas práticas sanitárias foram atendidas durante o processamento da PAL 

estando apta para o consumo. 

 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

 

A PAL apresentou porosidade e aparência esponjosa, e cristalização dos açúcares 

devido ao processo de liofilização. Além disso, a PAL tem baixos valores de propriedades de 

pasta e pico sutil de transição vítrea, devido aos teores reduzidos de amido. A polpa de açaí 

liofilizada apresenta altas concentrações de fibra alimentar, lipídeos e consequentemente alto 

valor energético. Além disso, apresentam valores elevados de compostos fenólicos totais, 

capacidade de sequestro de radicais e antocianinas. Dessa forma, o consumo da PAL deve ser 

incentivado, bem como utilizado para o desenvolvimento de novos produtos, já que a mesma 

mostrou-se com alto valor nutricional e características de funcionalidade.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

QUALIDADE DE CEREAIS MATINAIS EXTRUSADOS OBTIDOS A PARTIR DE 

ARROZ QUEBRADO E POLPA DE AÇAÍ LIOFILIZADA 

 

 

RESUMO 

 

 

O açaí (Euterpe oleraceae M.) é um fruto originário da Amazônia, rico em ácidos graxos 

poliinsaturados e compostos bioativos, capazes de prevenir as doenças degenerativas e o 

câncer. Enquanto, os grãos quebrados de arroz é um subproduto com composição química 

similar à do arroz inteiro, mas de baixo valor agregado. Este trabalho teve por objetivo estudar 

o efeito da substituição de grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada 

(PAL) na qualidade física, microbiológica e aceitação dos cereais matinais, além das 

características químicas do produto selecionado. Delineamento inteiramente casualisado foi 

utilizado, com cinco tratamentos (0, 5, 10, 15 e 20% de substituição de GQA por PAL), e 

quatro repetições. A adição de PAL influenciou significativamente (p<0,01) todos os 

parâmetros físicos dos cereais matinais. Em relação aos atributos sensoriais não houve 

diferença significativa entre os atributos aroma, sabor e crocância, mas a maior aceitação em 

relação à aparência foi obtida nos cereais matinais com 10%, 15%, 20% de substituição de 

GQA por PAL, enquanto a aceitação da cor nos com 15 e 20%. O cereal matinal selecionado, 

com 15% de substituição de GQA por PAL, apresentou valores elevados de fibra alimentar 

(9,16 mg 100 g
-1

), compostos fenólicos (124,50mg 100 g
-1

) valor energético (383,72 kcal 100 

g
-1

), e antocianinas (15,21 mg Eq de cianidina-3-glicosídeo 100g
-1

). Conclui-se que é viável a 

produção de cereal matinal a partir de grãos de arroz quebrados e polpa de açaí liofilizada, e 

que o produto possui características similares às dos produtos comerciais, aceitação sensorial, 

além de alto valor nutricional e funcional. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., Euterpe oleraceae, liofilização, extrusão, textura, 

compostos bioativos. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os grãos quebrados constituem um subproduto do beneficiamento do arroz. Em 

função do manejo dos equipamentos ou à fatores inerentes ao grão (mal formados ou 

danificados) são originados em maior ou menor quantidade. Para a indústria arrozeira este 

subproduto é um problema econômico, pois representa em média 14% da produção, e possui 

baixa aceitabilidade pelo consumidor (SETYAWATI et al., 2016).   

No entanto, esse subproduto tem a mesma composição média do grão de arroz 

inteiro, além de ser uma fonte rica em amido, componente que apresenta importante papel na 

indústria de alimentos. Os grãos quebrados de arroz são hipoalergênicos, podendo ser 

explorados de forma eficiente através do processo de extrusão termoplástica, que os 

transformam em produtos com maior valor agregado (CARVALHO et al., 2012). 

A extrusão termoplástica, processo contínuo que resulta na formatação de diferentes 

tipos de alimentos, proporciona grandes vantagens quando comparado com outros sistemas, 

tais como versatilidade, custo relativamente baixo, alta produtividade e proteção ao meio 

ambiente, diminuindo os impactos ambientais (AWOLU et al., 2015). 

Entre os vários produtos obtidos a partir dos grãos quebrados de arroz em misturas 

com outras farinhas pelo processo de extrusão, incluem-se os de conveniência e novos 

ingredientes, como os snacks, os cereais matinais, e as farinhas pré-gelatinizadas (SOARES- 

JUNIOR et al., 2011; COUTINHO et al., 2013; BECKER et al., 2014; GODOY et al., 2015). 

Os alimentos de conveniência estão em expansão no mundo inteiro, havendo uma crescente 

procura por alimentos práticos, instantâneos, saudáveis, nutritivos e balanceados, constituindo 

um ramo significativo e em ascensão da indústria alimentícia (CAMARGO et al., 2007). 

Por outro lado, alimentos com características funcionais, têm efeitos benéficos para 

uma ou mais funções fisiológicas, além de propriedades nutricionais, e têm contribuído para 

manutenção da saúde dos consumidores, pois a dieta pode controlar e modular as variadas 

funções orgânicas (CANDIDO; CAMPOS, 2005). As frutas, em sua maioria, apresentam 

composição rica em compostos fenólicos. Algumas apresentam valores consideráveis de 

antioxidantes naturais, como carotenóides, polifenois e ácido ascórbico, entre eles o morango, 

a acerola, a manga e o açaí (PORTINHO; ZIMMERMANN; BRUCK, 2012; ROCHA et al., 

2011; SOARES; SÃO JOSÉ, 2013).  

O açaí (Euterpe oleraceae), fruto do estuário da Amazônia brasileira, possui grande 

potencial antioxidante, devido à presença dos compostos bioativos que o compõem, além de 
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grande quantidade de fibras (30-32g 100g
-1

 b.s.) (FREGONESI et al., 2010). Existem vários 

trabalhos que tentam utilizar este fruto no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, 

de forma a conferir características de funcionalidade além de enriquecer os produtos 

industrializados com fibras e proteínas, tais como biscoitos, sorvetes, licores, néctares 

(CARNEIRO et al., 2012; OLIVEIRA;  SANTOS, 2011;  LAMOUNIER et al, 2014). 

Entretanto, não existem trabalhos sobre a polpa de açaí liofilizada, nem a sua utilização em 

cereais matinais extrusados.  

Nesse contexto, o objetivo foi estudar o efeito da substituição de grãos quebrados de 

arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL) sobre a qualidade física, microbiológica e 

aceitação dos cereais matinais, de forma a avaliar a viabilidade tecnológica e sensorial, e a 

manutenção da atividade dos compostos bioativos, de forma a agregar valor nutricional e 

funcional ao produto, tendo em vista a demanda da população e, consequentemente, da 

indústria alimentícia pelo desenvolvimento de novos produtos de conveniência a base de açaí. 

 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Matérias-primas 

 

 

Os grãos quebrados de arroz (GQA) foram gentilmente fornecidos pela indústria 

Cristal Alimentos, situada em Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil, enquanto a polpa de açaí 

congelada foi adquirida no comércio local de São Luis, Maranhão, Brasil. 

 

 

4.2.2 Preparo das matérias-primas 

 

 

A estrutura grossa dos GQA se assemelham à dos gritz de milho, material 

tradicionalmente utilizado na fabricação de snacks e cereais matinais extrusados, por isso os 

GQA foram utilizados da mesma forma que chegaram da indústria. A polpa de açaí, após 

descongelamento a 5ºC por 12h, foi depositada em bandejas de aço inoxidável do liofilizador 

(Liotop, L101, São Carlos, Brasil), e congeladas em um congelador rápido (Cold Lab, CL347-
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80, Piracicaba, Brasil), até a massa atingir -40ºC. Em seguida, as placas com a polpa de açaí 

congelada foram transferidas para o liofilizador, e o vácuo foi acionado para que parte da 

água livre da polpa fosse sublimada. O processamento durou em média 72 h, a uma pressão 

de 138 mmHg, e temperatura do condensador de -51ºC. A polpa de açaí liofilizada (PAL) foi 

moída em liquidificador industrial (Vitalex, LQI-02, Catanduva, Brasil), depois peneirada em 

peneira com orifícios de 0,842 mm (20 mesh) para melhorar a homogeneidade, acondicionada 

em sacos de polietileno de baixa densidade metalizado com alumínio, para impedir a 

passagem da luz, e armazenada em freezer a –18°C. 

 

 

4.2.3 Processamento dos cereais matinais 

 

 

Os cereais matinais (CM) foram processados em uma extrusora mono rosca 

(Imbramaq, PQ 30, Ribeirão Preto, Brasil), com três zonas de aquecimento com temperatura 

da primeira, segunda e terceira zona de extrusão 41°C, 61°C, 84°C, respectivamente, camisa 

de extrusão estriada helicoidal, diâmetro da matriz de 4 mm. Água destilada foi adicionada as 

misturas experimentais por meio de uma pipeta para atingir uma umidade final de 12,5 g 

100g
-1

. A quantidade de água adicionada as amostras foi calculada de acordo com a Equação 

6, e as misturas umidificadas permaneceram 24h sob refrigeração para uniformização da 

umidade. 

 

 

            
 

   
                                Equação 6 

 

Na qual:  

Y = quantidade de água a ser adicionada (mL);  

Uf = umidade final da amostra;  

Ui= umidade inicial da amostra;  

P= massa da amostra. 

 

Delineamento inteiramente casualisado (DIC) foi utilizado para a produção dos 

cereais matinais experimentais, com cinco tratamentos (nível de substituição de GQA por 
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PAL de 0, 5, 10, 15 e 20%), e quatro repetições originais, totalizando vinte unidades 

experimentais. Após o processo de extrusão, os extrusados foram secos a 100ºC em estufa de 

circulação forçada de ar por 20 min, e após o resfriamento e temperatura ambiente, os 

produtos extrusados foram embalados em sacos de polietileno de baixa densidade. Estes 

foram selados e armazenados em local seco e fresco, até serem executadas analises físicas. 

Antes do teste de aceitação sensorial, os CM foram saborizados com calda de açúcar por meio 

de um borrifador com calda de açúcar a 65°Brix até completa distribuição (0,5mL g
-1

) na 

superfície do produto, denominado a partir desse momento de cereal matinal. 

 

 

4.2.4 Cor instrumental 

 

 

Os parâmetros instrumentais de cor dos extrusados foram analisados através do 

colorímetro (Banking Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA), calibrado com placa de 

porcelana branca, a fim de se obter um padrão, e então foram analisados parâmetros: L = 

luminosidade (zero = preto e 100 = branco), a* (-80 até zero = verde, do zero ao +100 = 

vermelho) b* (-100 até zero = azul, do zero ao + 70 = amarelo). A partir das leituras dos 

parâmetros a* e b*. Foram analisadas três amostras de extrusado por tratamento com três 

leituras cada uma. 

 

 

4.2.5 Volume específico 

 

 

O volume específico dos extrusados foi determinado pelo método do deslocamento 

de massa ocupada (utilizando-se semente de painço), com auxílio de uma proveta graduada 

conforme o método descrito por (LEONEL et al., 2006). A massa foi determinada em balança 

semi-analítica e o cálculo do volume específico (VE) realizado com a Equação 2. Foram 

analisados dez extrusados para cada amostra. 

 

 

VE = v/m                                Equação 7 
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Na qual:  

VE = volume específico (mL g
-1

);  

m= massa (g);  

v = volume (mL) 

 

 

4.2.6 Índice de expansão 

 

 

O índice de expansão (IE) representa a razão entre a expansão radial final do 

extrusado e o diâmetro da matriz do extrusor. Dez amostras de cada extrusado foram 

analisadas ao acaso, as quais foram medidas utilizando-se um paquímetro digital.  

 

 

4.2.7 Dureza instrumental 

 

 

A dureza dos extrusados de GQA e PAL foi determinada após a secagem, utilizando-

se um texturômetro Stable Micro Sistem (TA HD. Plus), com velocidade do pré-teste 1mm s
–

1
; velocidade do teste de 0,5mm s

–1
; velocidade do pós-teste de 10mm s

–1
, distância de 60mm 

foi percorrida pelo probe HDP/KS10 (10 Blade Kramer), e o valor foi obtido através da média 

aritmética das três determinações de força e ruptura de 20 g de extrusados e expresso em 

Newton (N), de acordo com o manual do equipamento. 

 

 

4.2.8 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Após desidratação à vácuo, as amostras foram colocadas em suportes de alumínio 

(stubs) e recobertas com uma película de ouro no aparelho e observados no Microscópio 

Eletrônico de Varredura –ME (Jeol, JSM – 6610, São Paulo, Brasil). As micrografias de 

superfície foram realizadas em aumentos de ordem de 25x e 30x. 
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4.2.9 Risco microbiológico 

 

 

As análises microbiológicas das matérias-primas e dos CM seguiram as normas da 

Food and Drug Administration (FDA, 2014). As amostras em três diluições (10
-1

, 10
-2

,10
-3)

 

foram analisadas quanto à pesquisa de Salmonella, utilizando Caldo Tetrationato e Caldo 

Selenito por plaqueamento em superfície; bolores e leveduras, também por plaqueamento em 

superfície em Ágar Batata Dextrose; Bacillus Cereus por plaqueamento em superfície em 

Ágar Mannitol Egg Yolk Polymyxin; coliformes a 45º, por plaqueamento em profundidade 

em Ágar Bile Vermelho Violeta. Os resultados das análises foram comparados aos padrões 

estabelecidos pela resolução RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).  

 

 

4.2.10 Aceitação sensorial 

 

 

A aceitação dos CM foi obtida por meio de preenchimento da ficha sensorial, 

utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos (9 gostei muitíssimo, 5 nem gostei, 

nem desgostei e 1 desgostei muitíssimo) (STONE; SIDEL, 2004), por 50 provadores não 

treinados, de ambos os gêneros, com 18 a 34 anos, entre os alunos e funcionários da 

instituição. Os provadores que aceitaram participar do teste assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Anexo 1) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, através do parecer nº 42996715.6.0000.5083. As amostras 

foram servidas de forma aleatória sequencial, com códigos de três dígitos, e analisados os 

atributos: aparência, cor, sabor, aroma e crocância, além de intenção de compra. Para esta, a 

escala utilizada foi de cinco pontos (5= certamente compraria e 1= certamente não compraria) 

(Anexo 2). 

 

 

4.2.11 Análise estatística e seleção do melhor cereal matinal 

 

 

Os dados obtidos foram analisados por meio de análise de variância, com elaboração 

de modelos de regressão e construção de gráficos para uma melhor visualização, com auxílio 
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do aplicativo Statistica (Statsoft, Statistica 7.0, Tusla, EUA). A partir dos dados obtidos foi 

selecionado o CM mais desejável (CMS), considerado aquele com índice de expansão, 

volume especifico, cromaticidade a* e b*, dureza mais próximos de um CM comercial de 

milho existente no mercado, além de maior nota de aceitação sensorial. No CMS foram 

determinados a composição centesimal, a propriedade antioxidante e o teor de compostos 

fenólicos. 

 

 

4.2.12 Composição centesimal 

 

 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105ºC em estufa com circulação de ar 

até peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em forno mufla; o teor de 

nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl, que multiplicado pelo fator 6,25 resultou no teor de 

proteína bruta; os lipídeos por extração com éter de petróleo P.a em aparelho Soxhlet. Para 

obter a fibra alimentar total foi utilizada amostra desengordurada da extração por Soxlet, 

seguindo método enzímico-gravimétrico. O teor de carboidratos foi calculado pela diferença 

entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídeos totais e cinzas O valor 

energético (kcal) calculado multiplicando o peso/g de carboidratos e proteínas por 4 e o 

peso/g dos lipídeos por 9. Todas as análises foram realizadas em três amostras em triplicata 

conforme AOAC (2012). 

 

 

4.2.13 Atividade antioxidante e compostos bioativos 

 

 

Para determinação da atividade antioxidante dos CM e matérias-primas, foi utilizado 

o método de captura de radicais DPPH (2,2 difenil-1-pricril-hidrazil), de acordo com a 

metodologia descrita por Rufino et al., (2007). A determinação dos compostos fenólicos totais 

foi realizada pelo método de Folin-Ciocalteau, como descrito por Singleton e Rossi (1965), 

que se fundamenta na redução dos ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico na presença de 

formas fenólicas, com formação de complexos de coloração azul que absorvem fortemente 

entre 620 e 700 nm. O conteúdo de antocianinas monoméricas totais no CMS e matérias-

primas foi determinado pelo método de pH diferencial (WROSLTAD, 2001), utilizando dois 



125 

sistemas tampão: cloreto de potássio - ácido clorídrico pH 1,0 (0,025M) e acetato de sódio pH 

4,5 (0,4M). 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.3.1 Propriedades físicas dos extrusados 

 

 

Os modelos para o índice de expansão e o volume específico em relação ao teor de 

PAL foram significativos (p<0,01) (Tabela 4.1). Houve um decréscimo significativo no índice 

de expansão e volume específico com o aumento da substituição de GQA por PAL, que 

variaram entre 3,09 e 3,81 e de 10,69 a 14,95g  mL
-1

, respectivamente (Apêndices A.1.1, 

Tabela 4.1, Figuras 4.1A e 4.1B). 

 

Tabela 4.1. Modelos ajustado e coeficiente de determinação R² para o índice de expansão, 

volume específico, coordenadas de cor (luminosidade, valor “a” e valor “b”) e dureza dos 

extrusados a base de grãos quebrados de arroz e polpa de açaí liofilizada 

Parâmetro físico Modelo R
2
 aj p 

IE y=3,74+0,0526x-79x²+0,0002x³ 0,96 0,000000 

VE y=14,91+0,354x-0,082x²+0,003 0,97 0,000000 

L y=78,34-6,036x+0,356x²-0,007x³ 0,99 0,000000 

a* y=7,203+1,001x-0,086x²+0,002x³ 0,90 0,000003 

b* y=19,65-1,174x+0,017x² 0,98 0,000000 

Dureza y= 19,58+12,52x-1,65x²+0,08x³ 0,97 0,000000 

 

 

Os extrusados com 0, 5 e 10% de substituição de GQA por PAL obtiveram os 

maiores valores de índices de expansão, e com 20% os menores. Os maiores valores de 

volume específico foram observados nos extrusados com 0 e 5% de substituição e os menores 

com 15 e 20% (Apêndice A.1.1, Figuras 4.1A e 4.1B). Silva et al. (2011) produzindo cereal 

matinal extrusado a base de mandioca obtiveram valores maiores de índice de expansão aos 
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encontrados no presente estudo (3,99 a 4,73). Assim como Carvalho et al. (2012), que 

encontraram valores de índice de expansão para extrusados mistos de arroz e feijão acima dos 

valores encontrados neste estudo (5,85 a 14,83). Os maiores índices de expansão obtidos na 

literatura estão relacionados aos extrusados produzidos a partir de gritz de milho, chegando a 

valores entre 7 e 11, além disso estes extrusados apresentam textura crocante e sabor 

agradável sendo os mais utilizados comercialmente (DIAZ at al., 2015).  

O grau de expansão é um fator importante a ser monitorado na produção de 

extrusados, pois influencia diretamente no peso e volume das embalagens (SOARES JUNIOR 

et al., 2011).  Durante o processo de extrusão, a expansão é produzida, principalmente, por 

dois efeitos, primeiro o do fenômeno matriz de inchamento, e o outro pela vaporização súbita 

da água fundida do alimento. A expansão do material ocorre na saída do extrusor em razão da 

diferença de temperatura e pressão interna e externa (LEONEL; SOUZA; MISCHAN, 2010). 

Durante o processo ocorrem várias alterações estruturais e transições de fase na massa, tais 

como inchamento do extrusado, crescimento de bolas de ar e colapso da bolha que contribuem 

para a expansão final (PAI et al., 2009).  Dessa forma, o índice de expansão está diretamente 

relacionado à composição das matérias-primas. Aquelas com altos teores de amido produzem 

extrusados com maiores IE, pois este polímero afeta o número e tamanho de células de ar 

desenvolvidas durante o processo de extrusão (DEHGHAN-SHOAR; HARDACRE; 

BRENNAN, 2010).  

O volume específico é uma medida de expansão volumétrica, que representa a soma 

das expansões axial e radial. Esse parâmetro físico é negativamente correlacionado com a 

densidade e associado às medidas de fraturabilidade, dureza, absorção e solubilidade em água 

dos produtos produzidos por extrusão termoplástica (LEONEL et al., 2006). 

O decréscimo do volume específico nos extrusados pode ser devido à quantidade de 

fibras e lipídeos presente na PAL. Esse mesmo efeito foi observado por Leonel e Mischan 

(2008), avaliando os afeitos da adição de fibras na extrusão de polvilho azedo, onde os 

maiores valores de VE foram aos tratamentos onde não houve adição de fibras. 

Os valores de volume específico foram expressivos e ficaram próximos aos valores 

do cereal matinal comercial de milho analisado (Apêndice A.1.1). Snacks de milho, mandioca, 

trigo e arroz encontrados na literatura apresentam VE semelhantes aos encontrados na 

presente pesquisa (LUTOSA; LEONEL; MISCHAN, 2010).  
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Figura 4.1. a) Índice de expansão; b) volume específico; c) Dureza dos extrusados em função 

do nível de substituição de grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada 

(PAL). Letras diferentes dentro da mesma categoria indicam diferenças significavas (p<0,05). 

 

Trombini, Leonel e Mischan (2013), avaliando os efeitos da temperatura de extrusão 

e da rotação da rosca sobre as propriedades físicas, reológicas e sensoriais de snacks 
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produzidos a partir de misturas de farinha de maracujá e fécula de mandioca obtiveram 

valores variando de 5,58 a 8,51mL g
-1

, valores abaixo dos reportados nessa pesquisa, mas que 

indicam tendência similar a observada em relação a diminuição do VE com a elevação do teor 

de fibras na composição das matérias-primas. 

A redução do índice de expansão com o aumento do teor de fibras verificada neste 

trabalho, também foi observado por Ascheri et al. (2006), na caracterização de farinha do 

bagaço de jabuticaba fermentada e misturada com farinha de arroz polido com diferentes 

condições de extrusão. A diminuição da expansão das células de ar de acordo com o aumento 

do teor de PAL produziu extrusados com estrutura mais rígida (Figura 4.2). Resultados 

semelhantes de índice de expansão foram encontrados para extrusados de milho com variadas 

concentrações de lentilha (LAZOU; KROKIDA, 2010). Por outro lado, altos teores de 

lipídeos, fibras e umidade podem influenciar negativamente a expansão de extrusados, por 

reduzirem a quantidade de amido gelificado na massa, além de se ligar a umidade presente na 

matriz, reduzindo assim a sua disponibilidade para expansão (CAPRILES; ARÊAS, 2012).  

