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RESUMO 

 

 

O Brasil é um dos maiores produtores mundial de arroz. No processo de 

beneficiamento são gerados grãos quebrados aproveitados na alimentação humana e quirera 

que é destinada a outros fins e poderia ser melhor utilizada na forma de farinha modificada 

(FM), por sua composição centesimal, semelhante a do arroz polido. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar as melhores condições de fermentação e desenvolver uma farinha modificada com 

capacidade de expansão, assim como caracterizar física, química e microbiologicamente a 

farinha obtida. Na primeira parte do experimento foram realizados 12 ensaios, com diferentes 

concentrações de inóculo de polvilho azedo e em diferentes tempos de fermentação. Foram 

realizadas análise de pH, acidez, expansão e perfil viscoamilográfico. Os resultados indicam 

que o pH, foi influenciado pelo tempo de fermentação, mas não pela concentração de inóculo 

em todos os ensaios. A acidez foi influenciada pelas duas variáveis. A expansão ao forno não 

foi influenciada pelo efeito do tempo de fermentação em relação à concentração em quase 

todos os ensaios, somente o tratamento com 2g 100g
-1 

de inóculo e tempo de fermentação de 

48 horas apresentou modelo de tendência significativo, R
2 

de 83,3%. Foram encontradas, 

diferenças significativas do perfil viscoamilográfico em relação à farinha controle FC (farinha 

controle sem fermentação), e entre alguns tratamentos. Na segunda parte, a FM com a melhor 

condição de expansão foi comparada física e quimicamente com a FC. Observou-se aumento 

significativo da acidez, pH e expansão na FM em relação a controle. As umidades ficaram 

dentro dos limites estabelecidos pela legislação Brasileira. O índice de absorção de água 

(IAA) não diferiu significativamente entre as farinhas, ocorrendo aumento de 155% no índice 

de solubilidade em água (ISA) da FM em relação à FC. A FM teve perda significativa de 

proteínas e cinzas e alteração no perfil mineral. A fermentação ocasionou aumento do teor de 

amilose. Na microscopia eletrônica de varredura, observou-se alterações na estrutura e 

superfície dos grânulos de amido da FM. Sob o ponto de vista microbiológico, a FM pode ser 

considerada segura para alimentação humana, com vida mínima de prateleira de 90 dias. 

Ficando dentro dos limites de segurança estabelecidos pela legislação. Conclui-se dessa forma 

que a FM pode ser uma nova alternativa para produção de produtos de panificação com 

características de expansão diferenciada. 

 

Palavras-chave: Quirera, Oryza sativa, subproduto, fermentação, expansão, oxidação. 
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UTILIZATION OF BY-PRODUCT OF RICE MILLING: DEVELOPMENT OF 

MODIFIED FLOUR AS AN ALTERNATIVE TO THE BAKERY INDUSTRY 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is one of the largest rice producers in the world. The aim of this study   was evaluate 

the best conditions of fermentation and development of modified rice flour with oven 

expansion property, as well as to describe its physical, chemical and microbiological 

characteristics. In the first part of this study, 12 samples, of broken rice granules, were 

fermented with different concentrations of sour cassava starch inoculum in different periods 

of time. The analysis evaluated the pH, acidity, expansion and paste properties. The results 

showed that pH was influenced by the period of fermentation, but not by the concentration of 

inoculum in all samples at the same period of time. The acidity was influenced by both 

variables. The expansion was not influenced by the period of fermentation related with 

concentration, in almost all samples. Only the sample with 2g 100g
-1

 of inoculum and 48 

hours period of fermentation revealed a significant tendency model, R
2
 83,3%. There were 

also relevant differences in the paste properties profile in relation to the control flour (CF) 

(with no fermentation), in some samples. At the second part of the research, the MF with the 

best oven expansion capability was compared physically and chemically with the CF. There 

has been significant rise in acidity, pH and expansion in the MF in relation to CF. The 

humidity was kept in the limits established by the Brazilian legislation. The swelling power 

did not vary significantly among the samples, increase of 155% in WSI was observed on MF 

in relation to CF. The MF had significant loss of protein and ashes and alterations in the 

mineral profile. Fermentation caused a rise of amylose content. The electronic microscope 

scan revealed alterations in the structure and surface of the starch granules of MF. In 

microbiological terms, MF can be considered safe for human consume, with minimum shelf 

life of 90 days. According with the limits established by Brazilian legislation, it is safe for 

human consume. As a conclusion, MF can be a new alternative for the bakery industry 

products with expansion properties differentiated physical and chemical characteristics. 

 

Key words: broken rice granules, Oryza sativa, by-product, fermentation, expansion, solar 

oxidation. 
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 INTRODUÇÃO 1

 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma das mais importantes culturas e um dos alimentos 

mais antigos produzidos pelo homem.  Seu cultivo é a principal atividade, fonte de renda e 

emprego de muitos povos em todo o mundo, o que lhe confere grande importância 

econômica. O Brasil é um dos maiores produtores deste cereal, ocupando a nona posição 

mundial, segundo a Food And Agriculture Organization (FAO, 2009).  

É uma das fontes de energia mais importante no continente asiático, na África e nas 

Américas. Seu potencial energético é responsável pelo fornecimento diário de carboidratos da 

dieta básica de mais de 20% da população mundial, o que o torna um alimento, 

potencialmente capaz de combater a fome (FAO, 2004). 

 Segundo levantamento realizado por Kennedy, Burlingame e Nguyen (2002), o 

consumo do arroz fornece 14% dos carboidratos, 10% das proteínas e 0,8% de lipídios da 

dieta da população brasileira. No Brasil o arroz é consumido sob forma de grãos inteiros, 

preferencialmente, o grão polido, parboilizado polido e integral (CASTRO et al., 1999). 

 Durante o processo de beneficiamento do arroz são gerados grãos quebrados, dos 

quais, apenas cerca de 10% são aproveitados para o consumo humano, o subproduto restante, 

a quirera, é em sua maior parte destinado para a alimentação animal, para a indústria 

cervejeira, para adubos, etc. Este fato representa um sério problema econômico, no que diz 

respeito à indústria arrozeira, uma vez que, o valor da quirera, representa a quinta parte do 

valor comercial daquele obtido na comercialização do grão inteiro (LOPES, 1989; CASTRO 

et al., 1999).  Esta desvalorização comercial acontece em virtude das características físicas da 

quirera de arroz e não, necessariamente, nutricionais, uma vez que a quirera é um produto de 

alta qualidade, que possui níveis proteicos e de energia metabolizável, além de ser rica em 

amido, que lhe confere importância nutricional e tecnológica. Sua composição centesimal é 

muito similar à composição do arroz polido, pode, portanto, ser explorada de forma mais 

eficiente e racional na indústria de alimentos (WALTER; MARCHEZAN; AVILA, 2008; 

TACO, 2011; ASCHERI; PEREIRA; SILVA, 2007).   

Dentre as alternativas para agregar valor à quirera de arroz e minimizar as perdas 

econômicas da indústria arrozeira, a produção de farinha modificada de quirera de arroz seria 

uma alternativa interessante (CARVALHO; VIEIRA, 1999). Tal produto pode apresentar 

características de expansão semelhantes a do polvilho azedo, para utilização na indústria da 

panificação, pois o amido do arroz e da quirera é fino, não alergênico, branco, com sabor 
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suave e, podendo, portanto, ser empregado na panificação (CARVALHO; BASSINELO, 

2006). 

Neste contexto, justifica-se este trabalho pois, a metodologia utilizada para obtenção 

da farinha de quirera modificada, apresentada é de fácil obtenção, sendo, uma importante 

alternativa, tanto para o pequeno produtor, quanto para as grandes indústrias de 

beneficiamento de arroz. O aproveitamento integral deste subproduto para a utilização na 

alimentação humana, representa uma alternativa sustentável do ponto de vista social e 

econômico.   
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 REVISÃO DA LITERATURA 2

 

 

 ARROZ  2.1

 

 Histórico 2.1.1

O arroz é um dos alimentos mais antigos produzidos pelo homem. Evidências sugerem 

que, desde 3000 a.C. já era cultivado na China, onde durante a dinastia de Zhou (século XI), o 

grão tornou-se um tributo e estava na mesa de imperadores e nobres (ZHAI et al., 2001). O 

Brasil foi o primeiro país a cultivar o arroz no continente americano. Para os Tupis o arroz era 

conhecido como milho branco (abati-uapé), e era cultivado por eles em áreas alagadas, antes 

mesmo da chegada dos portugueses. Os integrantes da expedição de Pedro Álvares Cabral, 

após uma peregrinação por cerca de 5 km em solo brasileiro, traziam consigo amostras de 

arroz, que confirmavam os registros de Américo Vespúcio, fazendo referência a este cereal em 

grandes áreas alagadas do Amazonas. O cultivo do arroz no Brasil, de forma organizada e 

racional, aconteceu em meados do século XVIII e, desde então, até a metade do século XIX, o 

país foi um grande exportador de arroz (ARAÚJO et al., 2007). Hoje, apesar de ser o maior 

produtor de arroz da América Latina, o Brasil é, também, o maior importador deste produto 

(USDA, 2011a). 

 

 Produção 2.1.2

Com a aproximação do final da colheita (safra 2010/2011), é possível mensurar a 

produção nacional de arroz em 13.731,2 mil toneladas, 17,8% maior que a safra 2009/10 

(11.660,9 mil toneladas). Registrando bons índices de produtividade média em comparação às 

safras anteriores, a área de plantio em 2011, aumentou 4,1%, devendo chegar a 2,88 milhões 

de hectares (CONAB, 2011). O Brasil é o principal produtor de arroz fora do continente 

asiático, ocupando a 9° posição mundial no último levantamento da FAO (2009). Projeções do 

USDA, 2011a (United States Departament of Agriculture) para a safra apontam para um 

crescimento na produção mundial de 2,7 %, nos próximos dez anos (2011/2020). Mas, mesmo 

com vários países batendo recordes de produção, nos últimos anos este aumento não tem sido 

suficiente para compensar o crescimento do consumo de arroz em nível mundial. No Brasil, 

de janeiro a abril deste ano, as exportações cresceram 98,2% em comparação ao 1º 

quadrimestre de 2010 e a importação teve queda no mesmo período, de 21,15%, totalizando 

pouco mais de 226 mil toneladas entre janeiro e abril de 2011 (CEPEA, 2011).  
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O crescente consumo do arroz, aliado a suas características nutricionais e propriedades 

funcionais como a capacidade de carrear flavor suave e hipoalergenicidade, o fazem um grão 

desejável para ser usado em produtos enriquecidos, demostrando sua importância global como 

fonte alimentar (BRYANT et al., 2001). 

 

 Consumo 2.1.3

No Brasil, o arroz é consumido preferencialmente em forma de grãos inteiros, nas 

formas, branco polido, parboilizado polido e integral. O arroz integral, ou seja, aquele do 

qual, no beneficiamento, é retirada apenas a casca, apesar de mais rico em nutrientes que o 

arroz polido, é pouco consumido. Apenas uma pequena quantidade de arroz é consumida 

como ingrediente em produtos processados. Contudo, é um cereal muito versátil, podendo, 

ainda, ter seu uso ampliado, se utilizado, na forma de cereais matinais, de macarrão, de 

biscoitos, de pães, de snacks, de farinhas, de pastas, de sorvetes, de doces e de bebidas. É uma 

excelente fonte de energia, devido à alta concentração de amido, fornecendo, ainda, proteínas, 

vitaminas e minerais, e contém baixo teor de lipídios (PEREIRA, 2002).  

O arroz é uma das fontes de energia alimentar mais importante no continente asiático,  

na África e nas Américas. Seu potencial energético é responsável pelo fornecimento diário de 

mais de 27% das necessidades diárias de carboidratos e 20% do aporte de proteína e 3% de 

lipídios da dieta da população de países em desenvolvimento, o que o torna, um alimento, 

potencialmente capaz de combater a fome (KENNEDY; BURLINGAME; NGUYEN, 2002),.  

Muitos pratos preparados com arroz fazem parte da culinária brasileira, porém o arroz 

com feijão é, sem duvida, o mais popular (FAO, 2004). Juntamente com o milho e o feijão, 

constitui a base da alimentação de grande parte da população em nosso país (PEREIRA, 

2002).  

 

 Morfologia 2.1.4

Botanicamente, o grão de arroz é um fruto - semente, denominado cariopse, protegido 

por uma camada protetora que constitui a casca (Figura 1). A casca representa cerca de 20% 

do grão e é constituída por duas glumelas, lema e pálea, que são removidas durante o 

beneficiamento. A cariopse é constituída de várias camadas, película ou pericarpo, camada 

localizada imediatamente abaixo da casca, seguido do tegumento e da camada de aleurona e 

representam 5 a 8% do arroz integral; o endosperma (89-94% do arroz integral) é composto, 

basicamente, por células ricas em grânulos de amido (3 a 9 µm de diâmetro) com alguns 

corpos proteicos, localizados em pequenas bolsas e forma a maior parte do grão. O gérmen  
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(2-3% do arroz integral) está localizado ao lado e na base do grão. No gérmen e na película do 

grão de arroz concentram-se as vitaminas e sais minerais, retirados no beneficiamento, assim 

como o farelo (ARAÚJO et al., 2007; JULIANO; BECHTEL, 1985).  

 

 

 

Figura 1. Estrutura do grão de arroz.  

   Fonte: International Rice Research Institute, IRRI (2011). 

 

 Beneficiamento 2.1.5

As principais etapas do beneficiamento do arroz compreendem o descascamento do 

grão (a casca representa cerca de 20 à 22 % de seu peso total), a brunição e o polimento. O 

grão integral (como é classificado após a fase de descascamento) passa para as etapas de 

brunição e polimento (em que são retirados, parcial ou totalmente, o embrião e a maior parte 

da película que recobre o grão). Dessa etapa, resulta o farelo, representando, 

aproximadamente, 8% do volume do produto em casca ou 10% do produto descascado. Em 

seguida, ocorre a etapa de separação das frações de grãos quebrados (14%) e inteiros (58%), 

sendo classificados os grãos quebrados em grandes, médios e quirera  (CASTRO et al., 1999). 

O rendimento do grão é expresso como a porcentagem de grãos inteiros em relação ao 

grão com casca e seu valor comercial é determinado por esta relação. Os grãos quebrados 

representam 1/5 do valor comercial dos grãos inteiros (CASTRO et al., 1999). Na Figura 2 

estão apresentados os produtos e subprodutos gerados durante o beneficiamento. 
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Considera-se grão quebrado a parte de arroz que ficar retido na peneira de 1,75 

milímetros de diâmetro e que apresentar comprimento inferior a três quartas partes do 

comprimento mínimo da classe a que pertence (BRASIL, 1988). A quirera é a parte que vaza 

na peneira, sendo formada por fragmentos dos grãos, que se rompem durante o processo de 

beneficiamento. São decorrentes do efeito da aplicação de força mecânica externa aos grãos, 

que provoca sua divisão em pequenos pedaços. Podem ser ainda, resultantes de grãos 

fissurados, portadores de pequenas trincas, decorrentes de ação mecânica interna, originada 

por condições externas não mecânicas, durante o descasque (LOPES, 1989).  

Segundo Castro et al. (1999), além do manejo dos equipamentos, a quebra do grão no 

beneficiamento pode ocorrer por razões inerentes ao próprio grão, que podem conter 

problemas (gessados, mal formados ou danificados), sendo, consequentemente, mais sensível 

a fragmentação, durante o descascamento e o polimento.  A secagem do grão antes de ser 

submetido ao beneficiamento é outro fator que, também, pode contribuir para a quebra.  

Os grãos quebrados são ainda, o resultado do estresse e pressão ocasionado no interior 

do grão devido à absorção de umidade, resultando na formação de fissuras e rachaduras e 

eventual quebra dos grãos durante o beneficiamento. A quantidade de grãos quebrados é 

influenciada pela umidade relativa, temperatura do ar e o conteúdo de umidade do grão 

durante sua secagem (WANG et al., 2002).  

Casca (20 kg) 

Arroz em casca (100 kg) 

Arroz integral (80 kg) 

Arroz brunido (72 kg) Farelo (8 kg) 

Arroz inteiro (58 kg) Arroz quebrado (14 kg) 

Quebrados grandes (6 kg) Quirera (3 kg) Quebrados médios (5 kg) 

Figura 2. Quantidades  aproximadas do rendimento de arroz e de seus produtos e subprodutos, durante o     

beneficiamento.  

                 Fonte: Castro et al., 1999. 
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A quirera é rejeitada pelo mercado consumidor e, em sua maior parte, é destinada para 

alimentação animal, para indústria cervejeira, para a produção de adubo entre outros. (SHIH 

et al., 1999). Seu baixo valor comercial representa um sério problema para a indústria de 

beneficiamento, assim como para as pequenas cooperativas. 

A composição centesimal da quirera de arroz é muito similar à composição do arroz 

branco polido (Tabela 1), representando uma fonte rica de amido, podendo ser explorada mais 

eficientemente pela indústria arrozeira (ASCHERI; PEREIRA; SILVA, 2007; COFFMAN; 

JULIANO, 1987).  

 

Tabela 1. Comparação entre a composição centesimal da farinha de quirera de arroz e do arroz polido, expressos 

em g 100g
-1

 

Composição em g 100g 
-1 

            Arroz polido* Farinha de quirera** 

Umidade                    13,2             12,44 

Lipídeos 0,3               0,69 

Proteína bruta                     7,2               7,3 

Carboidratos totais                   78,9             79,08 

Cinzas 0,4 0,47 

Fibra alimentar                     1,7 1,57  

Energia (kcal/100 g) 358            351,8 
Fonte : * TACO, 2011; ** ASCHERI, PEREIRA e SILVA, 2007.  

              

 

Segundo ROSTAGNO (2005), a quirera é um produto de alta qualidade que possui 

níveis proteicos e de energia metabolizável, semelhantes aos do milho, com níveis de lisina e 

de metionina levemente superior a este grão, além de ser rica em amido, o qual confere 

importância nutricional e tecnológica. Portanto, a quirera apresenta boa constituição em 

amido e poderia ser mais bem utilizada, na forma de farinha, na elaboração de alimentos 

processados como pães, biscoitos, extratos simples e compostos com polpa de frutas, bebidas 

fermentadas, sobremesas e outros. 

Entre as alternativas para agregar valor à quirera de arroz e minimizar as perdas 

econômicas da indústria arrozeira, a produção de farinhas de quirera modificada seria 

indicada (CARVALHO; VIEIRA, 1999), dado as características do amido do arroz e da 

quirera que é fino, não alergênico, branco, com sabor suave e, por isso, pode ser empregado 

em panificação e doceria (CARVALHO; BASSINELLO, 2006).  
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 AMIDO  2.2

 

A legislação Brasileira define amidos como  os produtos amiláceos extraídos de partes 

comestíveis de cereais, tubérculos, raízes ou rizomas (BRASIL, 2005). O amido e representa 

uma importante reserva química de energia, com inúmeras propriedades funcionais. O 

conhecimento de suas características químicas constitui uma importante ferramenta para a 

indústria de alimentos, o amido de cereais representa cerca de 70 à 80% das calorias 

consumidas pelo homem (FRANCO et al., 2001). No trigo, ele compõe, aproximadamente, 

57% do grão ou 70% do endosperma, no qual se apresenta sob a forma de um pó composto de 

grãos de tamanhos diferentes (de 11 a 14 milésimos de mm de diâmetro), devido a sua 

diversidade ambiental e biológica.  Para que, uma espécie vegetal seja considerada fonte de 

amido, é necessário que esta possua uma quantidade considerável, deste carboidrato, ser de 

fácil extração e de interesse econômico (AMANTE, 1986).  

