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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar farinhas de mandioca comercializadas no mercado
municipal Elias Mansur em Rio Branco-Acre e, comparar os resultados obtidos com
outros publicados na literatura e, principalmente com os padrões mínimos de identidade
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e qualidade previstos na legislação brasileira. Dez amostras composta de 2 quilos de
farinha de mandioca foram coletadas e submetidas a análises de composição centesimal
de umidade, cinzas e fibras e químicas de acidez e teor de amido, além, de análises físicas
de granulometria, teor de impurezas e matéria estranha. Todas as farinhas analisadas
apresentaram resultados de composição centesimal, química e física próximos aos
comparados com outros estudos citados na literatura consultada, mesmo que para regiões
diferentes ou no local onde o estudo foi realizado, com pequenas discrepâncias para
algumas comparações. Em relação à legislação, as farinhas foram classificadas como
sendo, 30% pertencentes ao grupo intitulado farinha seca, classe fina e tipo 1 e, 70%
classificadas no mesmo grupo e tipo, porém, pertencentes à classe grossa. Entretanto,
todas as farinhas analisadas atenderam aos parâmetros de identidade e qualidade previstas
na legislação brasileira. Cem por cento das farinhas apresentaram baixa acidez e teor de
umidade abaixo do valor máximo indicado pela legislação, garantindo assim, segurança
alimentar, sob o ponto de vista microbiológico, durante o período de comercialização se
for armazenada de maneira correta.
Palavras-chave: análise físico-química, controle de qualidade, legislação, alimentos.
ABSTRACT
The aim of this paper was to analyze cassava flours commercialized in the Elias Mansur
municipal market in Rio Branco-Acre and to compare the results obtained with others
papers in the literature and especially with the minimum standards of identity and quality
foreseen in Brazilian legislation. Ten samples consisting of 2 kilograms of cassava flour
were collected. The flours were submitted to analysis of centesimal composition of mix,
ashes and fibers and chemical analysis of acidity and starch content, in addition to
physical analysis of grain size, impurities content and foreign material. All the flours
analyzed presented results of centesimal, physical and chemical composition close to
those of other studies presented in the literature, even for different regions or where the
study was carried out, with small differences for some comparisons. About flours were
classified such as 30% belonging to the dry group, fine class and type 1 and 70% classified
in the same group and type, but belonging to the thick class. However, all flours analyzed
met the parameters of identity and quality foreseen in Brazilian laws. One hundred
percent of the flours presented low acidity and mix content below the maximum value
prescribed by the laws, thus ensuring food safety, from the microbiological point of view
during the period of commercialization if stored correctly.
Keywords: physicochemical analysis, quality control, legislation, foods.