 

Figura 4.2. Extrusados obtidos com 5%, 10%, 15% e 20% de substituição de grãos quebrados 

de arroz por polpa de açaí liofilizada (de cima para baixo e da esquerda para a direita, 

respectivamente). 
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Portanto, a incorporação de PAL nos extrusados pode ter a composição química do 

material em fusão através da redução do teor de amido e adição de fibras, açúcares e 

provavelmente outros polissacarídeos, pelo rompimento das paredes celulares, interferindo na 

formação das células de ar, além de limitar a gelatinização necessária do amido para a 

expansão do extrusado em seu máximo potencial, resultando em menores índices de expansão 

(BRENNAN et al., 2008; PAI ET AL. 2009; PÉREZ-NAVARRETE et al., 2006), como foi 

observado no presente estudo. 

A dureza, força máxima necessária para produzir uma deformação, é um parâmetro 

de qualidade de grande importância na aceitação de produtos extrusados, pois indica a rigidez 

estrutural do mesmo e é geralmente associada à percepção de dureza sensorial (LUTOSA; 

LEONEL; MISCHAN, 2010). Os extrusados apresentaram valores de dureza entre 38,62 e 

103,32 N (Figura 4.1C, Apêndice A.1.1) havendo diferença significativa entre todos os 

tratamentos (p≤ 0,05).  O resultado da ANOVA (Tabela 4.1) mostrou que o melhor ajuste foi 

o modelo cúbico que apresentou alto coeficiente de determinação (R²= 0,98), com índice de 

significância ≤ 0,01, indicando que os componentes da mistura influenciaram sobre a dureza 

do extrusado. Houve um aumento significativo na dureza dos extrusados conforme foi 

aumentado o nível de substituição de GQA por PAL (Apêndice B.1.6). Os tratamentos com 

15% e 20% de substituição obtiveram valores de dureza (Tabela 4.1, Apêndice A.1.1) mais 

próximos do obtido pelo cereal matinal de milho comercial analisado (77,07 N). Esse 

aumento da dureza do extrusado com o aumento do teor de PAL pode ser justificado devido 

ao alto teor de fibras presente na PAL (20,29 g 100 g
-1

), pois este componente aplicado em 

produtos extrusados pode afetar não só o índice de expansão como também a dureza 

(BRENNAN et al., 2008; ROBIN et al., 2011a; ROBIN et al., 2011b).  Os valores 

encontrados nesse estudo (47,62 a 103,32 N) foram menores do que o que foi encontrado para 

diferentes tipos de extrusados na literatura comparando testes e sondas semelhantes (PAULA; 

CONTI-SILVA, 2014). O que pode ser devido à matéria-prima utilizada no presente estudo 

que, provavelmente, pode ter influenciado na dureza dos extrusados. Chanvrier et al. (2013), 

estudando a adição de farelo de aveia em amidos extrusados também observaram aumento na 

dureza dos extrusado com a elevação do teor de fibras na mistura. Outros autores estudaram a 

adição de sucos de frutas, pastas, pós, bagaços, cascas e sementes em produtos extrusados, e 

observaram que a adição desses produtos e subprodutos foi promissora, devido o 

enriquecimento do produto em fibras dietéticas e compostos bioativos, porém a textura destes 

é influenciada negativamente, pois ela é um parâmetro que está diretamente ligada a 
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arquitetura celular e as propriedades mecânicas da parede celular ( ALTAN et al. 2008; 

CAMIRE et al., 2007; STOJCESKA et al., 2010; YAGCI et al. 2008; AGBISIT et al., 2007). 

A microscopia eletrônica de varredura mostrou que a substituição de GQA por PAL 

levou a produção de extrusados com paredes mais densas e compactas sem indicações de 

amido em sua forma nativa (Figura 4.3). Também pode ser observado concavidades formadas 

pela formação de células de ar durante o processo de extrusão, resultante na expansão da 

massa (Figuras 4.3 A, 4.3 B, 4.3 C e 4.3 D). 

Os modelos ajustados foram significativos (p≤ 0,05) para a luminosidade (L*) e para 

as coordenadas de cromaticidade (a* e b*) com coeficientes de determinação explicando entre 

90 a 99% das respostas (Tabela 4.1, Apêndices A.1.1, B.1.3, B.1.4, B.1.5, Figura 4.4), 

podendo ser utilizados para fins preditivos. O efeito linear, quadrático e cúbico do nível de 

substituição de GQA por PAL foram significativos (p≤ 0,01) para a luminosidade e croma a*. 

Já para a croma b* foi significativo (p≤ 0,01) somente o efeito quadrático. A cor é uma 

qualidade sensorial importante dos produtos alimentícios, pois está diretamente relacionado 

com a aceitabilidade de alimentos processados. Durante o processo de extrusão ocorrem 

reações enzimáticas (Maillard e caramelizarão) que afetam a cor do material, e podem 

degradar os pigmentos presentes na massa. Essas reações são favorecidas pelas condições de 

processamento utilizadas na extrusão (alta temperatura e baixa umidade). Dessa forma, 

mudanças de cor durante o processo de extrusão, como observado no presente estudo, podem 

ser um indicador para avaliar a intensidade do processo em relação às mudanças químicas e 

nutricionais (MARQUES; MARQUES, COSTA, 2015).  

O valor de a* variou entre 7,11 a 10,65 nos extrusados (Apêndice A.1.1). O 

estrusado com menor valor de croma a*, menor intensidade de vermelho, foi o que possuía 

100% de GQA. Por outro lado, o extrusado com maior valor de a* foi de 5% e 10%, que não 

diferiram entre si (Figura 4.4 B, Figura 4.5, Apêndice A.1.1), com 10,67 e 10,01, 

respectivamente. 

Todos os extrusados diferiram em relação à coordenada de cromaticidade b*, 

diminuindo com o aumento do nível de substituição de GQA por PAL (Figura 4.4 C, 

Apêndice  A.1.1). Portanto, a mistura com menor valor de b*, ou seja, com menor intensidade 

do amarelo, foi o tratamento com 20% de substituição de GQA por PAL, enquanto a mistura 

com maior valor de b*, mais amarelada, foi o tratamento com 100% de GQA (Figura 4.5).  
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Figura 4.3. Micrografias eletrônicas de varredura (MEV) dos extrusados com diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz por 

polpa de açaí liofilizada a) 5%; b) 10%; c) 15%; d) 20%). 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 4.4. a) Luminosidade; b) croma a* e croma b* dos extrusados em função do nível de 

substituição de grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL). Letras 

diferentes dentro da mesma categoria indicam diferenças significavas (p<0,05). 
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Figura 4.5. Extrusados com diferentes níveis de substituição de grãos quebreados de arroz 

por polpa de açaí liofilizada (0, 5, 10, 15, 20%). 

 

A substituição dos GQA por PAL apresentou um efeito significativo (p<0,01), com 

diminuição do valor de b* gradualmente. Os valores de luminosidade, croma b* dos 

extrusados obtidos decresceram com o aumento do teor de PAL, ou seja, o extrusado tornou-

se mais escuro e avermelhado com a adição de PAL (Figuras 4.2 e 4.5). Para o croma a* 

houve um aumento entre 0 e 5% de substituição, pois o extrusado composto só de GQA é 

mais claro e amarelado, enquanto os com adição de PAL apresenta uma cor mais roxa. Tais 

resultados já eram esperados, visto que a PAL tem alto teor de antocianinas (ver capitulo 3), 

que são responsáveis pela cor escura dessa matéria-prima. Essa diminuição da luminosidade 

também foi observada por Altan et al. (2008) durante a produção de snacks a base de cevada e 

bagaço de uva. Para os autores, a redução da luminosidade está relacionada com as reações de 

escurecimento de caramelização e reações de Maillard dos açúcares presente na matéria-

prima, bem como dos pigmentos presente na mesma. 

 

 

4.3.2 Risco microbiológico e avaliação sensorial 

 

 

0% 
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Os valores encontrados nos cereais matinais para coliformes termo tolerantes (ausência) 

foram inferiores ao estabelecido pela ANVISA, por meio de sua Resolução nº 12 de 2 de 

janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), que regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos 

e estabelece para cereais matinais e produtos extrusados valores inferiores a 1UFC g
–1

. Dessa 

forma, o produto foi apto para ser consumido indicando, ainda, boas condições higiênicas 

durante a obtenção da matéria-prima e processamento.  

Em relação à aceitação, os cereais matinais obtiveram médias 5,36 a 7,82 (Tabela 

4.2), correspondendo as categorias ¨ indiferente¨ e ¨gostei moderadamente¨. Os atributos 

aroma, sabor e crocância não diferiram entre os tratamentos, enquanto a aparência e a 

crocância foram maiores nos cereais matinais com 15 e 20% de substituição dos GQA por 

PAL. Os valores estiveram dentro da faixa relatada por Mkandawire et al. (2015) ao 

estudarem a aceitação sensorial de cereal matinal a base de sorgo com scores que variaram de 

5,6 a 6,9. Por outro lado, Norajit, Gu e Ryu (2011) ao estudarem extrusados a base de arroz 

com adição de cânhamo obtiveram escores próximos aos reportados no presente trabalho, 

onde variaram de 5,75 a 7,75.  

 

Tabela 4.2. Notas médias (± desvio-padrão) atribuídas pelos provadores para a aceitação 

sensorial de cereal matinal com diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz 

(GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL). 

 

Atributo 

Nível de substituição de GQA por PAL (%) 

5 10 15 20 

Aparência 5,86
b 

± 1,57 6,36
ab 

± 1,71 7,16
a
 ± 1,62 6,82

b
 ± 1,87 

Cor 5,36
b 

± 1,66 5,92
b 

± 1,76 7,18
a
 ± 1,53 7,02

b 
± 1,65 

Aroma 6,8
a
  ± 1,60 6,8

a
 ± 1,63 7,16

a
 ± 1,41 7,16

b
 ± 1,66 

Sabor 6,2
a 
± 2,00 6,3

a
 ± 1,91 6,46

a
 ± 1,90 6,28

b
 ± 2,11 

Crocância 7,5
a 
± 1,55 7,52

a
 ± 1,48 7,82

a
 ± 1,45 7,74

a 
± 1,46

 

Os resultados estão apresentados como média ± DP; letras diferentes na mesma linha são 

significativamente diferentes (p≤0,05) pelo teste de Tukey; classificação hedônica, 1= 

desgostei muitíssimo, 9= gostei muitíssimo. 

 

O cereal matinal com 15% de substituição de GQA por PAL obteve maiores escores 

em todos os atributos entre gostei ligeiramente (6) e gostei muito (8). Como a aparência e cor 

são fatores fundamentais na escolha de um produto, devido à impossibilidade do consumidor 
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de provar o alimento, a priori na hora da compra, optou-se por uma aparência e coloração 

mais atrativa, pois esses dois parâmetros tecnológicos influenciam no atrativo visual e 

sensorial (LIMBERGUER, 2006).  

O fato de o extrusado com 5 e 10% de substituição de GQA por PAL obter os 

menores escores na aparência e na cor pode ser devido a menor proporção em PAL, 

apresentando-se com uma aparência menos característica de açaí em relação aos demais 

tratamentos com maior proporção de PAL. Os tratamentos com 5 e 10% de substituição 

podem ter recebido menores notas nos atributos de sabor e aroma, possivelmente, devido ao 

sabor menos expressivo de açaí ao qual não prevaleceu nestes tratamentos. 

A intenção de compra apresentou comportamento semelhante aos demais atributos 

sensoriais, onde o cereal matinal com 15% de substituição de PAL obteve 28,84% dos 

provadores atribuindo nota 4 ao qual corresponde ao scores “ possivelmente compraria”, 

seguido pelo cereal matinal com 20% de substituição com 23% das intenções em “ 

possivelmente compraria” (Figura 4.6).  

 

                         

Figura 4.6. Intenção de compra dos cereais matinais com diferentes níveis de substituição de 

grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL). Classificação hedônica: 

“1 certamente não compraria”, “5 certamente compraria”. 
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4.3.3 Seleção do melhor cereal matinal 

 

  

As propriedades físicas consideradas desejáveis para o cereal matinal experimental 

foram volume específico e dureza mais próximos do cereal matinal comercial, além de menor 

perda de tonalidade após o processo de extrusão e maior aceitação sensorial, desejando-se 

obter um melhor potencial de comercialização. Com relação ao volume específico todos os 

cereais matinais apresentaram valores maiores que o comercial, no entanto os mais próximos 

foram os tratamentos com 15% (10,97) e 20% (11,36) de substituição de GQA por PAL. 

Quanto à dureza os tratamentos com 15% e 20 % de substituição também foram os que mais 

se aproximaram do produto comercial (77,7N). 

A variação do índice de expansão dos cereais matinais foi pequena, entre 3,09 e 3,81, 

portanto este parâmetro não foi considerado na escolha do produto selecionado. Quanto à 

luminosidade, o cereal matinal foi preferencial o de cor mais escura (roxa) típica do fruto açaí 

que dá uma conotação natural ao produto. Nos tratamentos com 15% e 20% de substituição de 

GQA por PAL o produto se manteve com a cor do açaí, portanto, aparentemente não houve 

destruição dos pigmentos (antocianinas) sob temperatura e condições operacionais utilizadas 

na extrusão. Em relação aos atributos sensoriais não houve diferença significativa (p≥ 0,05) 

entre os atributos aroma, sabor e crocância, porém as notas maiores foram atribuídas à 

aparência nos tratamentos com 10%, 15%, 20%, e a cor nos com 15 e 20% de substituição. 

Desta forma o cereal matinal foi aquele com 15% de substituição de GQA por PAL, com 

menor quantidade de PAL em relação ao com 20% de substituição, uma vez que a PAL é o 

ingrediente de maior valor agregado. 

 

 

4.3.4 Características químicas do cereal matinal selecionado 

 

 

A umidade do cereal matinal selecionado (Tabela 4.3) conferiu a estabilidade e 

segurança necessárias para o armazenamento do produto a temperatura ambiente. O menor 

valor obtido entre os macronutrientes foi o de cinzas. O teor de cinzas do cereal matinal de 

mandioca adicionado de concentrado proteico de soro de leite, encontrado por Silva et al. 

(2011), foi de 0,73 g 100 g
-1

, bem próximo ao obtido no presente trabalho.  
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Tabela 4.3. Composição centesimal, valor energético, compostos fenólicos totais, 

antocianinas e propriedade antioxidante do cereal matinal extrusado obtido a partir de grãos 

de arroz quebrados (85 g 100 g
-1

) e polpa de açaí liofilizada (15 g 100g
-1

), em base seca. 

Componente Valor 

Umidade 5,33 ± 0,02 

Cinzas¹ 0,71 ± 0,06 

Proteínas¹ 3,22 ± 0,16 

Lipídeos¹ 1,43 ± 0,035 

Fibra Alimentar Total¹ 9,16 ± 0,04 

Carboidratos¹ 94,64 ± 0,19 

Valor  Energético
2
 383,72 ± 0,44 

Compostos fenólicos Totais
3
 124,50 ± 0,34 

Antocianinas
4
 15,21 ± 0,46 

Atividade antioxidante
5
 10,53 ± 0,75 

¹ g 100 g
-1

 (b.s);  

2
 Kcal 100 g

-1
(b.u).;  

3
 mg de ácido gálico.100g

-1
;  

4
mg de cianidina-3-fosfato. 100g

-1
.;  

5
 % sequestro de radicais de DPPH. 

 

O valor encontrado para o teor de lipídeos foi baixo quando comparado com os 

reportados na literatura para cereais matinais a base arroz (3,2 a 5,3 g 100 g
-1

) e mandioca 

(13,06 a 14,65 g 100 g
-1

) (CARVALHO et al, 2009; SOARES-JUNIOR et al., 2011). Um 

cereal matinal com baixos teores de lipídeos é desejável, visto que altos valores necessitam de 

maiores cuidados durante o armazenamento para evitar a oxidação dos mesmos, que pode 

alterar o sabor, o odor e a cor do alimento (LILLARD, 1983). 

O cereal matinal selecionado apresentou elevado teor
 
de fibra alimentar total (Tabela 

4.3), podendo ser considerado rico em fibras. Santos, Bedani e Rossi (2004) avaliando 

extrusados a base de resíduo de soja em substituição de aveia obtiveram valores maiores ao 

reportados no presente estudo, entre 12,4 e 27,1g 100g
-1

. A escolha das matérias-primas na 

elaboração de um cereal matinal é de fundamental importância, visto que, estas influenciam 

no valor nutricional final do produto. O elevado teor de fibra alimentar total do cereal matinal 

se deveu à polpa de açaí liofilizada. Um cereal matinal com fibras é de alto interesse na área 

http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do74_b.htm
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da saúde, visto que esse componente está relacionado com a prevenção de certas 

enfermidades, como diverticulite, câncer de cólon, obesidade, problemas cardiovasculares e 

diabetes (MELLO; LAAKSONEN, 2009; SOUZA et al. 2015). 

O conteúdo de carboidratos foi bastante expressivo (Tabela 4.3), sendo o maior 

responsável pelo alto valor energético do cereal matinal. O valor energético ficou abaixo da 

faixa reportada por Reddy et al. (2014) (400,08 a 433,24 kcal), que avaliaram as propriedades 

físico-químicas e sensoriais de extrusados a base de batata, inhame, batata doce, taro e 

beterraba, que são farinhas ricas em carboidratos, sugerindo, dessa forma, que a substituição 

dos GQA por PAL é viável do ponto de vista energético, pois não compromete a quantidade 

de calorias do cereal matinal, em relação a vários outros produtos extrusados, obtidos com 

outras matérias-primas. 

O cereal matinal selecionado apresentou valor alto para CFT e baixo para 

antocianinas (Tabela 4.3). O teor de compostos fenólicos totais no cereal matinal selecionado 

é representado na sua totalidade, por flavonoides (antocianinas e taninos) provindos na 

matéria prima pôr a PAL (ROCHA et al., 2011). O valor de CFT obtido no presente estudo foi 

maior do que o apresentado por Queiroz et al. (2009) para extrusado de amaranto (22,34 mg 

de ácido gálico 100g
-1

), em base seca. Estes autores justificaram o baixo valor devido ao 

processo de extrusão que, possivelmente, pode ter alterado a estrutura dos CFT da matéria-

prima, acarretando em maior suscetibilidade desses compostos a oxidação. Oliveira et al. 

(2013) também obtiveram valores de CTF para cereal matinal a base de milho com 

substituição parcial de bagaço de uva (casca e sementes), (47,52 a 76 mg de AG 100 g) abaixo 

dos reportado no presente trabalho.  

Dessa forma pode ser observado que a PAL foi suficiente para enriquecer o cereal 

matinal com compostos fenólicos (Tabela 4.3), oferecendo a estas características de 

funcionalidade. 

Em relação às antocianinas o teor presente no CM foi relativamente baixo (Tabela 

4.3), provavelmente devido à alta temperatura empregada no processo de extrusão, que acaba 

clivando os glicosídeos ligados a antocianinas, dando origem a ácidos benzoicos e aldeídos, e 

implicando na perda de sua capacidade funcional (SEERAM et al., 2001; PATRAS et al., 

2010). Dessa forma faz-se necessário maiores investigações sobre a instabilidade térmica e 

suscetibilidade desses compostos de forma a garantir que suas propriedades e funcionalidades 

possam ser aproveitadas em cereais matinais.  

O cereal matinal selecionado apresentou capacidade de sequestro de radicais de 

DPPH relativamente baixa (Tabela 4.3) quando comparado ao reportados pelos autores 
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Norajit, Gu e Ryu (2011), que avaliaram extrusados de cânhamo a base de farinha de arroz, e 

obtiveram valores de sequestro de radicais que variaram entre 20% e 63,2%.  

 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

 

O aumento do teor de PAL influenciou significativamente no índice de expansão, 

volume específico, parâmetros de cor e dureza. A incorporação de PAL favorece o aumento 

de fibras, compostos fenólicos e valor energético no cereal matinal selecionado, agregando 

valor nutricional e econômico ao produto aos subprodutos da indústria arrozeira e 

diversificando a sua aplicação na indústria alimentícia. A temperatura de extrusão foi 

suficiente para degradar 88,02% das antocianinas presentes no cereal matinal provindas da 

PAL e, consequentemente, diminuir 74,62% a capacidade antioxidante do cereal matinal. 

Conclui-se que é viável a produção de cereal matinal a partir de grãos de arroz quebrados e 

polpa de açaí liofilizada, e que o produto possui características similares às dos produtos 

comerciais, aceitação sensorial, além de alto valor nutricional e funcional. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E FUNCIONAIS DE FARINHAS DE 

GRÃOS QUEBRADOS DE ARROZ E POLPA DE AÇAÍ LIOFILIZADA CRUAS E 

PRÉ-GELATINIZADAS  

 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo do estudo foi desenvolver farinhas pré-gelatinizadas em condições brandas de 

extrusão com diferentes substituições de polpa de açaí liofilizada aos grãos quebrados de 

arroz e investigar o efeito do processo de extrusão sob as propriedades físicas, químicas e 

funcionais da mistura. Cinco tratamentos (0, 5, 10,15 e 20%) foram produzidos com 

diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz por polpa de açaí liofilizada 

(PAL) de acordo com um delineamento inteiramente casualisado. O processo de extrusão 

afetou as propriedades químicas e centesimais da mistura, acarretando em uma diminuição da 

umidade, lipídeos, fibras, valor energético, compostos fenólicos totais, propriedade 

antioxidante, antocianinas. Em contrapartida, houve um aumento do teor de carboidratos e 

proteínas após o processo de extrusão. Os parâmetros instrumentais de cor também foram 

afetados pelo processo, afetando a intensidade da cor da farinha (C*). Porém o valor do 

ângulo hue obteve um aumento nas farinhas pré-gelatinizadas tendendo a cor alaranjada-

marrom. Os índices de absorção e solubilidade em água obtiveram aumento após a extrusão, 

porém o índice de absorção de óleo não apresentou diferenças significativas. A analise de 

DSC mostrou que a temperatura utilizada no processo foi suficiente para gelatinização do 

amido presente nas farinhas, não apresentando picos referente a esse parâmetro nas farinhas 

pré-gelatinizadas. As propriedades de pasta também foram afetadas pelo processo de extrusão 

obtendo farinhas pré-gelatinizadas com maiores viscosidade a frio e de pasta.Portanto, é 

possível concluir que o processo de extrusão afeta componentes químicos, centesimais, 

funcionais, propriedades térmicas e de pasta das misturas de polpa de açaí liofilizada em 

substituição aos grãos quebrados de arroz. 

 

Palavras-chave: Euterpe Oleraceae Mart.; liofilização; extrusão; antocianinas; antioxidantes. 



149 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Arroz quebrado é um subproduto da indústria arrozeira produzido durante o 

polimento normal dos grãos. Esse resíduo é rico em amido, e seu reaproveitamento na 

indústria se torna bastante interessante, visto que este pode ser utilizado como ingrediente de 

vários produtos alimentícios (TAVARES et al., 2012). 