Estruturalmente, o amido é um polímero de elevado peso molecular, composto por 

cadeias de amilose e amilopectina. A amilose é uma molécula formada por unidades de D – 

glicose, unidas por ligações  α-1,4, originando uma cadeia linear. Alguns autores (BULÉON 

et al. 1998; JULIANO, 1992) destacam a existência nos grânulos de amidos, de moléculas de 

amilose, que apresentam cadeia estritamente lineares e algumas ramificações. Estas 

ramificações, segundo Juliano (1992), podem ser consideradas como o terceiro elemento do 

amido. A amilopectina é uma molécula altamente ramificada, formada por unidades de D- 

glicose unidas em α-1,4 e com 5 à 6% de ligações α- 1,6. Possui um dos maiores pesos 

moleculares relativos, consistindo de uma cadeia principal que carrega o grupo redutor, e 

numerosas cadeias ramificadas. As proporções de amilose e amilopectina no grânulo de amido 

diferem entre genótipos, variedades de uma mesma espécie e, mesmo numa mesma variedade, 

de acordo com o grau de maturação da planta (ELIASSON, 2004; TESTER; KARKALAS; 

QI, 2004). 

As propriedades  de pasta dos diferentes grânulos de amido, gelatinização, temperatura 

de pasta e retrogradação dependem de como a amilose e amilopectina estão estruturadas no 

grânulo, ou seja, do tamanho molecular, do numero de ramificações e do comprimento das 

cadeias. O comprimento da cadeia de amilose está relacionado com a tendência a 

retrogradação (SHAO et al., 2006). A amilopectina representa um papel dominante nas 

propriedades do amido, uma vez que sua estrutura semi-cristalina é constituída por cadeias 

ramificadas de amilopectina, que implicam na capacidade de absorção e inchamento do grão 

(SRICHUWONG et al., 2005). 
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Os grânulos de amido, mesmo originados da mesma fonte, possuem formas mistas, 

esféricas, angulares ou recortadas. Os grânulos do arroz, estão entre os menores grânulos de 

amido. As camadas mais densas estão dispostas, alternadamente com as regiões amorfas, 

menos densas, e contém grande parte das lamelas cristalinas (Figura 3). As moléculas de 

amido são arranjadas radialmente (Figura 4). No centro da cruz (birrefringência) encontra-se o 

hilo, onde é originado o crescimento do grânulo (DAMODARAN, 2010). 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organização das regiões amorfas e cristalinas do amido 

   Fonte: LSBU (2011). 
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                          Figura 4. Representação esquemática do grânulo de amido 

                                           Fonte: LINEBACK (1986) apud MATSUGMA (2006) 

 

Os amidos contêm ainda, pequena quantidade de cinzas, lipídios e proteínas. Apenas 

os amidos de cereais, possuem lipídios endógenos nos grânulos, e são eles, ácidos graxos 

livres e lisofosfolipídios, que  variam entre os diferentes cereais (DAMODARAN, 2010). 

O amido é insolúvel em água fria, álcool e éter, entretanto, quando aquecido a uma 

temperatura entre 55 e 70ºC, os grânulos de amido incham e se aglutinam, formando uma 

massa gomosa. Três gramas de amido absorvem, aproximadamente, um grama de água fria, 

com pequeno aumento dos grânulos. Quando aquecido, ocorre um grande aumento de água 

absorvida e o consequente aumento de volume dos grânulos. Suas propriedades são 

fundamentais ao processo de panificação. Quando adicionado em teor apropriado de diluição 

do glúten, fornece superfície desejada às ligações da rede proteica. Serve como substrato para 

ação de enzimas, responsáveis pela produção de açúcares diretamente fermentescíveis e 

proporciona flexibilidade para o crescimento do produto final. Após o amido ser gelatinizado 

e resfriado, cristaliza-se, formando uma estrutura rígida que confere sustentação ao produto 

acabado (BOBBIO; BOBBIO, 1992). 

 A alfa-amilase ataca longas cadeias do amido, convertendo-as à cadeias menores que, 

por sua vez, são substratos para a beta-amilase, que as transformarão em maltose, originando, 

então, pela ação da maltase, moléculas de glicose, que servirão de alimento para o fermento. 

Os grânulos de amido danificados são mais facilmente atacados pelas enzimas, o que acelera 

o processo de produção de açúcares disponíveis às leveduras. O teor de amido danificado 

influencia diretamente a capacidade e a velocidade de absorção de água pela farinha, o 
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fornecimento de açúcares para a fermentação e a conservação do produto final (BOBBIO; 

BOBBIO, 1992). 

Segundo Yeh (2004), existem três métodos utilizados na preparação de farinha de 

arroz (úmido, semi-seco e seco). Em geral as farinhas de arroz produzidas na Ásia utilizam o 

processo de wet-milled, onde o arroz é macerado, moído, e seco. A quantidade de amido 

danificado, liberada na moagem a seco, faz com que grande quantidade de proteína 

permaneça nos grãos (ANOCHA; ONANONG, 2006). 

Singh e Eckhoff (1998), em revisão sobre metodologias de extração de amido utilizada 

em escala piloto e em laboratórios, a extração de amido de cereais é dificultada pela presença 

de proteínas e de gordura. As metodologias existentes para a extração do amido propõem a 

maceração do grão inteiro polido em água ou solução de água-ácido lático (método mais 

rápido), seguido da moagem dos grãos inchados e amolecidos, para evitar a fermentação, é 

acrescido metabisulfito de sódio à solução. 

 

 

 FERMENTAÇÃO 2.3

 

A fermentação dos alimentos é um processo que utiliza o crescimento controlado de 

micro-organismos selecionados, capazes de modificar sua textura, sabor e aroma como, 

também, suas propriedades nutricionais. A literatura cita um vasto número de bebidas e 

alimentos fermentados, muitos dos quais, preparados a partir de matéria prima amilácea, 

como o arroz, o milho e as raízes (DIJIEN, 1982; FELLOWS, 2006). 

Os alimentos fermentados são substratos invadidos por um grande crescimento de 

micro-organismos não nocivos, produtores de enzimas, particularmente amilases, proteases,  

lipases, que hidrolisam os polissacarídeos, proteínas e lipídios respectivamente, dos quais são 

derivados produtos com sabor, aroma e texturas agradáveis para o consumo humano. No 

processamento de alimentos, a fermentação representa pelo menos cinco importantes papéis: 

enriquecimento da dieta humana, por meio do desenvolvimento de uma grande diversidade de 

sabores, aromas e texturas; preservação de uma grande quantidade de produtos, pela ação de 

bactérias ácido láticas,  alcóolicas,  ácido acética, fermentação alcalina; enriquecimento de 

substratos biologicamente com vitaminas, proteínas, aminoácidos essenciais e ácidos graxos; 

perda da toxidade durante a fermentação e a redução do tempo de cozimento, e, consequente 

diminuição da energia requerida (STEINKRAUS, 2002).  
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O termo “fermentação”, utilizando uma definição rigorosamente química, é aplicado 

para descrever processos estritamente anaeróbicos, no entanto, o entendimento geral é o de 

que a fermentação abrange processos aeróbicos e anaeróbicos da quebra de carboidratos 

(CAPLICE; FITZGERALD, 1999).  

Muitos alimentos fermentados dependem das bactérias ácido-láticas para mediar o 

processo fermentativo. As bactérias ácido-láticas constituem um grupo de diversos micro- 

organismos, amplamente distribuídos na natureza, associados a plantas, mingaus, silagens, 

carnes e laticínios, as quais são agrupadas em homofermentativas ou heterofermentativas, de 

acordo com o produto final da sua fermentação. Os produtos finais do catabolismo dos 

carboidratos pelas bactérias, geralmente ácidos, álcoois e dióxido de carbono que, além de 

contribuírem para a conservação, conferem sabor, aroma e textura, proporcionando 

características únicas para o produto (CAPLICE; FITZGERALD, 1999). 

Os micro-organismos mais frequentemente usados na fermentação, são as bactérias 

ácido láticas (BAL) e as leveduras. As BAL, são responsáveis pela produção de muitas 

bebidas alcóolicas, produtos panificados, entre outros (ROSS et al., 2002).  

Alimentos fermentados fazem parte da dieta em muitos países do mundo, 

especialmente no Sudoeste e Leste Asiático, e parte da África.  O produto final é, muitas 

vezes, uma importante contribuição do consumo diário de proteínas, calorias e algumas 

vitaminas destes povos, outras vezes são consumidos, apenas, como condimento, como o 

molho de peixe, ostras, soja entre outros (VEEN; STEINKRAUS, 1970). 

 A fermentação do arroz branco polido (Indica) é um processo tradicional, 

amplamente utilizado na China e no Sul da Ásia, com o objetivo de melhorar a textura de 

macarrões, como Mifen na China, Khanoon Jeen na Tailândia, Morringar em Miamar, Kha 

Pen no Laos e Bhan Da no Vietnam. Os grãos são fermentados e depois extrusados no 

formato de macarrão. A produção é sempre pequena e artesanal (LU et al., 2008). Segundo Lu 

et al. (2005), o arroz polido é coberto por uma fina camada de água, fermentado naturalmente 

por 3 a 6 dias, a temperatura ambiente que pode variar de acordo com a estação do ano (10 – 

30°C), triturado (wet milled), e submetido a outros tratamentos, para a fabricação da massa de 

macarrão.  

 A fermentação espontânea sem a utilização de inóculo tem sido utilizada na  

conservação a milênios de alimentos por meio de tentativa e erro. Este processo continua  a 

ser utilizado em pequena escala na maioria dos países em desenvolvimento e mesmo em 

processos industriais como por exemplo o chucrute (sauerkraut), que ainda hoje é produzido 

por fermentação espontânea (HOLZAPFEL, 2002) Segundo o autor, a fermentação natural 
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tipicamente resulta da atividade competitiva de vários micro-organismos contaminantes. Os 

que melhor se adaptarem ao substrato e as condições ambientais, dominam o processo. 

Geralmente, as bactérias dominam o primeiro estágio, seguidas das leveduras, no caso de 

substratos ricos em açúcares fermentáveis. Em muitos processos tradicionais, o inóculo da 

produção anterior é utilizado, diminuindo o risco de falha do processo.  

 

 

 POLVILHO AZEDO 2.4

 

A fécula de mandioca fermentada (polvilho azedo) é um produto modificado pela ação 

de ácidos e enzimas, que apresenta características diferentes do polvilho doce. Esta 

classificação é feita tendo por base, apenas, o teor de acidez. As características do polvilho 

azedo dependem do modo como é produzido. Tradicionalmente, o processo para a obtenção 

do polvilho azedo ocorre com a fécula decantada do líquido de prensagem da massa ralada, 

ainda úmida, subproduto da fabricação da farinha de mandioca, seguida da fermentação. 

Entretanto, é possível obter o polvilho azedo, a partir da fécula seca (CEREDA, 1987). 

O polvilho azedo é utilizado pela indústria na preparação de diversos alimentos, 

especialmente produtos regionais ou típicos. Sua produção, muitas vezes, é caseira, em áreas 

rurais, com equipamentos manuais e rústicos (ALARCÓN; DUFOUR, 1998). Além do Brasil, 

a Colômbia, o Paraguai e a Bolívia produzem polvilho doce e azedo, com características 

semelhantes ao produzido no Brasil, e todos, especialmente a Colômbia, produzem polvilho 

azedo de forma artesanal, o que acarreta em falta de padronização. O estudo comparativo 

entre o polvilho doce e o azedo, mostrou que a fermentação confere ao polvilho azedo odor e 

sabor característicos, alterações em suas propriedades físico-químicas, apresentando maior 

solubilidade e poder de intumescimento em água (AQUARONE et al., 2001).  

A fermentação natural do polvilho azedo desenvolve-se por processo metabólico de 

micro-organismos que degradam, parcialmente, o amido granular, por meio de enzimas, 

produzindo açúcares simples que constituem o substrato. Ocorre a formação do grupo de 

microrganismos produtores de ácidos orgânicos como o lático, o acético, o propiônico, o 

butírico e de bolores e leveduras que produzem substâncias que conferem aroma e sabor 

característicos ao produto (CEREDA, 1983; CEREDA; LIMA, 1981).  

As diferentes condições climáticas selecionam a microbiota predominante nos 

processos fermentativos, produzindo diferenças no que diz respeito à acidez e a composição 

de ácidos orgânicos (SILVEIRA et al., 2003). Nas regiões quentes, predomina a microbiota 
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butírica mais frequentemente Clostridium butyricum, e a fermentação é mais rápida. Nas 

regiões mais frias, o processo é lento, e predomina a microbiota láctica, especialmente 

Lactobacillus plantarum (ZAPATA , MARTINEZ; PARADA, 1996; SILVEIRA et al., 2003). 

Demiate et al. (1998) investigaram o mecanismo de modificação que ocorre durante a 

fermentação e concluíram que se trata de uma reação de oxidação, portanto o polvilho azedo é 

um amido modificado.  

O processo fermentativo altera o grânulo de amido, conferindo ao polvilho azedo 

características peculiares que, além do sabor e do aroma, modifica a reologia do novo 

produto. A viscosidade e a temperatura inicial da pasta tornam-se menores que a do amido 

sem a fermentação, além de não ter tendência à geleificação, durante o resfriamento. Logo, o 

amido não fermentado apresenta maior pico de viscosidade quando comparado com o amido 

fermentado. Também, pode ser observada redução no pH, formação de ácidos orgânicos, 

aumento da acidez titulável, ataque de enzimas amilolíticas e aumento do poder de 

inchamento e de solubilidade (ASCHIERI; VILELA, 1995). 

Embora seja um processo limitante, por depender das condições climáticas, a secagem 

do polvilho azedo é sempre feita ao sol. Cárdenas e Buckle (1980) observaram que, 

independente do grau de acidez, as féculas ou amidos fermentados, secos ao sol, apresentam 

um produto com excelente volume específico, porém as tratadas com ácidos apresentam 

volume específico similar ao polvilho doce (amido de mandioca não fermentado). A expansão 

é uma propriedade de grande importância no polvilho azedo, uma vez que, mesmo sem a 

adição de fermento e na ausência de glúten, forma uma massa volumosa, alveolar, leve e 

crocante, características essas apreciadas no pão de queijo. 

Alguns produtores que tentaram a secagem artificial da fécula fermentada, afirmam 

que esta não obteve o mesmo poder de expansão do produto seco ao sol, sugerindo que, mais 

do que o calor, é a radiação solar a responsável por esta propriedade.  Cereda e Nunes (1989), 

com o intuito de confirmar esta hipótese, utilizaram polvilho com 28 dias de fermentação, e 

submeteram as amostras à secagem em “Flash Dryer” e ao sol. O melhor resultado foi o do 

polvilho azedo seco ao sol das 9:30 às 17:00 horas, apresentando um valor médio de 

10,69mL/g.  

Seguindo a mesma metodologia adotada por Cereda e Nunes (1989),  Alarcon e Dufor 

(1998) avaliaram a expansão ao forno de fécula de mandioca Colombiana com amostras 

submetidas aos seguintes tratamentos: polvilho doce seco à sombra, polvilho azedo seco em 

estufa e polvilho azedo seco ao sol. O índice de expansão do polvilho azedo seco ao sol foi 

duas vezes maior que as outras condições de secagem. Os resultados foram de 6,3mL/g para o 
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polvilho doce, 7,0mL/g para o polvilho azedo seco em estufa e 14,9mL/g para o polvilho 

azedo seco ao sol. Os autores concluíram que a fermentação e a secagem ao sol são 

importantes para conferir, à fécula de mandioca, habilidade de expansão ao forno. 

Cereda e Maeda (2001), após avaliação de duas metodologias de expansão ao forno do 

polvilho azedo propuseram uma classificação, em nível nacional dos índices de expansão ao 

forno do polvilho azedo.  Tipo A, polvilho com qualidade extra e índice de expansão ao forno 

superior a 16mL/g; tipo B com qualidade média apresentando índice de expansão ao forno 

entre 12mL/g e 16mL/g e como tipo C, os polvilhos com índices de expansão ao forno 

inferiores a 12mL/g.  

Vatanasuchart et al. (2005) relataram em estudos que, as féculas de mandioca 

modificadas por oxidação à 1% de ácido láctico por 15 minutos e expostos a radiação de UVB 

ou UVC durante 7, 9 e 11horas apresentaram índices de expansão eficazes. Segundo os 

autores, as moléculas de amido, nas regiões amorfas são despolimerizadas, parcialmente, pela 

hidrólise do ácido láctico e pela irradiação de UV para as moléculas de tamanho reduzido de 

amido, responsáveis pela expansão da massa do biscoito.  

Além das características reológicas, a fermentação do amido incrementa o valor 

nutricional, como é o caso das proteínas que aumentam cerca de 10 vezes, devido aos resíduos 

metabólicos, produzidos por micro-organismos, durante a fermentação. Observa-se, também, 

incremento no teor de fibras e cinzas, possivelmente pelo processo de secagem ao sol, que faz 

o amido entrar em contato com ventos e poeiras, aumentando, assim o teor de cinzas 

(ASCHERI; VILELA, 1995). 

 

 

 AMIDO MODIFICADO 2.5

 

Desde o seu desenvolvimento em 1940, amidos modificados tem-se tornado uma parte 

vital para a indústria de alimentos. Praticamente todas as categorias de alimento utilizam as 

propriedades funcionais do amido para o melhoramento do produto final. As principais razões 

para a utilização dos amidos modificados são prover atributos aos alimentos, que os amidos 

nativos, normalmente não proveem. Como exemplo no pudim, é capaz de dar consistência 

firme, cremosa e ser conveniente, se a função for a de ser instantâneo.  Em outras aplicações, 

é capaz de prover várias outras funções, ligando ou dissolvendo, aumentando ou inibindo a 

umidade, produzindo textura, desenvolvendo uma crosta macia ou crocante ou estabilizando 
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uma emulsão. O amido é abundante e amplamente disponível, além de significar grande 

importância econômica (LIGHT, 1990). 

Os amidos podem sofrer modificações físicas, químicas, enzimáticas e combinadas.  

Amidos pré-gelatinizados, são geleificados, ocorrendo a eliminação da umidade, tornando-os 

solúveis em água, servindo de base para confecção de alimentos previamente preparados. 

Podem ser modificados por acidificação, com a redução da viscosidade e utilizados nas 

indústrias de papéis, têxteis e de alimentos. Os amidos modificados por oxidação com baixa 

viscosidade a quente são utilizados na produção de balas, doces de goma claros e suaves. 

Fosfatados, são empregados para a produção de alimentos refrigerados e congelados. 

Produzidos por processos enzimáticos podem dar origem as dextrinas, maltose e glicose, e 

outras utilizações (CEREDA; VILPOUX; DEMIATE, 2001).  

De acordo com Cereda (2001), o polvilho azedo é considerado um amido modificado 

por oxidação. Esta modificação é responsável pela propriedade de expansão, não encontrada 

nos amidos nativos, e é utilizada na fabricação de biscoito de polvilho e pão de queijo.   

A modificação do amido é necessária para aumentar seu valor e utilidade (BEMILLER, 

1997). O melhor aproveitamento da quirera de arroz poderia agregar valor a este produto, 

tornando seu amido mais disponível e agregando propriedades funcionais a estes, por meio de 

metodologias mais acessíveis (NABESHIMA; EL-DASH, 2004).  