1 INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em todo país por apresentar
alta adaptabilidade aos diferentes tipos de climas e solos, oferecendo assim, uma
oportunidade para diversificar os hábitos alimentares da população brasileira e de outros
países. Valle e Lorenzi (2014) consideram a mandioca como uma das culturas
responsáveis pela segurança alimentar mundial, em especial nos países em
desenvolvimento, compondo a principal fonte de carboidratos.
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No Brasil um dos principais derivados da mandioca consumido em todas as
regiões é a farinha, considerada um produto genuinamente brasileiro. Os estados das
regiões Norte e Nordeste do país tem a produção de mandioca destinada principalmente
para o consumo de mesa ou como matéria prima utilizada em casas de farinhas de
produção familiar (OLIVEIRA et al., 2014; SOUZA et al., 2015). A produção de
mandioca nestas regiões demonstra sua importância na dieta alimentar principalmente das
populações residentes no interior dos estados, ressaltando seu valor como segurança
alimentar, sobretudo nas localidades de difícil acesso.
Vários estudos têm mostrado que em uma mesma região a farinha pode apresentar
padrões de qualidades diferentes entre os produtores que a elaboram, no mesmo
município, entre regiões, ou mesmo entres os diversos estados brasileiros (ALVAREZ et
al., 2013; SILVA et al., 2015; ALVAREZ, et al., 2016; SOUZA e SILVA, 2018).
Dias e Leonel (2006) analisando quinze amostras de farinhas de mandioca de
diferentes estados brasileiros, inclusive uma amostra proveniente do estado do Acre,
constataram que com exceção de duas amostras, provenientes dos estados de Mato Grosso
e Maranhão, as demais se encontravam dentro dos padrões exigidos para classificação
granulométrica. Nesse estudo os autores, também, analisaram a composição centesimal
das farinhas que apresentaram diferenças significativas entre as regiões produtoras,
inclusive para classificação de mesmo grupo e subgrupo. Entretanto, Guimarães e
Schneider (2020), analisando farinhas de mandioca oriundas do Município de São
Desidério – BA, constataram que os parâmetros físico-químicos e nutricionais estão de
acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Legislação Brasileira. Porém, farinhas
de mandioca provenientes de diferentes localidades, apresentam, composição e
propriedades físico-químicas diferentes, comprovando que o processo de fabricação
interfere nas características do produto (PINTO et al., 2020; CARMO e PENA, 2021).
Sabendo da importância econômica e alimentar da farinha de mandioca para o
estado do Acre e para a população, observou-se que a literatura mostra resultados inicias
e às vezes conflitantes, sobre a qualidade da farinha produzida e comercializada (SOUZA
et al., 2008; ALVAREZ et al., 2013; ALVAREZ et al., 2016; SOUZA e SILVA, 2018).
Assim, este trabalho objetivou consolidar ou refutar, os resultados já publicados
na literatura, contribuindo ainda com novas informações sobre a qualidade da farinha de
mandioca produzida e comercializada no mercado municipal Elias Mansur em Rio
Branco-Acre. Buscou-se ainda, analisar e comparar os resultados com outros estudos
realizados no país e no próprio estado do Acre, e confrontar tais resultados frente à
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Instrução Normativa (IN) no. 52 de 07 de novembro de 2011, do MAPA, que propõe sua
classificação em Grupo, Classe e Tipo.

2 METODOLOGIA
As farinhas de mandioca analisadas neste estudo, foram processadas pelo método
de desidratação em fornos de forma artesanal, utilizando a queima da madeira para o
fornecimento de calor e aquecimento de uma chapa metálica onde a massa é aquecida,
até a obtenção da farinha desidratada. Em seguida, a farinha é resfriada no próprio
ambiente de fabricação e embalada em sacos de fibra de 50 ou 60 kg e transportada até o
mercado municipal Elias Mansur em Rio Branco – Acre, onde são comercializadas no
varejo e no atacado, conforme mostra a Figura 1.
Figura 1 – Tipos de embalagens e formas de comercialização da farinha de mandioca no mercado municipal
Elias Mansur em Rio Branco-Acre, Brasil.

Fonte: Autoria própria (2022).

As amostras de farinha de mandioca, foram obtidas no mercado municipal de Rio
Branco-Acre. Em seguida, foram transportadas para o laboratório da Unidade de
Tecnologia de Alimentos-UTAL da Universidade Federal do Acre e foram submetidas a
análises de composição centesimal e físico-química. Para avaliar a composição
centesimal: umidade, teor de cinzas e fibras e, físico-química: acidez titulável total e teor
de amido, a metodologia utilizada foi segundo a AOAC (2019) e IAL (2008),
respectivamente, conforme descrito abaixo:
O teor de umidade foi analisado pela técnica gravimétrica, com o emprego do
calor em estufa ventilada à temperatura de 105 °C, com verificação a cada duas horas até
obtenção de peso constante. Os lipídios foram extraídos através de fluxo contínuo do tipo
Soxhlet utilizando éter etílico.
Para obter o teor de cinzas totais, as amostras foram carbonizadas até a liberação
de fumaça sendo em seguida calcinada em mufla a temperatura de 540º C até peso
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constante. Para determinação das fibras dietéticas, foi realizado o processo de digestão
das amostras de farinhas em solução de ácido sulfúrico (H2SO4) a 1,25% peso por volume
por 30 minutos, seguido da neutralização com hidróxido de sódio (NaOH) também a
1,25% peso por volume por mais 30 minutos. A determinação da acidez titulável total,
foi feita através da titulação com NaOH a 0,1 N. Para a quantificação do teor de amido
total, realizou-se a autoclavagem das amostras e a titulação com solução de Fehling.
A análise de tamanho de partículas que compõem as farinhas, foram determinadas
utilizando-se um equipamento vibratório marca (Granutest) composta por duas peneiras
de malha de tamanho de 1mm e 2mm, respectivamente, onde colocou-se 100g de amostra
em agitação constante por 1 minuto na velocidade máxima do aparelho. No final do
processo vibratório, a quantidade de amostra retida em ambas as peneiras, foram pesadas
e o percentual retido foi calculado. O teor de impurezas foi analisado com 10 gramas de
cada amostra, verificando-se a presença ou ausência de matérias estranhas ou resíduos
provenientes de outras fontes que não da raiz da mandioca, como por exemplo: pelos ou
fezes de roedores, pássaros, morcegos, mofos ou qualquer outro tipo de matéria física
indesejável, resultante de práticas inadequada que por ventura tenha sido adquirida,
durante as fases de colheita, pós-colheita, processamento, fabricação, armazenamento,
transporte e distribuição (BRASIL, 2011).
O delineamento estatístico utilizado neste trabalho foi o Inteiramente Casualizado
(DIC), no desenho experimental de (10x3x3), no total de 90 amostras, considerando 10
produtores como tratamento, 3 sacos de farinhas por produtor como repetições e 3
amostras de 3 kg por repetição, em cada saco de 60 Kg. Para a obtenção de dados da
composição centesimal e físico-química aproximados, foram feitas análises de variância
(ANOVA), com posterior comparação das diferenças entre as médias pelo teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05), utilizando o programa estatístico
SISVAR descrito por Ferreira (2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL
Os valores médios da composição centesimal de umidade, cinza e fibra dietética
das farinhas de mandioca comercializadas no mercado municipal Elias Mansur em Rio
Branco-Acre, estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Teores de umidade, cinzas e fibras totais de amostras de farinhas de mandioca comercializadas
no mercado municipal, Elias Mansur, Rio Branco Acre, Brasil.
1