Dentre as várias opções de ingredientes, as farinhas e misturas pré-gelatinizadas 

tornaram-se bastante oportunas e rentáveis. Pois, quando incorporadas a outros alimentos, 

tornar-os instantâneos ou semi-prontos, com propriedades funcionais específicas, além de 

manter seu alto valor nutricional (SALEH; MEULLENET, 2013). 

A pré-gelatinização de farinhas pode ser feita através de extrusão termoplástica, 

técnica de processamento que utiliza alta temperatura e tempo curto, e confere aos produtos 

características químicas, estruturais e sensoriais diferenciadas. Além disso, uma farinha ou 

mistura obtida pelo processo de extrusão apresenta características de maiores solubilidade e 

viscosidade em água fria, podendo ser utilizadas como ingredientes de alimentos instantâneos, 

rápidos e práticos, inclusive em combinação com farinhas de frutas, visto que os alimentos 

extrusados tradicionais são considerados energéticos (CRUZ et al., 2015; JOZINIVIC et al., 

2016), com qualidade nutricional limitada, pois possuem baixas quantidades de outros 

nutrientes e compostos bioativos. 

Farinhas pré-gelatinizadas por extrusão a base de arroz são pobres em fibras, 

compostos fenólicos, antioxidantes e proteínas, apesar de ser boa fonte energética. Dessa 

forma, há necessidade de buscar novas fontes desses nutrientes que possa substituir parte das 

calorias fornecidas pelas farinhas extrusadas. Acredita-se que a polpa de açaí (fruto originário 

da Amazônia, rico em fibras, lipídeos e compostos antioxidantes) possa fornecer além da fibra 

alimentar, sais minerais, proteínas e compostos com capacidade antioxidante a essas farinhas 

(RUFINO et al., 2011). No entanto, há uma preocupação na conservação dos nutrientes 

presentes na polpa de açaí que podem ser perdidos durante o processo de extrusão tais como: 

compostos fenólicos, antioxidantes e antocianinas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 

desenvolver farinhas pré-gelatinizadas em condições brandas de extrusão com diferentes 

substituições de polpa de açaí liofilizada aos grãos quebrados de arroz e avaliar o efeito do 

processo de extrusão sob as propriedades físicas, químicas e funcionais da mistura. 
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5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.2.1 Matérias-primas 

 

 

Na formulação das farinhas se utilizaram polpa de açaí e grãos quebrados de arroz 

(GQA). Estes foram gentilmente doados pela indústria Cristal Alimentos, situada em 

Aparecida de Goiânia - GO, enquanto a polpa de açaí congelada, proveniente do município 

Maioba - MA, foi adquirida no comércio local de São Luis - MA. 

 

 

5.2.2 Preparo das matérias-primas 

 

 

A estrutura grossa dos GQA se assemelha à dos gritz de milho, material 

tradicionalmente utilizado na fabricação de produtos extrusados, por isso foram utilizados da 

mesma forma que chegaram da indústria. A polpa de açaí, após descongelamento a 5ºC por 

12h, foi depositada em bandejas de aço inoxidável do liofilizador (LIOTOP, L101, São 

Carlos, Brasil), e congeladas em um congelador rápido (ColdLab, CL347-80, Piracicaba, 

Brasil), até a massa atingir -40ºC. Em seguida, as placas com a polpa de açaí congelada foram 

transferidas para o liofilizador, e o vácuo foi acionado para que parte da água livre da polpa 

fosse sublimada. O processamento durou em média 72 h, a uma pressão de 138 mmHg, e 

temperatura do condensador de -51ºC. A polpa de açaí liofilizada (PAL) foi moída em 

liquidificador industrial (Vitalex, LQI-02, Catanduva, Brasil) e depois peneirada em peneira 

de 0,842 mm (20 mesh) para melhorar a homogeneidade, acondicionada em sacos de 

polietileno de baixa densidade, metalizado com alumínio para impedir a passagem da luz, e 

armazenada em freezer a –18°C. 
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5.2.3 Processamento das farinhas pré-gelatinilazas  

 

 

As farinhas pré- gelatinizadas foram processadas no Laboratório de Aproveitamento 

de Resíduos e Subprodutos Agroindustriais – Labdarsa, da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), em uma extrusora mono rosca (Imbramaq, PQ 30, 

Ribeirão Preto, Brasil), com três zonas de aquecimento com temperatura da primeira, segunda 

e terceira zona de extrusão 41°C, 61°C, 84°C, respectivamente, camisa de extrusão estriada 

helicoidal, diâmetro da matriz de 4mm. Água destilada foi adicionada as misturas 

experimentais por meio de uma pipeta para atingir uma umidade final de 12,5 g 100 g
-1

.  

Delineamento inteiramente casualisado (DIC) foi utilizado para a produção dos 

cereais matinais experimentais, com cinco tratamentos ou proporções de GQA: FAL (100:0; 

95:5; 90:10; 85:15; e 80:20), e quatro repetições originais, totalizando vinte amostras. Após o 

processo de extrusão, os extrusados foram secos a 100ºC em estufa de circulação forçada de 

ar por 20 min, e após o resfriamento a temperatura ambiente, moídos em um moinho de facas 

tipo ciclone (TE-65I/2, Piracicaba, Brasil). O material triturado passou em peneiras com 

orifícios com 0,250 mm de diâmetro, e foi embalado em sacos de polietileno de baixa 

densidade, selados e armazenados em local seco e fresco, até a realização das análises. 

 

 

5.2.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

Após desidratação à vácuo, a FAL foi colocada em suportes de alumínio (stubs) e 

recoberta com uma película de ouro no aparelho e observados no microscópio eletrônico de 

varredura –ME (Jeol, JSM – 6610, São Paulo, Brasil). As micrografias de superfície foram 

realizadas em aumentos de ordem de 1500x e 5000x. 

 

 

5.2.2 Cor 

 

 

Os parâmetros instrumentais de cor foram analisados através de colorímetro 

(Bankinh Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA). A partir das leituras dos parâmetros a* e b*, 
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foram calculados a croma (saturação da cor) e o ângulo Hue (tonalidade ou matriz) (Equações 

1 e 2). Para a realização das leituras, as amostras foram colocadas em placas de petri. 

 

                      
2*2* b+a=C*                         Equação 1 

                      
( )

a*
b*tan=H* 1-

                               Equação 2 

 

Nas quais:  

C* = cromaticidade;  

H= ângulo hue; 

Tan -¹ = arco tangente 

 

 

5.2.3 Solubilidade em água, absorção de água e de óleo 

 

 

O índice de solubilidade em água (ISA) foi determinado segundo Anderson et al. 

(1969). O valor de IAA foi calculado utilizando-se a Equação 3, e o resultado expresso em g 

de precipitado por g de matéria seca. O ISA foi calculado pela relação entre a massa do 

resíduo seco do sobrenadante (resíduo da evaporação) e da amostra, conforme Equação 4. 

Para a determinação do índice de absorção de óleo (IAO) a água foi substituída pelo óleo de 

soja. Após a centrifugação, o liquido sobrenadante de cada amostra foi descartado, deixando-

se os tubos ligeiramente invertidos durante 1 min. O IAO foi obtido pela relação entre a massa 

do resíduo centrifugado pela amostra em base seca (Equacão 5). 

 

     
                   

                   
            Equação 3 

ISA=  
   

  
                      Equação 4 

    
   

  
     Equação 5 

 

Nas quais:  

ISA = índice de absorção de água (g g
-1

);  

PRE= massa do resíduo da evaporação (g);  
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IAO = índice de absorção em óleo (g precipitado g de materia seca);  

PRC = massa do resíduo da centrifugação (g);  

PA = massa da amostra (g) (base seca). 

 

 

5.2.4 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

As propriedades térmicas da farinha liofilizada foram determinadas utilizando um 

calorímetro diferencial de varredura (TA Instruments, Q20, New Castle, UK), baseando-se na 

metodologia descrita por Weber, Collares-Queiroz, Chang (2009). Amostras de 2 mg (b.s) 

foram pesadas em porta amostras de alumínio, próprios para o equipamento DSC. Água 

destilada (6μL) foi adicionada, e os porta amostras selados em prensa específica. Em seguida, 

os mesmos foram mantidos por 12h a temperatura ambiente, para uniformizar a distribuição 

da água. A análise foi realizada em duas etapas, na primeira foram aquecidos de 35 a 150ºC, e 

na segunda foram resfriados de 150 a 35ºC, todas as etapas foram realizadas a uma taxa de 

10°C min
-1

. Um porta-amostra de alumínio vazio foi utilizado como referência. As 

temperaturas de transição (inicial, pico e final), a variação de entalpia (ΔH) da polpa de açaí 

liofilizada durante aquecimento, resfriamento, e a transição vítrea (tg) foram determinadas 

com auxílio do aplicativo TA Universal Anlysis (TA Instruments, New Castle, UK). 

 

 

5.2.5 Propriedades de pasta 

 

 

As propriedades de pasta foram obtidas em equipamento Rapid Visco Analyser 

(Perten, RVA 4500, Huddinge, Suécia) na concentração de 3,5 gpor 25 mL de água destilada. 

A programação “Flour” foi utilizada de acordo com a metodologia 162 propostas pela 

International Association for Cereal Science and Techonology (ICC, 1995) para misturas 

cruas, e programação “Extrusion 2” para as misturas pré-gelatinizadas. As características de 

pasta avaliadas foramde pico de viscosidade (PV), viscosidade final (VF), quebra de 

viscosidade (QV) ou breakdown e tendência à retrogradação (TR) ou setback, expressos na 

unidade do aparelho, rapid visco units (RVU). 
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5.2.6 Composição centesimal 

 

 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105ºC em estufa com circulação de ar 

até peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em forno mufla; o teor de 

nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl, que multiplicado pelo fator 6,25 resultou no teor de 

proteína bruta; e de lipídeos por extração com éter de petróleo P.A. em aparelho Soxhlet. Para 

obter a fibra alimentar total foi utilizado amostra desengordurada da extração por Soxlet, 

seguindo método enzímico-gravimétrico. O teor de carboidratos foi calculado pela diferença 

entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídeos totais e cinzas O valor 

energético (kcal) calculado multiplicando o peso/g de carboidratos e proteínas por 4 e o 

peso/g dos lipídeos por 9. Todas as análises foram realizadas em três amostras em triplicata 

conforme AOAC (2012). 

 

 

5.2.4 Capacidade antioxidante, compostos fenólicos e antocianinas  

 

 

Foi utilizado o método de captura de radicais DPPH (2,2 difenil-1-pricril-hidrazil) 

para determinação da capacidade antioxidante de acordo, com a metodologia descrita por 

Rufino et al. (2007). Os compostos fenólicos totais foi realizada pelo método de Folin - 

Ciocalteau, como descrito por Singleton e Rossi (1965), que se fundamenta na redução dos 

ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico na presença de formas fenólicas, com formação de 

complexos de coloração azul que absorvem fortemente entre 620 e 700 nm. 

O conteúdo de antocianinas totais monoméricas foi determinado pelo método de pH 

diferencial (WROLSTAD, 2001), utilizando dois sistemas tampão: cloreto de potássio - ácido 

clorídrico pH 1,0 (0,025 M) e acetato de sódio pH 4,5 (0,4 M) em comprimento de onda de 

510 e 700 nm. 
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5.2.5 Análise dos resultados 

 

 

Os dados obtidos foram analisados por meio de análise de variância fatorial 5x2 

(nível de substituição x farinha não extrusada e extrusada), com elaboração de modelos de 

regressão, e construção de gráficos para uma melhor visualização da influência das variáveis 

independentes sobre as variáveis dependentes, utilizando-se o aplicativo Statistica (Statsoft, 

São Caetano do Sul, Brasil). As análises de propriedades térmicas e de pasta foram analisadas 

através do teste Tukey com 5% de significância. As análises das amostras foram feitas em 

triplicata. 

 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.3.1 Composição química 

 

 

Comparando-se a composição centesimal dos dois produtos em estudo (mistura crua 

e mistura extrusada), pode-se afirmar que somente as cinzas não sofreram modificações após 

o processo de extrusão (Tabela 5.1). O processo de extrusão não afetou as cinzas, apesar da 

adição gradual de PAL nas farinhas contribuir para o seu aumento (Tabela 5.1, Figura 5.1A, 

Apêndices C.2.3 e C.2.4). No entanto, umidade, proteínas, lipídeos, fibra alimentar total, 

carboidratos, valor energético, compostos fenólicos totais, capacidade antioxidante e 

antocianinas apresentaram mudanças, significativas (p≤0,05), tanto em relação à substituição 

dos GQA por PAL, quanto ao antes e depois do processo de extrusão. Todos os modelos de 

regressão foram significativos, e 88 a 99% das respostas foram explicadas (Tabelas 5.1 e 5.2, 

Figura 5.1).  

Houve um decréscimo significativo (p≤0,01) da umidade com o aumento da 

substituição dos GQA por PAL, e diminuição após o processo de extrusão (Tabela 5.1, Figura 

5.1B, Apêndice C.2.1). A perda de umidade das misturas após a extrusão era esperada (média 

de 59,24%), devido à vaporização da água na saída da matriz, com consequente expansão pela 

diferença de temperatura e pressão. Essa perda de umidade após o processo de extrusão pode 
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variar, e isso vai depender da temperatura da última seção e da geometria da matriz 

(LIMBERGER et al., 2009). 

Com o aumento do nível de substituição de GQA por PAL não houve aumento 

significativo no teor de proteínas entre as farinhas cruas e extrusadas, porém o processo de 

extrusão foi significativo (p≤0,05) para diferenciar as farinhas com 0% e 15% de substituição 

de GQA por PAL, havendo um aumento no teor de proteínas após a extrusão nesses 

tratamentos (Apêndice C.2.2, Tabelas 5.1 e 5.2, Figura 5.1C). A substituição de GQA por 

PAL aumentou do teor de lipídeos, porém houve uma diminuição desse componente na 

mistura após o processo de extrusão (Apêndices C.2.5 e C.2.6, Tabelas 5.1 e 5.2, Figura 

5.1D). 

Alguns autores explicam que esse fenômeno pode ser devido a interações entre 

componentes da mistura que podem ocorrer durante o processo de extrusão, tal como lipídeos 

e proteínas com formação de estruturas complexas, que dificultam sua detecção pelos 

métodos analíticos tradicionais (MAKKAR; FRANCIS; BECKER, 2008). Os lipídeos 

presentes na PAL podem formar complexos com a amilose presente na farinha de GQA, em 

consequência da inclusão da parte apolar do lipídeo no interior da hélice de amilose. O 

método utilizado para determinação de lipídeos, baseado na extração de solvente, não é capaz 

de desfazer esses complexos, implicando em menores valores desses componentes após o 

processo de extrusão (DORS; CASTIGLIONI; AUGUSTO-RUIZ, 2006). 

A gradual substituição dos GQA por PAL levou ao aumento significativo (p≤0,05) 

no teor de fibra alimentar total, tanto nas misturas cruas quanto nas extrusadas (Apendices 

C.2.7 e C.2.8, Figura 5.1F, Tabelas 5.1 e 5.2).  

O processo de extrusão afetou esse componente significativamente, com decréscimo 

em todos os tratamentos das misturas pré-gelatinizadas. Honcu et al. (2016), avaliaram o 

efeito da extrusão sobre o conteúdo e propriedades dos componentes da fibra alimentar em 

várias cultivares de cevada, e também observaram uma diminuição do teor de fibra alimentar 

total após o processo de extrusão termoplástica. 

Sobota et al. (2010) também relataram decréscimo na fibra alimentar total em 

farinhas mistas extrusadas de milho e trigo. Stojceska et al. (2010) afirmam que essa mudança 

após o processo de extrusão são devido às modificações estruturais que o processo acarreta 

em materiais alimentares, perturbando a estrutura e à determinação da fibra alimentar em 

vegetais extrusados. Com base na portaria nº 27 (BRASIL, 1998), do Ministério da Saúde, 

para um produto sólido ser considerado fonte e rica em fibras deve conter no mínimo 3 e 6 g 
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de fibra 100 g do produto, respectivamente. Neste aspecto, todas as farinhas deste estudo 

elaboradas com PAL podem ser consideradas ricas em fibras. 

O teor de carboidratos sofreu decréscimo significativo (p<0,05) com a substituição 

dos GQA por PAL nas farinhas cruas e extrusadas (Apêndice C.2.9 e C.2.10, Figura 5.1G, 

Tabelas 5.1 e 5.2). Essa diminuição pode ser devido ao aumento dos demais componentes na 

mistura (cinzas, lipídeos, proteínas e fibra alimentar total). Porém, houve um aumento 

significativo (p<0,05) dos carboidratos nas farinhas pré-gelatinizadas em relação a farinha 

crua, isso pode ser devido ao fato que os demais componentes analisados diminuíram após o 

processo de extrusão acarretando em uma maior concentração de carboidratos. A substituição 

dos GQA por PAL contribuiu para um aumento significativo (Apêndice C.2.11 e C.2.12, 

Figura 5.2A, Tabelas 5.1 e 5.2) do valor energético total. No entanto, esse valor foi reduzido 

após o processo de extrusão, o que pode ser devido ao fato de que, os componentes 

responsáveis pelo aumento desse valor (lipídeos e proteínas) apresentaram decréscimo 

relativamente alto após o processo de extrusão, implicando em um menor valor energético. 
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Tabela 5.1. Composição centesimal, valor energético total (VET), compostos fenólicos totais (CFT), capacidade antioxidante (CA) e 

antocianinas das farinhas com diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz por polpa de açaí liofilizada antes e após extrusão. 

1
Média seguida do desvio-padrão. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha e minúsculas na mesma coluna diferem significativamente pelo teste Tukey  (p<0,05); 

2
 g 100 

g
-1

; 
3 
kcal 100 g

-1
; 

4
 mg de AG 100 g

-1
; 

5
 % sequestro de radicais mg de cianidina-3-fosfato 100 g

-1
; 

6
 mg de cianidina-3-fosfato 

 

 

 

Componente  Extrusão 
Nível de substituição de grãos quebrados de arroz pó polpa de açaí liofilizada (%)

1 

0 5 10 15 20 

Umidade
2 

Antes 12,78Aa±0,14 12,32ABa±0,15 11,60BCa±0,04 11,28Ca±0,66 10,22Da±0,13 

Depois 7,71Ab±0,13 7,74Bb±0,14 7,02BCb±0,26 6,79Eb±0,19 5,79Db±0,07 

Proteína
2
 

Antes 2,84Bb±0,11 3,94Aa±0,29 4,00Aa±0,20 3,13Bb±0,02 4,34Aa±0,21 

Depois 4,12Aa±0,15 4,19Aa±0,17 4,18Aa±0,20 4,03Aa±0,01 4,25Aa±0,18 

Cinzas
2
 

Antes 0,72Da±0,02 0,76CDa0,02 0,82Ca±0,04 1,08Ba±0,05 1,23Aa±0,01 

Depois 0,65Db±0,02 0,73Ca±0,01 0,78Ca±0,02 1,07Ba±0,04 1,18Ab±0,01 

Lipídeos
2 

Antes 1,26Ea±0,02 3,83Da±0,15 7,61Ca±0,26 9,32Ba±0,04 11,55Aa±1,32 

Depois 0,12Db±0,01 0,66Cb±0,04 2,43Bd±0,016 2,41Bb±0,07 2,79Ab±0,17 

Fibra Alimentar
2 

Antes 2,16Cb±0,07 11,68Ba±0,26 12,57Ba±0,41 14,51Aa±0,46 15,60Aa±0,69 

Depois 6,48Da±0,36 7,72Cb±0,46 9,63Bb±0,32 12,81Ab±0,50 12,80Ab±0,51 

CHO
2
 

Antes 95,17Aa±0,12 91,47Bb±0,40 87,57Cb±0,49 86,47Cb±0,02 82,88Db±1,23 

Depois 95,09Aa±0,14 94,91Ba±0,13 92,59Ca±0,36 92,48Ca±0,08 91,77Da±0,28 

VET
3
 

Antes 403,43Da±0,10 416,04Ca±0,80 434,76Ba±1,12 442,26Ba±0,39 452,83Aa±6,64 

Depois 398,03Cb±0,03 400,40Bb±0,25 409,01Ab±0,80 407,78Ab±0,33 409,24Ab±0,89 

CFT
4
 

Antes 43,73Ea±0,26 187,95Da±8,67 317,01Ca±2,90 423,49Ba±4,07 500,00Aa±1,88 

Depois 29,58Eb±0,35 103,56Db±0,69 162,40Cb±3,73 228,30Bb±0,36 278,76Ab±0,47 

CA
5
 

Antes 7,06Ea±0,37 12,17Da±0,51 21,50Ca±1,06 27,58Ba±0,95 34,67Aa±1,50 

Depois 2,55Eb±0,06 5,66Db±0,29 9,37Cb±0,23 13,37Bb±0,01 13,99Ab±0,01 

Antocianinas
5
 

Antes 0Ea±0 14,35Ba±0,33 15,24Ca±0,11 39,92Ba±0,26 47,74Aa±0,67 

Depois 0Ea±0 4,99Db±0,27 11,10Cb±0,46 16,48Bb±0,84 24,71Ab±0,58 
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Figura 5.1. Teores de umidade (A), cinzas (B), proteinas (C), lipíedos (D), fibras (E) e carboidratos (F) das farinhas cruas e pré-gelatinizadas em 

diferentes níveis de substituiçãos dos grãos quebrados de arroz por polpa de açaí liofilizada 
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Tabela 5.2. Modelos ajustados, coeficiente de determinação ajustado e nível de significância para composição centesimal, valor energético total, compostos 

fenólicos totais, capacidade antioxidante, antocianinas, índice de absorção de água, índice de solubilidade em água, índice de absorção de óleo (IAO), Croma e 

ângulo Hue farinhas com diferentes níveis de substituição de GQA por PAL, antes e após extrusão. 

