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Resumo

Acrescentar fécula de mandioca à farinha diminui os gastos e gera propriedades diferentes ao

produto final, mas existe variação na força da farinha, e esta característica pode influenciar no

resultado final. Através de comparações das análises reológicas pode-se prever o comportamen-

to da massa para cada classificação de farinha (forte, fraca e média). O objetivo deste trabalho é

analisar o comportamento da farinha de trigo forte, fraca e média com fécula de mandioca em

porcentagens de 0%, 10%, 20% e 30% através de testes de atividade enzimática, glúten e umida-

de.

Palavras-chave: tuberosa, amiláceas, macaxeira.

Introdução

Quando se adiciona uma farinha de composição e propriedades bem diferentes da farinha de

trigo, como é o caso da mandioca, que é um produto essencialmente composto de amido, é de se

esperar que ocorram mudanças no comportamento da massa produzida. Ao substituir parte da

farinha de trigo por outra farinha, o glúten passa a representar uma menor porcentagem (ou seja,

há uma “diluição” do glúten) e, consequentemente a massa enfraquece ( EL-DASH et al., 1994).

Uma alternativa de substituição encontra-se na fécula de mandioca. Costuma-se denominar “fé-

cula” ao amido proveniente de raízes e tubérculos, sendo que, no caso da mandioca, é ainda
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mais comum o emprego do termo “polvilho”, seja ele do tipo doce ou azedo. O amido é uma

substância de reserva que se deposita nas plantas, principalmente, nos grãos, raízes e tubércu-

los. Ele forma grânulos de diferentes formas e características, segundo o vegetal em questão.

Devido aos baixos teores de outros componentes como proteínas, fibras e gorduras, a extração

do amido de raízes e tubérculos é mais fácil que a dos grãos (EL-DASH et al 1994).

A mandioca (Manihot esculenta) é um vegetal rico em amido e amplamente utilizado na dieta

alimentar. Está é originária das regiões neotropicais da América do Sul e o Brasil é seu principal

centro de diversificação (CARVALHO, 2002).

O processo de produção de fécula de mandioca, qualquer que seja o grau de tecnologia empre-

gada, consiste das etapas de lavagem e descascamento das raízes, ralação para a desintegra-

ção das células e liberação dos grânulos de amido, separação das fibras e do material solúvel e,

finalmente, secagem (LEONEL, 2001, apud VILELA & FERREIRA, 1987).

Após estudo realizado durante dois anos o CTA (Centro Tecnológico de Amido) da Fundetec

(Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel) concluiu que é tecnica-

mente possível a mistura de fécula de mandioca à farinha de trigo, até certa porcentagem, em

função do tipo de pão ou massa. As variações são necessárias devido às características da

farinha de trigo e do tipo de processo (FERREIRA,2004)

A quantidade máxima de farinha de trigo que pode ser substituída por derivados de mandioca, ou

seja, o limite de substituição é difícil de estabelecer porque depende de vários fatores. Um desses

fatores é a variação na qualidade da farinha de trigo, que dificulta a produção de um pão de

qualidade padronizada, embora usando sempre a mesma formulação e procedimento (EL-DASH

et al., 1994).

A qualidade de uma farinha é medida através de testes físico-químicos e reológicos, que procu-

ram prever o comportamento das farinhas nos processos de fabricação de produtos e se

corretamente interpretados, oferecem uma probabilidade muito grande de acerto. Através deles,

pode-se também testar efeitos de mudanças na formulação e uso de aditivos (GERMANI, 2007).

Na constituição da farinha de trigo o amido é considerado um carboidrato de suma importância,

pois contribui para a formação da estrutura, consistência e textura da massa, e é fonte de açúca-

res para as leveduras, favorecendo a coloração do miolo e da casca do pão, como também,

favorece o volume do produto final devido a influência na produção de gás carbônico (QUEJI et

al., 2005).

Este trabalho tem como objetivo comparar o efeito da adição de diferentes porcentagens de

fécula de mandioca nas características quantidade de glúten, umidade e atividade da alfa-amilase

da farinha de trigo classificada como fraca, forte e média.