Amostras de farinhas
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10
Média
Legislação (2011)
CV (%)
DMS (%)

Composição centesimal
Umidade (%)
Cinzas (%)
9,15 b
0,88 a
10,75 a
0,85 a
9,15 b
0,47 b
9,18 b
0,89 a
9,16 b
0,49 b
9,15b
0,98 a
9,18 b
0,61 b
9,16 b
0,58 b
9,17 b
0,83 a
9,19 b
0,59 b
9,32
0,71
< 13%
≤ 1,4%
5,45
4,94
0,20
0,15

Fibras (%)
1,98 a
2,03 a
2,01 a
2,04 a
1,96 a
2,07 a
2,01 a
2,03 a
1,98 a
2,01 a
2,01
≤ 2,3%
5,68
0,19

Fonte: Autoria própria (2022). Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de
5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 1Média de três determinações. AF= Amostra de
farinha. CV= Coeficiente de variação. DMS= Diferença mínima significativa.

3.2 TEOR DE UMIDADE
O principal objetivo da secagem dos alimentos é sua conservação, porque, permite
limitar ou evitar o crescimento de microrganismos e de outras reações de ordem química
ou enzimática principalmente durante o período de armazenamento. A umidade presente
nas farinhas, apresentaram diferença significativa, variando de 9,15 a 10,75%.

A

legislação brasileira, recomenda umidade máxima de 13% para a farinha de mandioca
(BRASIL, 2011). Sendo assim, o teor de umidade das mesmas, encontram-se abaixo do
valor máximo recomendado, garantindo sua conservação e segurança alimentar durante
todo período de comercialização se for acondicionada e armazenada de forma adequada.
Vários estudos têm mostrado existir variações significativas nos teores médios de
umidade de farinhas proveniente de diferentes regiões brasileiras, variando entre 3,10 a
12,2% (Dias e Leonel, 2006; Chisté et al., 2006; Souza et al., 2008a; Souza et al., 2008b;
Santos et al., 2012; Filho et al., 2012; Alvarez et al. 2013; Silva et al., 2015; Alvarez et
al., 2016 e Souza e Silva, 2018). O método de fabricação artesanal é apontado como um
fator que contribui significativamente para estas variações. Cereda e Vilpoux (2003) e
Chisté e Cohen (2011) corroboram citando que essas diferenças podem ser em função do
processo de produção da farinha, adotadas por diferentes produtores, quanto ao tipo de
forno e falta de controle do binômio, tempo e temperatura de secagem, além, da
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ineficiência do processo de prensagem da massa e as características da própria variedade,
dentre outros.