Característica Extrusão Modelos de Regressão R²Aj p 

Umidade Antes y= 12,868-0,122x 0,886 0 

Proteína Antes y=2,802+0,531x-0,064x²+0,0020x³ 0,822 0,000053 

Cinzas 
Antes y=0,656+0,0267x 0,888 0 

Depois y= 0,605+0,0278x 0,925 0 

Lipídeos 
Antes y=1,49+0,52x 0,967 0 

Depois y=0,760+0,095x 0,817 0,000004 

Fibra alimentar total 
Antes y= 2,326+2,609x-0,200x²+0,0005x³ 0,971 0 

Depois y=6,343+0,354x 0,919 0 

Carboidratos totais 
Antes y=94,629-0,591x 0,959 0 

Depois y=94,98-0,171x 0,897 0 

Valor energético total 
Antes y= 404,859+250x 0,958 0 

Depois y=397,26+1,264x-0,033x² 0,855 0,000004 

Compostos fenólicos totais 
Antes y= 42,337+31,9115x-0,445x² 0,9992 0 

Depois y=30,186+14,747x-0,114x² 0,998 0 

Capacidade antioxidante 
Antes y=6,471+1,412x 0,986 0 

Depois y=2,602+0,308x+0,0663x²-0,0026x³ 0,996 0 

Índice de absorção de água 
Antes y= 1,909-0,0155x+0,0017x² 0,951 0 

Depois y=5,90+0,241x-0,007x² 0,795 0,000029 

Índice de solubilidade em água 

Antes y2,088-0,321x+0,0532x²-0,0015³ 0,91 0,000001 

Depois y=49,986-2,569x+0,0374x² 0,983 0 

Depois y=1,973-0,086x+0,0062x² 0,867 0,000002 

Croma Antes y=2,48+1,224x-0,0867x²+0,0016x³ 0,966 0 

 Depois y=20,133-0,619 0,952 0 

Hue Antes y= 66,825-15,498x+1,271x²-0,031x³ 0,992 0 

 Depois y=72,56-3,761x+0,137x²-0,0038x³  0,995 0 
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A análise de variância (Anova) mostrou que o modelo para compostos fenólicos 

totais foi significativo (p≤0,05) com a substituição dos GQA por PAL tanto nas misturas cruas 

como extrusadas. O coeficiente de correlação (R²) variou de 98 a 99% para CFT e 

antioxidantes antes e após extrusão (Tabela 5.2), indicando um bom ajuste dos modelos aos 

dados, o que garante a validade das predições efetuadas (Apêndices C.2.18 e C.2.19). A 

análise de variância foi significativa para antocianinas, porém não houve regressão 

significativa em nenhum modelo estatístico. A substituição dos GQA por PAL levou ao 

aumento do teor de CFT à mistura (Tabela 5.1, Figura 5.2B). Contudo, esses valores em suas 

respectivas concentrações decaíram significativamente (p<0,05) após a mistura passar pelo 

processo de extrusão. O mesmo ocorreu com a capacidade antioxidante e o teor de 

antocianinas, que obtiveram valores expressivos antes da extrusão, porém decaíram após o 

processamento (Figura 5.2C e 5.2D, Tabelas 5.1 e 5.2).  

A redução desses componentes pode ser devido ao fato de que, são extremamente 

sensíveis a altas temperaturas, havendo danos em sua estrutura que compromete a sua 

funcionalidade. CAMPOS et al. (2008) e Roy et al. 2007 declaram que essa diminuição é 

esperada quando se utiliza de temperaturas acima de 50°C, pois ocorrem efeitos negativos 

sobre os CFT e a capacidade antioxidante. 

Branco, Howard e Prior (2010) estudaram as mudanças nos componentes bioativos e 

antioxidantes após extrusão em bagaço de cranberry misturados com amido de milho em 

diferentes proporções (30:70; 40:60 e 50:50), e relataram que a temperatura da camisa de 

extrusão e os níveis de bagaço foram os fatores que mais afetaram a quantidade de 

antocianinas totais e propriedade antioxidante. Os mesmos autores também afirmam que 

houve menores perdas de antocianinas quando maiores proporções de amido de milho em 

relação ao bagaço foram utilizadas, sugerindo que o amido serviu como uma barreira para 

preservar as antocianinas, porém o mecanismo ainda não foi esclarecido. O mesmo 

comportamento foi observado no presente estudo, pois o tratamento com 10% de substituição 

de GQA por PAL resultou em menor perda (27,16%), enquanto em com 15 e 20% houveram 

maiores perdas de antocianinas após a extrusão de 58,71% e 48,24%, respectivamente. 



162 

 

 

 

Figura 5.2.Teores de valore energético (A), compostos fenólicos totais (CFT) (B), capacidade antioxidante (C) e antocianinas (D) das farinhas 

cruas e pré-gelatinizadas com diferentes níveis de substituiçãos dos grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL).
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5.3.2 Índice de absorção de água e de óleo e solubilidade em água 

 

 

5.3.2.1 Índice de absorção de água 

 

 

Os modelos para IAA e ISA foram significativos em relação ao processamento antes 

e após a extrusão (p≤0,01). Porém, o IAO não obteve modelo significativo (p≥0,05) antes da 

extrusão, mais sim após a extrusão. A ANOVA fatorial indicou a significância para IAA, ISA 

e IAO com o tratamento de extrusão da mistura (Apêndices D.2.10, D.2.11 e D.2.12). Nas 

misturas cruas para o IAA houve diferença significativa apenas no tratamento com 20% de 

PAL (Apêndices C.2.13, Tabelas 5.2 e 5.3, Figura 5.3A) antes da extrusão. 

 

Tabela 5.3. Propriedades funcionais das farinhas em diferentes níveis de substituição de grãos 

quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL), antes e após extrusão 

termoplástica (em base seca). 

Propriedade  Extrusão 
Nível de Substituição de GQA por PAL (%)

1 

0 5 10 15 20 

IAA
1
 

Antes 1,91Bb±0,03 1,86Bb±0,05 1,93Bb±0,02 2,09Bb±0,08 2,28Ab±0,04 

Depois 5,84Ba±0,02 7,01Aa±0,86 7,61Aa±0,06 7,72Aa±0,05 7,84Aa±0,08 

ISA
2
 

Antes 2,01Bb±0,09 1,92Bb±0,01 2,17Bb±0,08 4,31Ab±0,09 4,44Ab±0,16 

Depois 49,93Aa±0,24 37,44Ba±0,86 30,27Ca±1,18 17,51Da±0,87 14,37Ea±0,73 

IAO
3
 

Antes 1,72Ab±0,06 1,78Aa±0,03 1,79Aa±0,01 1,93Aa±0,27 1,94Ab±0,27 

Depois 1,91Ba±0,06 1,78Ba±0,04 1,84Ba±0,10 1,86Ba±0,03 2,83Aa±0,03 

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha e minúsculas na mesma coluna diferem 

significativamente pelo teste Tukey (p<0,05); Médias seguidas de desvio-padrão.  

1
 g gel g matéria seca

-1
;  

2
 %;  

3
 g g matéria seca

-1
;  

 

Após a extrusão houve diferença significativa apenas entre o tratamento com 0% e 

5% de substituição de GQA por PAL, não havendo diferença significativa nos demais 

tratamentos. Porém, o processo de extrusão aumentou o IAA em todos os tratamento (p≤0,05) 

(Apêndice C.2.14, Figura 5.3A, Tabelas 5.2 e 5.3), o que é comum em farinha pré-
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gelatinizadas, já que o amido presente nas misturas cruas é dextrinizado e gelatinizado com a 

alta temperatura empregada no processo de extrusão, ao qual aumenta o poder de absorção de 

água desses grânulos (TACER-CABA, et al., 2014). Clerici e El-Dash (2008) avaliaram as 

características tecnológicas de farinhas de arroz pré-gelatinizadas e obtiveram farinhas com 

maiores IAA que farinhas não pré-gelatinizadas. Os mesmos autores justificam que quanto 

maior grau gelatinização ocorrido no processo de extrusão, maior é o número de hidroxilas 

que ficam disponíveis para formar pontes de hidrogênio com a água e, consequentemente, a 

farinha terá maior capacidade de absorver água. 

 

 

5.3.2.2 Índice de solubilidade em água 

 

 

Com o ISA não foi diferente, houve um aumento significativo desse parâmetro após 

o processo de extrusão termoplástica (Apêndice C.2.15 e C.2.16, Figura 5.3B, Tabelas 5.2 e 

5.3). A alta temperatura utilizada na extrusão pode ter degradado do amido presente na 

farinha de grãos quebrados de arroz, transformando-o em moléculas menores (dextrinas) que 

são mais solúveis em água.  

Farinhas com índices elevados de absorção de água e solubilidade em água, como as 

pré-gelatinizadas obtidas no presente estudo, são interessantes para indústria processadora de 

alimentos rápidos e práticos, pela sua facilidade de formação de pasta a temperatura ambiente, 

sendo ideais para utilização como ingredientes em macarrões e sobremesa instantâneos, pães 

entre outros (VERNAZA; CHANG, 2012). 

 

 

5.3.2.3 Indices de absorção de óleo 

 

 

Em relação ao IAO, não houve diferença significativa (p≥0,05) entre os tratamentos 

antes da extrusão. Após a extrusão houve diferença significativa apenas no tratamento com 

20% de PAL com um aumento de 45,87% no IAO (Apêndice C.2.17, Figura 5.3C, Tabelas 

5.2 e 5.3).  
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Figura 5.3. Índice de absorção de água (IAA) (A), índice de solubilidade em água (ISA) (B) e 

índice de absorção de óleo (IAO) das farinhas cruas e pré-gelatinizadas com diferentes níveis 

de substituição de grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL). 
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Esse aumento pode ser devido ao fato de que o tratamento com 20% de PAL após 

extrusão permaneceu com quantidades ainda expressivas de lipídeos (Tabela 5.1) ao qual são 

responsáveis pelos sítios apolares em sua estrutura que tem a capacidade de aprisionar o óleo 

(ZHENG et al, 2008). 

 

 

5.3.3 Parâmetros instrumentais de cor 

 

 

A adição de PAL e o processo de extrusão termoplástica foram significativos os 

parâmetros de croma e ângulo Hue. A substituição dos GQA por PAL favoreceram 

significativamente o escurecimento tanto das farinhas cruas como pré-gelatinizadas, havendo 

diferença significativa (p≤0,05) entre os tratamentos (Apêndice C.2.22, C.2.23, C.2.24, 

C.2.25, Figura 5.4A e 5.4B, Tabelas 5.2 e 5.4). 

 

Tabela 5.4. Croma (C*), ângulo hue (H
0
) das farinhas com diferentes níveis de substituição 

de grãos quebrados de arroz (GQA) por polpa de açaí liofilizada (PAL) antes e após extrusão 

(ext.) termoplástica 

 
Ext. 

Nível de Substituição de GQA por PAL (%)
1
 

0 5 10 15 20 

C* 
Antes 6,32Db±0,2 10,09Bb±0,1 11,91Ab±0,04 10,30Bb±0,05 9,19Ca±0,01 

Depois 19,60Aa±0,3 18,55Ba±0,6 12,76Ca±0,28 10,77Da±0,09 8Eb±0,01 

H
0
 

Antes 67,,27Ab±0,8 15,38Bb±0,8 9,94Db±0,55 11,70Cb±0,13 12,42Cb±0,53 

Depois 72,31Aa±0,2 57,71Ba±0,4 43,38Ca±0.00 35,13Da±0,01 21,40Ea±0,04 

1 
Médias seguidas de desvio-padrão.  

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha e minúsculas na mesma coluna diferem 

significativamente pelo teste Tukey  a 5% de probabilidade. 

 

A intensidade da cor (C*) e a tonalidade (H°) das farinhas cruas obtiveram um 

ligeiro aumento com a substituição dos GQA por PAL, enquanto houve uma redução nas 

farinhas pré-gelatinizadas. Após o processo de extrusão todos os tratamentos apresentaram 

maiores valores de C e H° (Figuras 5.4A e 5.4B, Tabela 5.2 e 5.4).  



167 

O tratamento só com GQA apresentou ângulo Hue mais próximo do amarelo, 

reduzido à medida que foi adicionado a PAL, apresentando uma maior tendência ao vermelho. 

Já com o processo de extrusão as farinhas pré-gelatinizadas apresentaram uma redução 

significativa (p≤0,05) em seus valores de C* em todos os tratamentos, obtendo farinhas com 

menores intensidades de cor. Já o ângulo Hue das farinhas cruas obteve um aumento 

significativo (p≤0,05) após a extrusão, indicando possivelmente uma degradação parcial de 

antocianinas, responsáveis pela cor vermelha da mistura, apresentando uma tonalidade 

voltada mais para o alaranjado-marrom. 

 

 

Figura 5.4. Croma e ângulo Hue das farinhas cruas e pré-gelatinizadas em diferentes níveis 

de substituição de grãos quebrados de arroz por polpa de açaí liofilizada. 
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5.3.4 Propriedades térmicas e de pasta 

 

 

As propriedades térmicas das misturas cruas (Apêndice C.2.26, Tabela 5.5, Figuras 

5.5A e 5.5B) indicaram que a adição de polpa de açaí liofilizada não influenciou nas Ton, Tpico 

e Tin não havendo diferença significativa (p≥ 0,05) entre elas. Porém houve diferença 

significativa entre o ∆Hgel das farinhas com 0%, 5%, e 20% que pode ser explicado pela 

interferência dos componentes não amiláceos nas misturas. As farinhas extrusadas não 

mostraram Ton, Tpico, Tine ∆Hgel sugerindo que todo o amido presente nas amostras foi 

gelatinizado. O mesmo aconteceu com farinhas pré gelatinizadas mista de soja, fécula e farelo 

de mandioca estudadas por Trombini e Leonel (2010). 

As curvas de viscosidade apresentaram comportamento tradicional de farinhas 

durante o aquecimento, permitindo a avaliação das características da pasta formada, devido às 

modificações estruturais das moléculas de amido, além de outros componentes presentes nas 

misturas cruas e extrusadas. A viscosidade inicial, capacidade das farinhas formarem pasta a 

temperatura ambiente, das farinhas cruas foram menores que os valores das farinhas 

extrusadas (Figura 5.6, Tabela 5.5) em todos os níveis de substituição de GQA por PAL. Os 

grânulos de amido presentes nas farinhas cruas por estarem em seu formato cristalino, não 

absorvem água com facilidade, ao contrário das farinhas extrusadas que passaram por 

processo térmico, resultando na modificação estrutural do amido facilitando a ligação de suas 

moléculas com a água. 

Em relação a viscosidade de pasta, apenas o tratamento com 0% de substituição de 

GQA por PAL obteve maior pico antes da extrusão. Os demais tratamentos obtiveram 

maiores VP após o processo de extrusão. Antes e após o processo de extrusão houve uma 

diminuição significativa (p≤0,05) (Apêndice C.2.29, Tabela 5.5) da viscosidade inicial e de 

pasta entre os níveis de substituição, podendo este fenômeno está relacionado aos níveis de 

proteína presente na PAL. 



169 

Tabela 5.5. Propriedades térmicas e de pasta das farinhas em diferentes níveis de substituição de polpa de açaí liofilizada aos grãos quebrados 

de arroz antes e após extrusão termoplástica em base seca 

Parâmetros Extrusão 
Nível de substituição (%) 

0 5 10 15 20 

Ton 
Antes 54,88A±3,25 55,19A±1,08 55,14A±0,54 55,99A±1,54 58,14A±1,81 

Depois nd nd nd nd nd 

Tpico 
Antes 65,90A±0,40 65,78A±0,03 66,07A±0,31 65,94A±0,15 66,17A±0,51 

Depois nd nd nd nd nd 

Tin 
Antes 78,58A±0,12 78,92A±0,04 78,94A±0,05 78,16A±1,16 77,87A±0,41 

Depois nd nd nd nd nd 

∆H 
Antes 56,11C±3,12 73,83A±0,76 65,03B±0,95 60,59BC±0,31 41,92D±1,81 

Depois nd nd nd nd nd 

VI 
Antes 249,16A±3,31 176,33B±3,42 126,19C±7,14 93,44D±4,72 66,83E±7,48 

Depois 109,22C±5,69 219,94B±5,91 319,61A±19,22 248,13AB±46,44 229,77AB±62,24 

VP 
Antes 235,36A±2,40 166,27B±4,06 122,63C±6,86 86,63D±3,51 59,5E±6,25 

Depois 108,30C±4,65 219,94B±13,01 319,61A±37,93 248,13AB±26,20 229,77AB±28,70 

VF 
Antes 484,41A±1,91 323,13B±5,18 239,78C±11,97 189,72D±11,31 131,07E±5,33 

Depois 58,44E±2,69 82,77D±0,50 102,78C±0,63 174,94B±3,16 190,66A±0,42 

TR 
Antes 249,08A±1,83 160,86B±1,13 117,14C±5,21 103,08D±7,79 74,73E±4,62 

Depois 48,64E±2,14 67,36D±1,11 83,56C±0,89 136,11B±2,36 147,36A±1,13 

QV 
Antes 12,64A±1,47 10,05B±0,64 4,71C±1,10 5,68C±0,30 6,50C±0,22 

Depois 9,80E±0,55 15,56D±0,41 18,58C±0,52 38,83B±0,85 42,50A±0,46 

.
Média seguida do desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente pelo teste de Tukeya nível de 5% .VI: viscosidade inicial (RVU); VP : 

viscosidade de pasta (RVU); VF: viscosidade final (RVU); TR: tendência a retrogradação (RVU); QV: quebra de viscosidade (RVU). ND: não houve resultado para este 

parâmetro 
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Figura 5.5. Termogramas farinhas com diferentes níveis de substituição (%) de grãos 

quebrados de arroz por polpa de açaí liofilizada, cruas (A) e pré-gelatinizadas (B)  

 

 Segundo El- Said at al. (1979), o conteúdo de proteína presente na matéria-prima 

está negativamente correlacionado com a viscosidade máxima, pois este atua como uma 

(B) 

(A) 
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barreira física para o intumescimento dos grânulos de amido, uma vez que estes são acoplados 

com facilidade na matriz de proteínas. O que corroboca com os resultados obtidos no presente 

estudo, à medida que houve adição de PAL aos grãos quebrados nas farinhas cruas e 

extrusadas houve uma diminuição da viscosidade máxima da pasta (Tabela 5.5). 

Os valores de quebra de viscosidade, estabilidade em altas temperaturas sob agitação 

mecânica, das farinhas cruas foram menores que os das farinhas extrusadas em todos os níveis 

de substituição de GQA por PAL, e os picos de viscosidade das farinhas pré-gelatinizadas 

foram inferiores ao das farinhas cruas. Menegassiet al. (2007) observaram a mesma diferença 

de quebra de viscosidade após a extrusão de mandioquinha salsa. Segundo os mesmos 

autores, valores altos de quebra de viscosidade como os obtidos nos tratamentos após o 

processo de extrusão indicam que, o processo não foi agressivo o suficiente para a degradação 

dos polímeros, rompimento parcial de estruturas moleculares e redução da capacidade de 

recristalização dos mesmos. 

A viscosidade final permite conhecer o comportamento da pasta após seu 

resfriamento. Os valores de viscosidade final das misturas cruas foram significativamente 

maiores quando comparados as misturas extrusadas, com exceção do tratamento com 20% de 

PAL, que não diferiu. O alto valor de viscosidade final apresentado nas farinhas cruas indicou 

a presença de grânulos de amido intactos, com baixa resistência a elevadas temperaturas. O 

contrário ocorreu com as farinhas extrusadas, indicando que maior parte do amido presente 

nas farinhas cruas foram degradados, resultando em menores valores de viscosidade final. 

Pode ser observado que a substituição de GQA por PAL diminuiu a tendência a retrogradação 

nas farinhas cruas, e ao contrário aumentou nas farinhas extrusadas (Tabela 5.5). Tal 

fenômeno pode ser explicado devido à presença de outros componentes, além do amido nas 

misturas. Foi possível observar nos viscoamilogramas (Figuras 5.6D, 5.6E e 5.6F) que a partir 

da substituição de 5% de GQA por PAL houveram pequenos patamares de viscosidade a 

temperatura de 90°C (Fifura 5.6A2, B2 e C2). ASCHERI et al. (2006) tiveram a mesma 

observação analisando farinhas mistas de arroz e bagaço de jabuticaba pré-gelatinizadas. E 

justificam que esse fato pode ter devido à presença de grânulos de amido remanescente, que 

não foram completamente degradados no processo de extrusão termoplástica, assim não 

ocorrendo sua completa gelatinização. Por isso ofereceu certa resistência à expansão e ruptura 

durante o tratamento hidrotérmico aplicado na análise rápida de viscosidade. 
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Figura 5.6. Perfil viscoamilográfico das farinhas cruas e pré-gelatinizadas em diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz por 

polpa de açaí liofilizada. A1: 10% crua; A2: 10% pré-gelatinizada; B1: 15% crua; B2: 15% pré-gelatinizada;C1: 20% crua; C2: 20% pré-

gelatinizada.

A1 B1 C1 

A2 C2 B2 
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Figura 5.7. Microscopia eletrônica de varredura farinhas pré-gelatinizadas em diferentes níveis de substituição de PAL 5, 10, 15, e 20 % (C, D, 

E e F, respectivamente), grãos quebrados de arroz (A) e polpa de açaí liofilizada (B). 

A B C 

D E F 
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5.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As farinhas apresentaram-se de forma compacta, amorfa, com superfície irregular 

onde é possível distinguir grânulos de amido nas formulações com níveis de substituição de 

PAL com 5%, 10%, 15% e 20% (Figura 5.7C, 5.7D, 5.7E, 5.7F), indicado pelas setas. O que 

corrobora com os resultados obtidos nos viscoamilogramas (Figura 5.6D, 5.6E e 5.6F) dos 

respectivos tratamentos aos quais apresentaram picos indicando possível amido não 

gelatinizado no processo de extrusão termoplástica provinientes da farinha de grãos quebrados 

de arroz (Figura 5.7A). A farinha de polpa de açaí liofilizada apresentou superfície esponjosa 

com orifícios formados pela sublimação da água no processo de liofilização (Figura 5.7B). 

 

 

5.4 CONCLUSÃO 

 

 

O processo de extrusão provocou mudanças significativas na composição química, 

centesimal, funcional, parâmetros de cor, propriedades térmicas e de pasta das misturas de 

PAL e GQA. A extrusão afetou em maior proporção o teor de antocianinas, compostos 

fenólicos e propriedade antioxidante apesar das condições brandas do processo. Porém, 

contribuiu para um aumento do índice de absorção e solubilidade em água das misturas. O 

processo de extrusão também afetou os parâmetros de cor obtendo farinhas pré-gelatinizadas 

com baixa luminosidade e menor intensidade de cor. Análise de Dsc não identificou picos de 

gelatinização após o processo de extrusão indicando, provavelmente, total gelatinização do 

amido. O processo de extrusão também contribuiu para obtenção de farinhas pré-gelatinizadas 

com maiores índices de viscosidade inicial e de pasta podendo ter diferentes tipos de 

aplicação em alimentos instantâneos. O MEV revelou partículas compactas de superfície 

irregular para todos os tratamentos das farinhas pré-gelatinizadas. Além disso, os tratamentos 

com adição de polpa de açaí liofilizada apresentaram grânulos de amido na superfície das 

farinhas indicando que as condições de extrusão não foram suficientes para total gelatinização 

do amido das misturas. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, FUNCIONAIS E MICROBIOLÓGICAS 

DE CÚRCUMA EM PÓ 

 

 

RESUMO 

 

 

A cúrcuma é um tubérculo rico em material amiláceo, de cor amarelo-alaranjada, rica em 

curcuminoides, e com alta capacidade antioxidante. O objetivo do presente estudo foi avaliar 

as propriedades físicas, químicas e funcionais de cúrcuma em pó (CP), buscando contribuir 

para incremento de sua utilização na indústria de alimentos. Três amostras foram avaliadas, e 

as análises realizadas em triplicata. A média, desvio-padrão e coeficiente de variação dos 

valores obtidos foram calculados. A farinha de cúrcuma em pó (CP) apresentou grande 

quantidade de carboidratos (50,33 g 100 g
-1

), que contribuiu com seu alto valor energético 

(266,24 kcal 100 g
-1

); e valor expressivo de compostos fenólicos (1175,01 mg de ácido gálico 

100 g
-1

), com capacidade antioxidante moderada (37,53% de sequestro de radicais DPPH). A 

farinha apresentou padrão de difração típico de rizomas (Tipo B) com baixo índice de 

cristalinidade (5,85%). A temperatura de gelatinização alta (73,19 °C) foi abaixo da 

temperatura de pasta analisada no RVA (85,54 °C). Nas imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura, observaram-se grânulos de amido intactos aglomerados junto com 

outros componentes não amiláceos. Os espectros de infravermelho evidenciaram a presença 

de ligações características de umidade, ácidos graxos, açúcares e compostos aromáticos. O pó 

de cúrcuma constitue um ingrediente promissor no desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios com valor funcional agredado. 