Material e métodos

O artigo foi desenvolvido no laboratório de análises reológicas da farinha de trigo do Projeto Trigo

na Faculdade Assis Gurgacz (FAG), em Cascavel-Paraná. Foram utilizadas farinhas de trigo clas-

sificadas como fraca (W>50 a 180), forte (W> 300) e média (300>W>180) e fécula de mandioca

Sem título-15 30/9/2010, 19:13323



324

para elaborar farinhas mistas, nas porcentagens de 0%, 10%, 20% e 30% para cada tipo de

farinha.

Para definir as características das misturas, foram realizadas análises de teor de glúten de acor-

do com o método n° 38-12 da AACC, através da pesagem de 10 gramas da farinha, seguida da

lavagem com solução salina, pesagem do material úmido, secagem e obtenção do glúten seco;

atividade enzimática seguindo o método 56-81B da AACC, onde a pesagem é feita de acordo

com a umidade da farinha e o equipamento usado é o Falling Number, que mede a atividade da

enzima alfa-amilase quando o amido da farinha é gelificado a 100 °C, em banho Maria.Para

determinar a umidade foram pesados cadinhos com 3 gramas de farinha,em duplicata,  e coloca-

dos em estufa à 130 °C por 1 hora e meia. Os resultados obtidos foram submetidos à análise

estatística e dispostos em formas de gráficos e tabelas.

A farinha de trigo e fécula de mandioca foi mesclada, formando quatro tratamentos com três

repetições cada, nas seguintes proporções: 0%, 10%, 20% e 30% de fécula de mandioca. Esse

processo foi feito para os três tipos de farinha: forte, fraca e média. Os dados foram analisados

por testes de Tukey, pelo programa Sisvar, e dispostos em tabelas demonstrando a média.

Resultados e discussão

Segundo a Tabela 1, a umidade não apresentou muita diferença comparando as amostras fraca,

média e forte. Para a farinha fraca e média ocorreu uma queda na umidade, sendo que para esta

última não houve diferença estatística. Com relação ao teor de umidade da farinha forte, obser-

vou-se um aumento do item em análise.

Quando se acrescenta algum outro tipo de farinha a farinha de trigo, retira-se uma porcentagem

desta última e por tanto as características originais tendem a apresentar valores mais baixos,

como para o FN (Falling number). Observando a Tabela 2 verifica-se que conforme aumenta a

porcentagem de fécula, para todos os tipos de farinha, há um redução no valor do Falling Number.

Tabela 1. Valores médios referentes à análise de umidade (%).

Tratamento Farinha Fraca Farinha Média Farinha Forte

0% 13,36 b 13,23 a 12,93 a

10% 13,2 ab 12,93 a 13,03 ab

20% 12,8 a 13,06 a 13,26 c

30% 12,73 a 13,16 a 13,20 cd

Tabela 2. Valores médios referentes à análise de Falling Number.

Tratamento Farinha Fraca Farinha Média Farinha Forte

0% 199 c 251 c 358 c

10% 170 b 242 c 317 b

20%   70 a 132 b 273 a

30%   62 a   62 a 257 a
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Em relação ao glúten (Tabela 3) verifica-se que o glúten úmido tem uma redução significativa

para os três tipos de farinhas, devido à substituição da farinha por fécula. O mesmo ocorre para

o Glúten seco. O índex não sofre variação estatística, para os três tratamentos.

Tabela 3. Valores médios referentes à análise de glúten.

      Farinha fraca       Farinha média            Farinha forte

Tratamento   G.U   G.S    G.I    G.U  G.S    G.I   G.U   G.S    G.I

0% 29,92 d 10,72 d 93,14 a 28,12 b 9,98 b 88,89 a 42,96 d 16,40 c 97,08 a

10% 27,79 c 10,05 c 93,97 a 26,31 b 8,94 b 90,93 a 38,06 c 14,08 b 95,63 a

20% 24,89 b   8,64 b 85,08 a 23,57 b 8,38 b 90,65 a 36,15 b 12,70ab 96,06 a

30% 19,64 a   7,3 a 90,40 a 18,02 a 6,31 a 92,69 a 31,17 a 11,45 a 94,2 a

Conclusão

Concluímos que a adição de fécula de farinha de mandioca na farinha de trigo acarretou em

algumas modificações nas características reológicas da farinha, a umidade em geral sofre uma

redução. A atividade enzimática e o glúten úmido e seco também têm diminuição significativa,

enquanto que o índex se mantém invariável.
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