 

 

 DOENÇA CELIACA 2.6

 

Doença Celíaca (DC), conhecida como enteropatia sensível ao glúten, é uma patologia 

digestiva, causada pelo efeito tóxico do glúten, proteína de alguns cereais, como o trigo, 

centeio, e possivelmente aveia, que danifica as vilosidades do intestino, interferindo na 

absorção dos nutrientes contidos nos alimentos. Trata-se de uma doença auto-imune,  

determinada geneticamente, com intolerância permanente ao glúten. A gliadina, fração tóxica 

do glúten na DC é a responsável pelas manifestações clínicas da doença. Suas características 

podem variar de paciente a paciente, dependendo da severidade e da extensão da doença 

(WIESER; KOEHLER, 2008). 

A doença celíaca era até pouco tempo considerada uma rara patologia que afetava, 

sobretudo, crianças, porém hoje, é considerada frequente em todas as faixas etárias 

prevalecendo, principalmente na Europa e países onde ocorreram imigrações de Europeus, 

incluindo a América do Sul, América do Norte e Austrália. Com o surgimento dos testes 
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sorológicos, específicos a partir de 1980, tornou-se possível a investigação de maior número 

de pessoas por meio de “screening” (rastreamento) populacional, sendo identificado grande 

número de portadores de DC, 1 para cada 100-300 indivíduos (FOWELL et al., 2006; LEE; 

GREEN, 2006; WIESER; KOEHLER, 2008).  

Os portadores de DC apresentam poucos sintomas, sutis e facilmente confundidos com 

outras patologias, que requer conhecimento e observação minuciosa do quadro sintomático 

pela equipe médica para a definição do diagnóstico (SILVA, 2003).  

Após o diagnóstico da doença, o glúten deve ser eliminado da dieta. A dieta sem glúten, 

consiste, primeiramente, em uma vasta lista de produtos como carne, peixe, leite e vegetais. 

Em alimentos compostos é difícil saber quando o glúten está presente ou não. Além disso, os 

pacientes devem estar atentos  a produtos como molhos, pudins,  sopas e embutidos entre 

outros.  Logo, torna-se necessária a substituição do trigo, centeio, aveia em pães, massas e 

outros produtos panificáveis, por arroz, milho, sorgo, e agente espessantes, como por 

exemplo, goma de feijão e goma guar (WIESER; KOEHLER, 2008). Nesse contexto, a 

utilização de um produto fermentado da quirera de arroz, pode ser mais uma alternativa para a 

produção de produtos panificáveis sem a presença de glúten. 
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 OBJETIVOS 3

 

 

 OBJETIVO GERAL 3.1

  

Desenvolver e caracterizar física, química e microbiologicamente a farinha 

modificada, obtida a partir da quirera, subproduto do beneficiamento do arroz.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2

 

¯ Determinar, por meio de testes preliminares, as melhores condições para 

desenvolvimento da farinha modificada de quirera de arroz; 

¯ Verificar o melhor tempo (0, 24, 48 e 72 horas) de fermentação para a obtenção da 

farinha modificada de quirera de arroz, com adição de 0, 1, 2, 3 g 100g
-1

 de inóculo de 

polvilho azedo;  

¯  Preparar as farinhas fermentadas (etapas omitidas, pois fazem parte do depósito de 

patente), seguidas de secagem ao sol; 

¯ Determinar o pH, a acidez, o índice de expansão e as características 

viscoamilográficas das farinhas obtidas; 

¯ Selecionar a farinha modificada de melhor desempenho quanto a expansão;  

¯ Caracterizar física, química e microbiológicamente a farinha modificada selecionada 

com melhor desempenho de expansão e a farinha controle sem tratamento. 
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 MATERIAL E MÉTODOS 4

 

Os experimentos e análises foram realizados nos Laboratórios do Setor de Engenharia de 

Alimentos da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de 

Goiás (EA/UFG), no Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Centro Nacional de Pesquisa 

em Arroz e Feijão (CNPAF) da Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária (Embrapa), 

situada no município de Santo Antônio de Goiás-GO, no Laboratório de Microbiologia da 

Faculdade Nutrição da Universidade Federal de Goiás (FANUT/UFG), e Laboratórios do 

Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual de Londrina 

(DTA/UEL). 

 

 

 MATERIAL 4.1

 

 Matéria-prima 4.1.1

Para o experimento, foi utilizado o arroz marca Lambari (Figura 5), classificado pela 

indústria como longo, tipo: quebrados (quirera), fornecido e comercializado em embalagens 

plásticas contendo 5 Kg, lote de fabricação: 0008T-3 de 27/10/2009. O arroz utilizado no 

beneficiamento foi irrigado e proveniente Rio Grande do Sul, a indústria não soube informar o 

cultivar. A matéria prima foi fornecida pela Cristal Alimentos Ltda., localizada no município 

de Aparecida de Goiânia, Goiás. A quirera foi mantida na embalagem original de 5 kg, em 

ambiente ventilado sobre pallets de madeira, até a realização do experimento,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Foto da embalagem do arroz Lambari, quirera fornecida por Cristal Alimentos Ltda 
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 Inóculo 4.1.2

Utilizou-se como inóculo o polvilho azedo da marca Sabor Verde, embalado e 

distribuído por Línea Verde Alimentos Ltda., localizada em Curitiba, Paraná. Lote de 

fabricação 08/10, adquirido no comércio local de Curitiba, Figura 6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODOS EXPERIMENTAIS 4.2

 

 Protocolo do desenvolvimento do experimento 4.2.1

O desenvolvimento do experimento teve como referência a produção da fécula 

fermentada de mandioca (polvilho azedo), para tanto, foram necessárias várias etapas 

preliminares, até que fosse definido o desenho experimental adequado para produção da 

farinha modificada de quirera de arroz. Para definição do método ideal a ser utilizado no 

experimento, realizou-se uma série de testes preliminares (TP), onde avaliou-se, somente o 

índice de expansão dos amidos modificados gerados, por ser este índice a principal 

característica que determina a qualidade do polvilho azedo (CEREDA, 1983). 

No primeiro teste preliminar (TP-1), com base na literatura que cita o processo de 

fermentação da fécula de mandioca, variando de 3 dias (ALBUQUERQUE, 1961) a 20 dias 

(SILVEIRA, 1956), e que, segundo Cereda (1987) pode levar de 30 a 40 dias, chegando a 60 

dias no início da safra, nas regiões tradicionalmente produtoras do estado de Minas Gerais. 

Figura 6.  Foto do polvilho azedo Sabor Verde utilizado como inóculo 
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Foi proposta a realização de um teste preliminar com 3 ensaios (7, 10, e 15 dias de 

fermentação), realizados em triplicata, para que fosse observado, o comportamento da farinha 

de arroz durante este processo de fermentação. Para tanto utilizou-se a quirera de arroz moída 

em moinho de facas.  

Em recipientes plásticos, inertes, devidamente identificados, foram colocados 500g de 

farinha de arroz, aos quais foram adicionados 1200 mL de água potável. Para evitar a 

contaminação por insetos, os recipientes foram cobertos por tela de nylon e mantidos a 

temperatura ambiente. O pH das amostras foi obtido por fita Universalindikator pH 0 – 14 da 

MERCK.  

Após a realização do primeiro teste preliminar, devido a problemas microbiológicos o 

primeiro delineamento proposto foi descartado. 

Com base nas informações encontradas em Lu et al. (2005), foi realizado o segundo 

delineamento experimental (etapa 2), que consistiu na maceração de porções de 500g de 

quirera, submergidas em água potável em recipientes inertes, por tempo controlado (6, 12, 18, 

24, 30, 36 e 42 horas). O líquido sobrenadante foi descartado, e as amostras trituradas com a 

adição de água potável.  Após cada período de fermentação, as amostra foram preparadas 

(etapas omitidas em função da reserva de patente) e secas ao sol por aproximadamente oito 

horas, preferencialmente das 9:00 h às 17:00 h, com a finalidade da massa obter  o melhor 

índice de expansão ao forno.  Os ensaios foram realizados em triplicata. Realizaram-se 

análises de pH e acidez titulável do líquido sobrenadante e nas farinhas determinou-se a 

umidade e expansão em 3 repetições. 

Na busca por melhores resultados, e com vista a esgotar esta possibilidade, foram 

realizados outros testes em escala menor, descritos abaixo. 

Etapa 3 - Adição de acido acético à água de maceração até esta atingir o pH inicial de 

4,5 e em um período de 48h. Foi utilizada 1 parcela de 700 g de quirera e a quantidade de 

água potável adicionada foi de 1,5 L.   

Etapa 4 – Seguiu o mesmo procedimento da etapa anterior, substituindo-se o ácido 

acético por ácido lático, por  um período de  72h.  

Etapa 5 – Adicionou-se de 1, 2, 4, 6, 8 e 10 g 100g
-1

de polvilho azedo, utilizado como 

inóculo, por períodos controlados de 24, 48 e 72 horas de maceração. 

Etapa 6 - Com adição de água tépida  à 45°C para a maceração, sem e com 2 g 100g
-1 

de inóculo de polvilho azedo, por um período de 48h. 

Etapa 7 - Com adição de água tépida à 45°C e acido lático, seguindo o mesmo 

procedimento da etapa 3. 
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Etapa 8 - Com adição 800 mL de água tépida à 45°C em 400g de quirera de arroz por 

duas horas, seguida de trituração em liquidificador (2 minutos) com adição de glucose de 

milho, 0,5 g 100g
-1 

sobre o volume da água e levada a fermentar, por um período de 48h. 

Etapa 9 – Repetição da inoculação de 2 g 100g
-1 

de polvilho azedo, desta vez 

utilizando água destilada na maceração, por um período de 48h de fermentação. 

Todos os processos de preparação para secagem ao sol, seguiram a metodologia citada 

na etapa 2. 

  

 Ensaio de confirmação de resultados - Etapa 10 4.2.2

Após a realização dos testes preliminares, optou-se por um tratamento e realizou-se 

uma nova etapa para confirmação de resultados. O ensaio de confirmação de resultados para a 

obtenção das farinhas de arroz modificadas foi realizado em duas partes. O tempo e a 

quantidade de inóculo foram determinados pelos resultados obtidos no teste preliminar, citado 

na etapa 5, e a metodologia do processo de fermentação teve como base o método descrito por 

Lu et al. (2005), com modificações. 

Na primeira parte, porções de 500g de quirera de arroz, sem prévia lavagem, foram 

pesadas em bandejas plásticas brancas, devidamente identificadas, com capacidade de 5 L, 

inertes, submergidas em uma solução de hipoclorito de sódio à 10%, numa proporção de 1,8 

mL/ L, durante 2 minutos. Foram acrescentados à quirera, 0, 1, 2 e 3 g 100g
-1

 do polvilho 

azedo, utilizado como inóculo. Em seguida, 1L (1:2 p/v) de água potável foi adicionada a cada 

bandeja, e a mistura homogeneizada com o auxilio de espátula plástica. Os recipientes foram 

cobertos com tela fina de nylon e submetidos ao processo de fermentação natural à 

temperatura ambiente. A fermentação ocorreu em tempo controlado (24, 48 e 72 horas).  

A temperatura e o pH inicial da água foram aferidos com o auxílio de potenciômetro 

Instrutemp – Modelo mPA 210, e a umidade e temperatura do ambiente de maceração, 

monitorados por psicrômetro PY-5000 - ICEL. Foram realizadas três repetições para cada 

quantidade de inóculo (0, 1, 2, e 3 g 100g
-1

 de polvilho azedo de mandioca).  

Após cada período de maceração, amostras do líquido sobrenadante foram coletadas 

para posteriores análises de pH e acidez titulável. As mesmas ocorreram em um período que 

variou de 40 à 50 minutos após cada coleta. A camada formada na superfície foi retirada com 

a ajuda de um utensílio de inox e o líquido sobrenadante descartado por meio de 

transbordamento. 

A quirera fermentada foi, então, preparada (etapas omitidas em função da reserva de 

patente) para em seguida, serem secas ao sol por um período que variou de 8 à12 horas. 
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O processo, desde o recebimento  da matéria prima até a produção da farinha com o 

melhor índice de expansão e as análises a que foram submetidas obedeceram ao fluxograma 

representado na Figura 7. 

 

Figura 7. Fluxograma seguido para a obtenção da farinha modificada de arroz com o melhor índice de expansão 

Líquido 

Maceração (24, 48 e 72 h) 
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 Secagem ao sol 4.2.2.1

Após o período de decantação, a água foi drenada e a massa decantada transferida para 

peneiras de taquara, cobertas com tela de nylon branca (Figura 8), facilitando a circulação de 

ar e evitando contato direto com o material da peneira. Sobre a tela, foi colocado um tecido de 

microfibra branco e a massa obtida na decantação, uniformemente espalhada sobre o mesmo 

com o auxílio de uma espátula de inox (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Peneira de taquara, cobertas com tela de nylon branca, utilizadas na secagem ao sol das 

farinhas modificadas 

Figura 9. Distribuição da massa sobre o tecido na peneira para secagem ao sol das farinhas 

modificadas 
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As peneiras foram colocadas sobre suportes vazados (Figura 10), e cobertas com tela 

protetora (sem contato direto), evitando contaminação por insetos (Figuras 11, a e b). 

A secagem ocorreu em um período que variou de 8 a 12 horas. Após o período de, 

aproximadamente, 4 horas, com a massa parcialmente seca, foi feito a quebra com as mãos, 

com o objetivo de auxiliar o processo de secagem (Figura12, a e b). A massa foi considerada 

seca quando ao pressioná-la não ocorreu formação de grumos, segundo os mesmos 

parâmetros utilizados por produtores de polvilho azedo 

Figura 10. Massas preparadas para a secagem ao sol, sobre os suportes utilizados  

Figura 11. Coberturas de tela de nylon utilizadas na proteção da massa durante a secagem ao sol 

(a) (b) 
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 Trituração e armazenamento 4.2.2.2

A farinha esfarelada foi acondicionada em bacias plásticas, em ambiente seco e 

ventilado, cobertas por tela, até a trituração (Figura13).  A trituração foi realizada em 

liquidificador Arno, modelo Magiclean, peneirada em peneira de polipropileno, de 16 cm, 

inicialmente com tela média de poliéster, marca Jolly, e posteriormente em peneira de tela fina 

de poliéster da mesma marca (Figura 14 a e b ). Os resíduos deixados na peneira eram 

triturados novamente, até que não permanecesse material retido. 

 

 

 
Figura 13. Aspecto das amostras após a secagem ao sol antes da trituração 

(a) (b) 

Figura 12. Esfarelamento da massa para facilitar o processo de secagem 
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As amostras foram embaladas a vácuo e armazenadas em temperatura ambiente, em 

local fresco e seco, até a realização das análises. 

 

 Produção da farinha fermentada de quirera de arroz com melhor condição de 4.2.3

expansão – parte 2 

 

Na segunda parte do experimento, foram utilizadas 2,5 Kg de quirera de arroz, na qual 

adicionaram-se 5L de água potável e a mesma porcentagem de inóculo, correspondente a 

farinha que obteve o melhor índice de expansão. Todas as etapas obedeceram à metodologia, 

do ensaio de confirmação de resultados, Etapa 10 – parte 1. 

(a) 

(b) 

Figura 14. Fases da peneiragem das farinhas após a trituração (a) peneira grossa, (b) peneira fina 
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 MÉTODOS ANÁLITICOS 4.3

 

 Determinação de pH do líquido da fermentação 4.3.1

Para análise de pH do líquido de fermentação, foram coletadas alíquotas de diferentes 

pontos das bacias de fermentação. As determinações foram realizadas em triplicata. Para a 

leitura da medida do pH, foi utilizado potenciômetro digital Instrutemp – Modelo mPA 210, 

devidamente calibrado à temperatura ambiente. A leitura foi feita diretamente nas alíquotas 

coletadas, segundo o método 017/IV (BRASIL, 2008). 

 

 Acidez titulável total do líquido da fermentação 4.3.2

Para a análise de acidez titulável, foram utilizadas as mesmas alíquotas coletadas para 

a determinação de pH. 

            Pipetou-se 1 mL da amostra transferiu-se para um Erlenmeyer de 125 mL, contendo 

50 mL de água destilada. Foram adicionadas 2 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína à 

1%, e titulou-se com solução de hidróxido de sódio 0,1 M, até coloração rósea, segundo o 

método 016/IV (BRASIL, 2008). 

  A acidez foi expressa em miliequivalentes de NaOH por 100 mL, equação 1. 

 

               

𝑉 × 𝑓 × 100

𝑃 × 𝑐
=   acidez em solução molar por cento V/m                   (Equação 1) 

Onde: 

 

V = quantidade  em mL de solução de NaOH gastos na titulação 

f = Normalidade da solução usada NaOH  (0,1N) 

P = quantidade da amostra utilizada na titulação   

c = correção para solução de NaOH, (10 para solução NaOH 0,1)  

 

 Determinação do pH e acidez titulável total das farinhas modificadas por 4.3.3

fermentação 

Foram pesados, aproximadamente, 5g da amostra em balança analítica SHIMADZU, 

modelo AY 220, de precisão 0, 0001 g. As amostras foram transferidas para Erlenmeyer de 

125 mL contendo 50 mL de água destilada, foram homogeneizadas em agitador magnético, 

Quimis - Modelo Q 261-22, por 30 minutos (Figura15).  Determinou-se primeiramente, o pH, 
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e com o mesmo material procedeu-se a análise de acidez. Utilizou-se a mesma metodologia 

utilizada para determinação do pH e da acidez do líquido de fermentação. A acidez foi 

calculada segundo a equação1, trocando–se a unidade mL por gramas. 

 

 

 

 Determinação da propriedade de expansão 4.3.4

A propriedade de expansão das farinhas fermentadas foi avaliada por meio do teste de 

expansão ao forno, proposta por Cereda e Maeda (2001). Foram pesados 50g de farinha de 

quirera fermentada, a qual foi acrescentada, aproximadamente, 40 mL de água fervente 

suficiente para a massa tornar-se homogênea e macia desprendendo-se das mãos (Figura 16). 

Foram moldados cinco massas de biscoitos de, aproximadamente, 10g cada, colocados em 

formas de silicone sob tabuleiro e assados à 200°C, por 25 minutos, em forno marca Layr, 

termostatizado, tendo sua temperatura aferida por termômetro marca Taylor NSF-5932.  

Depois de resfriados em temperatura ambiente, foram pesados, em balança SHIMADZU AY- 

220, e seus volumes determinados pelo método de deslocamento de sementes (BENNION, 

1970). O volume específico (expansão) foi expresso em mL/g, calculado pela relação entre o 

volume (mL) e o peso (g) de cada biscoito.  A perda de peso das amostras foi determinada 

pela diferença de peso da massa antes e depois do forneamento. 

 

Figura 15. Homogeneização das amostras para determinação do pH e acidez titulável           

das farinhas de quirera de arroz fermentadas 
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 Análise viscoamilográfica das farinhas de quirera de arroz fermentadas 4.3.5

Os parâmetros viscoamilográficos das amostras das farinhas fermentadas e da farinha 

controle (farinha de quirera de arroz crua) foram avaliados utilizando-se o método extrusion 1 

do equipamento Rapid Visco Analyser (RVA 4, Newport Sientific Inc.®), (Figura 17). Foram 

preparadas suspensões aquosas das amostras (3g da amostra foram adicionados 25 mL de 

água destilada), tendo a umidade sido corrigida para 14%.  A análise ocorreu de acordo com o 

seguinte regime de tempo/temperatura: 25°C por 2 minutos, aumentando da temperatura de 

25°C para 95°C a uma taxa de 14°C por minuto, mantendo-se a pasta a 95°C durante 3 

minutos seguida de resfriamento de 95°C para 25°C na mesma taxa anterior. A suspensão 

formada pelo amido e a água foi inicialmente cisalhada à 960 rpm durante 10 s, passando para 

160 rpm até a conclusão da análise.  