 

Palavras-chave: Curcuma longa L., propriedades térmicas, absorção de água e óleo, 

solubilidade em água, propriedades de pasta, composição centesimal. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cúrcuma (Cúrcuma longa L.) é uma planta herbácea pertencente à família 

Zingiberaceae, muito cultivada como condimento para dar cor e sabor nos alimentos em 

países sul asiáticos (Índia, Indonésia, China, Kuwait), sendo a Índia o maior produtor mundial 

(SPINELLO et al., 2014). No Brasil, esse rizoma de cor amarelo-alaranjado é popularmente 

conhecido como açafrão e é mais cultivado na região Centro-Oeste do país (BERNI et al., 

2014). 

O rizoma é rico no curcuminóide curcumina (3-4 mg 100 g 
-1

), conhecida pela sua 

alta capacidade antioxidante. Além disso, esse composto bioativo possui atividade 

antifúngica, antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória, considerado por isso alimento 

funcional. Pois, é capaz de suprir funções relacionadas aos mecanismos de defesa do 

organismo, prevenção e recuperação de doenças (COZZOLINO et al., 2012; CUONG et al., 

2015; MISHRA et al., 2015; WANG et al., 2015; RECENO; BENSON; DERUISSEAU et al., 

2015). 

Os vegetais com características de funcionalidade são muito explorados atualmente, 

principalmente os que possuem pigmentos, como a cúrcuma, que podem ser utilizados na 

indústria alimentícia como aditivos naturais. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi 

avaliar as propriedades químicas, físicas e tecnológicas da cúrcuma em pó, visando contribuir 

para ampliação de sua utilização como ingrediente pela indústria de alimentos. 

 

 

6.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A cúrcuma em pó (CP) foi cultivada no município de Mara Rosa, Goiás, Brasil, e 

adquirida no comércio local de Goiânia-GO, Brasil. A cúrcuma foi passada em peneira com 

orifícios de 0,25 mm de diâmetro, colocada em sacos de polietileno de baixa densidade 

(PEBD), e armazenada em freezer a -18°C, até a realização das análises.  

Três amostras de farinha de cúrcuma em pó foram utilizadas para a determinação da 

granulometria, microscopia eletrônica de varredura, parâmetros instrumentais de cor, 

difratometria de raio-X, propriedades térmicas, espectroscopia de absorção de infravermelho, 



181 

características de pasta, índices de absorção de água e óleo, índice de solubilidade em água, 

atividade de água, composição química e análise microbiológica. 

 

 

6.2.1 Tamanho das partículas 

 

 

O tamanho das partículas foi determinado em um granulômetro (Bertel, 4819, 

Caieiras, Brasil). Amostra de 100 g foi peneirada durante 10 min em um conjunto de peneiras 

(com diâmetro dos orifícios de 0,841, 0,250, 0,149, 0,105, 0,074 mm). As quantidades retidas 

em cada peneira e na base foram pesadas e expressas em porcentagem. 

 

 

6.2.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Após desidratação a vácuo, a amostra foi colocada em suportes de alumínio (stubs) e 

recoberta com uma película de ouro no aparelho e observados no Microscópio Eletrônico–ME 

de Varredura (Jeol, JSM – 6610, São Paulo, Brasil). As micrografias de superfície foram 

realizadas em aumentos de ordem de 5000x, 800x. 

 

 

6.2.3 Cor 

 

 

Os parâmetros instrumentais de cor foram analisados através de colorímetro 

(Bankinh Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA). A calibração foi efetuada em superfície de 

porcelana branca, a fim de se obter um padrão, em seguida foram realizadas as leituras dos 

parâmetros instrumentais de cor. A partir das leituras dos parâmetros a* e b*, foram 

calculados a croma (saturação da cor) e o ângulo Hue (tonalidade ou matriz) (Equações 1 e 2). 

As leituras foram realizadas com o produto dentro de placas de petri. 
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                                                                                     Equação 1 

                                                                                     Equação 2                                                                      

  

Nas quais:  

C* = cromaticidade;  

H= ângulo hue;  

Tan
-
¹ - = arco tangente;  

a* é a coordenada de cromaticidade entre o verde e o vermelho; e b* entre o azul e o amarelo. 

 

 

6.2.4 Difratometria de raio-x 

 

 

O padrão de difração de raio-X foi obtido com um difratômetro de bancada (Arl-

Zeiss, URD6, Jena, Alemanha), de acordo com a metodologia reportada por Weber, Collares-

Queiroz e Chang (2009). A amostra foi colocada em um porta-amostra situado num plano a 

um ângulo θ de 5° da fonte de raio-X (conhecido como ângulo de Bragg). A faixa de medição 

foi de 5º a 40º, com uma velocidade de 0,45° min
-1

, operando a 35 kV e 15 mA, com radiação 

incidente λ = 1.5406 Å de Cu-kα. Os difratogramas foram obtidos num ângulo de 5° a 40° na 

escala de 2 θ. A cristalinidade relativa foi calculada baseando-se na relação entre a área dos 

picos e área total dos difratogramas, conforme método descrito por Nara e Komiya (1983), 

utilizando o aplicativo Origin versão 7.5 (MicrocalInc, Northamptom, EUA). 

 

 

6.2.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho  

 

 

As análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas utilizando-se pastilhas de brometo de 

postássio (KBr), em e o equipamento (Bomem Hartmann & Braun, MB 102, Quebec, 

California). As condições de operação foram estabelecidas na região 400-4000 cm
–1

, com 32 

varreduras e resolução de 2 cm
–1

. Para o preparo das pastilhas, aproximadamente 1mg de cada 

amostra foram misturados com 100 mg de KBr, sendo essa mistura, comprimida entre dois 

C*= (a2 + b2)1/2 

       Hue = Tan-1 (b*/a*)                 
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pastilhadores sob alta pressão (de aproximadamente oito toneladas) até a formação de uma 

pastilha translúcida e sem deformações. 

 

 

6.2.6 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

As propriedades térmicas foram determinadas utilizando um calorímetro diferencial 

de varredura (TA Instruments, Q20, New Castle, UK), baseando-se na metodologia descrita 

por Weber, Collares-Queiroz, Chang (2009). Amostras de 2 mg (b.s) foram pesadas em porta 

amostras de alumínio, próprios para o equipamento DSC. Água destilada (6μL) foi 

adicionada, e os porta amostras selados em prensa específica. Em seguida, os mesmos foram 

mantidos por 12 h a temperatura ambiente, para uniformizar a distribuição da água. A análise 

foi realizada em duas etapas, na primeira foram aquecidos de 35 a 150ºC, e na segunda foram 

resfriados de 150 a 35ºC, todas as etapas foram realizadas a uma taxa de 10°C min
-1

. Um 

porta-amostra de alumínio vazio foi utilizado como referência. As temperaturas de transição 

(inicial, pico e final), a variação de entalpia (ΔH) durante aquecimento, resfriamento, e a 

transição vítrea (Tg) foram determinadas com auxílio do aplicativo TA Universal Analysis 

(TA Instruments, New Castle, UK). 

 

 

6.2.7 Propriedades de pasta 

 

 

As propriedades de pasta foram obtidas em equipamento Rapid Visco Analyser 

(Perten, RVA 4500, Huddinge, Suécia) na concentração de 3,5 g por 25 mL de água destilada. 

Para o cálculo da concentração foram efetuadas correções na quantidade de amostra e na 

quantidade de água adicionada de acordo coma tabela fornecida pelo fabricante. A 

programação “Flour” foi utilizada de acordo com a metodologia 162 proposta pela 

International Association for Cereal Science and Techonology (ICC, 1995). A suspensão 

formada pelo pó de cúrcuma e a água foi mantida a 50ºC por 3 min e 45 s, para investigar a 

viscosidade da farinha à baixa temperatura, aquecida a 95ºC sob velocidade constante de 6ºC 

min
-1

, mantida nessa temperatura por 3 min e 30 s, resfriada a 50ºC durante 4 min e 10s sob a 

mesma velocidade, e mantida a 50ºC por mais 1min e 25 s, totalizando 12 min e 30s de 
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marcha analítica. As características de pasta avaliadas foram: pico de viscosidade (PV), 

viscosidade final (VF), quebra de viscosidade (QV) ou breakdown e tendência à retrogradação 

(TR) ou setback, expressos na unidade do aparelho, rapid visco units (RVU). 

 

 

6.2.8 Absorção e solubilidade em água e absorção de óleo 

 

 

O índice de solubilidade em água (ISA) foi determinado segundo Anderson et al. 

(1969). A amostra de 2,5 g foi pesada em tubos de centrifuga, previamente tarados, e 

adicionados de 30 mL de água destilada. O tudo foi agitado em banho maria por 30 min em 

temperatura de 25ºC, e centrifugado a 60 Hz (Best Etetronics, TG- WS, Xangai, China). O 

sobrenadante foi retirado cuidadosamente com auxílio de uma pipeta volumétrica de 10 mL, 

permanecendo apenas o precipitado formado no tubo. O valor de IAA foi calculado e o 

resultado expresso em g de precipitado por g de matéria seca (Equação 3). O índice de 

solubilidade em água (ISA) foi calculado pela relação entre a massa do resíduo seco do 

sobrenadante (resíduo da evaporação) e da amostra (Equação 4). Para a determinação do 

índice de absorção de óleo (IAO) também foi utilizado a metodologia proposta por Anderson 

et al. (1969), adaptada. A água foi substituída pelo óleo de soja. Após a centrifugação, o 

líquido sobrenadante foi descartado, deixando-se os tubos ligeiramente invertidos durante 1 

min. O IAO foi obtido pela relação entre a massa do resíduo centrifugado pela amostra em 

base seca (Equação 5). 

 

     
                   

                   
                            Equação 3 

ISA=  
   

  
                                          Equação 4 

    
   

  
                                                 Equação 5 

 

Nas quais: 

ISA= índice de absorção de água (gg
-1

);  

PRE= massa do resíduo da evaporação (g);  

IAO= índice de absorção em óleo (g precipitado.g de materia seca);  

PRC= massa do resíduo da centrifugação (g);  

PA= massa da amostra (g) (base seca); 
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6.2.9 Atividade de água, acidez total e potencial hidrogeniônico 

 

 

A atividade de água foi determinada no AquaLab digital (Braseq, CX-2-T, Jarinu, 

Brasil), acoplado a um banho termostático controlado, na temperatura de 25ºC. Para a medida 

do pH foi utilizado o potenciômetro (Tecnal, TEC-51, Piracicaba, Brasil), previamente 

calibrado com solução tampão pH 4 e pH 8, com inserção do eletrodo diretamente em 5 g de 

amostra diluída em 100 mL de água. A acidez total foi determinada por titulação com NaOH 

0,1 N. As análises foram realizadas de acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

 

 

6.2.10 Composição centesimal  

 

 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105ºC em estufa com circulação de ar 

até peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em forno mufla; o teor de 

nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl, que multiplicado pelo fator 6,25 resultou no teor de 

proteína bruta; e os lipídeos por extração com éter de petróleo P.A., em aparelho Soxhlet. Para 

obter a fibra alimentar total foi utilizada amostra desengordurada da extração por Soxlet, 

seguindo método enzímico-gravimétrico. O teor de carboidratos foi calculado pela diferença 

entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídeos totais e cinzas. O valor 

energético (kcal) calculado multiplicando o peso/g de carboidratos e proteínas por 4 e o 

peso/g dos lipídeos por 9.Todos conforme as recomendações da AOAC (2012). 

 

 

6.2.11 Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais 

 

 

Foi utilizado o método de captura de radicais DPPH (2,2 difenil-1-pricril-hidrazil) 

para determinação da capacidade antioxidante de acordo, com a metodologia descrita por 

Rufino et al. (2007). Os compostos fenólicos totais foram quantificados pelo método de Folin-

Ciocalteau, como descrito por Singleton e Rossi (1965), que se fundamenta na redução dos 
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ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico na presença de formas fenólicas, com formação de 

complexos de coloração azul que absorvem fortemente entre 620 e 700 nm. 

 

 

6.2.12 Açúcares totais, redutores 

 

 

Os açúcares redutores (AR) e os açúcares redutores totais (ART) foram determinados 

segundo metodologia de Miller (1959), que se baseia na redução do ácido 3,5 – dinitro 

salicílico a ácido 3-amino–5–nitro salicílico, e a leitura realizada em espectrofotômetro (Bel 

Photonic, SP2000UV, Piracicaba, Brasil), usando solução de glicose como padrão. 

 

 

6.2.13 Análise microbiológica 

 

 

Contagens de Coliformes termotolerantes a 45ºC, bolores e leveduras, Bacilluscereus 

e Salmonella foram realizadas, segunndo as normas da Food and Drug Administration (FDA, 

2002). Os resultados obtidos foram avaliados segundo os parâmetros estabelecidos pela 

resolução RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 

 

 

6.2.14 Análise dos resultados 

 

 

A partir dos dados obtidos foram calculados as médias, os desvios-padrão e os 

coeficientes de variação, com auxílio do aplicativo software Statistica 7.0. (Statsoft, São 

Caetano do Sul, Brasil). 

 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.3.1 Características físicas 
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6.3.1.1 Granulometria 

 

 

A cúrcuma em pó apresentou 80,12% de retenção na peneira de 0,842 mm e 18,47% 

na peneira de 0,25 mm. O tamanho das partículas de uma matéria-prima é de fundamental 

importância, visto que as propriedades de um alimento e as técnicas empregadas no 

processamento irão depender da homogeneidade da massa inicial (CAI et al., 2014). 

 

 

6.3.1.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura revelou partículas com aspecto irregulares, 

com espessura e variação de tamanho e superfície rugosa (Figura 6.1 A). Grânulos de amido 

intactos podem ser observados agregados a outras substâncias, provavelmente não amiláceas 

(Figura 6.1B). O tamanho (7,11 a 26,10 µm) e forma (circular, achatado, triangular) dos 

grânulos de amido podem ser variáveis de acordo com estádio de desenvolvimento da planta e 

forma de tuberização (LEONEL, 2007). 

 

 

6.3.1.3 Parâmetros instrumentais de cor 

 

 

A CP apresentou luminosidade elevada (62,86) estando mais próxima da coloração 

branca. A coordenada a* apresentou valor positivo (16,84) indicando uma tendência da 

farinha à coloração vermelha. O valor encontrado para a coordenada b* foi positivo (59,51) 

aproximando-se da coloração amarela com tonalidade (C*) relativamente alta (61,84) e 

intensidade de cor (Ângulo Hue) tendendo ao amarelo-alaranjado (74,19). Essa tonalidade 

tendendo ao amarelo-alaranjado na CP é, possivelmente, devido à presença de pigmentos 

curcuminoides que apresentam essa tonalidade e estão presentes no tubérculo em 

concentrações que variam de 4 a 6 mg 100 g
-1

 segundo a literatura (GRYNKIEWICZ; 

SLIFIRSKI, 2012; SAHU et al., 2016). 
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Figura 6.1. Micrografia eletrônica varredura de cúrcuma em pó. a) farinha de cúrcuma em pó 

aumento de 800x; b) farinha de cúrcuma em pó aumento de 5000x. 

 

 

6.3.1.4 Difratometria de raio-X 

  

 

A análise por técnica de difração de raios-X permite distinguir os três tipos de 

cristalinidade para os grânulos de amido, dependendo do comprimento das cadeias de 

amilopectina, densidade de empacotamento, bem como presença de água, podendo ser 

denominados como A (milho, arroz, trigo, aveia), B (Raizes, tubérculos, arroz com alto teor 

b) 

 

a) 
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de amilose) ou C. A cúrcuma em pó apresentou picos de intensidade no ângulo de difração 2θ 

em 15°, 17,55°, 22,80° e 24,06 (Figura 6.2), picos característicos de amidos presente em 

tubérculos, corroborando com os resultados obtidos para amido de cúrcuma analisado por 

Braga, Moreschi, Meireles (2006), com picos próximos a 17°, 22° e 24. 

 

 

 

Figura 6.2. Difratograma de raio-X para amostra de farinha de cúrcuma em pó a 25°C. 

 

 

6.3.1.5 Propriedades Térmicas 

 

 

A temperatura de gelatinização (Tg) da cúrcuma em pó (73,19ºC ± 0,32) (Figura 6.3), 

refletiu a estabilidade da estrutura cristalina do grânulo de amido presente no produto, onde o 

ponto de gelatinização corresponde à perda da ordem cristalina desse grânulo. A Tg obtida no 

presente estudo indicou que o amido presente na cúrcuma em pó possui uma estrutura 
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cristalina organizada, o que corrobora com o resultado obtido na análise de raio-X (Figura 

6.2). 

 

 

 

 

Figura 6.3. Calorimetria exploratória diferencial da farinha de cúrcuma em pó 

 

 

6.3.1.6 Propriedades de pasta 

 

 

A temperatura de pasta da cúrcuma em pó (85,47 ± 0,05) (Figura 6.4) foi similar aos 

valores reportados por Braga, Moreschi e Mireles (2006), 85 e 86 RVU, e próximo aos 

resultados obtidos pelos mesmos autores para amido de gengibre (86,6 e 86,5 RVU). A 

cúrcuma em pó exibiu viscosidade estável, com ligeira quebra de viscosidade (1,63 RVU ± 

0,45) durante o período de temperatura a 95°C, e certa tendência a retrogradação, com 

viscosidade alta (102,47 RVU ± 0,09) após o arrefecimento, o que pode ser devido às cadeias 

de amilose presente em quantidades elevadas na cúrcuma em pó (HUANG, et al., 2015). 

∆Hgel= 10,12 Jg
-1

 

Tg= 73,19 °C 
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 Durante o resfriamento da suspenção de cúrcuma em pó, a viscosidade da pasta 

aumentou até o final da análise a uma temperatura de 50º C (Figura 6.4). Isso ocorreu porque 

durante o processo de resfriamento da pasta, houve a solubilização das moléculas de amilose e 

amilopectina do amido presente na cúrcuma, reassociando-se e aumentando a viscosidade 

final da pasta durante o resfriamento. A viscosidade final da cúrcuma em pó (186,79 RVU ± 

0,21) foi pouco menor, quando comparado com tubérculo como batata doce (211 RVU) 

(GONÇALVES et al., 2009). 

 

 

Figura 6.4. Perfil viscoamilográfico de cúrcuma em pó 

 

 

6.3.1.7 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho  

 

 

A banda próxima a ~3400 cm
-1

 corresponde ao estiramento do grupamento O-H 

presente na molécula de água (Figura 6.5), (WU, 2009; PEREIRA et al., 2015). A banda 

próxima de 1030 cm
-1

 ao alongamento da vibração do grupamento C-O que pode está 
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relacionado à estrutura ordenada do amido presente na farinha (KHATOON et al.; 2009; 

ROHAETI, et al., 2015).  

 

 

 

Figura 6.5. Espectro de absorção do infravermelho da farinha de cúrcuma em pó. 

 

Entre 1000- 1060 cm
-1

 correspondem ao alongamento do grupamento C-O (Figura 

6.5), que são muito utilizadas para verificar alterações na cristalinidade do amido puro ou 

presente em produtos amiláceos, pois está associada à estrutura ordenada do amido nativo 

(KHATOON et al.; 2009; CHEN et al., 2016).  

Os picos agudos em 1436 cm
-1

 (Figura 6.5) são típicos de compostos aromáticos com 

grupamento C=C do anel benzeno e vibrações do grupamento C-H de curcumina, pigmento 

presente na CP (GOVINDARAJ; KANDASUBRAMANJAN; KODAN, 2014). A farinha 

também apresentou pico sutil em 847 cm
-1

, o que significa que os polissacarídeos presente na 

farinha de cúrcuma em pó apresentam características de α e β glicoconjugados (LIU et al., 

2014). 
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6.3.2 Absorção de água e óleo e solubilidade em água 

 

Ao analisar o índice de absorção de água (IAA) da cúrcuma em pó a temperatura 

ambiente, foi observada a ocorrência de um precipitado capaz de absorver água (Tabela 6.1). 

Esta capacidade de absorção de água em temperatura ambiente está relacionada à presença de 

grupos que tem afinidade com a água (-OH) na cúrcuma em pó. 

 

Tabela 6.1. Índice de absorção de água, índice de solubilidade em água e índice de absorção 

de óleo de cúrcuma em pó (g de gel g matéria seca
-
¹). 

Temperatura (ºC) ¹IAA ²IAO ³ISA 

25 2,96
b
 ± 0,04 1,99 ± 0,005 7,70

b
 ± 0,15 

60 3,38
b
 ±0,02 - 7,61

b
 ± 0,015 

70 5,79
a
 ± 0,23 - 8,38

a
 ± 0,21 

80 5,89
a
 ± 0,25 - 8,60

a
 ± 0,2 

90 5,48
a
 ± 0,08 - 8,69

a
 ± 0,41 

1
Valores correspondem à média ± desvio-padrão (g gel/g de matéria seca);  

² Valores correspondem à média ± desvio-padrão (g g de matéria seca);  

³ Valores correspondem à média ± desvio-padrão (%). M 

Médias seguidas por letras diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5%  

 

À medida que houve o aumento da temperatura, houve um aumento significativo (≤ 

0,05) no IAA, porém não houve diferença significativa nas temperaturas de 70, 80, 90ºC 

(Tabela 6.1). Esse súbito aumento no índice de absorção de água da cúrcuma em pó pode ser 

devido ao fato de que, em altas temperaturas o amido presente na mesma é ativado 

termodinamicamente, ocasionando a perda de sua cristalinidade (quebra de ligações de 

hidrogênio) pela gelatinização, liberando os sítios ativos hidrofílicos para ligação com a água, 

provocando o inchamento do grânulo e aumento da absorção de água (GONZÁLES; 

FLORES; PÉREZ, 2009). Além disso, demostra que os componentes presentes na farinha 

possuem forças associativas internas frágeis e uniformes, as quais foram rompidas a baixas 

temperaturas (ROCHA, DEMIATE, FRANCO, 2008). 
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Assim como o IAA, o índice de solubilidade em água aumentou com o aumento da 

temperatura, não havendo diferença significativa entre as temperaturas de 70, 80 e 90°C 

(Tabela 6.1). O aumento da solubilidade em água com o aumento da temperatura, observada 

na cúrcuma em pó, pode ser devido ao rompimento da estrutura granular do amido com 

lixiviação da molécula de amilose em temperatura acima de 60ºC, aumentando seu poder de 

solubilidade em água, o que corrobora com os resultados obtidos na análise de propriedade de 

pasta, onde a cúrcuma em pó começou a demonstrar características de pasta acima de 60°C 

(Figura 6.4) (ZAVAREZE et al., 2010). 