3.3 CINZAS
O teor de cinzas totais foi obtido pela incineração dos alimentos e não tem
necessariamente a mesma composição e quantidade que a matéria mineral presente
originalmente nos mesmos, pois pode haver perdas por volatilização ou algumas
interações entre os diversos constituintes químicos presente no alimento (CECCHI,
2003). O limite máximo de cinzas permitido pela legislação é de 1,4% (BRASIL, 2011).
Na Tabela 1, os teores destes constituintes variaram de a 0,47 a 0,98%, estando, portanto,
abaixo do que é estabelecido pela legislação e dentro do intervalo de resultados citados
na literatura para farinhas de mandioca produzidas no estado do Acre e outras regiões do
Brasil, variando entre 0,38 a 1,71% (SOUZA et al., 2008a; SOUZA et al., 2008b;
ALVAREZ et al., 2013 e ALVAREZ et al., 2016).
Para essas diferenças, existem duas afirmações mais prováveis presentes na
literatura. A primeira é que, valores baixos estão relacionados a perdas durante o processo
de incineração da farinha por volatilização (CECCHI, 2003) e, valores considerados altos,
podem indicar fraudes, pela adição de areia ou processamento inadequado, como, a
lavagem da raiz e descascamento incompleto (DIAS e LEONEL, 2006).

3.4 FIBRA DIETÉTICA
A fibra alimentar é subdividida em dois grupos baseados na sua solubilidade em
água. As fibras solúveis, que incluem as substâncias pécticas, gomas e mucilagens e fibras
insolúveis, compostas pela celulose, hemiceluloses, lignina e celulose modificada. A
fibra alimentar das farinhas, apresenta teores médios variando entre 1,96 a 2,07%, não
mostrando diferenças significativas entre si e estando abaixo do limite máximo que
estabelece a legislação que é de 2,30%. Estudos com farinhas produzidas de forma
artesanal em Rio Branco-Acre e comercializadas em outras regiões do país, apresentaram
teores médios de fibras alimentares, variando entre, 1,13 a 2,92% (Souza et al., 2008a e
2008b; Filho et al., 2012; Alvarez et al., 2013 e 2016), valores esses, próximos dos que
foram encontrados nas farinhas do presente estudo.
É possível afirmar que, os teores de fibras das farinhas analisadas podem estar
relacionados à uma única variedade de mandioca cultivada ou seja sem misturas de modo
que, haja maior uniformidade em relação a esse componente. De fato, Aryee et al. (2006)
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citam que as diferenças nos teores de fibra das farinhas podem estar relacionadas a
utilização de misturas de variedades diferentes na fabricação.

3.5 COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA
3.5.1 Acidez total titulável
Os ácidos orgânicos presentes nos alimentos influenciam o sabor, odor, cor,
estabilidade e a manutenção da qualidade. Entretanto, a falta de higiene durante o
processamento da mandioca e o tempo de fermentação da massa para obtenção da farinha,
pode influenciar de maneira significativa a sua acidez e de outros derivados. Os resultados
das análises de acidez titulável e do teor de amido das farinhas, estão citados na Tabela
2.

Tabela 2 - Teores de Acidez total titulável e amido total das farinhas de mandioca comercializadas no
mercado municipal de Rio Branco – Acre, Elias Mansur.

Fonte: Autoria própria (2022). Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de
5% pelo teste de Skott-Knott (p<0,05). 1Média de três determinações. AF= Amostra de farinha. DMS=
Diferença mínima significativa. CV= Coeficiente de variação.
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Estudos com farinhas de mandioca procedentes de várias localidades do estado do
Acre (SOUZA et al., 2008b e 2008a) mostraram valores médios de acidez variando entre
1,12 a 2,89 e 2,48 a 3,42 meq NaOH/100 g1, respectivamente. Os resultados obtidos nesse
trabalho apresentam semelhanças nos teores de acidez, 1,61 a 2,56 meq NaOH/100 g1,
com o primeiro estudo e divergência com o segundo.
Alvarez et al. (2013 e 2016) analisando farinhas de mandioca comercializadas em
Rio Branco-AC, citam teores para acidez oscilando entre 0,82 a 1,82 e 2,46 em g/100g de
amostra, também considerados próximos dos valores encontrados nas farinhas analisadas
no presente estudo e Souza e Silva (2018) encontraram valores de acidez em farinhas
analisadas em quatro municípios do estado do Acre, variando de 1,12 a 3,56 meq
NaOH/100 g1.
Para justificar essas variações nos teores de acidez, Cereda e Vilpoux (2003), Dias
e Leonel (2006) e Chisté et al. (2007) argumentam que tal fato decorre da não aplicação
das Boas Práticas de Fabricação, ou decorrente de processos artesanais induzidos pelo
tempo em que a massa da mandioca fica na forma de prensagem para a retirada do excesso
de água ou “manipueira”. Para Ferreira Neto et al. (2003), a acidez também varia em
função das condições de armazenamento da farinha. Entretanto, Brasil (2011) fixa, como
referência o valor de 3 meq NaOH/100g1, para designar se acidez encontrada na farinha
é baixa ou alta. Sendo assim, valores abaixo de 3 são considerados como de acidez alta e
acima do mesmo, baixa. Portanto, cem por cento das farinhas analisadas no presente
estudo, são consideradas como de acidez alta.
Na produção de alimentos, o amido de mandioca é utilizado como ingrediente
principal na fabricação de biscoitos e pão de queijo sendo o mesmo o principal nutriente
energético presente na farinha, o derivado mais fabricado e consumido no país.