 

1 

3 

2 

4 

 

Figura 16. Formação da massa para a análise do índice de expansão.  1- escaldamento; 2- formação da 

massa; 3- massa para a formação dos biscoitos; 4- biscoito na forma de silicone utilizada para o 

assamento 
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Foram avaliadas:  

¯ viscosidade máxima (Pico), a quebra da viscosidade (breakdown )- diferença entre a 

viscosidade máxima e a mínima, após o pico no perfil amilográfico; 

¯ viscosidade de pasta quente (hold), menor valor após o pico de viscosidade; 

¯ viscosidade final; 

¯  tendência à retrogradação (setback) - diferença entre as viscosidades final e a 

viscosidade de pasta quente; 

¯  temperatura de pasta (Figura 18).  

 O resultado final foi expresso em RVU (unidades rápido viscoamilográficas), 

equivalente a 12 centipoise (cP), segundo o fabricante do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Rapid Visco Analyser RVA 4 - Newport Sientific Inc.® 

Figura 18. Curva de viscosidade típica do RVA, apresentando os parâmetros comumente analisados 

                    Fonte: Newport Scientific (2001) 
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  Granulometria e modo de finura  4.1.1

A granulometria das farinhas de quirera de arroz fermentada (T2 48h) foi determinada 

pelo peneiramento de 50 g das amostras em um conjunto de peneiras vibratórias e com 

aberturas das malhas, variando de 500, 250, 150, 106 e 53 μm de diâmetro (sendo 32, 60, 100, 

150 e 270 mesh, respectivamente), além do fundo, durante 10 min., conforme adaptação do 

método nº 965.22 da AOAC (1995). Foi utilizado o equipamento Produtest e a velocidade de 

agitação do reostato ajustada para 6. As frações retidas em cada peneira e no fundo foram 

pesadas em balança analítica SHIMADSU Modelo AY220 com precisão de 0, 0001 g, e os 

respectivos pesos anotados. Os resultados foram expressos em porcentagem (%). A análise foi 

realizada em triplicata.   

A percentagem da fração retida, em cada peneira, foi calculada de acordo com a 

Equação 2 (ZANOTTO; BELLAVER, 1996). 

 

                       

R% =  
(𝑃𝑅 × 100)

𝑃
                                                             (Equação 2) 

                                                                                                                       

%R = percentagem retida em cada peneira; 

P = peso da amostra. 

A percentagem da fração retida foi multiplicada por fatores convencionados e 

constantes que decrescem de seis à zero com o decréscimo dos furos das peneiras. O módulo 

de finura é determinado pela soma das percentagens das frações retidas em cada peneira 

dividido por 100, de acordo com a equação 3 (ZANOTTO; BELLAVER, 1996). 

 

                                                          

MF = 
∑(% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ×  í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒)

100
                                                       (Equação 3) 

                          

 De acordo com Henderson e Perry (1976), os grãos das farinhas podem ser 

classificados em grosso MF = 4,10; médio  MF = 3,2, fino MF= 2,30 e muito fino = 1,50 . 

 

 Determinação do índice de absorção e solubilidade em água 4.3.6

Os índices de absorção de água (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA) foram 

determinados, segundo metodologia descrita por Sosulski, Garrat e Slinkard (1976) e 
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Anderson et al. (1969), nas quais são utilizadas 2,5 g de amostra, peneirada a 60 mesh, 

adicionada a um tubo com 30 mL de água destilada. As amostras foram mantidas em agitação 

intermitente em banho-maria Logen Scientific, modelo MLSB6-D, à 30ºC, por 30 minutos e, 

posteriormente, centrifugadas à 3000G em centrifuga Eppendorf Centrifuge modelo - 5804 R, 

por 10 min. Logo após, retirou-se alíquota de 5 mL do sobrenadante. Esta alíquota foi 

colocada em placa de Petri, e levada à estufa à 105ºC por 3 h. As placas foram colocadas no 

dessecador por 1 h, pesadas e, em seguida, levadas novamente a estufa, repetindo este 

procedimento até peso constante. Com a diferença de peso entre a placa tarada e a placa com 

a alíquota, multiplicado por seis obteve-se o resíduo da evaporação. 

O líquido restante do tubo foi cuidadosamente descartado e o gel remanescente no 

tubo foi pesado. A diferença entre a massa do tubo com o gel, e a massa do tubo tarado é o 

resíduo da centrifugação. Utilizando-se a massa desses resíduos nas equações 5 e 6, 

respectivamente para determinar IAA e ISA. As determinações foram feitas em triplicata. Os 

resultados de IAA foram expressos em g gel (g MS)
-1

, sendo MS massa em base seca, 

enquanto os de ISA foram expressos em %. 

 

 

IAA = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎çã𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜
               (Equação 4) 

 

 

 

ISA =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎çã𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜
                (Equação 5)  

                

 

 Análise da composição centesimal 4.3.7

A composição centesimal (%) foi determinada na farinha fermentada e farinha crua 

(controle), em triplicata. 

A umidade foi quantificada em estufa à 105 ºC, até peso constante, conforme método 

oficial nº 925.10 da AOAC (1997); para avaliação do teor de proteínas das amostras utilizou-

se a digestão das amostras pelo método de Kjeldahl, em bloco digestor e destilador de 

nitrogênio Tecnal® modelo TE 036/1, para avaliar a porcentagem de nitrogênio. A conversão 

para proteína bruta foi feita usando o fator 5,95, conforme metodologia oficial nº 960.52 da 
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AOAC (1997); o teor de lipídios foi obtido pelo método de extração contínua por solvente, 

em determinador de gordura Tecnal® modelo TE-044 do tipo Soxhlet, conforme metodologia 

oficial nº 920.39C da AOAC (1997); as cinzas foram obtidas levando os cadinhos à mufla  

Linn Elektron Therm® modelo kk 260, a 550ºC, até a combustão total da matéria orgânica, 

como descrito no método oficial nº 923.03 da AOAC (1997); Os carboidratos (CHO) foram 

determinados por diferença entre 100% da amostra e a soma do teor de lipídios (%L), cinzas 

(%Cz), e proteína (%Pr), ou seja, % (CHO) = 100 – (%L + %Cz + %Pr). 

 

 Análise de micro e macro minerais 4.3.8

Foram realizadas análises, em triplicata, de macronutrientes (P, K, Ca, Mg, S) e 

micronutrientes (Al, Mn, Cu, Fe, Zn). Para a quantificação de macro e microminerais, as 

amostras foram digeridas, através da digestão nítrico-perclórica e, posteriormente, 

solubilizadas, caracterizadas e quantificadas através da Espectrometria de Emissão Atômica 

com Plasma de Argônio Indutivamente Acoplado (ICO-AES), em aparelho Thermo Scientific 

ICAP 6000 series IC, de acordo com o Procedimento Padrão da Embrapa Cerrados (SANTOS 

et al., 2008). Foram pesados 0,2 g da amostra a ser analisada em tubo semimicro para 

digestão. 

  

  Análise do teor de amilose 4.3.9

O teor de amilose foi determinado na farinha controle e na farinha de arroz 

modificada, em triplicata, segundo o método descrito pela ISO 6647 (ISO, 1987). 

Para a curva padrão foram utilizadas Amilopectina de batata Sigma (A 8515) e 

Amilose de batata Sigma tipo III (A 0512). Cerca de 150 mg de amostra foi pesada em 

balança analítica, em erlenmeyer de 50 mL, ao qual foram adicionados  1 mL de etanol a 95% 

e 9 mL de NaOH 1 mol/L. A boca do erlenmeyer foi coberta por tampa plástica e levado ao 

banho maria fervente por 10 minutos, em seguida resfriados em água corrente. Depois que a 

amostra atingiu a temperatura ambiente,  foi transferida para um balão volumétrico de 100 

mL, o volume foi completado com água destilada e homogeneizado. Uma alíquota de 18 mL 

foi transferida para um tubo de ensaio de 50 mL, contendo 2 mL de NaOH 0,09 N e agitados. 

Após agitação, foram transferidos 5 mL da amostra do tubo de ensaio para um balão 

volumétrico de 100 mL, que já continha 50 mL de água e 1mL de ácido acético 1mol/L. 

Foram adicionados 2 mL de iodo e o volume completado para 100 mL. O balão foi 

acomodado em ambiente na ausência de luz e, após 20 minutos, foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro a 620 nm. Foi feito um branco para comparação. 
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 Análise do parâmetros de cor 4.3.10

Os parâmetro de cor das farinha controle e farinha modificada de quirera de arroz 

foram avaliados em colorímetro  Minolta Chroma Meter CR-400, em triplicata. Foi utilizado 

o sistema Hunter de cor, escala tridimensional, onde o eixo L (luminosidade e brilho) é 

relativo ao negro 0 e o branco 100; a* (verde e vermelho), onde valores positivos são 

vermelho e valores negativos são verde, e b*, (azul e amarelo), onde os valores positivos 

referem-se ao amarelo e valores negativos ao azul, valores 0 nas coordenadas a* e b*, indicam 

neutralidade das cores (GOOD, 2002).   

 

 Microscopia eletrônica de varredura 4.3.11

 As microscopias foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura (Philips, 

mod. XL-30, Holanda), com fonte de elétrons de tungstênio e detector de elétrons secundários 

e retro-espalhados. Para o recobrimento com ouro das amostras foi utilizado um metalizador 

Baltec (modelo SCD 0005, Suíça) e um feixe de elétrons de 10kV. 

 

 

 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 4.4

 

 Coliformes a 45°C 4.4.1

Coliformes à 35ºC foram quantificados, utilizando-se a técnica do número mais 

provável (NMP). O teste presuntivo foi realizado com a inoculação de alíquotas de 1 mL das 

diluições adequadas da amostra, em quatro séries de três tubos, contendo tubos de Durhan e o 

meio de cultura caldo lauril sulfato triptose (LST); os tubos foram incubados em estufa à 35ºC 

por 48 horas. As alíquotas foram transferidas dos tubos positivos do teste presuntivo de 

coliformes a 35ºC, com auxilio de uma alça de repicagem para tubos contendo o meio de 

cultura caldo Escherichia coli (EC), adicionados de tubos de Durhan. Os tubos foram 

incubados em banho-maria à 45ºC por 48 horas e considerados positivos aqueles que 

apresentaram turvação e formação de gás. Os resultados foram expressos em NMP/g (APHA, 

2001). 

 

 Salmonella sp 4.4.2

Realizou-se pré-enriquecimento, com os quais foram pesados e homogeneizados 25g 

de amostra em 225mL de água peptonada tamponada (APT), com incubação à 37°C por 18h. 

Em seguida, foi transferido 1mL do crescimento obtido para 10mL de caldo de Rappaport-
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Vassiliadis (RP) e 1mL para 10mL do caldo tetrationato (TT). Ambos foram incubados à 37°C 

por 24 h. Após incubação, com auxílio da alça, realizaram-se as semeaduras por estrias em 

Rambach e Hectoen Agar com incubação à 35°C, durante 24h. Posteriormente, verificou-se, 

se houve desenvolvimento de colônias típicas de Salmonella (APHA, 2001).  

 

 Bacillus Cereus 4.4.3

A contagem desse microrganismo foi realizada pelo método de plaqueamento direto 

em meio de cultura, com a confirmação das colônias características, por meio dos testes 

morfológicos e bioquímicos (APHA, 2001). 

 

 Contagem de bolores e leveduras 4.4.4

Para bolores e leveduras, a semeadura ocorreu em superfície, inoculando-se 0,1 mL de 

cada diluído em placas contendo Ágar Batata (AB) acidificado até pH 3,5 com solução de 

ácido tartárico 10%. Em seguida, as placas com os inóculos foram incubadas em estufa à 25ºC 

por 3 a 5 dias. Após este período foram verificadas e quantificadas as contagens de bolores e 

leveduras (APHA, 2001). 

 Vida de prateleira 4.4.5

A vida de prateleira  da farinha modificada de quirera de arroz , foi monitorada por 

meio das  análises microbiológicas citadas acima, obedecendo o cronograma apresentado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Cronograma de realização das análises microbiológicas, para determinação da vida de prateleira da 

farinha modificada 

 Tempo                           Datas  

 0 (30 dias)                          26/05/2011  

 1 (15/ 45 dias)                          13/06/2011  

 2 (30/60 dias)                          28/06/2011  

 3 (45/75 dias)                          13/07/2011  

 4 (60/90 dias)                          28/07/2011  
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 ANÁLISE ESTATÍSTICA 4.5

 

 Os resultados das análises das características físicas e químicas da farinhas controle e  

modificadas,  relativas a Parte 1, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de 

comparação de médias (Tukey a 5%). Foram realizadas análises de regressão linear, 

quadrática e cúbica, buscando o melhor ajuste do modelo. Na Parte 2, as médias das análises 

físico-químicas entre a farinha controle e a farinha modificada com melhor desempenho de 

expansão, foram comparadas pelo teste – t, com nível de significância de 5%. A análise 

estatística foi realizada com ajuda do programa StatSoft, Inc. (2004) (STATISTICA data 

analysis software system, 7. 0).  
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 5

 

 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ETAPAS PRELIMINARES  5.1

 

  Na etapa 1, referente ao protocolo de desenvolvimento do experimento, teve-se como 

objetivo observar o comportamento da farinha de arroz. As amostras, inicialmente registraram 

o  pH  de 6,0,  passando a 4,0 no terceiro dia e se mantiveram assim, até o décimo segundo 

dia. A partir daí, somente duas amostras mantiveram o pH de 4,0, as demais passaram a 5,0. 

No quarto dia, houve o surgimento de fungos, que formaram camadas espessas na superfície 

do líquido sobrenadante e que, ao sexto dia precisaram ser retirados. As amostras 

apresentaram um odor indesejável, que atraiu uma grande quantidade de insetos.  Devido a 

estas condições, no sétimo dia, optou-se pela drenagem e secagem ao sol da amostra que 

apresentava a melhor aparência, para a realização de um teste de expansão. O mesmo 

apresentou índices de expansão muito baixos, cujas médias não ultrapassaram 0,98 ml/g. O 

restante das amostras foi descartado no décimo quinto dia, em função do apodrecimento das 

mesmas. A temperatura do ambiente de fermentação variou de 23°C a 29°C. Este 

delineamento foi descartado. 

Na etapa 2, a quirera foi fermentada sem prévia moagem dos grão, permanecendo 

totalmente submersa, foram observados odor característico e formação de fungos moderada 

em comparação a etapa 1. Os resultados das análises de acidez e pH do líquido de 

fermentação (6,12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48h), assim como a umidade ( 12, 24, 36 e 48h) e o 

índice de expansão (12, 24, 36, 48h e farinha controle), foram realizados em triplicata e estão 

apresentados na Tabela 3.  

     Tabela 3. Resultados obtidos  na etapa 2 dos testes preliminares 

* NA – não avaliadas; FC-farinha controle sem tratamento; média ± desvio padrão 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Análises  realizadas na etapa 2 

Expansão 

mL g
-1

 

Acidez da 

farinha 

pH 

das farinha 

Acidez do 

líquido  

pH do 

líquido 

Umidade 

(%) 

6 NA * NA NA 0,23 ± 0,05 5,98 ± 0,15 NA 

12 1,14 ± 0,11 3,30 ± 0,30 5,21 ±0,27 0,75 ± 0,12 5,99 ± 0,10 9,60 ± 0,0 

18 NA NA NA 1,08 ± 0,10 4,81 ± 0,31 NA 

24 1,14 ± 0,09 7,00 ± 0,54 3,91 ± 0,05 2,61 ± 0,48 3,96 ± 0,76 13,27 ± 0,02 

30 NA NA NA 2,75 ± 0,47 4,64 ± 0,13 NA 

36 1,12 ± 0,13 6,64 ± 0,40 379 ± 0,18 2,99 ± 0,35 4,80 ± 0,04 15,18 ± 0,0 

42 NA NA NA 4,13 ± 0,39 4,73 ± 0,06 NA 

48 1,10 ± 0,10 6,89 ± 0,30 3,90 ± 0,07 5,00 ± 0,78 4,65 ± 0,17 10,82 ± 0,0 

FC 1,04 ± 0,10 NA NA NA NA NA 
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As médias dos resultados de expansão dos tempos, 12h e 24h de fermentação, foram 

9,6% maiores em relação ao índice de expansão da farinha controle. Os demais tempos 

analisados, 36 e 48 horas, os índices foram apenas 7,6% e 5,7% maiores respectivamente,  

que a farinha controle, considerados muito baixos. Diante disso, não foram realizados testes 

de expansão nas farinhas fermentadas nos tempos 6, 18, 30 e 42 horas. 

Nas etapas 3, 4, 6, 7, 8, e 9,  foram observados, apenas, o índice de expansão. Os 

resultados obtidos nas análises de expansão, das etapas 3, 4, 6, 7, 8, 9, bem como, o 

percentual de aumento deste índice em relação a farinha controle, estão apresentados na 

Tabela 4. Os resultados da etapa 5 estão apresentados separadamente na Tabela 5. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos  na análise de expansão das etapas 3, 4, 6, 7, 8 e 9 dos testes preliminares e o 

percentual de aumento do índice de expansão em relação à farinha controle 

*PA – inóculo de polvilho azedo de mandioca; média ± desvio padrão 

 

 Na etapa 5, observou-se uma melhora percentual da expansão em relação a farinha 

controle. Os resultados do desempenho de expansão nas diferentes concentrações de inóculo e 

tempos de fermentação, e o percentual de aumento, estão apresentados nas Tabelas 5 e 6. 

 

    Tabela 5. Resultados obtidos  na análise de expansão da etapa 5 dos testes preliminares 

 

*PA - inóculo de polvilho azedo de mandioca; média ± desvio-padrão 

 

 

Tempo de  

fermentação 

(horas) 

Índice de expansão (mL g
-1 

) das etapas 3, 4, 6, 7, 8 e 9 

Etapa 3 Etapa 4 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 

Adição 

de ácido 

acético 

Adição de 

ácido 

lático 

Adição de 

água tépida e 

2g 100g
-1

de 

PA* 

Adição de 

água 

tépida e 

ácido 

lático 

Adição de 

água tépida e 

0,5 g 100g
-1 

de glucose 

Adição  

de água 

destilada e  

2 g 100g
-1

de 

PA 

48 1,14 ± 0,11 - 1,18 ± 0,10 1,17 ± 0,09 1,16 ± 0,04 1,13 ± 0,06 

72 - 1,16 ± 1,13 - - - - 

Aumento IE  9,6% 11,5% 13,4% 11,2% 11,5% 8,6% 

Tempo de  

fermentação 

(horas) 

Índice de expansão (mL g
-1 

) da etapa 5 

Adição de  

1 g 100g 
-1 

de PA* 

Adição de  

2 g 100g 
-1  

de PA 

Adição de  

3 g 100g 
-1 

de PA 

Adição de  

4 g 100g 
-1 

de PA 

Adição de  

5 g 100g 
-1  

de PA 

Adição de  

6 g 100g 
-1 

de PA 

24 1,12 ± 0,17 1,20 ± 0,14 1,12 ± 0,12 1,15 ± 0,15 1,19 ± 0,10 1,10.± 0,12 

48 1,22 ± 0,08 1,28 ± 0,09 1,19 ± 0,06   1,17 ± 0,11 1,08 ± 0,13 1,14 ± 0,12 

72 1,16 ± 0,04 1,13 ± 0,09   1,14 ± 0,10     1,11 ± 0,03 1,00 ± 0,10 1,15 ± 0,05 
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Tabela 6. Percentual de aumento do índice de expansão obtido na etapa 5 em relação à farinha controle 

*PA - inóculo de polvilho azedo de mandioca; média ± desvio padrão 

 

A contaminação de material proteico no líquido de fermentação pode ter ocasionado o 

crescimento de micro-organismos indesejáveis e concorrentes com as bactérias típicas do 

processo de fermentação na etapa1, resultando na deterioração das amostras (ANOCHA; 

ONANONG, 2006). 