O índice de absorção de óleo da cúrcuma em pó (Tabela 6.1) refletiu sua capacidade 

emulsificante. Produtos pulverulentos com capacidade de absorção de óleo podem ajudar a 

melhorar a sensação na boca, aumentar a retenção de sabor e facilitar a ligação da estrutura 

(SURIYA et al., 2016). 

 

 

6.3.3 Características químicas 

 

 

A farinha de cúrcuma em pó apresentou umidade (Tabela 6.2) que assegura sua 

estabilidade microbiológica durante armazenamento, pois valores acima de 14 g 100 g 
-1

 

possibilitam o desenvolvimento de microrganismos, hidrólise e atividade enzimática com 

consequente deterioração de constituintes do alimento (COUTO et al., 2009). As cinzas foram 

os componentes em menor quantidade na farinha em relação aos demais (proteínas, lipídeos e 

fibras), porém, em quantidades expressivas. Spinello et al. (2014) obtiveram valores próximos 

ao reportado no presente estudo (4,34 g 100 g
-1

), refletindo o teor de minerais presente nessa 

raiz. 

O teor de proteínas e lipídeos foi expressivo (Tabela 6.2), e próximo ao reportado por 

Ascheri et al. (2010) para rizomas de lírio-do-brejo (7,51 g 100 g
-1

, 7,5 g 100 g
-1

, 

respectivamente). Em relação à fibra alimentar total, a cúrcuma em pó apresentou valor 

elevado, abaixo do valor reportado por Krishnakumaret al. (2015) para farinha de cúrcuma 

fresca. A cúrcuma em pó apresentou alto valor energético devido, principalmente, ao alto teor 

de carboidratos e lipídeos. Dentre os carboidratos presentes, a cúrcuma obteve elevado teor de 

açúcares totais e redutores, estando próximo aos valores reportados por Leonel e Cereda 

(2002) para cúrcuma (7,74 e 4,42 g 100 g
-1

, respectivamente), e batata doce (6,99 e 5,74 g 100 

g 
-1

, respectivamente). O valor nutricional obtido pela cúrcuma em pó a valoriza como um 
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ingrediente promissor no desenvolvimento de novos produtos com valor nutricional e 

funcional agredado. 

 

 

Tabela 6.2. Composição centesimal da cúrcuma em pó. 

Análise Valor 

Umidade 11,77±0,009 

Cinzas¹ 4,76±0,06 

Proteínas¹ 8,27±0,30 

Lipídeos¹ 7,02±0,44 

Fibra alimentar total¹ 17,84±0,39 

Carboidratos¹ 50,33±0,90 

Valor energético² 266,24 ±0,97 

Açúcares totais¹ 7,74± 0,072 

Açúcares redutores¹ 4,61± 0,084 

Compostos fenólicos³  1175,03±1,02 

Antioxidantes4 37,53±1,32 

Os valores apresentam média de triplicata ± Desvio Padrão;  

¹ g 100 g
-1

 (b.s);  

² kcal 100 g
-1

 (b.u);  

³ mg de ácido gálico 100 g
-1

;  

4
 % de sequestro de radicais DPPH. 

 

 

A cúrcuma em pó apresentou teor elevado de compostos fenólicos e baixa atividade 

antioxidante (Tabela 6.2).O teor de compostos fenólicos totais ficou dentro da faixa obtida por 

Beal (2006), para gengibre (846,37 a 1409,05 mg de ácido gálico 100 g
-1

). A atividade 

antioxidante da farinha obtida no presente estudo, foi maior que de vegetais como rabanete 

(29,06 %), couve (19,87 %), cenoura (17,99 %), e repolho (15,53%), e menor que o brócolis e 

beterraba (51,95 % e 44,59% respectivamente), alface lisa, cebola branca e couve flor (60 a 

70%), vegetais comumente consumidos no Brasil (MELO et al., 2006; MELO; FARIA, 

2014). A baixa atividade antioxidante obtida na cúrcuma em pó pode ser devido a vários 
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fatores tais como método de extração, solvente utilizado, tamanho das partículas, tempo e 

temperatura de extração ao qual pode interferir na análise (LEMOS et al, 2011). 

A importancia da determinação do teor de compostos fenólicos em alimentos, se dá 

pelo fato de que esses componentes são os principais responsáveis pela capacidade 

antioxidantes de uma gama de vegetais. Os compostos fenólicos responsáveis pela 

propriedade antioxidante da cúrcuma em pó são os curcuminóides (curcumina, 

desmetoxicurcumina e bisdemetoxicurcumina), e a presença desses compostos em uma dieta é 

de fundamental importancia, visto que estes desempenham papel crucial no envelhecimento, 

protegendo o organismo contra aterosclerose, declinio imunológico relacionado com a idade, 

e alguns processos degenerativivos, além de propriedades preventivas contra alguns tipos de 

cancer (MIQUEL et al, 2002; KOSSI et al., 2015; OSÓRIO-TOBÓN et al., 2016). Estudos 

utilizando antioxidantes sintéticos em alimentos têm sido frequentemente monitorados 

considerando os possíveis danos que estes podem provocar ao organismo. Dessa forma, faz-se 

necessário a pesquisa de corantes naturais para substitui-los e agregar valor nutricional ao 

produto desenvolvido. 

 

 

6.3.4 Análise microbiológica 

 

 

A cúrcuma em pó por ser um produto de baixa atividade de água (0,479 ± 0,01) se 

comportou como meio de baixo potencial para o desenvolvimento microbiológico. A farinha 

se apresentou negativa para Coliformes termotolerantes (ausente) e Salmonella (ausente) e 

Bacillus cereus (< 10¹ UFC g
-1

), valores aceitáveis pela portaria Resolução RDC nº 12, de 2 

de janeiro de 2001 (Brasil, 2001). A ausência desses patógenos é de fundamental importância, 

visto que são causadores de doenças que podem levar o indivíduo a morte. A contagem de 

bolores e levedura (2,1 x 10¹ UFC g 
-1

) está dentro do padrão aceitável, visto que a resolução 

Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (Brasil, 2001) não estabeleceu limites para 

bolores e leveduras em hortaliças, raízes e tubérculos secos ou desidratados. No entanto, a 

pesquisa desses microrganismos se faz importante visto que evidenciam uma boa condição 

higiênica dos produtos analisados. De acordo com esse critério, a cúrcuma em pó pode ser 

considerada em perfeito estado para utilização como ingrediente ou consumo humano. 
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6.4 CONCLUSÃO 

 

 

O valor nutricional obtido para cúrcuma em pó a valoriza como um ingrediente 

promissor no desenvolvimento de novos produtos com valor nutricional e funcional 

agredado.O estudo da presença e concentração de compostos fenólicos e antioxidantes em 

farinha de cúrcuma em pó deverá ser ampliado, de modo a permitir uma melhor avaliação de 

seus efeitos, possibilitando uma compreensão mais ampla para uma recomendação de dieta 

melhor embasada. 
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CAPÍTULO 7 

 

QUALIDADE DE SALGADINHOS EXTRUSADOS OBTIDOS A PARTIR DE GRÃOS 

QUEBRADOS DE ARROZ E CÚRCUMA EM PÓ 

 

RESUMO 

 

 

Os grãos quebrados de arroz (GQA) possuem baixo valor agregado e composição centesimal 

semelhante a dos grãos inteiros. A cúrcuma, rizoma com teores expressivos de compostos 

fenólicos e antioxidantes, é muito utilizada como condimento e para fins medicinais. O 

objetivo do presente estudo foi verificar a viabilidade de desenvolver salgadinhos extrusados 

a partir de diferentes níveis de substituição de GQA por cúrcuma em pó (CP), avaliando suas 

características físicas, microbiológicas e sensoriais. Além de determinar a composição 

centesimal, os compostos bioativos, e a capacidade antioxidante do produto selecionado. 

Delineamento inteiramente casualisado, com seis tratamentos (0%, 2%, 4%, 6% e 8% e 10% 

de substituição de GQA por CP), e quatro repetições, foi utilizado. A substituição dos GQA 

por CP influenciou significativamente o índice de expansão, o volume específico, a dureza e 

os parâmetros instrumentais de cor, mas não interferiram sensorialmente nos atributos de 

aparência, cor, aroma e crocância. Os salgadinhos não apresentaram coliformes 

termotolerantes a 45°C, portanto são seguros para o consumidor. O salgadinho selecionado, 

com características físicas mais próximas do produto tradicional de milho, foi o obtido com 

6% de substituição de GQA por CP, apresentando para cada 100 g, 0,91 g de cinzas, 7,76 g de 

proteínas, 4,78 g de lipídeos, 5,84 g de fibra alimentar total, 86,94 g de carboidratos, 396,94 

kcal, 174,75 mg compostos fenólicos totais e 6,52% de capacidade de sequestro de radicais 

DPPH. A utilização de até 6% de substituição de grãos quebrados de arroz por cúrcuma em pó 

se mostrou viável, visto que mesmo gerando algumas alterações físicas não afetou a aceitação 

do consumidor, sendo uma alternativa para produtores de salgadinhos sem glúten. A cúrcuma 

é um ingrediente capaz de agregar valor sensorial (cor e sabor) e nutricional (teor de fibra 

alimentar e o valor energético) no salgadinho a base de grãos quebrados de arroz.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., subproduto, Cúrcuma longa L., extrusão, compostos 

bioativos, análise sensorial. 

7.1 INTRODUÇÃO 
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A extrusão termoplástica é uma tecnologia de baixo custo e alta eficiência utilizada 

no processamento de alimentos, que permite desenvolver produtos rápidos e práticos, com 

propriedades nutricionais agregadas, dependendo da composição das matérias-primas 

utilizadas (RODRIGUEZ-MIRANDA et al. 2011; BISHARAT et al., 2015). O tempo 

limitado e a vida corrida dos tempos modernos têm levado ao aumento do consumo de 

produtos prontos-para-comer (salgadinhos), devido ao sabor agradável e a facilidade de 

consumo (WANI; KUMAR, 2016).  

Dessa forma, há necessidade de agregar valor nutricional a esses produtos, pois a 

cada dia a população está mais consciente sobre saúde e bem-estar, procurando por alimentos 

que não apenas sacie a fome, mais os forneçam nutrientes necessários para uma vida 

saudável. Várias matérias-primas podem ser utilizadas no processo de extrusão, de preferência 

aquelas que contenham quantidades expressivas de amido tais como arroz, milho, trigo, 

batata, inhame, mandioca, entre outros (LUTOSA; LEONEL; MISHAN, 2010; CARDOSO et 

al. 2015).  

Os grãos quebrados de arroz (GQA) constituem um subproduto do polimento deste 

cereal, que possui baixo valor agregado, e normalmente é destinado a ração animal. Apesar de 

possuir composição rica em amido, que pode substituir as matérias-primas tradicionalmente 

utilizadas na produção de salgadinhos, como a farinha de trigo ou os gritz de milho (SOUZA, 

et al. 2013). 

Na literatura pode ser encontrado salgadinhos de farinhas mistas a base de vários 

cereais em combinação com vegetais e tubérculos.  No entanto, não se sabe da combinação de 

grãos GQA e cúrcuma em pó (CP). Este tubérculo destaca-se por suas propriedades 

medicinais devido ao alto teor de compostos fenólicos e antioxidantes em sua composição 

(NAM, et al. 2014). Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a viabilidade de 

desenvolver salgadinhos extrusados a partir de diferentes níveis de substituição de GQA por 

cúrcuma em pó (CP), avaliando suas características físicas, microbiológicas e sensoriais. 

Além de determinar a composição centesimal, os compostos bioativos, e a capacidade 

antioxidante do produto selecionado, visando agregar valor ao subproduto da indústria 

arrozeira, além de diversificação de produtos à base de cúrcuma.  
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7.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

7.2.1 Matérias-primas 

 

 

Na formulação dos salgadinhos se utilizaram cúrcuma em pó (CP) e grãos quebrados 

de arroz (GQA). Estes foram gentilmente doados pela indústria Cristal Alimentos, situada em 

Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil. Enquanto a cúrcuma em pó (CP), oriunda do município 

de Mara Rosa, Goiás, foi adquirida no comércio de Goiânia, Goiás. 

 

 

7.2.2 Preparo das matérias-primas 

 

 

As partículas grossas dos GQA se assemelham à dos gritz de milho, material 

tradicionalmente utilizado na fabricação de salgadinhos extrusados, por isso os GQA foram 

utilizados da mesma forma que chegaram da indústria. A CP passou por peneira de 0,842 mm 

(20 mesh) para melhorar a homogeneidade, foi acondicionada em sacos de polietileno de 

baixa densidade (PEBD) metalizados com alumínio para impedir a passagem da luz, e 

armazenada a -18°C. 

 

 

7.2.3 Processamento dos salgadinhos 

 

 

Os salgadinhos foram processados em Laboratório de Aproveitamento de Resíduos e 

Subprodutos Agroindustriais – Labdarsa, da Escola de Agronomia Universidade Federal de 

Goiás, em extrusora mono rosca (Imbramaq, PQ 30, Ribeirão Preto, Brasil), com três zonas de 

aquecimento, camisa estriada helicoidal, diâmetro da matriz de 4 mm, rotação da rosca de 60 

Hz, temperatura na primeira, segunda e terceira zonas de extrusão de 41°C, 61°C, 84°C, 

respectivamente. Água destilada foi adicionada as misturas experimentais por meio de uma 

pipeta para atingir uma umidade final de 12,5 g 100 g
-1

. Delineamento inteiramente 

casualisado (DIC) foi utilizado para a produção dos salgadinhos experimentais, com seis 
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tratamentos (com níveis de substituição dos GQA por CP de 0%; 2%; 4%; 6%, 8% e 10%), e 

quatro repetições originais, totalizando vinte e quatro amostras experimentais. Após o 

processo de extrusão, os extrusados foram secos a 100ºC em estufa de circulação forçada de 

ar por 20 min, e após o resfriamento a temperatura ambiente, os produtos extrusados foram 

embalados em sacos PEBD. Estes foram selados e armazenados em local seco e fresco, até 

serem executadas as análises de cor, volume específico, índice de expansão e dureza. Antes 

do teste de aceitação sensorial, os extrusados foram saborizados por meio de um borrifador 

com uma mistura de óleo vegetal, sal e ervas finas (tomilho, manjericão, estragão, orégano e 

salsa), até completa distribuição na superfície do produto. 

 

 

7.2.4 Cor instrumental 

 

 

Os parâmetros instrumentais de cor dos extrusados foram analisados através de 

colorímetro (Banking Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA), calibrado com placa de 

porcelana branca, a fim de se obter um padrão, e então foram analisados parâmetros: L = 

luminosidade (zero = preto e 100 = branco), a* (-80 até zero = verde, do zero ao +100 = 

vermelho) b* (-100 até zero = azul, do zero ao + 70 = amarelo). A partir das leituras dos 

parâmetros a* e b*, também foram calculados o croma (saturação da cor) (Equação 1), e 

ângulo Hue (tonalidade ou matriz) (Equação 2). Três amostras foram analisadas por repetição, 

com três leituras cada. 

 

2*2* b+a=C*   Equação 1 

 
a*

b*1-tanH                    Equação 2 

Na qual:  

C* = cromaticidade;  

H° = ângulo Hue;  

Tan
-1

 = arco tangente. 
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7.2.5 Volume específico 

 

 

O volume específico dos extrusados foi determinado pelo método do deslocamento 

de massa ocupada, utilizando-se sementes de painço, com auxílio de uma proveta graduada, 

conforme o método descrito por (LEONEL et al., 2006). A massa foi determinada em balança 

semi-analítica e o volume específico (mL g
-1

) obtido pela razão entre o volume médio e a 

massa. 

 

 

7.2.6 Índice de expansão 

 

 

O índice de expansão representa a razão entre a expansão radial final do extrusado e 

o diâmetro da matriz do extrusor. Dez amostras de cada repetição foram analisadas ao acaso, 

as quais foram medidas utilizando-se um paquímetro digital. 

 

 

7.2.7 Dureza instrumental 

 

 

A dureza foi determinada após a secagem, utilizando-se um texturômetro (Stable 

Micro Sistem), (TA HD Plus, Godalming, UK), com velocidade de pré-teste 1 mm s
–1

, de 

teste 0,5 mm s
–1

, e de pós-teste 10 mm s
–1

, e distância de 60 mm percorrida pelo probe 

HDP/KS10 (10 Blade Kramer). O valor foi obtido através da média aritmética das 3 

determinações de força e ruptura de 20 g de extrusados por repetição, e expresso em Newton 

(N), de acordo com o manual do equipamento. 

 

 

7.2.8 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Após desidratação a vácuo, os salgadinhos foram separadamente colocados em 

suportes de alumínio (stubs) e recobertos com uma película de ouro, e observados no 
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Microscópio Eletrônico de Varredura –ME (Jeol, JSM – 6610, São Paulo, Brasil). As 

micrografias de superfície foram realizadas em aumentos de ordem de 30 vezes. 

 

 

7.2.9 Risco microbiológico 

 

 

As análises microbiológicas dos salgadinhos seguiram as normas da Food and Drug 

Administration (FDA, 2002). As amostras em três diluições (10
-1

,
 
10

-2   
e 10

-3 
)  foram 

analisadas quanto à pesquisa de Salmonella SP, utilizando Caldo Tetrationato e Caldo 

Selenito, por plaqueamento em superfície; bolores e leveduras, também por plaqueamento em 

superfície em Ágar Batata Dextrose; Bacillus cereus por plaqueamento em superfície em ágar 

Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar; e Coliformes a 45º, por plaqueamento em profundidade 

em Ágar Bile Vermelho Violeta. 

 

 

7.2.10 Aceitação sensorial 

 

 

A aceitação dos salgadinhos foi obtida por meio de preenchimento da ficha sensorial, 

utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos (9 gostei muitíssimo, 5 nem gostei, nem 

desgostei e 1 desgostei muitíssimo), por 50 provadores não treinados de ambos os gêneros, o 

que é recomendado para produtos em teste de laboratório, a fim de compor um grupo 

homogêneo e manter e a representatividade do público alvo (STONE; SIDEL, 2004).Os 

provadores foram alunos e funcionários da escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás. As amostras foram servidas de forma aleatória sequencial, com códigos de três dígitos, 

e analisados os atributos: aparência, cor, sabor, aroma e crocância, além de intenção de 

compra. Para esta, a escala utilizada foi de cinco pontos (5= certamente compraria e 1= 

certamente não compraria) (Anexo A.1 e A.2). 
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7.2.11 Análise estatística e seleção do melhor salgadinho 

 

 

Os dados obtidos foram analisados por meio de análise de variância, com elaboração 

de modelos de regressão e construção de gráficos para uma melhor visualização, com auxílio 

do aplicativo Statistica (Statsoft, Statistica 7.0, Tusla, EUA). A partir dos dados obtidos foi 

selecionado o salgadinho mais desejável (SNS), considerado aquele com índice de expansão, 

volume especifico, cromaticidade a* e b*, dureza mais próximos dos de um salgadinho de 

milho existente no mercado, além de maior nota de aceitação sensorial. No salgadinho 

selecionado foram determinados a composição centesimal, a propriedade antioxidante e o teor 

de compostos fenólicos totais. 

 

 

7.2.12 Composição centesimal 

 

 

A umidade foi quantificada por dessecação a 105ºC em estufa com circulação de ar 

até peso constante; as cinzas por pesagem após incineração a 550ºC em forno mufla; o teor de 

nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl, que multiplicado pelo fator 6,25 resultou no teor de 

proteína bruta; os lipídeos por extração com éter de petróleo P.A. em aparelho Soxhlet. Para 

obter a fibra alimentar total foi utilizada amostra desengordurada da extração por Soxlet, 

seguindo método enzímico-gravimétrico. O teor de carboidratos foi calculado pela diferença 

entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídeos totais e cinzas. O valor 

energético (kcal) calculado multiplicando o peso/g de carboidratos e proteínas por 4 e o 

peso/g dos lipídeos por 9.Todas as análises foram realizadas em três amostras em triplicata, 

conforme AOAC (2012). 

 

 

7.2.13 Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais 

 

 

Para determinação da atividade antioxidante dos salgadinhos, foi utilizado o método 

de captura de radicais DPPH (2,2 difenil-1-pricril-hidrazil), de acordo com a metodologia 

descrita por Rufino et al. (2007). A determinação dos compostos fenólicos totais foi realizada 
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pelo método de Folin-Ciocalteau, como descrito por Singleton e Rossi (1965), que se 

fundamenta na redução dos ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico na presença de formas 

fenólicas, com formação de complexos de coloração azul que absorvem fortemente entre 620 

e 700nm. 

 

 

7.3 RESULTADOS DE DISCUSSÃO 

 

 

7.3.1 Propriedades físicas dos extrusados 

 

 

O nível de substituição de GQA por CP nos salgadinhos extrusados foi significativo 

para todas as respostas avaliadas. O modelo linear foi mais ajustado para o índice de 

expansão, o modelo quadrático para o volume específico e coordenada de cromaticidade b*, e 

o modelo cúbico para a luminosidade, coordenada de cromaticidade a*, e Croma, ângulo Hue 

dos salgadinhos extrusados, explicando de 61 a 99% das respostas. O modelo cúbico ajustado 

para a dureza, apesar de significativo (p<0,05) obteve coeficiente de determinação muito 

baixo, servindo apenas para verificar a tendência das respostas, enquanto os demais podem ser 

considerados preditivos (Tabela 7.1 e Apêndices F.3.1 a F.3.8). 

A substituição dos GQA por CP levou a um decréscimo do índice de expansão dos 

extrusados, que foi maior naqueles com zero e 2% de substituição, e menor nos demais, que 

não diferiram entre (Figura 7.1A, Apêndice E.3.1). Os valores de índice de expansão 

verificados neste estudo foram maiores que os reportados por Trombini, Leonel e Mischan 

(2013), que obtiveram valores entre 2,12 e 2,56, para extrusados de farinha de soja e fécula de 

mandioca. E próximos aos obtidos por Mikalousk et al. (2014) para extrusados de milho (3,99 

a 4,73).  