3.5.2 Teor de amido
O teor de amido das farinhas variaram de 86,91 a 87,61%, não apresentando
diferença significativa entre as amostras analisadas (Tabela 2). Entretanto, todas
apresentaram conformidade com a Legislação (>80%) e encontram-se dentro do intervalo
citados na literatura, 81,92 a 91,55%, para farinha de mandioca seca comercializada em
diferentes regiões do país (DIAS e LEONEL, 2006). Entretanto, estão abaixo dos valores
encontrados por Alvarez et al. (2013), 92,86 a 97,38%, analisando os atributos físicos e
físico-químicos da farinha de mandioca artesanal produzidas em Rio Branco, Acre. Souza
e Silva (2018), analisando 32 amostras de farinhas de mandioca provenientes de quatro
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municípios do estado do Acre, citam teores de amido variando entre 76,08 a 84,78%, bem
mais diversificado, entretanto, mais próximos aos encontrados nas farinhas analisadas no
presente estudo, que apresentou maior uniformidade em seus valores do que em relação
a maioria dos estudos com farinha de mandioca citado na literatura.
Segundo Aryee et al. (2006) essas diferenças nos teores de amido acontecem
porque trata-se de uma característica intrínseca da espécie e que oscila com a variedade
da mandioca utilizada, entretanto, durante o processamento da farinha se for realizado a
extração da fécula mesmo que parcial para produção de amido e outros derivados, a
farinha perde qualidade.

3.6 ANÁLISES FÍSICA, TEOR DE IMPUREZA E CLASSIFICAÇÃO DAS
FARINHAS
3.6.1 Análise granulométrica
A análise granulométrica é considerada um aspecto de extrema relevância para
ajudar na classificação de farinhas, principalmente as produzidas de forma artesanal ou
com emprego de baixa tecnologia. A Instrução Normativa nº 52 de 07 de novembro de
2011 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelece que a farinha de
mandioca do Grupo Seca, de acordo com a sua granulometria, será classificada em 3
classes: fina (quando 100% do produto passar através da peneira com abertura de malha
de 2 mm e ficar retida em até 10%, inclusive, na peneira com abertura de malha de 1 mm);
grossa (quando mais de 10% do produto fica retido na peneira com abertura de malha de
2 mm); e média (quando a farinha de mandioca não se enquadrar em nenhuma das classes
anteriores). Os resultados referentes à análise granulométrica, ou seja, os tamanhos de
partículas que compõem as farinhas e o teor de impurezas encontram-se na Tabela 3.
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Tabela 3 - Análise granulométrica e teor de impurezas da farinha de mandioca comercializadas no mercado
municipal de Rio Branco-Acre, Elias Mansur, conforme Legislação descrita por Brasil (2011).

Fonte: Autoria própria (2022).