Embora alguns estudos, onde a adição de ácido lático, resulta em menor tempo de 

fermentação em amidos derivados de mandioca, batata doce e arroz (CHINSAMRAN et al., 

2005), isto não ocorreu no pré teste realizado na etapa 4, onde a atividade de fermentação foi 

observada após um período superior a 48 horas. Tanto a acidificação de ácido acético, quanto 

a adição de ácido lático e a adição de glicose (etapa 8), não melhoraram o desempenho da 

expansão. Estudos com féculas de mandioca (MARCON, 2004), com adição de glicose em 

diferentes porcentagens, apresentaram índices de expansão diferentes do polvilho azedo 

industrial.  

Todos os resultados dos testes preliminares obtiveram índices de expansão 

classificados como baixos, considerando o índice de expansão de fécula de mandioca 

acidificada e seca ao sol, citado por Nunes (1994), o índice de expansão é considerado baixo 

se menor ou igual a 5,9 mL g
-1

; médio, entre  5,0 mL g
-1 

a 10,0 mL g
-1 

e alto, quando igual ou 

maior que 10,0 mL g
-1

. O melhor índice encontrado, embora discreto, ocorreu na etapa 5, cujo  

período de fermentação foi de 48 horas com adição de  2 g 100g 
-1 de inóculo de polvilho 

azedo (PA), e que obteve um aumento de 23,0% em relação ao índice de expansão encontrado 

na farinha controle 1,04 mL g
-1

. Este resultado orientou o delineamento final do experimento. 

 

 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ENSAIO DE CONFIRMAÇÃO - ETAPA 10  5.2

 

A etapa 10 de confirmação de resultado consistiu, também, na Parte I do experimento 

de acordo com o fluxograma apresentado anteriormente na Figura 8. Os resultados obtidos 

Tempo de  

fermentação 

(horas) 

Percentual de aumento na expansão em relação a controle  

Adição de  

1 g 100g 
-1 

de PA 

Adição de  

2 g 100g 
-1  

de PA 

Adição de  

3 g 100g 
-1 

de PA 

Adição de  

4 g 100g 
-1 

de PA 

Adição de  

5 g 100g 
-1  

de PA 

Adição de  

6 g 100g 
-

1 
de PA 

24 7,6% 15,3% 7,6% 10,5% 14,4% 5,7% 

48 17,3% 23% 14,4% 12,5% 3,8 % 9,6% 

72 11,5% 8,6% 9,6% 6,7% - 10,5% 
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nas análises de expansão, de acidez e de pH das farinha modificadas, farinha controle e do 

polvilho azedo utilizado como inóculo, assim como análise de umidade das farinhas 

modificadas e controle, determinação da acidez e pH do líquido de fermentação das farinhas 

modificadas, bem como as condições ambientais em que foram produzidas, estão 

representadas na Tabela 7. 
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Tabela 7. Resultados das análises dos ensaios com adição de polvilho azedo com inóculo , e as condições ambientais registradas 

          
Condições ambientais 

Tratamentos          

Tempo 

Fermentação 
 Expansão 

(mL g
-1

) 
pH 

farinhas 

 

Acidez 

farinhas 

Umidade 

farinhas 

 

pH líquido 

sobrenadante 

 

Acidez do 

líquido 

Sobrenadante 

 Umidade 

Ambiente ** 

(%) 

Temp.  

Ambiente ** 

(°C) 

T0 0 g 100g 
-1*

            

 24  1,19 ± 0,12 5,07 ± 0,14 2,82 ± 0,10 13,8% ± 0,20 5,23 ± 0,12     1,16 ± 0,00  75,50 25,5 

 48  1,14 ± 0,06 3,85 ± 0,20 8,56 ± 0,29 12,23% ± 0,30 5,27 ± 0,09      2,44 ± 0,14  72,15 28,7 

 72  1,16 ± 0,02 3,76 ± 0,21 7,55 ± 0,35 13,00% ± 0,50 4,47 ± 0,13     4,35 ± 1,4  67,85 26,6 

T1 1 g 100g -1            

 24  1,16 ± 0,11 4,97 ± 0,28 4,26 ± 0,29 12,66% ± 0,15 4,89 ± 0,01      1,22 ± 0,11  70,85 26,0 

 48  1,19 ± 0,07 3,83 ± 0,16 6,1 ± 0,61 13,26% ± 0,23 5,01 ± 0,20      1,40 ± 0,22  70,85 23,5 

 72  1,14 ± 0,03 4,16 ± 0,20 5,4 ± 0,55 12,17% ± 1,05 4,37 ± 0,10      3,73 ± 0,29  70,85 26,6 

T2 2 g 100g 
-1

            

 24  1,19 ± 0,05 5,15 ± 0,16 3,33 ± 0,20 12,56% ± 0,47 4,87 ± 0,07       1,22 ± 0,11  70,85 26,0 

 48  1,26 ± 0,01 4,19 ± 0,16 4,49 ± 0,35 12,90% ± 0,52 4,85 ± 0,14       1,35 ± 0,00  70,85 23,5 

 72  1,08 ± 0,03 4,22 ± 0,20 5,64 ± 0,44 13,26% ± 0,11 4,48 ± 0,11        3,12 ± 0,33  70,85 26,6 

T3 3 g 100g 
-1

            

 24  1,14 ± 0,08 5,47 ± 0,27 3,33 ± 0,27 12,6% ± 0,00 4,97 ± 0,06        1,03 ± 0,11  70,85 26,0 

 48  1,17 ± 0,10 3,89 ± 0,05 5,69 ± 0,36 13,5% ± 1,12 4,94 ± 0,20        1,41 ± 0,29  70,85 23,5 

 72  1,14 ± 0,02 3,87 ± 0,12 7,48 ± 0,35 11,64% ± 0,20 4,58 ± 0,19       2,64 ± 0,45  70,85 26,6 

            
Farinha controle 0  1,17 ± 0,01 5,52 ± 0,07 2,57 ± 0,11 11,63% ± 0,30 - -  - - 
Polvilho azedo -  4,62 ± 0,65 3,17 ± 0,02 11,91± 0,28 11,30% ± 0,16 - -  - - 

Legenda: * Porcentagem de polvilho azedo utilizado como inoculo; ** umidade e temperatura relativa do ambiente de fermentação. Média ± desvio padrão. 
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 Análise de pH das farinhas modificadas e farinha controle 5.2.1

As médias de pH encontradas nos 12 ensaios, em relação as concentrações de inóculo, 

não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 8) nos mesmos tempos 

de fermentação.  

Tabela 8. pH das farinhas controle e modificadas, em função da concentração de inóculo e  tempo de 

fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

pH 

T0 

Concentração 

0 g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1 g 100g 
-1 

T2 

Concentração 

2 g 100g 
-1 

T3 

Concentração 

3 g 100g 
-1 

FC 5,52 
a 

5,52 
a 

5,52 
a 

5,52 
a 

24 5,07 
a 

4,97 
a 

5,15 
a
 5,47 

a
 

48 3,85 
a 

3,83 
a 

4,20 
a 

3,89 
a 

72 3,76 
a 

 4,16 
a 

4,22 
a 

 3,87 
a 

1 Letras diferentes, minúsculas (mesma linha), diferem significativamente pelo teste de Tuckey (P ≤ 0,05). 

 

O mesmo não ocorreu em relação ao tempo de fermentação, que influenciou, 

significativamente, os tratamentos: T0 - 0g 100g
-1

, T1 - 1g 100g 
-1

, T2 - 2g 100g 
-1

 e  T3 - 3g 

100g
-1

, em relação ao tempo 1(24h) e 2 (48h). De acordo com Cereda (1987), a variação do 

pH pode ser influenciada pelo tempo de fermentação do polvilho azedo, porém, assim como a 

acidez variam muito em função das limitações do processo biológico envolvido na 

fermentação natural. Os resultados apresentados indicam que a atividade dos micro-

organismos envolvidos na fermentação, passa a ser maior após 24 horas. Estes resultados, 

também, foram observados por Lu et al. (2008) ao isolar e caracterizar os micro-organismos 

presentes na fermentação natural do arroz. O polvilho, utilizado como inóculo neste trabalho, 

apresentou o valor médio do pH de 3,17  com CV de 0,6%. Nas amostras analisadas, o menor 

valor médio deste dado foi encontrado no tratamento T0 0g 100g
-1 

(72horas) de 3,76, e não 

influenciou, positivamente, no desempenho da expansão deste tratamento, contrariando os 

resultados encontrados por Marcon et al. (2009), em  estudo sobre as propriedades  de  

expansão do polvilho azedo e a influencia das variáveis relacionadas a esta  propriedade, onde 

os valores mais baixos de  pH  foram proporcionais ao aumento da expansão. Mostrando um 

comportamento diferente entre a farinha fermentada de arroz e a fécula fermentada da 

mandioca. 

Os valores de pH encontrados nas farinhas de arroz modificadas estiveram próximos 

dos registrados em amostras de polvilhos azedo, produzidos no Estado de Minas Gerais, que 

variaram de 3,97 (MAEDA, 1999), à 4,83 (DINIZ, 2006). A legislação brasileira sobre 

amidos e féculas não contempla este parâmetro. 
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 Análise de acidez titulável total das farinhas modificadas e farinha controle 5.2.2

O teor de acidez das farinhas modificadas diferiram entre si (P ≤ 0,05), em relação a 

concentração de inóculo no mesmo tempo. O tratamento T1 diferiu, significativamente, dos 

demais tratamentos no tempo de fermentação de 24 horas, apresentando maior acidez, seguido 

de T2, T3 e T0 respectivamente. Para o tempo de 48 horas, o tratamento T0 diferiu, (P ≤ 0,05) 

significativamente, dos demais, obtendo o maior valor deste parâmetro. Após 72 horas de 

fermentação, o tratamento T0 não diferiu do tratamento T3, e diferiu dos demais em relação a 

acidez (Tabela 9 ).  

Tabela 9. Acidez das farinhas controle e modificadas em função da concentração de inóculo e tempo de 

fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Acidez das farinhas modificadas de quirera de arroz 

(mL de NaOH  N(100 g)
-1

) 

TO T1 T2 T3 

Concentração 

0g 100g 
-1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC 2,57 
a 

2,57 
a 

2,57 
a 

2,57 
a 

24 2,82 
b 

4,26 
a 

3,34 
b
 3,34 

b
 

48 8,56 
a 

6,1 
b 

4,49 
c 

5,69 
b 

72 7,55 
a 

5,4 
b 

5,65 
b 

 7,49 
a 

1 Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente pelo teste de Tuckey (P ≤ 0,05). 

 

Em relação ao tempo, os tratamentos T0 e T1 apresentaram um decréscimo da acidez 

entre o período de 48 e 72h. Os demais tratamentos mantiveram a tendência no aumento deste 

índice.   

De acordo com o estudo realizado por Nittaya (1989), sobre a ação dos micro-

organismos na fermentação do arroz destinado a produção de macarrão tailandês (Khanom-

jeen), a fermentação do arroz ocorre em, apenas, três dias. Segundo Lu et al. (2008), em 

pesquisa semelhante, no processo de fermentação natural dos grãos de arroz polido, sem 

prévia lavagem, a grande quantidade de amido danificado, causado pelo processo de 

polimento, serve como fonte de carboidratos fermentescíveis, constituindo um substrato 

favorável ao desenvolvimento de bactérias ácido láticas e leveduras (presentes já na fase 

inicial), e, desta forma, contribuindo para o rápido crescimento das mesmas no processo de 

fermentação. De acordo com Cereda e Vilpoux (2003), em estudo sobre critérios de qualidade 

do polvilho azedo, a acidez titulável acima de 7,0 mL de NaOH N 100 g
-1

 caracteriza 

fermentação muito intensa, enquanto a ausência de fermentação é caracterizada por volumes 

inferiores a 3,0 mL de NaOH N 100 g
-1

 (polvilho doce).  Pereira (1994) ao avaliar a qualidade 
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do polvilho azedo em diferentes processos de fermentação, constatou um lento e gradual 

aumento da acidez titulável durante o processo de fermentação, com ou sem a adição de 

inóculo de polvilho azedo, nos primeiros 20 dias de fermentação, que variaram de 2,0 a 5,0 

mL NaOH N 100 g 
-1

.  

Com base nas informações citadas anteriormente e o teores de acidez encontrados, é 

provável que a adição do inóculo de polvilho azedo tenha alterado o processo característico da 

fermentação do arroz, resultando em uma acidificação menos intensa e mais demorada, se 

comparada com os tratamentos T0 e T1. O polvilho azedo utilizado como inóculo apresentou 

um alto teor de acidez, 11,91 mL NaOH N 100g
-1

. A acidez, assim como o pH, não 

influenciou no índice de expansão, das amostras estudadas, que teve seu melhor desempenho 

na farinha obtida no tratamento T2, no período de 48h de fermentação, 4,49 mL de NaOH  N 

100 g
-1

 que foi também a menor acidez apresentadas neste tempo.  A legislação Brasileira 

(BRASIL, 1978) limita este valor para o polvilho azedo em 5,0 mL NaOH N 100 g
-1

. Cereda e 

Vilpoux (2002) consideram este valor sem sentido, uma vez que, por tratar-se de um produto 

de fermentação lática, a acidez deveria ser considerada desejável, assim como nos produtos 

fermentados derivados do leite. Acrescentam ainda não haver comprovação, de teores de 

acidez, onde predominam os acido lático, butírico e acético, serem prejudicais a saúde.  

 

 Umidade das farinhas modificadas e farinha controle 5.2.3

Entre as concentrações e, nos mesmos tempos, houve diferença significativa (P ≤ 0,05) 

entre as médias das umidades das farinhas estudadas apresentadas, nos tempos 24 e 72 horas 

(Tabela 10). 

 Tabela 10. Umidade das farinhas controle e modificadas em função da concentração de inóculo e tempo de 

fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Umidade das farinhas modificadas de quirera de arroz g 100g 
-1 

 T0 

Concentração 

0g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

T3 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC 11,63 
a 

11,63 
a
 11,63 

a
 11,63 

a
 

24        13,80 
a 

12,68 
b 

12,60 
b 

12,57 
b 

48  12,24 
a 

13,67 
a 

12,90 
a 

13,50 
a 

72   13,00 
ab 

 12,17 
ab 

13,27 
a 

11,64 
b 

 

A menor média encontrada foi na farinha controle 11,63 g 100g
-1

, porém valor 

semelhante foi encontrado em uma das farinhas secas ao sol T3 (72h) diante disso, não se 

pode supor que isto tenha ocorrido devido a diferença do método de secagem. Entretanto, as 
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farinhas modificadas foram produzidas no mês de janeiro, temporada típica de chuva na 

região de Goiânia, onde o experimento foi realizado. As condições de instabilidade do tempo, 

podem ter contribuído para esta variação, uma vez que o período de exposição ao sol das 

amostras, variou de 8 à 12 horas, com ocorrência de nuvens e mesmo chuvas, onde as 

amostras precisaram ser recolhidas temporariamente, o que dificultou o controle  do processo 

de secagem. Apesar desta variação, o índice de umidade ficou dentro dos limites da legislação 

em todas as amostras, e abaixo dos valores encontrados por Demiate et al.(1997a) e Demiate 

et al. (1998) em pesquisa de avaliação física e química de polvilhos azedos, produzidos no 

Estados do Paraná e Santa Catarina, nas quais as amostras apresentaram valor médio de 

umidade de 14, 11g 100g 
-1

, próximos da faixa encontrada por Marcon (2009) que variou de 

11,72 à 14,19 g 100g 
-1 . 

As condições de secagem ao sol não contribuem para um controle adequado da 

umidade final do produto, uma vez que esta está sujeita à  variações climáticas. Porém, a 

contribuição positiva da secagem ao sol, nos amidos fermentados, onde a despolimerização 

ocorre proporcionalmente com a magnitude da radiação ultravioleta é evidente (MARCON et 

al., 2009). Pesquisas com diferentes comprimento de ondas ultravioletas e seus efeitos em 

diferentes amidos, vem sendo desenvolvidas, com o objetivo de otimizar o processo de 

secagem destes amidos (VATANASUCHART et al., 2005; LORLOWHAKARN; NAIVIKUL, 

2005; FIEDOROWICZ et al., 1999). 

Os resultados da determinação de umidade, são uteis para que  se possa controlar as 

condições de secagem, e para amidos e féculas, o valor é estabelecido pela  legislação vigente, 

cujo valor máximo é de 15% para cereais, 25% para fécula de batata e 18% para fécula de 

mandioca (BRASIL, 2005).  

 

 Efeito do tempo e da concentração no índice de expansão 5.2.4

Para avaliar o desempenho da expansão das farinhas modificadas em relação ao o 

efeito do tempo e da concentração de inóculo, foram realizadas análises de regressão, linear, 

quadrática e cúbica, buscando o melhor ajuste. Os modelos para os tratamentos T0, T1, T3, 

em relação ao tempo 0, 24, 48 e 72 horas de fermentação, não foram significativos conforme 

Apêndice A. Somente o tratamento T2 , no tempo 2 , de 48 horas de fermentação, apresentou 

modelo ajustado, quadrático e cúbico significativo, (P = 0,0128) com R
2
 de 62 % e (P = 

0,0015) e R
2
 de 83,88 %  respectivamente, podendo ser utilizado como modelo matemático de 

tendência.  
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O gráfico de regressão polinomial gerado, considerando o efeito do tempo e 

concentração de inóculo em relação ao índice de expansão da farinha modificada no 

tratamento T2, assim como o gráfico de comparação de todas as curvas observadas, estão 

representados nas Figuras 19 e 20. Os demais gráficos individuais encontram-se no Apêndice 

B, C e D. 

 

 

 

Figura 19. Efeito da variável tempo de fermentação e concentração do tratamento T2 na  expansão 
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Figura 20 Efeito da variável tempo de fermentação em relação as concentrações de inóculo, na expansão. A 

concentração 0, refere-se a farinha controle 

 

 Os índices de expansão encontrados foram muito baixos, se comparados aos índices 

do polvilho azedo, e de outros amidos modificados. O polvilho utilizado como inóculo neste 

trabalho apresentou índice de expansão considerado baixo, 4,62 mL/g, segundo a 

classificação proposta por Nunes (1994). Garcia e Leonel (2005) avaliaram o efeito da 

acidificação com ácido lático em amidos modificados, fotoquimicamente de batata doce, biri, 

mandioca e taioba, e encontraram expansões que variaram de 1,16 à 2,50 mL/g; de 0,98 à 1,49 

mL/g; de 3,00 à 11,57 mL/g e de 1,00 à 2,31 mL/g respectivamente. Neves et al. (2010) 

investigaram os efeitos de bissulfito de sódio em diferentes concentrações, para avaliar, entre 

outros parâmetros, a reação do pH no desenvolvimento da expansão em farinha de arroz 

motti, tratada com ácido lático, e encontraram um volume específico que variou de 3,95 mL/g 

à 10,02 mL/g, pH 2,59 e 4 respectivamente.   

 A literatura não registra resultados da avaliação da expansão no processo de 

fermentação natural, seguida de secagem ao sol de farinhas de arroz. Alguns estudos em que 

estes processos foram pesquisados separadamente, isto é, a fermentação natural do arroz e a 

secagem com radiação ultravioleta, relatam melhora na textura da massa de macarrões, 

produzidos com farinha de arroz fermentada e com farinha de arroz expostas a radiação 

ultravioleta (LORLOWHAKARN; NAIVIKUL, 2005; LU et al., 2007; LU et al.,2008), 
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sinalizando haver modificações, por meio destes processos, nas características das farinhas 

deste cereal. 