O volume específico dos extrusados, assim como o IE, diminuiu à medida que 

aumentou o nível de substituição de GQA por CP (14,94 a 9,87 mL g
-1

). Os maiores valores 

para volume específico também foram verificados nos extrusados com zero e 2% de 

substituição, e os menores nos demais, que não diferiram entre si (Figura 7.1B, Figura 7.2, 

Apêndice E.3.1). O volume específico do extrusado com 6% de substituição de CP foi o que 

mais se aproximou do salgadinho de milho comercial analisado (7,78 g mL
-1

). 
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Os valores obtidos no presente estudo para o volume específico (Figura 7.2B, 

Apêndice E.3.1) foram superiores aos reportados por Leonel et al. (2008) para extrusados de 

farinha mista de mandioca e banana, que variaram de 1,5 a 8,5 g mL
-1

. Segundo os mesmos 

autores essa variação de VE em extrusados, provavelmente, é devido ao tipo de amido e 

demais substâncias presentes nas misturas, responsável pelas transformações e variações de 

volume e peso que a massa fundida sofre durante o processo de extrusão. A substituição dos 

GQA por CP ao nível de 2% levou a um decréscimo significativo (p≤0,05) da dureza em 

relação ao extrusado com 100% de GQA. Acima de 2%, a gradual substituição dos GQA por 

CP levou a um aumento significativo (p≤0,05) nos demais tratamentos, chegando o extrusado 

com 10% de substituição de GQA por CP a não diferir do extrusado com 0% de substituição 

(Figura 7.2C, Apêndice E.3.1). 

 

Tabela 7.1. Modelos ajustado, coeficiente de determinação ajustado (R²aj) e nível de 

significância para índice de expansão, volume específico, coordenadas de cor (luminosidade, 

valor “a” e valor “b”) e dureza dos extrusados obtidos com diferentes níveis de substituição de 

grãos quebrados de arroz por cúrcuma em pó. 

Parâmetro físico 

 

Modelo R² aj p 

Índice expansão y= 3,76-0,005x 0,61 0,000115 

Volume específico y= 15,25-1,34x+0,08x² 0,86 0,000001 

Luminosidade y= 78,22-3,08x+0,53x²-0,03x³ 0,79 0,000012 

a* y= 7,07-1,23x+0,32x²-0,02x³ 0,98 0,000001 

b* y=21,48+8,17x-0,46x² 0,97 0,000001 

Croma y= 21,72+11,53-1,48x²+0,07x³ 0,99 0,000001 

Ângulo Hue y=70,49+7,62x-1,38x²+0,07x³ 0,96 0,000001 

Dureza y=98,12-21,81x+4,87x²-0,27x³ 0,41 0,015785 

 

 

O tratamento com 6% e 10% de CP obtiveram os maiores valores de dureza (96,48 e 

104,33 N, respectivamente) apresentando-se com textura mais firme que o salgadinho 

comercial analisado (77,37 N). Essa diferença de dureza dos produtos obtidos em relação ao 

comercial analisado pode ser devido à utilização de partículas maiores utilizada no presente 

estudo ao qual influencia diretamente a dureza dos mesmos, pois quanto menor o tamanho das 

partículas menor a dureza dos extrusados (MENDONÇA et al, 1998). 
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Figura 7.1. Extrusados com diferentes níveis de substituição de grãos quebrados de arroz por 

farinha de cúrcuma em pó (0, 2, 4, 6, 8, 10%). 

 

A maior luminosidade foi obtida pelo extrusado sem CP, pois o arroz é mais claro 

que a cúrcuma. A partir de 2% de substituição dos GQA por CP verificou-se uma tendência à 

estabilização da luminosidade (Figura 7.2D). Todos os extrusados obtiveram valores de 

luminosidade inferiores ao do produto comercial (Apêndice E.3.1). O valor da coordenada de 

cromaticidade a* (Figura 7.2) diminuiu com substituição dos GQA por CP ao nível de 2% em 

relação ao extrusado sem CP. Com a gradual elevação do nível de substituição houve um 

aumento da coordenada de cromaticidade a*, indicando uma tendência ao avermelhamento do 

produto, provavelmente porque a cúrcuma é rica em curcumina, pigmento amarelo-alaranjado 

(GUL et al., 2004). 

Os extrusados com 4 e 6% de substituição dos GQA por CP obtiveram valores de a* 

mais próximos ao salgadinho comercial de milho (Apêndice E.3.1). A coordenada de 

cromaticidade b*, parâmetro que quando é positivo está relacionado à tonalidade amarela do 

material, obteve aumento significativo (p≤0,05) com a substituição dos GQA por CP (Figura 

7.2F), pelo aumento do teor de curcumina. O extrusado com 6% de substituição de GQA por 

CP (Apêndice E.3.1) mais se assemelhou com o salgadinho comercial de milho, indicando 

que essa proporção pode ser utilizada sem destoar da cor do produto tradicional no mercado.  

A saturação da cor (C*) dos extrusados aumentou com o aumento da substituição dos 

GQA por CP. Houve diferença significativa entre todos os tratamentos. O extrusado com 6% 
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de substituição de GQA por CP mais se assemelhou ao salgadinho comercial de milho 

analisado (Apêndice E.3.1). O angulo de tonalidade (hue) foi afetado pelo nível de 

substituição de CP, mas todos os valores estão próximos a tonalidade amarela (Figura 7.1), o 

que é interessante visto que o salgadinho comercial de milho analisado tem tonalidade 

semelhante (82,45). Pois, de forma geral, os parâmetros instrumentais de (L*, a*, b*, croma e 

ângulo Hue) de um extrusado são importantes para aceitação sensorial dos mesmos. 

Na microscopia eletronica de varredura foi possível observar bolhas formadas pelo 

ar, indicando que nas condições utilizadas durante o processamento, a água presente no 

material sofreu evaporação, que possibilitou a expansão da massa durante a saída do material 

na matriz do extrusor. Não se verificou a presença de grânulos de amido intactos, indicando 

que a umidade, a temperatura e as demais condições de extrusão utilizadas foram adequadas 

para a total gelatinização dos polímeros. Não se observaram diferenças na estrutura 

microscópica dos salgadinhos (Figura 7.3). Além disso, todos os extrusados apresentaram 

massa compacta com paredes espessas provavelmente devido à alta viscoelasticidade do 

amido, que sofreu o processo de gelatinização completa durante a extrusão (BORRIES-

MEDRANO; JAIME-FONSECA; AGUILAR-MENDEZ, 2016). 

 

 

7.3.2 Risco microbiológico e avaliação sensorial 

 

 

Os extrusados analisados não apresentaram unidades formadoras de colônias para 

coliformes a 45ºC e Salmonella, estando dentro do padrão estabelecido pela RDC nº 12 de 2 

de janeiro de 2001, que regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos, e estabelece 

para cereais matinais e produtos extrusados valores inferiores a 1 UFG g
-1

 para coliformes a 

45ºC (BRASIL, 2001). Além disso, apresentaram baixa contagem de para bolores e leveduras 

(<100 UFC g
-1

) e Bacillus Cereus (ausente). Este resultado era esperado uma vez que a 

temperatura empregada no processo consegue interromper o desenvolvimento microbiano 

(FORSYTHE, 2013). Na legislação brasileira não há um limite permitido para bolores e 

leveduras e Bacillus Cereus em extrusados, porém cabe ressaltar que as análises 

microbiológicas tiveram como objetivo verificar se os produtos estavam próprios para o 

consumo e, portanto, adequados para os testes sensoriais. 
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Figura 7.2. A: Índice de expansão; B: Volume específico (g mL
-1

); C: Dureza (N); D: Luminosidade; E) Coordenada de cromaticidade a*; F) 

Coordenada de cromaticidade b*dos extrusados em função do nível de substituição dos grãos quebrados de arroz por cúrcuma em pó. Letras 

diferentes indicam que os tratamentos diferiram entre si ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 7.3. Micrografia Eletrônica de varredura (MEV) dos extrusados de GQA com diferentes teores de CP de 0 % (A), 2% (B), 4% (C), 6% 

(D), 8% (E), 10%(F). 

A B C 

D E F 
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O nível de substituição dos GQA por CP afetaram a aceitação da cor, do aroma e do 

sabor, mas não afetou a aparência e a crocância (Figura 7.4). Quanto a aparência e crocância, 

todos os produtos foram aceitos, e os escores para aparência variaram entre ¨gostei 

ligeiramente” (6 - nível mínimo de aceitação pré-estabelecido) e ¨gostei moderadamente” (7), 

enquanto para crocância entre “gostei moderadamente” e “gostei muito” (8) (Figuras 7.4A, 

7.4B, 7.4C, 7.4D e 7.4E).  

Em relação à cor e o aroma todos os salgadinhos também foram aceitos, e receberam 

escores entre “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Já para o sabor, apenas os 

produtos com nível de substituição de GQA por CP entre 2 e 6% foram aceitos, enquanto os 

demais obtiveram escores abaixo de “gostei ligeiramente”. Certamente porque o sabor dos 

mesmos ficou muito acentuado interferindo de forma negativa na aceitação do produto com 

maiores níveis de CP, devido à presença de substâncias voláteis e não voláteis com sabor 

residual amargo que é característico do tubérculo que são removidos somente mediante 

cristalização (GOVINDARAJAN, 1980). Além disso, a cúrcuma utilizada como ingrediente 

no presente estudo geralmente é utilizada como tempero que, juntamente com outros 

condimentos, acabam mascarando o sabor residual no alimento (SCOTTER, 2009), o que não 

ocorreu presente estudo. 

Em relação à intenção de compra, o tratamento com 6% apresentou atitude de 

compra positiva com 32,69% dos provadores afirmando que ¨provavelmente compraria (4) 

seguido pelos tratamento com 2 e 4% com 26,92% de afirmação (Figura 7.4F). Esse resultado 

indica que, se os mesmos fossem colocados à venda, possivelmente obteriam demanda 

satisfatória.  

Já o tratamento com 10% de CP, assim como na aceitação sensorial, obteve a menor 

intenção de compra com 32,69% de afirmação pelos provadores que afirmaram que 

“provavelmente não compraria” (2) (Figura 7.4F). O que também pode ser devido ao sabor 

amargo conferido pelo alto teor de CP sendo, de forma geral, rejeitado mostrando que, 

certamente, o sabor foi o atributo que determinou a na intenção de compra do produto.  

O tratamento com 6% de substituição de GQA por CP apresentou valores mais 

próximos ao produto comercial em relação aos parâmetros instrumentais de cor (a*, b* e C*) 

e aceitação sensorial em relação a todos os atributos avaliados, o que é muito importante, 

visto que esses parâmetros são fundamentais para o consumidor na hora da compra. 
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Figura 7.4. Aceitação sensorial dos extrusados em relação ao nível de substituição de grãos quebrados de arroz (GQA) por cúrcuma em pó (CP): 

A: 2%; B: 4%; C: 6%; D: 8%; E: 10%: Classificação hedônica, “1 desgostei muitíssimo”, “9 gostei muitíssimo”. F: Intenção de compra: 

Classificação hedônica: “1 certamente não compraria”, “5 certamente compraria”.  
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7.3.3 Caracterização do salgadinho selecionado 

 

 

O salgadinho selecionado apresentou baixo teor de umidade (Tabela 7.2), o que 

assegura sua estabilidade durante o armazenamento e qualidade microbiológica. O 

componente que obteve menor proporção foi às cinzas. O teor de proteínas foi próximo ao 

reportado por Dias et al. (2014) para salgadinho elaborado com diferentes níveis de 

substituição de farinha de trigo por polpa residual da lavagem da batata desidratada (5,36 a 

8,12 g 100 g
-1

), que assim como o salgadinho obtido nesse estudo, pode ser considerado como 

uma fonte de proteínas.  

 

Tabela 7.2. Composição centesimal, valor energético, compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante do salgadinho selecionado com relação de grãos quebrados de arroz por 

cúrcuma em pó de 94:6 

Componente Valor 

Umidade
1
 5,81±0,07 

Cinzas
1
 0,91±0,008 

Proteínas
1
 7,36±0,28 

Lipídeos
1
 4,78±0,21 

Fibra alimentar total
1
 5,84±0,74 

Carboidratos
1
 86,94±0,38 

Valor energético
2
 396,94±1,07 

Compostos fenólicos
3
  174,75±0,06 

Antioxidantes
3
 6,52±0,06 

¹ g 100 g
-1

(b.s.); 
2
 kcal (b.u.); 

2
 mg de ácido gálico 100 g

-1
; 

3
 % sequestro de radicais 

 

 

Para o teor de lipídeos e fibra alimentar total, os valores encontrados ficaram abaixo 

dos resultados relatados por Limberger et al. (2009) para salgadinhos de grãos quebrados de 

arroz (8,07 g 100 g 
-1

 e 4,37 g 100 g 
-1 

b.s., respectivamente). Já para os carboidratos o valor 

foi próximo aos resultados reportados por Carvalho et al. (2010) para extrusado de farinha 

milho (80 a 81,2 g 100 g 
-1 

em
 
base seca), o que contribuiu para o alto valor calórico do 

salgadinho selecionado (Tabela 7.2). Dessa forma, observa-se que o este se destacou nas 
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frações de proteína, lipídeos e carboidratos, além do valor energético, podendo ser 

incorporado na alimentação humana como fonte protéica e energética. 

O salgadinho selecionado apresentou compostos fenólicos e capacidade antioxidante 

(Tabela 7.2), evidenciando que, apesar da temperatura empregada no processo de extrusão, 

parte desses componentes foi preservada. Sendo um fator positivo, visto que alguns autores 

consideram a temperatura como uma das principais causas na degradação de compostos 

fenólicos e capacidade antioxidante, sendo capaz de alterar estrutura desses compostos e 

modificar sua funcionalidade (OLIVEIRA et al., 2009). 

Esperava-se, no entanto, uma concentração maior desses componentes, visto que sua 

matéria-prima (cúrcuma) contém valores expressivos de compostos fenólicos (Capitulo 6). O 

processo de extrusão, mesmo com a temperatura branda utilizada, pode ter degradado parte 

dos compostos fenólicos e conseqüentemente parte da sua função antioxidante. Além disso, a 

quantificação dos compostos fenólicos presentes no salgadinho, responsáveis pela sua 

capacidade antioxidante segundo a literatura, pode ser influenciada pelo solvente utilizado na 

extração, interações com outros componentes do alimento, tamanho das partículas além de 

fatores ambientais como presença de luz e oxigênio (KAUR; KAPOOR, 2002). 

 

 

7.4. CONCLUSÃO 

 

 

A utilização de até 6% de substituição de grãos quebrados de arroz por cúrcuma em 

pó se mostrou viável, visto que mesmo gerando algumas alterações físicas não afetou a 

aceitação do consumidor, sendo uma alternativa para produtores de salgadinhos sem glúten. A 

cúrcuma é um ingrediente capaz de agregar valor sensorial (cor e sabor) e nutricional (teor de 

fibra alimentar e o valor energético) do salgadinho a base de grãos quebrados de arroz.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A farinha de grãos quebrados de arroz, polpa de açaí liofilizada e cúrcuma em pó 

reúnem características físicas, químicas e microbiológicas extremamente vantajosas, 

com alto potencial como ingrediente alimentar de baixo custo.  

 A cúrcuma é um ingrediente capaz de agregar valor sensorial (cor e sabor) e 

nutricional (teor de fibra alimentar e o valor energético) no salgadinho a base de grãos 

quebrados de arroz.  

 É viável a produção de cereal matinal a partir de grãos de arroz quebrados e polpa de 

açaí liofilizada, com características similares às dos produtos comerciais, aceitação 

sensorial, além de alto valor nutricional e funcional. 

 O processo de extrusão afeta componentes químicos, centesimais, funcionais, 

propriedades térmicas e de pasta das misturas de polpa de açaí liofilizada em 

substituição aos grãos quebrados de arroz. Fazendo-se necessárias novas investigações 

de forma a preservar, pincipalmente, os compostos fenólicos e sua capacidade 

antioxidante. 
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Apêndice A – Médias e Desvios-Padrão 

 

APÊNDICE A 1.1. Média dos dados experimentais de IE, VE, L, a*, b* e dureza dos 

extrusados em diferentes proporções de PAL em substituição aos GQA. 

 Tratamento IE VE L a* b* Dureza 

0% 3,75
a
±0,04 14,94

a
±0,18 78,57

a
±0,49 7,11

c
±0,20 19,3

a
±0,69 103,32

a
±1,19 

5% 3,81
a
±0,05 14,85

a
±0,08 55,23

b
±0,22 10,65

a
±0,28 15,23

b
±0,35 38,628

e
±1,70 

10% 3,69
a
±0,06 13,18

b
±0,51 47,5

c
±0,10 10,01

b
±0,20 8,55

c
±0,09 47,62

d
±2,24 

15% 3,22
b
±0,04 10,97

c
±0,21 41,76

d
±0,43 9,81

b
±0,04 6,18

d
±0,04 64,25

c
±0,36 

20% 3,09
c
±0,08 11,36

c
±0,23 40,41

e
±0,16 8,41

d
±0,04 2,91

e
±0,01 89,60

b
±1,69 

Comercial - 10,69±0,14 47,81±0,22 14,25±0,17 18,35±0,56 77,87±0,48 

Médias seguidas de desvio-padrão; Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade de erro; IE= índice de expansão; VE=volume 

específico (mL g
-1

); Dureza (N) 

 

APÊNDICE B- Análise de variância (ANOVA) 

 

APÊNDICE B.1.1. Análise de variância dos fatores e regressão para o índice de expansão em 

relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substiuição aos grãos quebrados de arroz. 

 

APÊNDICE B.1.2. Análise de variância dos fatores e regressão para o volume específico em 

relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados de arroz. 

 

 

 

 

 SQ g.l QM F p 

Média 42,68812 1 42,68812 14453,79 0,000000 

Trat 0,03251 1 0,03251 11,01 0,006856 

Trat² 0,04578 1 0,04578 15,50 0,002323 

Trat³ 0,02241 1 0,02241 7,59 0,018729 

Erro 0,03249 11 0,00295   

 SQ g.l QM F p 

Média 676,9573 1 676,9573 7666,504 0,000000 

Trat 1,4742 1 1,4742 16,696 0,001802 

Trat² 4,9451 1 4,9451 56,004 0,000012 

Trat³ 5,2334 1 5,2334 59,268 0,000009 

Erro 0,9713 11 0,0883   
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APÊNDICE B.1.3. Análise de variância dos fatores e regressão para a luminosidade em 

relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados de arroz. 

 SQ g.l QM F p 

Média 18680,34 1 18680,34 17530,57 0,000000 

Trat 428,30 1 428,30 401,94 0,000000 

Trat² 92,46 1 92,46 86,77 0,000001 

Trat³ 37,81 1 37,81 35,48 0,000095 

Erro 11,72 11 1,07   

 

APÊNDICE B.1.4. Análise de variância dos fatores e regressão para a cromaticidade a* em 

relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados de arroz. 

 SQ g.l QM F p 

Média 157,8929 1 157,8929 866,1817 0,000000 

Trat 11,7755 1 11,7755 64,5990 0,000006 

Trat² 5,4540 1 5,4540 29,9200 0,000195 

Trat³ 2,6582 1 2,6582 14,5824 0,002850 

Erro 2,0051 11 0,1823   

 

APÊNDICE B.1.5. Análise de variância dos fatores e regressão para a cromaticidade b* em 

relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados de arroz. 

 SQ g.l QM F p 

Média 1307,239 1 1307,239 1860,971 0,000000 

Trat 83,126 1 83,126 118,337 0,000000 

Trat² 7,459 1 7,459 10,619 0,006845 

Erro 8,429 12 0,702   

 

APÊNDICE B.1.6. Análise de variância dos fatores e regressão para a dureza em relação ao 

teor de polpa de açaí liofilizada em substiuição aos grãos quebrados de arroz. 