Os tamanhos das partículas ou grânulos das farinhas retidas na peneira de malha
no 2 mm, variaram de zero, amostras, 1, 2, 3, a 27,90%, amostra 4, e de, 9,90 a 33,01%,
amostras 1 e 10 para a peneira de malha no 1 mm, respectivamente.
De acordo com os resultados de classificação as farinhas analisadas estão em
consonância com a legislação (BRASIL, 2011). Sendo assim, 30% das amostras, foram
classificadas como pertencentes ao grupo seca, classe fina e tipo 1, por apresentar valores
de umidade abaixo dos padrões estabelecidos pela legislação e vazamento de 100% das
partículas na peneira de malha de 2 mm, inclusive com retenção de valores variando entre,
9,90, 10,0 e 9,98%, respectivamente na peneira de 1 mm, nas amostras, 1, 2 e 3.
Entretanto, 70% das amostras que corresponde a sete, foram classificadas como
pertencentes ao grupo seca, classe grossa e tipo 1, por apresentar também, valores dentro
do que rege a legislação para umidade e retenção em mais de 10% das partículas na
peneira de 2 mm.
Dias e Leonel (2006) analisando a granulometria de quinze amostras de farinha de
mandioca procedentes de diferentes estados do Brasil, citam que em seu estudo apenas
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duas amostras encontravam-se em desacordo com a legislação. Estes resultados
corroboram com os encontrados no presente trabalho. Alvarez et al. (2013) analisando
farinhas de mandioca fabricadas pelo método artesanal em Rio Branco – Acre, citam que
na atualidade as farinhas não atendem aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos
pela legislação, mesmo assim, as farinhas analisadas por estes autores foram classificadas
como do grupo seca, classe grossa e tipo 1, classificação semelhante as farinhas obtidas
no presente estudo. Entretanto, os autores citam que, 25% das amostras foram
desclassificadas por conterem matéria estranha e 70% das amostras foram enquadradas
como “Fora do Tipo” por conterem valores excessivos de cinzas e/ou fibras.

3.6.2 Teor de impurezas
Em relação ao teor de impurezas, pode-se observar que, casca e entrecascas não
foram encontradas em uma amostra de 100 g e, portanto, não comprometeram a impressão
global em termos de aparência das farinhas. Outro critério importante na classificação e
que não foi encontrado nas amostras analisadas foi à presença de matéria estranha, as
quais contribuíram para manter a qualidade das mesmas.
Vários estudos citam que a diversidade de técnicas utilizadas na fabricação de
farinha de mandioca contribui para a desuniformidade do produto e dificuldade em
estabelecer padrões de identidade e qualidade. Sendo assim, é atribuída a farinha de
mandioca comercializada nos diferentes supermercados, mercados e feiras de produtores
rurais em todo Brasil, uma ampla variedade de grupos, cores, granulometria e tipos (DIAS
e LEONEL, 2006). De fato, Alvarez et al. (2016), cita que nem sempre as descrições
contidas nos rótulos das embalagens das farinhas, estão de acordo com o produto
comercializado.

3.6.3 Classificação das farinhas de mandioca
Na Tabela 4, estão apresentados os resultados finais de classificação, por Grupo,
Classe e Tipo das farinhas analisadas neste estudo segundo as normas estabelecidas pela
legislação brasileira (BRASIL, 2011).
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Tabela 4 - Resultado final da classificação por grupo, classe e tipo das farinhas de mandioca
comercializadas no mercado municipal de Rio Branco – Acre, Elias Mansur em conformidade com a
legislação brasileira, MAPA (2011).

Farinhas1
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10

Classificação das farinhas de mandioca
Grupo
Classe
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Fonte: Autoria própria (2021).

Fina
Fina
Fina
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa

Tipo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 CONCLUSÃO
A composição centesimal, física e química das farinhas, é similar a literatura
citada, mesmo considerando regiões diferentes ou quando se leva em conta o local onde
o estudo foi realizado, com pequenas discrepâncias para alguns resultados.
Trinta por cento das farinhas, foram classificadas no grupo intitulado “seca, classe
fina e tipo 1” e, 70 por cento, no mesmo grupo e tipo, porém, pertencentes à classe
“grossa”. Todas as farinhas analisadas atenderam aos parâmetros de identidade e
qualidade, segundo a Instrução Normativa N°. 52, de 7 de novembro de 2011 descritas
pelo MAPA.
Cem por cento das farinhas, apresentaram alta acidez; teores de amido na faixa de
concentração mínima recomendada pela legislação e o teor de umidade, abaixo do valor
máximo preconizado, o que garante a conservação de suas propriedades centesimais,
físico-químicas e de segurança alimentar do ponto de vista microbiológico durante todo
período de comercialização e armazenamento se estiverem acondicionadas de forma
adequada.
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