 

 Análise viscoamilográfica 5.2.5

 Os valores de pico de viscosidade (PV), viscosidade de pasta quente (hold), quebra 

de viscosidade (breakdown), viscosidade final e tendência a retrogradação (setback) das 

farinhas modificadas e farinha controle estão apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Resultados das análises viscoamilográficas das farinhas de arroz modificadas por diferentes 

tratamentos e farinha controle (farinha de quirera de arroz crua) 

 

 

 
Viscosidade (RVU) 

Temp. de 

pasta (°C) 

Amostra Pico de 

viscosidade 

Viscosidade 

de pasta 

(hold) 

Quebra da 

viscosidade 

Viscosida

de final 

Tendência a 

retrogradação 

T0 24h 239,9 ± 11,80* 194.4 ± 7,32 39,4 ± 5,90 441,6 ± 1,77 247,2 ± 14.20 77,0 ± 133 

T1 24h 177,9 ± 12,70 158.4 ± 8,57 24,8 ± 4,00 369,4 ± 8,48 211,0 ± 29,68 78,0 ± 0,81 

T2 24h 188,8 ± 1,64 166.8 ± 5,32 23.3 ± 0,50 358,7 ± 4,08 191,8 ± 0,55 77,9 ± 0,36 

T3 24h 195,5 ± 5,81 164.5 ± 3,3 24,9 ± 2,18 363,1 ± 7,37 198,6 ± 4,10 79,7 ± 1,21 

       

T0 48h 220,0 ± 10,70 157,0 ± 5,44 62,7 ± 6.27 376,5 ± 7,31 219,5 ± 2,00 75,3 ± 1,25 

T1 48h 220,7 ± 13,23 169.8 ± 9,20 57,7 ± 6,43 412,2 ± 9,23 242,3 ± 0,00 77,9 ± 0,81 

T2 48h 237,6 ± 5,61 190.1 ± 6,02 44.4 ± 0,38 438,0 ± 5,62 247,9 ± 0,45 75,3 ± 0,40 

T3 48h 240,9 ± 7,68 176.4 ± 3,59 57,4 ± 3,23 417,2 ± 8,57 240,8 ± 5,15 78,7 ± 1,21 

       

T0 72h 251,4 ± 13,00 183.3 ± 6,01 68,0  ± 7,39 412,2 ± 15,40 228,9 ± 9,65 76,5 ± 2,50 

T1 72h 228,7 ± 15,55 185.3 ± 10,00 43.4  ± 6,45 421,9 ± 23,94 236,6 ± 14,49 76,5 ± 0,86 

T2 72h 242,0 ± 6,24 192.8 ± 6,08 49.2 ± 0,38 440,3 ± 6,88 247,4 ± 1,47 75,7 ± 0,57 

T3 72h 240,3 ± 6,99 182.2 ± 3,68 58,0 ± 3,23 427,2 ± 10,37 245,0 ± 6,92 75,3 ± 1,15 

       

FC 62,8 ± 12,70 63,63 ± 12,65 -0,8 ± 0,20 188,25±42.27 124.5 ± 29.68 85,0 ± 0,00 

 Média ± desvio padrão 

 

  Pico de viscosidade (PV)  5.2.5.1

 Entre os tratamentos, o valor de PV,  variou de 251, 4 à 177,9 RVU. Nas diferentes 

concentrações de inóculo, e no mesmo tempo de fermentação, apenas o tratamento T0 (24 h) 

diferenciou significativamente dos demais (P ≤ 0,05) como apresentado na Tabela 12. 
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 O mesmo tratamento T0 (24h) foi, também, o que apresentou a menor acidez neste 

período, porém não foi possível relacionar estes parâmetros nos demais tratamentos em 

relação ao PV.  

 

Tabela 12. Viscosidade máxima em função da concentração de inóculo e tempo de fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Pico de viscosidade 

T0 

Concentração 

0g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

T3 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC  62,8  
B a 

 62,8  
C a

  62,8  
C a

  62,8  
 C a

 

24 239,9 
A a 

177,9 
B b 

188,8 
B b 

195,5 
B b 

48 220,0 
Aa 

220,7 
A a 

237,6 
A a 

240,9 
A a 

72 251,4 
A a 

228,7 
A a 

242,0 
A a 

240,3
A a 

1 Letras diferentes, maiúsculas (mesma coluna) e minúsculas (mesma linha), existe diferença significativa entre as médias a   
5% de probabilidade. Tuckey (P ≤ 0,05). 

 

Quanto ao tempo de fermentação nas diferentes concentrações, houve uma tendência 

de aumento do valor de PV em quase todos os tratamentos, apenas em T0 observou-se uma 

diminuição deste valor, que não diferiu, significativamente, no tempo 2 (48 horas), seguida de 

elevação.  Os tratamentos T1, T2, e T3 diferiram, significativamente, entre os tempos 1 (24 h) 

e 2 (48h).  

 Os valores de pico encontrados na farinha controle estão bem abaixo das farinhas de 

arroz modificadas e dos valores encontrados na literatura para farinha de arroz, submetidas ao 

processo de dry-milled, que foram de 353,8, 262,5, 257,75 RVU em arrozes de baixo, médio e 

alto teor de amilose, respectivamente. Entretanto, na mesma pesquisa, realizada por Naivikul 

e Suksomboon (2006), os valores das farinhas submetidas ao processo de wet-milling  

obtiveram valores superiores a estes, podendo haver, também, uma relação com o processo de 

moagem utilizado na obtenção das mesmas e PV.  O valor baixo de PV da farinha controle 

encontrado na presente pesquisa pode estar relacionado ao envelhecimento da farinha, que foi 

processada no inicio de 2010, tendo a análise de RVA sido realizada em fevereiro de 2011. 

Zhou et al. (2003) estudaram os efeitos do envelhecimento nas características 

viscoamilográficas da farinha de arroz de cultivares de grão longo de arroz, sob diferentes 

condições de armazenamento, e obtiveram os seguintes resultados, 143 RVU para farinha de 

arroz moída e fresca, e 137, 116, 111 RVU e 137, 71, 67 RVU para farinha de arroz com 12 

meses de armazenamento, a 4ºC e 37ºC respectivamente.  A farinha controle também 

registrou a maior temperatura de pasta e o maior tempo para atingir o pico de viscosidade (10 

minutos), enquanto as farinhas modificadas levaram, em média, 8,6 minutos, que pode estar 

relacionado com o índice de absorção e o aumento significativo da solubilidade em água, 
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observado na Parte 2 da presente pesquisa.  O conteúdo de proteína em função do processo de 

moagem a seco e lipídios complexados com a amilose podem, também, ter influenciado 

negativamente no pico de viscosidade, reduzindo o inchamento e o lixiviamento da amilose. 

Desta forma, quanto maior o teor de proteína da amostra, menor o pico de viscosidade e vice-

versa (RAECKER; FINNEY; DONELSON, 1998; EL-SAIED et al. 1979; NAIVIKUL; 

SUKSOMBOON, 2006; YOENYONGBUDDHAGAL; NOOMHORM, 2002).  Segundo Lu 

et al. (2003) e Lu et al.(2008), durante a produção de farinha, naturalmente fermentada de 

arroz, ocorre um decréscimo na porcentagem de proteína, diferentemente do que ocorre no 

polvilho azedo, onde há o aumento deste nutriente em relação a fécula não fermentada, e que 

apresenta valores de PV mais baixos do que esta última (CHINSAMRAN et al., 2005; 

NUNFOR; WALTER; SCHWARTZ 1995, PLATA-OVIEDO; CAMARGO, 1998).  Em 

estudo sobre os efeitos da fermentação com adição de ácido lático, comparados com o 

processo de fermentação natural e controle, Chinsamran et al. (2005) registraram 

respectivamente, valores de PV de 348, 372 e 427 RVU para fécula de mandioca, 334, 348 e 

368 RVU para a batata doce e 163, 174 e 180 RVU para farinha de arroz, valores abaixo dos 

encontrados nas amostras analisadas, exceto para a farinha controle.  

 É possível observar que o processo de fermentação e oxidação solar desenvolvido 

neste experimento, produziu diferenças na solubilidade da farinha estudada. O índice de 

solubilidade está relacionado, positivamente ao pico de viscosidade em farinhas de arroz 

fermentadas. Quanto maior a solubilidade do amido, maior a hidrogospicidade, durante a 

gelatinização e consequentemente ocorre o aumento deste parâmetro (Lu et al., 2005).  

 

 Viscosidade de pasta quente (hold)  5.2.5.2

 Os resultados das médias de Hold, submetidas ao teste de Tukey estão apresentados 

na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Viscosidade de pasta quente em função da concentração de inóculo e tempo de fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Viscosidade de pasta quente (hold) 

T0 

Concentração 
0g 100g 

-1 

T1 

Concentração 
1g 100g 

-1
 

T2 

Concentração 
2g 100g 

-1
 

T3 

Concentração 
3g 100g 

-1
 

FC 63,6   
C a 

63,6
    C a

 63,6
   C a

 63,6 
 C a

 

24 194,4 
A a 

158,4 
B c 

166,8 
B b 

164,6 
A b 

48 157,0 
B c 

   168,3 
AB bc 

190,1 
A a 

176,4 
A b 

72 183,4 
A a 

185,3 
A a 

192,8 
A a 

182,2 
A a 

1 Letras diferentes, maiúsculas (mesma coluna) e minúsculas (mesma linha), existe diferença significativa entre as médias a 

5% de probabilidade. Tuckey (P ≤ 0,05). 
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Figura 21. Perfil da curva de viscosidade da farinha controle, indicando a proximidade de PV e hold 

 No tempo 1 (24 horas) T0, apresentou o maior valor de hold, seguido de T2, os 

tratamentos T2 e T3 não diferiram significativamente entre si.  No tempo 2 (48 horas),  não 

houve diferença significativa entre tratamentos T1 e T3, porem houve diferença significativa 

em relação a T0 e T2, que correspondeu ao menor (157 RVU) e o maior (190,1 RVU) valor 

deste parâmetro.  Entres as farinhas fermentadas no tempo de 72 horas, não houve diferenças 

significativas entre os tratamentos (P ≤ 0,05). 

 Em relação ao tempo, os tratamentos apresentaram uma tendência de aumento de 

Hold em relação ao tempo de fermentação, exceto T0, que teve queda em 48h, tornando a 

aumentar no tempo 3. O aumento mais acentuado ocorreu no tratamento T2, entre o tempo 1 

(24 h) e o tempo 2 (48h), passando de 166, 8 RVU para 190,1 RVU respectivamente.  

 

A farinha de arroz controle apresentou a menor viscosidade de pasta quente (VPQ) 

(63,6 RVU), sendo este valor maior que o valor do pico de viscosidade (PV) e atingido quase 

que ao mesmo tempo de PV (Figura 21), diferindo, significativamente, das farinhas 

submetidas aos tratamentos.   

A farinha controle pode ter sido afetada pelo tempo de armazenamento. Segundo 

Sowbhagya e Bhattacharya (2001), em estudo sobre os efeitos do envelhecimento do arroz 

nas propriedades de pasta, observaram que o mais notável efeito nos dados viscoamilográficos 

encontrados por eles, foi a diminuição dos valores de breakdown (diferença entre PV e hold) 
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em arroz cru, armazenado durante 4 anos sob temperatura de 26 e 6º C. Os autores sugerem 

que durante o armazenamento, a estrutura do granulo de arroz torna-se progressivamente mais 

organizada. A superfície do grânulo representa principal barreira para processos como a 

hidratação, assim sendo, o comportamento da  pasta pode ser influenciado pela presença, 

orientação e natureza de lipídios complexados na superfície dos grânulos de amido. As 

mudanças ocorridas no envelhecimento resultam no endurecimento dos grânulos de amido, 

limitando a hidratação e o inchamento. Diante disso, torna-se necessário um tempo maior  

durante o ciclo de aquecimento da análise de RVA,  para que ocorra o inchamento dos 

grânulos da amostra analisada.  Na pesquisa realizada por Zhou et al. (2003), foram 

encontrados valores de 54,94 RVU e  de 55 à 72 RVU em farinhas armazenadas de 0 à 12 

meses em temperatura  de 4ºC  e 37ºC respectivamente. 

Valores de viscosidade de pasta quente, próximos dos valores de PV, sugerem uma 

pasta mais estável durante o aquecimento e cisalhamento. Durante o teste de RVA, as 

amostras são submetidas a um período de temperatura constante (95ºC) e agitação mecânica, 

os grânulos são submetidos a uma maior ruptura, enquanto moléculas de amilose são 

lixiviadas na solução e alinham-se. Este período é acompanhado da diminuição da 

viscosidade, que atinge o seu menor valor. A taxa e a extensão da redução, em relação a PV, 

depende de vários fatores, como a concentração e natureza das amostras, temperatura e a 

força de cisalhamento aplicada. A capacidade do amido de resistir ao aquecimento e esta força 

é um parâmetro importante para a utilização em vários processos. Amidos modificados por 

ligações cruzadas (cross- linked) por exemplo, são resistentes a este processo. Este período do 

teste é conhecido como viscosidade de pasta quente, hold ou through (NEWPORT 

SCIENTIFIC - RVA, 2001). 

 A viscosidade de pasta quente não é um dado comumente discutido na literatura, 

porém, nesta análise os parâmetros utilizados para o cálculo da tendência a retrogradação 

(setback) foram obtidos pela diferença entre este dado (QVP) e a quebra de viscosidade. 

Geralmente, este valor é calculado pela diferença entre o pico de viscosidade e a quebra. Os 

valores encontrados foram, em média, 1,5% maiores que dos encontrados por Chinsamran et 

al. (2005) em farinhas de arroz fermentadas naturalmente (174 RVU) e 9% nas farinhas com 

adição de ácido lático (162 RVU), e abaixo dos valores encontrados por Lorlowhakarn e 

Naivikul (2005) em farinhas de arroz não fermentadas, porém, submetidas à radiação 

ultravioleta, que variaram de 233,3 a 259,4 RVU, que em termos percentuais foram em media 

32% e 46,8%, acima dos valores encontrados neste trabalho. 
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  Quebra da viscosidade (breakdown) 5.2.5.3

 Valores baixos de breakdown estão relacionados com a maior resistência do gel, e 

depende da temperatura, do grau de força mecânica aplicada ao gel e da natureza da amostra, 

(NEWPORT SCIENTIFIC - RVA, 2001). Uma vez conhecido os parâmetros de PV e da 

viscosidade de pasta quente é possível estimar o breakdown e avaliar a estabilidade do amido 

em altas temperaturas e agitação mecânica. 

Os valores  das médias de breakdown das amostras pesquisadas diferiram entre si em 

relação a concentração nos mesmos tempos. A maior quebra de viscosidade (QV) no tempo 

1(24h) ocorreu no tratamento T0, que obteve o maior valor 39,4 RVU de QV, diferindo, 

significativamente, das outras concentrações (P ≤ 0,05) (Tabela 14). No tempo 2 (48 h), 

apenas T2 diferiu-se dos demais tratamentos obtendo o menor valor de QV.  No tempo 3 (72 

h) ocorreram diferenças significativas entre o tratamento T0, que foi maior que os demais 

tratamentos com QV de 68,0 RVU e o menor QV ocorreu em T1 (43,4 RVU). A farinha 

controle apresentou quebra de viscosidade negativa -8 RVU, uma vez que o valor de hold foi 

maior que o PV. Valores negativos de  Breakdown  também foram encontrados por Zhue et al. 

(2003), relacionados com o tempo e a temperatura de armazenamento de  farinhas de arroz, 

com valores de -1 RVU em farinhas armazenadas por um período de 12 meses a 37ºC, e -3 

RVU em farinhas armazenadas por um período 16 meses a mesma temperatura. Os resultados 

obtidos pelos mesmos períodos em armazenamento a 4ºC variaram de 22 e 19 RVU (12 

meses) e 59 RVU (16 meses). Em relação ao tempo em cada concentração houve tendência de 

aumento deste valor, exceto em T1, que apresentou diferença significativa em todos os 

tempos. 

 

Tabela 14. Quebra de viscosidade em função da concentração de inóculo e  tempo de fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Quebra de viscosidade (breakdown) 

T0 

Concentração 

0g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC        -8,0
 Ca 

      -8,0
 Da 

      -8,0
 Da 

       -8,0
 Ca 

24       39,4
 Ba 

      24,8
 Cb 

      23,3
 Cb 

24,9 
 Bb 

48       62,7
 Aa 

      57,7
 Aa 

      44,4
 Bb 

57,4
 Aa 

72       68,0
 Aa 

      43,4
 Bc 

      49,2
 Acb 

58,0
Ab 

 1
 Letras diferentes, maiúsculas (mesma coluna) e minúsculas (mesma linha), existe diferença significativa entre 

as médias a 5% de probabilidade. Tuckey (P ≤ 0,05). 

 Viscosidade final e setback (tendência a retrogradação) 5.2.5.4

 A maior viscosidade final (VF) ocorreu no tratamento T0 (24 h) e a menor no 

tratamentos em T2 (24h), 441,7 e 358,7 RVU, respectivamente. Houve diferença significativa 
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(P ≤ 0,05) em algumas amostra com diferentes concentrações e tempos iguais (Tabela 15). No 

tempo de 72 horas, nenhuma amostra apresentou diferença significativa entre os diferentes 

tratamentos. Seguindo a tendência dos testes anteriores, houve aumento deste valor em todas 

as amostras na  relação entre o tempo e a concentração, com exceção de T0. A farinha 

controle obteve o menor valor de VF, 188,2 RVU. 

 

Tabela 15. Viscosidade final em função da concentração de inóculo e tempo de fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Viscosidade final 

T0 

Concentração 

0g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

T3 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC 188,2 
Ca 

188,2 
Ba 

188,2 
Ca 

188,2 
Ca 

24 441,7 
Aa 

369,4 
Ab 

358,7 
Bb 

363,1 
Bb 

48 376,5 
Bc 

412,2 
Ab 

438,0 
Aa 

 417,2 
ABb 

72  412,2 
ABa 

421,9 
Aa 

440,3 
Aa 

427,2 
Aa 

1
 Letras diferentes, maiúsculas (mesma coluna) e minúsculas (mesma linha), existe diferença significativa entre 

as médias a 5% de probabilidade. Tuckey (P ≤ 0,05). 

 

 Os valores de VF encontrados podem ser considerados altos se comparados a outros 

amidos fermentados e secos ao sol, VF de 200,25 RVU, para fécula de mandioca com 30 dias 

de fermentação e 204,6 RVU, em amido de milho fermentado no mesmo período (DIAS et al., 

2007).   

 Os resultados das médias de setback, submetidos ao teste de Tukey, estão 

apresentados na Tabela 16.  

 

Tabela 16. Tendência a retrogradação em função da concentração de inóculo e tempo de fermentação
1
 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Tendência a retrogradação (setback) 

T0 

Concentração 

0g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

T3 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC       124,6 
Ba 

      124,6 
Ba 

124,6 
Ca 

124,6 
Ca 

24 247,2 
Aa 

211,0 
Ab 

191,8 
Bb 

198,6 
Bb 

48 219,5 
Ab 

242,3 
Aa 

247,9 
Aa 

240,8 
Aa 

72 228,9 
Aa 

236,6 
Aa 

240,4 
Aa 

 245,0 
Aa 

1
 Letras diferentes, maiúsculas (mesma coluna) e minúsculas (mesma linha), existe diferença significativa entre 

as médias a 5% de probabilidade. Tuckey (P ≤ 0,05). 

