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Determinação dos perfis de viscosidade de amidos extraídos de bananas e plátanos 
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A banana (Musa spp.) está entre os frutos mais populares do mundo e desempenha um papel 
importante na nutrição de todas as idades. O fruto é rico em amido, que é o polissacarídeo mais 
abundante na natureza, constituído principalmente por dois polímeros: a amilose e a amilopectina. 
Uma das propriedades do amido é a capacidade de gelatinização, que se refere à tendência de tornar 
o grânulo viscoso em água de acordo com o aumento da temperatura. O estudo das propriedades 
térmicas e de pasta dos amidos podem ajudar a determinar a sua aplicação na indústria farmacêutica 
e/ou de alimentos. O objetivo deste trabalho foi determinar os perfis de viscosidade da pasta dos 
amidos extraídos de bananas e plátanos pertencentes ao BAG da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
Foram avaliados os amidos extraídos de dezesseis genótipos colhidos na área experimental da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada em Cruz das Almas, Bahia. O experimento foi realizado 
no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições experimentais. Para a extração do 
amido, os frutos foram colhidos no estádio 1 de maturação. Os perfis de viscosidade foram 
determinados pelo analisador rápido de viscosidade (RVA) da Newport Scientific RVA-4500. Os 
dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F e as médias foram comparadas pelo teste 
de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Procedeu-se também a análise de agrupamento utilizando a 
distância de Mahalanobis e o método UPGMA. Houve diferença signficativa (p<0,05) entre os amidos 
para a viscosidade máxima. Os genótipos Mongolo, Grand Naine, Pinha, Terrinha, Tipo Velhaca, 
Chifre de Vaca, Terra Sem Nome e BRS Platina apresentaram as maiores viscosidades, variando de 
5608,16 cP (Mongolo) a 5991,66 cP (BRS Platina). Uma alta viscosidade é desejável para usos 
industriais quando o objetivo é o poder espessante. Com exceção do amido extraído do genótipo 
Chifre de Vaca, esses genótipos também apresentaram os maiores valores de quebra de 
viscosidade, variando de 2143,50 cP (Grand Naine) a 2643,16 cP (Tipo Velhaca), revelando uma 
menor estabilidade desses amidos ao cozimento. Todos os amidos apresentaram aumento da 
viscosidade a frio e tendência à retrogradação. A tendência a retrogradação é um parâmetro que 
auxilia na estimativa da estabilidade do gel de amido na estocagem, de modo que quanto maior é 
essa variável menor é a estabilidade do gel. As variáveis tempo de pico e temperatura de 
empastamento foram menores para os amidos extraídos dos genótipos BRS SCS Belluna, Mongolo, 
Pinha, Terrinha, Tipo Velhaca, Chifre de Vaca, Terra Sem Nome e BRS Platina. Amidos com 
menores tempos de pico e temperaturas de empastamento podem ser interessantes, pois produzem 
pastas viscosas mais rapidamente. Pela análise de agrupamento, considerando todos os parâmetros, 
verificou-se a formação de dois grupos, sendo o grupo 1 formado pelos amidos das variedades 
Pacovan e Grand Naine e o grupo 2 formado pelos demais genótipos. As variáveis que mais 
contribuiram para a formação dos grupos foram a tendência à retrogradação e a viscosidade final. 
Conclui-se que existe diferença entre os perfis de viscosidade dos amidos extraídos de bananas e plátanos.  
 
Significado e impacto do trabalho: As curvas de viscosidade representam importante ferramenta 
para as observações do comportamento do gel de amido e suas relações com as condições de 
processamento: aquecimento, agitação e resfriamento. O conhecimento dessas características, 
juntamente com as propriedades térmicas, pode ajudar a determinar as diferentes aplicações desses 
amidos na indústria.   
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