 SQ g.l QM F p 

Média 31890,74 1 31890,74 1608,816 0,000000 

Trat 4738,13 1 4738,13 239,028 0,000000 

Trat² 2456,78 1 2456,78 123,939 0,000000 

Trat³ 1265,89 1 1265,89 63,862 0,000007 

Erro 218,05 11 19,82   
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APÊNDICE C- Análise de variância (ANOVA) 

 

APÊNDICE C.2.1. Análise de variância dos fatores de regressão para umidade antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 827,8847 1 827,8847 8091,326 0,000000 

ns 11,3358 1 11,3358 110,790 0,000000 

Error 1,3301 13 0,1023 
  

 

APÊNDICE C.2.2. Análise de variância dos fatores de regressão para proteína antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 23,91081 1 23,91081 363,9720 0,000000 

ns 3,32338 1 3,32338 50,5887 0,000020 

ns
2
 3,02899 1 3,02899 46,1075 0,000030 

ns
3
 2,92098 1 2,92098 44,4633 0,000035 

erro 0,72264 11 0,06569 
  

 

APÊNDICE C.2.3. Análise de variância dos fatores de regressão para cinzas antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 2,154930 1 2,154930 451,3455 0,000000 

ns 0,534996 1 0,534996 112,0539 0,000000 

erro 0,062068 13 0,004774 
  

 

APÊNDICE C.2.4. Análise de variância dos fatores de regressão para cinzas depois da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 1,834835 1 1,834835 510,5923 0,000000 

ns 0,579700 1 0,579700 161,3171 0,000000 

error 0,046716 13 0,003594 
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APÊNDICE C.2.5. Análise de variância dos fatores de regressão para lipídeos antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 11,2061 1 11,2061 21,0464 0,000509 

ns 203,9376 1 203,9376 383,0193 0,000000 

erro 6,9218 13 0,5324 
  

 

APÊNDICE C.2.6. Análise de variância dos fatores de regressão para lipídeos depois da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 2,891441 1 2,891441 24,80472 0,000252 

ns 6,777757 1 6,777757 58,14414 0,000004 

error 1,515386 13 0,116568 
  

 

APÊNDICE C.2.7. Análise de variância dos fatores de regressão para fibras antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 16,47507 1 16,47507 23,8330 0,000485 

ns 80,09050 1 80,09050 115,8597 0,000000 

ns
2
 29,26657 1 29,26657 42,3373 0,000044 

ns
3
 18,06073 1 18,06073 26,1268 0,000338 

erro 7,60398 11 0,69127 
  

 

APÊNDICE C.2.8. Análise de variância dos fatores de regressão para fibras depois da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 201,1844 1 201,1844 340,8707 0,000000 

ns 94,3456 1 94,3456 159,8516 0,000000 

error 7,6727 13 0,5902 
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APÊNDICE C.2.9. Análise de variância dos fatores de regressão para carboidratos antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 44773,45 1 44773,45 56440,76 0,000000 

ns 262,56 1 262,56 330,98 0,000000 

erro 10,31 13 0,79 
  

 

APÊNDICE C.2.10. Análise de variância dos fatores de regressão para carboidratos depois 

da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 45108,56 1 45108,56 254255,7 0,000000 

ns 22,01 1 22,01 124,1 0,000000 

error 2,31 13 0,18 
  

 

APÊNDICE C.2.11. Análise de variância dos fatores de regressão para valor energético antes 

da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 819555,6 1 819555,6 56633,85 0,000000 

ns 4689,2 1 4689,2 324,04 0,000000 

error 188,1 13 14,5 
  

 

APÊNDICE C.2.12. Análise de variância dos fatores de regressão para valor energético 

depois da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 534530,6 1 534530,6 152644,9 0,000000 

ns 96,4 1 96,4 27,5 0,000205 

ns
2
 29,2 1 29,2 8,3 0,013617 

erro 42,0 12 3,5 
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APÊNDICE C.2.13. Análise de variância dos fatores de regressão para índice de absorção de 

água antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 16,63045 1 16,63045 2354,705 0,000000 

ns 0,28049 1 0,28049 39,715 0,000027 

error 0,09181 13 0,00706 
  

 

APÊNDICE C.2.14. Análise de variância dos fatores de regressão para índice de absorção de 

água depois da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 117,9161 1 117,9161 829,8035 0,000000 

ns 3,5101 1 3,5101 24,7013 0,000325 

ns2 1,4227 1 1,4227 10,0120 0,008157 

erro 1,7052 12 0,1421 
  

 

APÊNDICE C.2.15. Análise de variância dos fatores de regressão para índice de solubilidade 

em água antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 13,28010 1 13,28010 104,1488 0,000001 

ns 1,21894 1 1,21894 9,5595 0,010252 

ns2 2,06856 1 2,06856 16,2226 0,001990 

ns3 1,62991 1 1,62991 12,7825 0,004355 

erro 1,40262 11 0,12751 
  

 

APÊNDICE C.2.16. Análise de variância dos fatores de regressão para índice de solubilidade 

em água depois da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 8463,240 1 8463,240 2431,938 0,000000 

ns 398,517 1 398,517 114,515 0,000000 

ns2 36,822 1 36,822 10,581 0,006920 

erro 41,760 12 3,480 
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APÊNDICE C.2.17. Análise de variância dos fatores de regressão para índice de absorção de 

óleo depois da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 13,19405 1 13,19405 581,8363 0,000000 

ns 0,44812 1 0,44812 19,7612 0,000799 

ns2 1,01815 1 1,01815 44,8988 0,000022 

erro 0,27212 12 0,02268 
  

 

APÊNDICE C.2.18. Análise de variância dos fatores de regressão para compostos fenólicos 

totais antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 6071,32 1 6071,32 275,057 0,000000 

ns 61468,86 1 61468,86 2784,802 0,000000 

ns2 5215,14 1 5215,14 236,268 0,000000 

erro 264,88 12 22,07 
  

 

APÊNDICE C.2.19. Análise de variância dos fatores de regressão para compostos fenólicos 

totais depois da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos 

grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 3086,44 1 3086,44 320,805 0,000000 

ns 13123,74 1 13123,74 1364,081 0,000000 

ns2 342,70 1 342,70 35,620 0,000065 

erro 115,45 12 9,62 
  

 

APÊNDICE C.2.20. Análise de variância dos fatores de regressão para antioxidantes antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 209,372 1 209,372 147,356 0,000000 

ns 1495,631 1 1495,631 1052,623 0,000000 

error 18,471 13 1,421 
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APÊNDICE C.2.21. Análise de variância dos fatores de regressão para antioxidantes depois 

da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 20,61630 1 20,61630 296,2134 0,000000 

ns 1,12120 1 1,12120 16,1094 0,002038 

ns2 3,20347 1 3,20347 46,0272 0,000030 

ns3 4,76488 1 4,76488 68,4614 0,000005 

erro 0,76559 11 0,06960 
  

 

APÊNDICE C.2.22. Análise de variância dos fatores de regressão para croma C* antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 118,8132 1 118,8132 985,4032 0,000000 

ns 17,6155 1 17,6155 146,0976 0,000000 

ns2 5,4866 1 5,4866 45,5044 0,000032 

ns3 1,8058 1 1,8058 14,9770 0,002608 

erro 1,3263 11 0,1206 
  

 

APÊNDICE C.2.23. Análise de variância dos fatores de regressão para croma C* depois da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

Intercept 2026,713 1 2026,713 2005,014 0,000000 

ns 287,673 1 287,673 284,593 0,000000 

error 13,141 13 1,011 
  

 

APÊNDICE C.2.24. Análise de variância dos fatores de regressão para ângulo hue antes da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 13591,00 1 13591,00 3326,234 0,000000 

ns 2824,16 1 2824,16 691,180 0,000000 

ns2 1177,86 1 1177,86 288,267 0,000000 

ns3 676,49 1 676,49 165,562 0,000000 

erro 44,95 11 4,09 
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APÊNDICE C.2.25. Análise de variância dos fatores de regressão para ângulo hue depois da 

extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos quebrados 

de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 16024,95 1 16024,95 11758,46 0,000000 

ns 166,36 1 166,36 122,07 0,000000 

ns
2
 13,81 1 13,81 10,14 0,008706 

ns
3
 9,96 1 9,96 7,31 0,020523 

erro 14,99 11 1,36 
  

 

APÊNDICE C.2.26. Análise de variância dos fatores de regressão para entalpia de 

gelatinização antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição 

aos grãos quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 11413,43 1 11413,43 763,5997 0,000000 

ns 571,55 1 571,55 38,2387 0,000047 

ns
2
 1003,33 1 1003,33 67,1265 0,000003 

erro 179,36 12 14,95 
  

 

APÊNDICE C.2.27. Análise de variância dos fatores de regressão para quebra de viscosidade 

antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 583,1061 1 583,1061 347,0007 0,000000 

ns 70,6246 1 70,6246 42,0280 0,000030 

ns2 36,8035 1 36,8035 21,9014 0,000532 

erro 20,1650 12 1,6804 
  

 

APÊNDICE C.2.28. Análise de variância dos fatores de regressão para retrogradação antes 

da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 189456,5 1 189456,5 7891,760 0,000000 

ns 7404,1 1 7404,1 308,414 0,000000 

ns2 1873,2 1 1873,2 78,026 0,000003 

ns3 1037,1 1 1037,1 43,198 0,000040 

erro 264,1 11 24,0 
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APÊNDICE C.2.29. Análise de variância dos fatores de regressão para viscosidade final 

antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 714740,9 1 714740,9 11782,41 0,000000 

ns 20287,0 1 20287,0 334,43 0,000000 

ns2 3659,9 1 3659,9 60,33 0,000009 

ns3 1849,1 1 1849,1 30,48 0,000180 

erro 667,3 11 60,7 
  

 

 

APÊNDICE C.2.30. Análise de variância dos fatores de regressão para viscosidade de pasta 

antes da extrusão em relação ao teor de polpa de açaí liofilizada em substituição aos grãos 

quebrados de arroz. 

Fonte de 

variação SS GL MS F p 

intercept 207641,9 1 207641,9 6342,682 0,000000 

ns 13992,2 1 13992,2 427,409 0,000000 

ns2 2585,0 1 2585,0 78,962 0,000001 

erro 392,8 12 32,7 
  

 

 

 

APÊNDICE D- Teste ANOVA fatorial 

 

APÊNDICE D.2.1. Teste ANOVA fatorial para umidade em relação ao tratamento de 

extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 2566,245 1 2566,245 39790,09 0,000000 

Tratamento 171,277 1 171,277 2655,68 0,000000 

Ns 14,537 4 3,634 56,35 0,000000 

Tratamento*Ns 3,244 4 0,811 12,57 0,000028 

Erro 1,290 20 0,064 
  

 

APÊNDICE D.2.2. Teste ANOVA fatorial para proteína em relação ao tratamento de 

extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 457,8563 1 457,8563 15043,86 0,000000 

Tratamento 2,9802 4 0,7450 24,48 0,000000 

Ns 1,9401 1 1,9401 63,75 0,000000 

Tratamento*Ns 1,9160 4 0,4790 15,74 0,000006 

Erro 0,6087 20 0,0304 
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APÊNDICE D.2.3. Teste ANOVA fatorial para cinzas em relação ao tratamento de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 24,49945 1 24,49945 32887,99 0,000000 

Tratamento 0,01187 1 0,01187 15,93 0,000717 

Ns 1,20643 4 0,30161 404,88 0,000000 

Tratamento*Ns 0,00215 4 0,00054 0,72 0,587192 

Erro 0,01490 20 0,00074 
  

 

APÊNDICE D.2.4. Teste ANOVA fatorial para lipídeos em relação ao tratamento de 

extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 532,0668 1 532,0668 2840,766 0,000000 

Tratamento 145,7671 4 36,4418 194,567 0,000000 

Ns 187,5414 1 187,5414 1001,306 0,000000 

Tratamento*Ns 69,6396 4 17,4099 92,953 0,000000 

Erro 3,7459 20 0,1873 
  

 

APÊNDICE D.2.5.  Teste ANOVA fatorial para fibras em relação ao tratamento de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 3369,745 1 3369,745 18165,89 0,000000 

Tratamento 15,052 1 15,052 81,15 0,000000 

Ns 377,312 4 94,328 508,51 0,000000 

Tratamento*Ns 65,366 4 16,342 88,10 0,000000 

Error 3,710 20 0,185 
  

 

APÊNDICE D.2.6. Teste ANOVA fatorial para carboidratos em relação ao tratamento de 

extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 248380,5 1 248380,5 1149875 0,000000 

Tratamento 155,7 1 155,7 721 0,000000 

Ns 225,0 4 56,3 260 0,000000 

Tratamento*Ns 67,9 4 17,0 79 0,000000 

Error 4,3 20 0,2 
  

 

APÊNDICE D.2.7.  Teste ANOVA fatorial para valor energético em relação ao tratamento 

de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 5226155 1 5226155 1094341 0,000000 

Tratamento 4676 1 4676 979 0,000000 

Ns 3760 4 940 197 0,000000 

Tratamento*Ns 1361 4 340 71 0,000000 

Error 96 20 5 
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APÊNDICE D.2.8.  Teste ANOVA fatorial para ângulo hue* em relação ao tratamento de 

extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 36048,43 1 36048,43 125384,9 0,00 

Tratamento 3846,53 1 3846,53 13379,1 0,00 

Ns 10459,00 4 2614,75 9094,7 0,00 

Tratamento*Ns 1501,82 4 375,45 1305,9 0,00 

Error 5,75 20 0,29 
  

 

APÊNDICE D.2.9. Teste ANOVA fatorial para croma C* em relação ao tratamento de 

extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 4143,900 1 4143,900 71488,46 0,00 

Tratamento 143,488 1 143,488 2475,39 0,00 

Ns 118,930 4 29,732 512,93 0,00 

Tratamento*Ns 231,713 4 57,928 999,35 0,00 

Error 1,159 20 0,058 
  

 

APÊNDICE D.2.10 Teste ANOVA fatorial para índice de absorção de água em relação ao 

tratamento de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 5226155 1 5226155 1094341 0,000000 

Tratamento 4676 1 4676 979 0,000000 

Ns 3760 4 940 197 0,000000 

Tratamento*Ns 1361 4 340 71 0,000000 

Erro 96 20 5 
  

 

APÊNDICE D.2.11. Teste ANOVA fatorial para índice de solubilidade em água em relação 

ao tratamento de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 8108,213 1 8108,213 22883,60 0,00 

Tratamento 5440,341 1 5440,341 15354,13 0,00 

Ns 1088,288 4 272,072 767,86 0,00 

Tratamento*Ns 1489,548 4 372,387 1050,98 0,00 

Erro 7,086 20 0,354 
  

 

APÊNDICE D.2.12. Teste ANOVA fatorial para índice de absorção de óleo em relação ao 

tratamento de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 112,8452 1 112,8452 7568,710 0,000000 

Tratamento 0,3413 1 0,3413 22,891 0,000113 

Ns 1,5364 4 0,3841 25,763 0,000000 

Tratamento*Ns 0,9344 4 0,2336 15,667 0,000006 

Erro 0,2982 20 0,0149 
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PÊNDICE D.2.13.  Teste ANOVA fatorial para compostos fenólicos totais em relação ao 

tratamento de extrusão 

 

SS GL MS F p 

Intercept 1553763 1 1553763 130925,6 0,00 

Tratamento 134909 1 134909 11367,9 0,00 

Ns 475806 4 118951 10023,3 0,00 

Tratamento*Ns 43169 4 10792 909,4 0,00 

Error 237 20 12 
  

 

APÊNDICE D.2.14.  Teste ANOVA fatorial para propriedade antioxidante em relação ao 

tratamento de extrusão 

Fonte de variação SS GL MS F p 

Intercept 6563,840 1 6563,840 13662,84 0,000000 

Tratamento 1009,500 1 1009,500 2101,31 0,000000 

Ns 1546,709 4 386,677 804,88 0,000000 

Tratamento*Ns 248,539 4 62,135 129,34 0,000000 

Error 9,608 20 0,480 
  

 

APÊNDICE D.2.15. Teste ANOVA fatorial para antocianinas monoméricas em relação ao 

tratamento de extrusão 

Fonte de  

variação SS GL MS F p 

Intercept 9036,392 1 9036,392 46164,22 0,00 

Tratamento 4996,984 4 1249,246 6382,02 0,00 

Ns 1043,717 1 1043,717 5332,04 0,00 

Tratamento*Ns 665,925 4 166,481 850,50 0,00 

Error 3,915 20 0,196 
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APÊNDICE E- Médias e Desvio-Padrão 

 

APÊNDICE E.3.1. Média dos dados experimentais de IE, VE, L, a*, b*, C*, hue e dureza dos extrusados em diferentes proporções de CP em 

substituição aos GQA. 

Nivel de Substituição IE VE L a* b* c* hue Dureza 

0 3,75a±0,036 14,94a±0,18 78,57a±0,49 7,11c±0,19 19,30f±0,68 21,47f±0,46 70,12c±0,08 103,32a±1,18 

2 3,86a±0,038 13,77a±1,21 72,72c±0,77 5,60e±0,08 39,49e±0,35 40,21e±1 81,99a±0,31 54,44e±1,15 

4 3,39b±0,066 10,62b±0,35 74,17b±0,38 6,34d±0,28 47,74d±0,17 48,16d±0,19 82,42a±0,32 81,11d±1,29 

6 3,30b±0,035 9,87b±0,35 72,27c±0,18 7,36c±0,17 51,91c±0,25 52,42c±0,22 81,92a±0,22 96,48b±4,30 

8 3,39b±0,050 10,37b±0,69 72,91c±0,08 8,83b±0,085 55,53b±0,24 56,23b±0,23 80,95b±0,11 81,48d±2,93 

10 3,34b±0,040 9,99b±0,31 72,36c±0,13 9,5a±0,42 58,78a±0,93 59,55a±0,97 80,82b±0,31 104,33a±1,82 

Comercial - 7,78 81,69 6,66 50,29 50,73 82,45 77,37 

Médias seguidas de desvio-padrão; Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tuckey a 5% de 

probabilidade de erro; IE= índice de expansão; VE=volume específico (mL g
-1

); L: luminosidade; a*: croma a; b*: croma b; C*: cromaticidade; hue: 

ângulo hue (Graus); Dureza (N). 
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APÊNDICE F- Análise de Variância (ANOVA) 

 

APÊNDICE F.3.1. Análise de variância e fatores de regressão para índice de expansão dos 

extrusados 

 

SQ GL QM F p 

intercept 81,01091 1 81,01091 3873,892 0,000000 

ns 0,53606 1 0,53606 25,634 0,000115 

Error 0,33459 16 0,02091 
  

 

APÊNDICE F.3.2. Análise de variância e fatores de regressão para volume específico dos 

extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 849,4780 1 849,4780 1345,791 0,000000 

ns 29,5470 1 29,5470 46,810 0,000006 

ns^2 12,2805 1 12,2805 19,456 0,000506 

Error 9,4682 15 0,6312     

 

APÊNDICE F.3.3. Análise de variância e fatores de regressão para dureza dos extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 30074,40 1 30074,40 171,0899 0,000000 

ns 1576,09 1 1576,09 8,9662 0,009659 

ns^2 1272,79 1 1272,79 7,2408 0,017568 

ns^3 894,86 1 894,86 5,0908 0,040571 

Error 2460,94 14 175,78     

 

APÊNDICE F.3.4. Análise de variância e fatores de regressão para luminosidade dos 

extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 19112,95 1 19112,95 17407,36 0,000000 

ns 31,32 1 31,32 28,52 0,000104 

ns^2 15,34 1 15,34 13,97 0,002206 

ns^3 10,27 1 10,27 9,35 0,008508 

Error 15,37 14 1,10     

 

APÊNDICE F.3.5. Análise de variância e fatores de regressão para croma a dos extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 156,2926 1 156,2926 2432,862 0,000000 

ns 5,0088 1 5,0088 77,968 0,000000 

ns^2 5,4299 1 5,4299 84,522 0,000000 

ns^3 3,6392 1 3,6392 56,648 0,000003 

Error 0,8994 14 0,0642     
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APÊNDICE F.3.6. Análise de variância e fatores de regressão para croma b* dos 

extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 1685,190 1 1685,190 287,8618 0,000000 

ns 1103,557 1 1103,557 188,5080 0,000000 

ns^2 380,513 1 380,513 64,9987 0,000001 

Error 87,812 15 5,854     

 

APÊNDICE F.3.7. Análise de variância e fatores de regressão para croma C dos extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 1474,456 1 1474,456 2051,313 0,000000 

ns 440,798 1 440,798 613,253 0,000000 

ns^2 117,766 1 117,766 163,840 0,000000 

ns^3 62,511 1 62,511 86,968 0,000000 

Error 10,063 14 0,719     

 

APÊNDICE F.3.8. Análise de variância e fatores de regressão para ângulo hue dos 

extrusados 

  SQ GL QM F p 

intercept 15523,07 1 15523,07 19403,12 0,000000 

ns 192,49 1 192,49 240,60 0,000000 

ns^2 102,49 1 102,49 128,11 0,000000 

ns^3 65,60 1 65,60 81,99 0,000000 

Error 11,20 14 0,80     
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ANEXOS 
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Anexo A- Fichas de Avaliação Sensorial  

 

Anexo A.1. Ficha de aceitação sensorial 

 

 

Ficha de avaliação sensorial com escala hedônica de nove pontos 

 

Nome: ______________        

Idade: _____________   Data: ___/___/___ 

 

Sexo:   Feminino  (   ) 

            Masculino (   ) 

 

Você está recebendo amostras. Na escala, indique o quanto você gostou ou desgostou dos 

atributos relacionados no quadro abaixo. 

 

9-Gostei muitíssimo 

8- Gostei muito 

7- Gostei moderadamente 

6-Gostei ligeiramente 

5- nem gostei/nem 

desgostei 

4- desgostei ligeiramente 

3- Desgostei moderadamente 

2- Desgostei muito 

1-Desgostei muitíssimo 

 

 

 

 

 

 

 

Código Aparência Cor Aroma Sabor Crocância 
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Anexo A.2. Ficha de aceitação sensorial 

 

 

Ficha de avaliação sensorial com escala hedônica de 5 pontos 

 

Nome:______________        

 Idade: _____________   Data: ___/___/___ 

 

Sexo:   Feminino  (   ) 

            Masculino (  ) 

 

 

Com base em sua opinião, indique na escala abaixo sua atitude se você encontrasse este 

produto à venda. 

Se eu encontrasse este produto a venda eu: 

 

5-Certamente compraria 

4-Possivelmente compraria 

3-Talvez comprasse/talvez não comprasse 

2-Possivelmente não compraria 

1-Certamente não compraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nota 
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Anexo A.3: Termo de consentimento- Análise Sensorial (FCA) 

 

Universidade Federal de Goiás 

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Convite a participação na Análise Sensorial 

 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Cereais matinais e 

snacks obtidos a partir de quirera de arroz e polpa de açaí liofilizada ou cúrcuma em pó” sob 

minha responsabilidade e do orientador Professor Manoel Soares Soares Junior cujo (s) 

objetivo (s) é (são) elaborar cereais matinais e snacks obtidos a partir de quirera de arroz e 

polpa de açaí liofilizada ou cúrcuma em pó com boa aceitação sensorial, visando o 

aproveitamento de resíduos do arroz, bem como a possibilidade de diversificação e de 

ampliação de novos produtos no mercado de extrusados. 

 Para avaliação das características sensoriais dos cereais e snacks serão realizados 

testes de aceitação e intenção de compra. Os riscos que podem estar associados a essa análise 

são os de alergia a qualquer um de seus ingredientes: arroz, cúrcuma e açaí. Não contém 

glúten. Caso ocorra alguma reação adversa após o consumo do produto, o pesquisador 

responsável assumirá todos os danos provocados à saúde do indivíduo e tomará as 

providências necessárias, inclusive o encaminhamento para atendimento médico e este será 

feito através do acionamento da equipe de primeiros socorros especializada, o SAMU pelo 

telefone 192. O (a) senhor (a) terá direito de pleitear indenização em caso de danos 

decorrentes de sua participação na pesquisa.  

Ao participar desta pesquisa o (a) senhor (a) colaborará para o melhor conhecimento 

dos atributos sensoriais deste produto e para o maior aproveitamento industrial resíduos de 

arroz na forma de subprodutos. O (a) senhor (a) não terá nenhuma despesa para participar da 

pesquisa bem como nada será pago por sua participação.  

É garantido o sigilo das informações assegurando sua privacidade quanto aos dados 

confidenciais na pesquisa. O resultado da avaliação dos provadores será de uso exclusivo 

nesta pesquisa e de acesso restrito aos pesquisadores. 
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No curso da pesquisa você tem os seguintes direitos: 

 

a) garantia de esclarecimento e resposta a qualquer pergunta;  

b) liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento, mesmo que seu pai ou 

responsável tenha consentido sua participação, sem prejuízo para si ou para seu tratamento (se 

for o caso);  

c) garantia de que caso haja algum dano a sua pessoa, os prejuízos serão assumidos 

pelos pesquisadores ou pela instituição responsável inclusive acompanhamento médico e 

hospitalar (se for o caso). 

 

Caso haja gastos adicionais, os mesmos serão absorvidos pelo pesquisador. Nos 

casos de dúvidas você deverá falar com seu responsável, para que ele procure os 

pesquisadores, a fim de resolver seu problema (Pesquisadora: Aryane Ribeiro Oliveira, 

Avenida São Jorge, s/ nº, Q24, L24, bairro São Judas Tadeu, telefone (62)8115-18190). 

 

 

ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

Eu ______________________, portador do Rg ______________após ter recebido 

todos os esclarecimentos e assinado o TCLE, confirmo que o (a) menor recebeu todos os 

esclarecimentos necessários, e concorda em participar desta pesquisa. Desta forma, assino 

este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob 

meu poder e outra em poder do pesquisador.  

Local/ data: 

Assinatura do responsável: _______________ 

Assinatura do pesquisador: _______________ 
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ANEXO A.4: Comprovante aprovação do projeto pelo comitê de ética 

 