 

 Os resultados encontrados seguiram a mesma tendência dos resultados de VF entre 

os tratamentos, ou seja, não houve diferença significativa entres as concentrações nas farinhas 

submetidas à fermentação por 72h.  No período de 24 horas e 48 horas, T0 diferiu, 

significativamente (P ≤ 0,05), das demais concentrações no mesmo período, porém não foi o 
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maior valor encontrado, ficando este em 247,9 (RVU) para T2 (48 h). Na relação tempo e 

concentração ocorreu um decréscimo dos valores de setback a partir do tempo 2 (48 horas), 

com exceção do tratamento T0.  

A retrogradação de amidos envolve a relação dos constituintes do polímetro, amilose e 

amilopectina. A amilose é retrodegradada com muito mais rapidez que a amilopectina. 

Entretanto, Lu et al. (2003), pesquisando a influencia da fermentação natural em amidos de 

arroz utilizados na fabricação de macarrão, sugerem que as mudanças nas propriedades de 

pasta encontradas, devem-se ao decréscimo da porcentagem de proteína, lipídios e cinzas, 

importantes modificações em amidos de arroz fermentado. O processo de moagem da farinha 

controle por dry-milling, pesquisado e comparado em farinhas de arroz, por Suksomboon e 

Naivikul (2006), aponta um baixo grau de recristalização do amido gelatinizado, durante o 

resfriamento. Segundo estes autores, durante este processo, o amido, especialmente 

amilopectina é suscetível à fragmentação reduzindo as frações de peso molecular, mais do que 

no processo de wet-milling, e concluem que a grande quantidade de amido danificado e o alto 

grau de sua fragmentação, podem alterar a entalpia de gelatinização e reduzir o perfil de 

viscosidade RVA  em comparação com amidos submetidos ao processo de wet-millig. 

 

 Temperatura de pasta 5.2.5.5

 A temperatura de pasta indica a temperatura mínima requerida para o cozimento do 

amido, isto é, a temperatura onde a viscosidade começa a aumentar, com implicação na 

estabilidade dos outros componentes da formulação, além de indicar custo de energia 

(NEWPORT SCIENTIFIC - RVA 4, 2001).  

 A Tabela 17 apresenta os resultados da comparação de médias do teste de Tukey 

referentes à temperatura de pasta.  T0 apresentou a menor temperatura de pasta, diferindo 

significativamente das demais no tempo 2. Nos demais tempos não houve diferença 

significativa entre os tratamentos. Entre os tratamentos, T1 e T3 apresentaram as temperaturas 

de pasta mais altas 78,9ºC, e 79,7ºC, ambas no tempo 2, apresentando diferenças de 2,6 e 

3,4ºC para as mais baixas respectivamente. Em relação à farinha controle, esta diferiu 

significativamente (P ≤ 0,05) de todas as farinhas modificadas, com uma diferença de 5,3ºC à 

9,7ºC, da temperatura mais alta para a mais baixa encontrada.  
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Tabela 17. Temperatura de pasta em função da concentração de inóculo e tempo de fermentação
1
. 

Tempo de 

fermentação 

(horas) 

Temperatura de pasta 

T0 

Concentração 

0g 100g 
-1 

T1 

Concentração 

1g 100g 
-1

 

T2 

Concentração 

2g 100g 
-1

 

T3 

Concentração 

3g 100g 
-1

 

FC 85,0 
Aa 

85,0
 Aa

 85,0
 Aa

 85,0
 Aa

 

24 78,5 
Ba 

78,9 
Ba 

77,9 
Ba 

79,7 
Ba 

48 75,3 
Bb

   77,9 
BCa 

75,3 
Cb 

78,7 
Ba 

72 76,5 
Ba 

76,5 
Ca 

75,7 
Ca 

75,3 
Ca 

1 Letras diferentes, maiúsculas (mesma coluna) e minúsculas (mesma linha), existe diferença significativa entre as 
 médias a 5% de probabilidade. Tuckey (P ≤ 0,05). 

   A temperatura de pasta não deve ser confundida com a temperatura de gelatinização, 

esta última indica a temperatura em que os grânulos de amido se gelatinizam, enquanto a 

temperatura de pasta refere-se à temperatura na qual o aumento da viscosidade ocorre, e é 

sempre mais alta do que a temperatura de gelatinização (MOORTHY, 2002).  Os resultados 

da Tabela 17 demonstram que a farinha controle requereu uma temperatura mais elevada que 

as farinhas modificadas para atingir o pico de viscosidade. 

 Segundo Franco et al. (2001), a comparação de dados dos parâmetros de viscosidade 

encontrados na literatura, é dificultada tanto pelas diferentes metodologias utilizadas para 

estas análises, viscoamilógrafo Brabender e Rapid Viscoanalizer – RVA- Newport Sientific®, 

Austrália, quanto pela grande variação da concentração, ajustes de pH, temperatura e tempo, 

que possuem grande influencia nos resultados. Além disso, muitos resultados, nem sempre 

são relatados, como temperatura de pasta e Hold, parâmetros que pouco puderam ser 

comparados neste trabalho. 

 O tratamento que apresentou os melhores ajustes matemáticos, quadráticos e cúbicos 

de R
2
, em pico de viscosidade, quebra de viscosidade, viscosidade final, tendência a 

retrogradação (setback) e temperatura de pasta, em relação ao efeito dos diferentes tempos de 

fermentação, foi o tratamento T2. Os modelos matemáticos estão apresentados no Apêndice 

A. 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA FERMENTADA DE QUIRERA DE ARROZ 5.3

COM MELHOR CONDIÇÃO DE EXPANSÃO – PARTE 2 

 

 Resultados das análises de acidez, pH e expansão 5.3.1

Houve diferença significativa, pelo teste t, entre as medias obtidas nos resultados de 

acidez, pH e expansão obtidos na repetição do tratamento escolhido T2 2 g 100g 
-1 

e tempo de 

fermentação de 48 horas
 
e a farinha controle (Tabela 18). 
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 Na repetição do processo de fermentação, foi observado discreto aumento do 

desempenho de expansão, aumento significativo da acidez e consequente diminuição do pH. 

O elevado teor de acidez indica que houve uma fermentação mais intensa, provavelmente, 

influenciada pela temperatura muito próxima da registrada no tratamento T0 0g 100g 
-1

, 

28,7ºC, e que por sua vez apresentou o maior índice de acidez 8,56 mL de NaOH N 100 g 
-1

 , 

e pH 3,65 na primeira parte do experimento.  

 

Tabela 18. Resultados das médias obtidas nas análises de expansão, acidez e pH da farinha modificada e farinha 

controle 

Análises 
 Condições 

  ambientais 

 
Índice de 

expansão 

Acidez 

 farinha 

pH  

farinha 

Acidez líquido  

fermentação 
pH líquido 

 Umidade 

Amb.
1 

(%) 

Temp. 

Amb.
1
  

(°C) 

FM 1,28
*
 ± 0,03 8,96

*
 ± 0,76 3,54

*
 ± 0,11 4,9 ± 0,98 4,18 ± 0,6 

 
58.9 28.2 

FC 1,18 ± 0,02 2,46 ± 0,30   5,52 ± 0,07      NA
2 

NA  NA NA 

* existe diferença significativa entre as médias a 5% de probabilidade pelo teste t. 
1
Umidade e temperatura média do ambiente de fermentação. 

2 
Não avaliados. 

 

A repetição do tratamento ocorreu no início da estiagem típica da região onde foi 

realizada, em condições de baixa umidade, com índice de irradiação solar mais intensa, que 

podem ter influenciado o resultado da expansão, porém, confirmando as expectativas de 

repetibilidade do tratamento. 

 

 Granulometria e módulo de finura da farinha modificada de arroz 5.3.2

 O perfil granulométrico de farinhas constitui característica importante na elaboração 

de produtos panificados, uma vez que, a distribuição regular das partículas, influencia 

diretamente na uniformidade do produto, ou seja, partículas finas absorvem água mais 

rapidamente que partículas grossas, influenciando o tempo de cozimento e a homogeinização 

da massa elaborada (BORGES et al., 2003). 

 Na análise granulométrica, a média das partículas retidas nas peneiras de 32 e 60 

mesh foram de 10,9 e 53% e um índice de uniformidade (IU) de 63,9 % de partículas médias, 

34,6 % de partículas finas e 3,2 % de partículas muito finas. O perfil granulométrico da 

farinha modificada de arroz e o módulo de finura (MF) estão apresentados na Tabela 19.    
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Tabela 19.  Perfil granulométrico da farinha de arroz modificada e módulo de finura, médias das triplicatas e 

desvios padrão 

Tamanho das 

partículas 

(μm) 

Quantidade de farinha de arroz retida na peneira (%) 

Média das triplicadas da farinha de arroz modificada 

>500 10,9 ± 1,4 

53,0 ± 3,2 

30,1 ± 2,6 

4,5 ± 1,5 

1,5 ± 0,6 

0,0 ± 0 
 

250 - 500 

150 - 250 

106 -150 

53 -106 

< 53 

   

 Módulo de finura  

                                              Farinha de arroz modificada 

T2 2 g 100g 
-1

 - 48 horas 2,7 ± 0,3 

 

 O módulo de finura indica a uniformidade de partícula no produto. Os grãos da 

farinha de trigo podem ser classificados em grosso MF = 4,10; médio MF = 3,20, fino MF= 

2,30 e muito fino = 1,50 (HENDERSON; PERRY, 1976). De acordo com a classificação 

proposta acima para o trigo, o módulo de finura da farinha de arroz modificada MF=2,7 

ficaria entre fina e média. Podendo esta ser melhorada por ajustes na metodologia empregada 

na trituração. Entretanto, segundo Šebeĉić e Šebeĉić (1996), farinhas muito finas, podem 

causar o enfraquecimento da massa enquanto a presença de grânulos médios e finos afetam 

positivamente o desenvolvimento e a estabilidade desta. 

 

 Índice de absorção de água (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA) 5.3.3

 Em relação ao índice de absorção de água não houve diferença significativa entre as 

médias das farinhas controle e modificada (P= 0,4564).  Quanto ao índice de solubilidade em 

água (ISA), as médias diferiram significativamente entre si (P= 0,0079). As médias e os 

desvios padrão obtidos estão apresentadas na Tabela 20. 

 

Tabela 20. Índice de absorção em água (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA) da farinha de arroz de 

arroz modificada e farinha controle 

Parâmetros Farinha de arroz modificada 

 

Farinha controle 

IAA [g gel (g MS)-1] *   2,43 
a
 ± 0,03 

14,29 
a
 ± 0,00 

                 2,28 
a
 ± 0,03 

                   5,6 
b
 ± 0,00 ISA (%) 

Letras diferentes, na mesma linha, existe diferença significativa entre as médias a 5% de probabilidade pelo teste t..  

* g gel (g MS)-1 = massa do gel (g) sobre a massa da amostra em base seca (g). 
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 A farinha modificada de arroz obteve um aumento 155% no ISA (30ºC) em relação à 

farinha controle.  Os valores de IAA e ISA, revelam que houve um certo grau de degradação 

na estrutura dos grânulos da amostra estudada, capaz de causar modificações nas 

características físico químicas da farinha de arroz (LU et al., 2005). Apesar do ligeiro 

aumento de IAA, estes valores ficaram abaixo dos obtidos em farinhas de arroz sem 

tratamento, 2,59 g gel (g MS)
-1

, e 2,84 g gel (g MS)
-1

, em Dors, Castiglioni, Augusto-Ruiz 

(2003), e em Barbosa et al. (2006). Os mesmos autores, respectivamente, obtiveram em 

farinhas pré-gelatinizadas de arroz, valores de ISA abaixo 9,49% e discretamente acima 14,98 

% dos encontrados no presente trabalho. Os resultados obtidos de IAA e ISA justificam os 

dados observados nas análises de RVA uma vez que o aumento destes índices está relacionado 

ao aumento da hidrogospicidade da farinha modificada, influenciando na habilidade de 

formação de um gel com forte tendência a gelatinização e a retrogradação (LU et al., 2005). 

 

 Composição Centesimal 5.3.4

 As médias dos resultados das análises de umidade, de lipídios, de proteína, de cinzas 

e de carboidratos estão na Tabela 21.  

Tabela 21. Composição centesimal, em base seca (bs), das farinhas de arroz controle e modificada 

Composição centesimal 

g (100g)
-1 

Farinha controle 

(sem tratamento) 

Farinha modificada de quirera 

de arroz 

Umidade 11,3 ± 0,15 
a 

             10,70 ± 1
a 

Cinzas 0,20 ± 0,03 
a 

               0,07 ± 0,03 
b 

Proteínas  8,0 ± 0,13 
a 

               6,50 ± 0,77 
b 

Lipídios 0,83 ± 0,14 
a 

               0,73 ± 0,14 
a 

Carboidratos 79,7 ± 0,24 
b 

              83,2 ±1,21 
a 

Letras diferentes, na mesma linha, existe diferença significativa entre as médias a 5% de probabilidade pelo teste t. 

 

 Umidade 5.3.4.1

 Não houve diferença significativa (P= 0,3789) entre a farinha modificada e a farinha 

controle em relação à umidade.  

O teor de umidade obtido na repetição da farinha modificada (tratamento T2 48h) 

apresentou valor 20,5% mais baixo que os registrados do mesmo tratamento na primeira parte 

do experimento. A diferença do teor de umidade, resultou provavelmente das condições 

climáticas existentes no momento da secagem, uma vez que esta última ocorreu no início da 

temporada de estiagem da região onde foram realizados os experimentos (Goiânia, GO, 

Brasil). Comprovando a dificuldade de padronização deste parâmetro registradas pelo método 

de secagem ao sol, conforme também observado por outros autores (DEMIATE et al., 1997a; 
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DEMIATE et al.,1997b; DEMIATE et al., 1998). Os índices encontrados nesta segunda parte, 

assim como na primeira, também se encontram abaixo do limite máximo, de 15% p/p, 

estabelecidos pela legislação (BRASIL, 2005). 

  

 Cinzas 5.3.4.2

 Houve diferença significativa (P=0,0064) deste parâmetro entre as farinhas 

estudadas.  A amostra da farinha controle apresentou teor de cinzas médio de 0,20 g 100g 
-1

 e 

a farinha fermentada 0,07 g 100g 
-1

, indicando uma perda de 35% de minerais, valor próximo 

do encontrado por Chinsamran et al. (2005), em farinhas naturalmente fermentadas 0,09 

g100g 
-1 

. Índices estes, bem abaixo dos encontrados em polvilhos azedo produzidos nos 

estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, apresentando médias de 0,18 a 0,19 g 100g 

-1
 (MAEDA, 1999). O teor de cinzas da farinha controle encontra-se dentro dos padrões de 

referência de farinhas de arroz branco polido, 0,30 g 100g 
-1

, e 0,47 g 100g 
-1

encontrados na 

literatura (WALTER; MARCHEZAN; AVILA, 2008). Segundo Lu et al.(2003), os conteúdos 

de cinzas dos grânulos de arroz decrescem lentamente no início de fermentação, sendo este, 

significativo (p<0,05), após 10 horas de fermentação. Isto ocorre não só pela ação de micro-

organismos, como também pelo processo de maceração, onde a água amacia os grânulos, 

fazendo com que estes apresentem rachaduras em sua superfície, facilitando a 

descomplexação de minerais, proteínas e lipídios (CHIANG;YEH, 2002). No polvilho azedo 

há uma tendência de aumento no teor de cinza, devido às condições de secagem, e, é atribuída 

a contaminação por partículas de poeira (CEREDA, 1973). 

 

 Proteínas 5.3.4.3

 O conteúdo de proteínas do arroz polido, apesar de ser o segundo maior parâmetro de 

sua composição centesimal, é considerado baixo, em média 7 g 100g 
-1

, apresentando uma 

grande variação em sua concentração, 4,3 a 18,2 g 100g 
-1 

(LUMEN; CHOW, 1995). O 

percentual médio de proteínas encontrado nas amostras das farinhas controle e modificada 

está dentro desta variação 8 g 100g 
-1

 e 6,5 g 100g 
-1

 respectivamente. As amostras diferiram, 

significativamente entre si (P= 0,0292), com variação de 8% entre os valores encontrados.  

 As proteínas do arroz formam complexos com os grânulos de amido e são afetadas 

pelos processos, de moagem, de maceração e fermentação deste cereal (LU et al., 2008, 2007; 

CHIANG; YEH, 2002; SHARMA et al. 2008). De acordo com a pesquisa realizada por Lu et 

al. (2003), o conteúdo de proteína é reduzido significativamente (P ≤ 0,05) com o aumento do 

tempo de fermentação, cerca de 30%. Isto ocorre porque a microbiota consome a maior parte 
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da proteína, especialmente no final do processo de fermentação, além disso, algumas 

proteínas podem se dispersar na água de fermentação. Esta perda influi, principalmente no 

perfil viscoamilográfico dos grânulos de amido capazes de afetar as características reológicas 

do produto final.  Esta tendência no polvilho azedo parece ser inversa. Franco e Tavares 

(1998), Plata-Oviedo e Camargo (1995) e Camargo et al. (1988) encontraram aumento de 3 a 

8 vezes e de até 15 vezes, do teor de proteínas em féculas fermentadas de mandioca, em 

relação à fécula natural (polvilho doce), atribuindo este comportamento a proliferação de 

micro-organismos na etapa de fermentação, e na produção de substâncias proteicas, como 

enzimas por estes micro-organismos.  

 

 Lipídios 5.3.4.4

 As amostras das farinhas controle e modificada não diferiram significativamente 

entre si (P = 0,8846) sendo de,  0,83 e 0,73 g 100g 
-1

, nas farinhas controle e modificada, 

(Tabela 21). Os lipídios são o menor componente do arroz, e em sua maioria estão 

complexados com a amilose, influenciando nas propriedades viscoamilográficas do produto 

final (HAMAKER; GRIFFIN, 1990). Em seu trabalho sobre os efeitos da fermentação natural 

nas características físico-químicas do arroz, Lu et al. (2003), relatam um decréscimo 

significativo na concentração de lipídios durante o início da fermentação, mantendo-se 

constante após esta fase. Segundo os autores, a fermentação causa a despolimerização deste 

componente em ácidos graxos livres após 12 horas, quando ocorre um ligeiro aumento destes, 

para em seguida decrescerem à medida que aumenta o tempo de fermentação, produzindo um 

odor desagradável após 18 horas do processo, concluindo que a fermentação causa a uma 

quebra de lipídios, produzindo mais ácidos graxos. Os valores referenciais da fração de 

lipídios em farinha de quirera de arroz, encontrados por Ascheri, Pereira e Silva (2007) foi de 

0,69 e 0,6 g 100g 
-1

.  As diferenças no teor de lipídios ocorrem devido à variedade do arroz, e 

ao tipo de beneficiamento ao qual o grão foi submetido (WALTER; MARCHEZAN; AVILA, 

2008). No polvilho azedo, os valores deste componente, podem variar de 0,21 a 0,28 g 100g 
-1

 

(DINIZ, 2006). Sarmento, Cereda e Nunes. (1994), encontraram valores no teor de lipídios, 

em polvilho doce, de 0,22 g 100g 
-1

, e 0,25 e 0,40 g 100g 
-1 

em polvilho azedo de duas 

diferentes regiões de Minas Gerais. Registrando um aumento desta taxa, durante o processo 

de fermentação. Os índices encontrados neste trabalho estão 20,2 % acima dos valores 

referenciais citados, neste trabalho para farinha de quirera de arroz, pode estar relacionados 

com o grau de polimento do arroz utilizado no experimento. Em relação ao polvilho azedo, 

este percentual de aumento variou de, 82% a 247% na farinha modificada de arroz. 
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  Carboidratos totais 5.3.4.5

 Os carboidratos são os principais componentes do arroz branco polido, sendo 

constituída de cerca de 90% de amido, e ainda fibras e açúcares livres. A farinha de arroz 

controle apresentou um teor de carboidratos totais de 79,6 g 100g
-1

 diferindo 

significativamente (P= 0,0078) da farinha modificada 83,2 g 100g 
-1.

