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RESUMO 

 

Na modificação do amido pelo processo oxidativo foi utilizada uma 

solução de periodato de sódio (APOX), enquanto na fosforilação foi utilizada 

tripolifosfato de sódio variando-se a sua concentração em relação ao tempo com 

o intuito de estabelecer limites de fósforo adequados para uso em alimentos. A 

obtenção e modificação química do amido da Palma Forrageira (Opuntia ficus 

indica) é o objeto de estudo deste trabalho. Os resultados demonstraram um 

aumento do teor de fósforo obtendo-se o máximo de acordo com a Portaria Nº 

42/98 de 2005 no tempo de 40 minutos com 7% de tripolifosfato de sódio. Os 

resultados indicaram ainda que ambos os fatores estudados (tempo e 

concentração) influenciam na fosfatação do amido (APF) devido a interação 

destas variáveis independentes. Das propriedades avaliadas do amido nativo 

(APNM), amido liofilizado (APL) e os modificados foram determinados a 

composição centesimal, teor de fósforo, teor de amido, amilose e a forma e 

tamanho dos grânulos de amido. As propriedades físico-quimicas foram 

analisadas nas amostras do amido nativo, liofilizado e modificado sendo 

determinada a densidade, poder de intumescimento, índice de solubilidade, 

caracterização do gel, turbidez, sinérese, viscosidade de pasta, análise 

calorimétrica. O amido nativo da palma forrageira apresentou densidade 1,67 

g.mL-1 e a modificação diminuI a densidade do amido nativo. O poder de 

inchamento e o índice de solubilidade do amido nativo, liofilizado e modificados 

apresentaram diferenças significativas. A modificação, também, diminuiu a 

absorbância porque facilita a passagem da luz, enquanto a sinérese foi 

influenciada pela modificação, ocorrendo um aumento com o número do ciclo de 

armazenamento, e uma diminuição com a modificação química. O amido 

fosfatado apresentou maior viscosidade de pasta do que o amido nativo devido os 

mesmos possuírem maior poder de intumescimento e índice de solubilidade em 

água. O amido nativo extraído da palma forrageira apresentou pureza 99,30%. 

 

 

 

Palavras-chave: amido modificado. Palma forrageira. Fosforilação. Oxidação. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Obtaining and chemical modification of starch from forage Palma (Opuntia 

ficus indica) is the object of study of this work. The starch was extracted from 

cactus pear presented purity 99.30% and modified routes this starch were 

oxidation and phosphorylation with the assessment of the effects of this change. 

The starch was modified by sodium periodate to the oxidation process, while for 

the phosphorylation process was varied the concentration of sodium 

tripolyphosphate compared to reaction times in order to establish phosphorus 

limits suitable for use in foods based on Codex Alimentarius . The results showed 

an increase in phosphorus content to give maximum accordance with the rules in 

time 40 minutes with 7% sodium tripolyphosphate. The results further indicated 

that both factors studied (time, concentration) influence the starch phosphate 

treatment due to the interaction of these independent variables. Of the properties 

evaluated the native and modified starch were determined chemical composition, 

phosphorus, starch, amylose and the shape and size of the starch granules. 

Chemical modification of starch caused higher phosphorus and ash and 

decreased levels of starch and amylose, achieving experimentally most 

phosphating according to the legislation in time from 40 minutes to 7% of sodium 

tripolyphosphate after going through a process dialysis. The functional properties 

of the samples were analyzed on native starch and modified and determined 

density, swelling power, solubility index characterizing the gel turbidity, syneresis, 

paste viscosity, calorimetric analysis. The native starch from cactus pear density 

showed 1.67 g.mL-1 and the modification decreased the density of native starch. 

The swelling power and solubility index of the native and modified starch showed 

significant differences. The modification also decreased the absorbance because it 

facilitates the passage of light, while syneresis was influenced by modifying, with 

an increase in the storage cycle number, and a decrease in chemical modification. 

The phosphate starch showed higher viscosity slurry than native starch because 

they possess greater power of swelling and solubility rate in water. 

 

 

Keywords: modified starch. spineless cactus. Phosphorylation. Oxidation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O amido é um polissacarídeo constituído basicamente por polímeros de α-

D-glicose, amilose e amilopectina (MUCCILLO, 2009). Devido à diversidade 

biológica e ambiental, os amidos se apresentam como grânulos das mais diversas 

formas, tamanhos e propriedades. O domínio e o conhecimento dessas 

características são uma importante ferramenta para a valorização de seu 

potencial (MARCON et al., 2007).  