 Os carboidratos foram 

calculados pela diferença entre a massa seca total (100%) e a soma das porcentagens, de 

umidade, cinzas, proteína e lipídios, que justificam este aumento, uma vez que houve perda 

em todos os parâmetros citados na farinha modificada de arroz. As médias das FC e FM, 

encontram-se dentro dos valores registrados na literatura e calculados pela mesma 

metodologia, variando de 77,07 a 87,47g 100g 
-1

 (ASCHERI; PEREIRA; SILVA, 2007; 

MAIA et al., 1999).  

 

  Micro e macro minerais 5.3.5

 A perda significativa do conteúdo de cinzas encontrada na composição centesimal 

representa mudanças no perfil mineral da farinha modificada. A avaliação destes elementos, 

as médias e desvios padrão estão apresentados na Tabela 22. 

Houve diferença significativa (P ≤ 0,05) em todos os elementos avaliados, exceto Ca, 

que apresentou pequeno acréscimo de 4,5 % na farinha modificada de arroz. As maiores 

perdas de minerais da farinha controle, durante a fermentação e a oxidação solar, foram Mg 

perda de 60,9 %; 67 % de K; 40,2 % de Mn e 30% de P. 

 

Tabela 22. Concentração de micro e macro minerais das farinhas controle e farinha modificada de arroz 

Mineral 
Farinha controle 

 (sem tratamento) 

Farinha modificada 

de arroz 

Valores 

Referenciais 

 Macrominerais (mg g
-1

)   

Cálcio 0,22 ± 0,0 
a 

0,23 ± 0,0 
a 

0,1- 0,3 

Magnésio 0,23 ± 0,0 
a 

 0,09 ± 0,0 
b
 0,2 - 0,5 

Fósforo   1,0 ± 0,0 
a  

   0,7 ± 0,0 
b 

0,8 - 1,5 

Potássio 0,97 ± 0,0 
a 

0,32 ± 0,0
 b 

0,7 - 1,3 

Enxofre 1,01 ±0,0 
b 

   1,07 ± 0,01 
a 

0,8 - 1,6 

 Microminerais (μg g
-1

)   

Cobre          18,1 ±0,1 
a 

         12,6 ± 0,2 
b 

  5,0 - 26,0 

Ferro          38,5 ± 0,3 
b 

45,6 ± 0,25 
a 

 43,0 - 155 

Manganês          11,2 ± 0,1 
a 

  6,7 ± 0,02 
b 

  10,8 - 12,0 

Zinco 37,5 ± 0,05 
a
          30,5 ± 0,1 

b 
  17,0 - 60,0 

Alumínio 59,3 ± 0,15 
b 

         70,0 ± 0,5 
a
   - 

Letras diferentes, na mesma linha, existe diferença significativa entre as médias a 5% de probabilidade pelo teste t..  

Entretanto, observou-se um aumento de cerca de 18% na concentração de Fe e Al, em 

relação à farinha controle.  O teor de macro e micro minerais do arroz é influenciado, pelas 
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0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

P

K

Ca

Mg

S

Macrominerais (mg g-1) 

FM

FC

condições de cultivo, fertilização, beneficiamento e genótipo do grão. A quirera de arroz 

utilizada nesta pesquisa foi fornecida por uma grande beneficiadora, que não soube informar 

os cultivares envolvidos em sua produção, sabendo-se apenas, que são provenientes do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

Todas as concentrações estiveram dentro das referências consultadas, exceto ferro na 

farinha controle, que ficou abaixo dos valores apresentados em literatura (JULIANO, 1985a; 

USDA, 2011b). As perdas minerais podem ser justificadas pela perda de cinzas. O aumento de 

ferro, alumínio e cálcio (4,5%), pode ter ocorrido, por uma descomplexação decorrente da 

redução na concentração dos minerais citados anteriormente, pela adição água utilizada na 

maceração, ou durante os processos de fermentação e oxidação solar envolvidos na produção 

da farinha modificada neste experimento. Os resultados podem ser mais bem  

visualizados nas Figuras 22 e 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Concentração de macrominerais das farinhas, controle e modificada 
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Figura 23. Concentração de microminerais das farinhas, controle e modificada 
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 Teor de amilose 5.3.6

 Os valores médios de amilose das farinhas controle e farinha modificada das médias 

diferiram significativamente entre si (P = 0,0021). Sendo que a farinha modificada apresentou 

aumento deste teor em relação à farinha controle, os resultados estão expostos na Tabela 23. 

 

Tabela 23. Teor de amilose das farinhas controle e farinha modificada de arroz 

Teor de amilose (%)
 

 Farinha controle  Farinha modificada  

 13,78 
b
 ± 0,83  17,23 

a
 ± 0,09  

Letras diferentes, na mesma linha, existe diferença significativa entre as médias a 5% de probabilidade pelo teste t..  

 

 Os amidos do arroz podem ser classificados quanto ao teor de amilose em ceroso, 

que compreende de 1 à 2% de amilose; baixo teor, de 7 à 20%; intermediário, de 20 à 25% e 

alto > 25% (JULIANO, 1985b). De acordo com esta classificação o conteúdo de amilose da 

farinha controle e a farinha modificada encontrados, estão dentro da classificação de baixo 

teor de amilose. O aumento deste valor foi cerca de 25%. Aumento este significativo em 

relação aos valores encontrados por Lu et al. (2003), que relatam um aumento de 3,37% entre 

farinhas de arroz fermentadas e não fermentadas. Esta diferença  pode estar relacionada com 

as diferentes cultivares estudadas, dificultando esta comparação. Este aumento do teor de 

amilose, durante a fermentação, sugere que o amido foi hidrolizado, fenômeno também 

observado por Nunfor, Walter e Schwartz. (1995) na comparação entre fécula de mandioca e 

polvilho azedo, apresentando aumento de cerca de 22% deste teor. Durante o processo de 

fermentação, a digestão do amido, pelos micro-organismos presentes, é mais vigorosa nas 

cadeias de amilopectina (TADASA; TAKEDA, 1986). Isto faz com que a proporção de 

amilose e amilopectina seja alterada. Devido a vulnerabilidade das regiões amorfas da 

amilopectina, à hidrolise que ocorre no processo de fermentação, enquanto as regiões 

cristalinas ordenadas, menos vulneráveis permanecem intactas (LU et al., 2005; 

MUSSULMAM; WAGNER, 1988; ROBIN et. al., 1975). Lu et al. (2005) e Lu et al. (2003), 

sugerem, ainda, que pode ocorrer o aumento de pequenas cadeias de amilose, devido a 

despolimerização das cadeias de amilopectina nas regiões amorfas.  O processo de 

fermentação provavelmente foi o responsável pelo aumento do valor deste parâmetro no 

presente trabalho, uma vez que a oxidação por irradiação UV tem influencia inversa, 

principalmente na amilose (VATANASUCHART et al. 2005).   
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 Cor 5.3.7

Todos os parâmetros instrumentais de cor (luminosidade, coordenada de cromaticidade 

a* e b*) das farinhas controles e modificada foram afetados pelo processo de Fermentação 

(Tabela 24).  

 

Tabela 24. Valores médios seguidos pelos desvios-padrão da luminosidade (L*) e coordenadas de cromaticidade 

a* e b* das farinhas controle e modificadas  

Amostra 

Análise de cor 

L* a* b* 

Farinha controle 92,78 -0,12 8,67 

Farinha modificada de 

arroz 
96,36 -0,26 4,23 

 

O valor L* é uma indicação da luminosidade, ou seja, se a amostra é mais clara ou 

mais escura, quando a diferença é positiva entre a padrão (farinha controle) e a amostra 

significa que esta última é mais clara (GOOD, 2002). A diferença da luminosidade foi de 3,85, 

portanto, a farinha modificada apresentou-se mais clara que a controle. O conteúdo de cinzas 

é considerado um ponto crítico na claridade da farinha de trigo e de arroz. A cor ou o 

conteúdo de cinzas podem afetar o desempenho da farinha no assamento, ou seja, quanto mais 

claras, melhores serão suas características na panificação (CAUVAIN et al., 1983; 

CAUVAIN; DAVIS; FEARN, 1985).  A perda de minerais e a purificação do amido causada 

pela fermentação aumenta a claridade da farinha fermentada de arroz (LU et al., 2005), 

justificando, portanto a maior luminosidade da farinha modificada neste estudo. 

A coordenada de cromaticidade a* das farinhas controle e modificada foram próximas 

a 0, significando neutralidade em relação as cores verde e vermelha. A diferença entre os 

valores encontrados nas farinhas controle (padrão) e modificados relativos a coordenada b*, 

foi negativa, -4,44, ou seja, a farinha controle obteve uma cor mais amarelada.   

A preferência do consumidor em produtos como polvilhos e farinhas, está relacionada 

com a cor branca, ou seja, quanto maior o valor de L* e menor os valores de croma a* e b* 

melhor a qualidade do produto. Alterações destes parâmetros podem ser associadas 

culturalmente, com sujidades ou contaminação (DINIZ, 2006).  

Segundo Maeda (1999), além da preferência do consumidor, é necessária uma 

avaliação dos parâmetros de cor, e propôs uma classificação para o polvilho azedo. Valores de 

croma L* > 93,65 e a* e b* iguais a 0, são classificados como tipo A; valores de L* de 88,78 

à 93,65, a* de -0,13 à 0,90 e b* de 3,57 à 7,26, tipo B, e tipo C, L* < 88,78, a*> 0,90 e < -
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0,13, e b > 7,26 e < 3,57.  De acordo com esta classificação, a farinha modificada produzida 

neste trabalho, estaria classificada como A em relação a croma L* e a*, e B em relação aos 

croma b*. Diniz (2006) em sua pesquisa sobre polvilhos azedo produzidos em diferentes 

regiões de Minas Gerais, encontrou médias semelhantes a presente pesquisa, L*93,83, a* 0,32 

e b*4,72. A farinha modificada de arroz obteve valor de L*, superior ao encontrado na 

pesquisa citada anteriormente (L*= 96,36). Provavelmente, porque na produção do polvilho 

azedo ocorre um ganho no teor de cinzas, ao contrário do que acontece na fermentação do 

arroz. 

 

 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 5.3.8

 A análise foi realizada nas amostras da farinha controle, farinha modificada e no 

polvilho azedo utilizado como inóculo.  

 A microscopia revelou as mudanças físicas e químicas ocorridas na farinha 

modificada FM, em relação à farinha controle FC (Figura 24). Na FC, observa-se não só 

grânulos de amido, mas uma complexação deste, com proteínas e outros componentes da 

farinha de arroz. Na farinha modificada é possível visualizar os pequenos grânulos de amido 

do arroz, mais disponíveis, e em sua forma poligonal, apresentando pequenas cavidades, 

consequência da ação de enzimas durante a fermentação (SARIKAYA et al., 2000). Na Figura 

25, realiza-se uma comparação entre a farinha modificada e o polvilho azedo, observa-se a 

diferença do tamanho e forma dos grânulos entre as amostras. O polvilho azedo apresenta 

forma irregular, com covas de diâmetro relativamente grande, apresentando perfurações, que, 

segundo Marcon et al.(2009), estas mudanças do granulo, seriam responsáveis pela 

propriedade de expansão. 

 As microscopias revelaram mudanças na estrutura e na superfície do grânulo de 

amido da farinha modificada provocadas pelo processo de fermentação a que foi submetida. 
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Farinha controle (2400 X) Farinha Modificada (2400 X) 

Farinha controle (600 X) Farinha Modificada (600 X) 

Farinha controle (5000 X) Farinha Modificada (5000 X) 

Figura 24. Microscopia eletrônica de varredura da farinha controle (sem tratamento) e da farinha 

modificada por fermentação, as setas indicam as cavidades causadas pela ação de enzimas 

amilolíticas 
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Farinha modificada (600 X) Polvilho azedo (600 X) 

Farinha modificada (2400 X) 

Farinha modificada (5000 X) 

Polvilho azedo (2400 X) 

Polvilho azedo (2400 X) 

Figura 25. Microscopia eletrônica de varredura da farinha modificada por fermentação, e do polvilho 

azedo usado como inóculo, as setas indicam as cavidades causadas pela ação de enzimas 

amilolíticas 
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 Análises microbiológicas 5.3.9

 Os resultados das análises microbiológicas, relativas ao cronograma proposto na 

avaliação da vida de prateleira da farinha de arroz modificada estão apresentados na Tabela 

25. 

 

Tabela 25.  Resultados das análises microbiológicas da farinha controle – Tempo 0, 1, 2, 3 e 4 

Análises realizadas 

Limites permitidos 

(VMP*) (MS – ANVISA – RDC 22ª ) 

 10² UFC/g 3x10³ UFC/g 103 UFC/g Ausência em 25g 

 
Coliformes a 

45ºC/g 

Bacillus 

 cereus/g 

Bolores e 

Leveduras/g 

Salmonella sp/25g 

0 (30 dias) <100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g Ausência em 25g 

1 (15/ 45 dias) <100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g Ausência em 25g 

2 (30/60 dias) <100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g Ausência em 25g 

3 (45/75 dias) <100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g Ausência em 25g 

4 (60/90 dias) <100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g Ausência em 25g 

* VMP: Valor Máximo Permitido. 

 

 Nos alimentos muito ácidos (pH< 4,0), o crescimento microbiano fica quase restrito 

apenas, ao crescimento de bolores e leveduras. Em alimentos com baixa atividade de água 

como as farinhas, o aparecimento de fungos é maior (FRANCO; LANDGRAF, 2008). Na 

farinha de arroz modificada por fermentação, o crescimento destes micro-organismos ficou 

abaixo dos limites permitidos pela legislação, em todas as análises realizadas, durante período 

de 90 dias, caracterizado como o tempo mínimo de conservação desta. Não foram encontrados 

coliformes nas amostras da farinha modificada, no período citado anteriormente, indicando 

boas práticas de higiene na produção e preparação das amostras, o que foi confirmado pela 

ausência de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Salmonella sp, indicando que esse 

produto está apto para alimentação humana ou para fazer parte no desenvolvimento de 

produtos alimentícios. 
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 CONCLUSÕES 6

 

 

¯ Os resultados permitiram concluir que: 

¯ A maceração dos grãos de quirera mostrou ser a melhor condição de fermentação para 

o desenvolvimento da farinha modificada de arroz. 

¯ O melhor tempo de fermentação para obtenção da farinha modificada de quirera de 

arroz foi de 48 horas, com adição de 2g 100
-1 

g, de inóculo de polvilho azedo. 

¯ O comportamento do pH foi o mesmo em relação à concentração de inóculo nos 12 

ensaios. Tendo sido influenciado pelo tempo de fermentação. A concentração de 

inóculo influenciou no teor de acidez dos tratamentos. Em relação ao tempo, houve 

tendência de aumento deste teor.  

¯ A umidade foi influenciada pelas condições ambientais e ficou dentro dos limites da 

legislação em todas as amostras analisadas. 

¯ O desempenho da expansão não foi influenciado pelo efeito do tempo e da 

concentração, na maioria dos tratamentos. Apenas o tratamento com 2g 100
-1

 de 

inoculo e 48 horas apresentou modelo matemático quadrático e cubico significativo, 

podendo ser usado como modelo de tendência. 

¯ O perfil viscoamilográfico foi influenciado por todos os tratamentos em relação a 

farinha controle e entre alguns tratamentos.  

¯ O tratamento com 2g 100g
-1

 de inóculo submetido ao processo de fermentação por 48 

horas, obteve o melhor desempenho de expansão. 

¯ A comparação das características entre as farinhas modificadas e controle, 

demonstraram que o pH, a acidez e a expansão foram influenciados significativamente 

pelo processo de fermentação e secagem ao sol.  

¯ A farinha modificada pode ser classificada quanto a granulometria, entre fina e média. 

¯ O IAA não foi alterado significativamente pela fermentação. A farinha controle obteve 

aumento no ISA de 155% em relação a farinha controle. 

¯ A fermentação ocasionou a perda significativa de proteínas, cinzas. A umidade ficou 

dentro dos limites da legislação, sem apresentar alterações em relação a controle. 

¯ Na comparação do perfil mineral, observou-se alteração em todos os parâmetros 

analisados. Com aumento de Fe e Al, e perda de Mg, K, Mn e P. 

¯ Houve aumento do teor de amilose após os processos de modificação. 



88 

 

¯ Em relação aos parâmetros de cor, a farinha modificada foi mais clara que a farinha 

controle, esta última apresentou coloração amarelada. 

¯ A microscopia revelou mudanças na estrutura e na superfície da farinha modificada 

em relação ao controle. 

¯ Microbiologicamente, a farinha modificada está apta para o consumo humano e para o 

desenvolvimento de produtos alimentícios, apresentando vida mínima de prateleira de 

90 dias.  

¯ De forma geral, pode-se afirmar quer farinha modificada desenvolvida, oriunda da 

quirera de arroz, pode ser uma nova alternativa para a indústria de panificação com a 

vantagem da não possuir glúten. 
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APÊNDICE A - Modelos obtidos na análise de regressão ajustados e coeficientes de     

determinação (R
2
) relativos à expansão em relação ao tempo. 

 

 

 

Modelo de regressão – Efeito do tempo na concentração (P ≤ 0,05%) 

Expansão – Concentração 0 

Linear C0 = 1,1823 – 0.0093 T F= 0,302 R
2
=0,0317 P= 0,5946 

Quadrática C0 =1,1840 – 0,1433 T + 0,0166 T
2
 F= 0,1394 R

2 
=0,030 P=0,8716 

Cúbica C0 = 1,1766 + 1,0055T + 0,1083T
2
 + 0,0244T

3
 F=0,3044 R

2 
=0,1024 P=0,8216 

Expansão – Concentração 1 

Linear C1 = 1,1793 - 0,0090 T F= 0,2929 R
2 
= 0,0284 P= 0,6001 

Quadrática C1 = 1,1701 + 0,0185T - 0,0091T
2
 F=0,2472 R

2 
= 0,0520 P= 0,7860 

Cúbica C1 = 1,1766 - 0,08333T + 0,0883T
2 
- 0,0216T

3
 F= 0,3345 R

2 
= 0,1114 P= 0,8010 

Expansão – Concentração 2 

Linear C2 =  1,2160 - 0,02166T F= 1,4675 R
2 
= 0,1279 P= 0,2553 

Quadrática C2=   1,1625 -0,1208T + 0,0475T
2
 F= 7,3427 R

2 
= 0,6200 P= 0,0128 

Cúbica C2=   1,1766 - 0,1011T+ 0,1650T
2 

- 0,0472 T
3
 F= 13,8822 R

2 
= 0,8388 P= 0,0015 

Expansão – Concentração 3 

Linear C3 = 1,1666 - 0,0866T F=0,2908 R
2 
=0,0282 P= 0,6014 

Quadrática C3=  1,1696 - 0,0086T + 0,0000 T
2
 F= 0,1308 R

2 
=0,0282 P= 0,8789 

Cúbica C3=  1,1766 - 0,1183T + 0,1050 T
2 
- 0,0233 T

3
 F= 0,3029 R

2 
= 0,1020 P= 0,8226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

APÊNDICE B - Gráfico da expansão efeito do tempo na concentração T0. 
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APÊNDICE C - Gráfico da expansão efeito do tempo na concentração T1. 
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APÊNDICE D - Gráfico da expansão efeito do tempo na concentração T3.  
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