Amante (1986) enfatiza que uma espécie vegetal pode servir como fonte 

de amido, basta que ela contenha uma quantidade significativa desse carboidrato, 

ser de fácil extração e possua características de interesse econômico. Nesse 

contexto, podemos citar o amido presente na Palma forrageira como sendo um 

dos mais importantes alimentos utilizados na criação de gado do Rio Grande do 

Norte, que segundo Batista et al., (2003) um dos motivos do seu uso seria por 

esta cactácea apresentar 12,9% de amido, valor relativamente alto para as 

forragens em geral.  

Os amidos são classificados em dois grupos principais: o amido nativo 

(natural) que recebe essa denominação por não ter sofrido nenhuma modificação, 

estes amidos são normalmente utilizados em indústrias de alimentos como 

espessantes, estabilizantes, agentes gelificantes, em que estas propriedades 

dependem principalmente da fonte de origem do amido, sendo mais comum a 

utilização da mandioca.  Para referir-se ao amido exposto a um processo de 

modificação usa-se o termo “amidos modificados” (PEREIRA, 2011). Estes são 

extraídos por meio de processos enzimáticos, físico-químicos ou uma mescla 

destes processos. As aplicações dos amidos modificados são determinadas de 

acordo com a modificação a qual o amido foi exposto.  

Esses polissacarídeos quando utilizados em alimentos são modificados 

por variados processos químicos, em geral, para aumentar a consistência da 

pasta. A incorporação de grupos funcionais na molécula do amido são as 

modificações químicas mais comuns, resultando na alteração das propriedades 

físico-quimicas. Essas modificações do grânulo do amido nativo alteram 

profundamente o seu comportamento de gelatinização, pasta e retrogradação. 

Modificações no amido, que envolvem a alteração das características físicas e 

químicas do amido nativo para melhorar suas características funcionais, são 
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utilizadas para adaptar o amido às aplicações específicas do alimento 

(HERMANSSON; SVEGMARK, 1996). 

Na palma forrageira esse carboidrato não estrutural é uma molécula 

orgânica que possibilitam a produção animal nos períodos críticos do ano e na 

alimentação humana. Há várias décadas, a palma forrageira (Opuntia ficus indica 

Mill) destaca-se por apresentar características morfofisiológicas que a tornam 

tolerante à longas estiagens (SANTOS et al., 2000), por isso, esse amido 

presente na palma é uma importante fonte de energia (VAN SOEST, 1994).  

No entanto, o amido nativo possui características, como fragilidade 

mecânica e natureza hidrofílica, que limitam sua utilização em aplicações 

diversas. Existem exíguas pesquisas sendo realizadas a fim de desenvolver 

amidos modificados que superem essas deficiências, melhorando o 

processamento e as condições nutricionais (PASSAUER et al., 2006). Essas 

modificações podem ser de natureza química, física ou enzimática e promovem 

mudanças nas propriedades físico-químicas das dispersões amiláceas. 

Portanto, este trabalho busca caracterizar uma nova fonte de amido a partir 

da palma forrageira por meio de um estudo detalhado da metodologia de extração 

do amido de palma, das características físico-químicas e reológicas do grânulo e 

de sua modificação estrutural. Além disso, estabelecerá uma metodologia para a 

extração do amido de palma forrageira com alto teor de pureza avaliando as 

características físico-químicas, mudanças morfológicas e estruturais do grânulo 

de amido nativo, liofilizado e após modificação química por Tripolifosfato de sódio 

(TPS) e Periodato de sódio.  

Outra abordagem realizada foi a modificação do grânulo de amido de 

palma forrageira com diferentes concentrações de Tripolifosfato de sódio a fim de 

otimizar as condições de reação por meio da metodologia de superfície de 

resposta para o amido de palma forrageira com o intuito de determinar o melhor 

binônimo tempo versus concentração de TPS para a modificação do amido de 

palma forrageira se baseando na concentração máxima de fósforo que permite a 

Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PALMA FORRAGEIRA (Opuntia fícus indica) 

 

A evolução dos membros do gênero Opuntia em ambientes áridos e 

semiáridos, onde diferentes situações ambientais impõem limitações à 

sobrevivência e à produtividade das plantas do deserto, provocou o 

desenvolvimento de características adaptativas em sua anatomia, morfologia e 

fisiologia (Figura 1). 

A palma forrageira pertence à divisão: Embryophyta, subdivisão: 

Angiospermeae, classe: Dicotyledoneae, subclasse: Archiclamideae, ordem: 

Opuntiales e família das Cactáceas (SILVA; SANTOS, 2006). Entre as espécies 

selvagens e cultivadas mais utilizadas, doze espécies pertencem a Opuntia e uma 

a Nopalea (REINOLDS; ARIAS, 2007). No Nordeste do Brasil predominam duas 

espécies, conhecidas vulgarmente como Gigante (Opuntia fícus indica (L.) Mill) e 

Miúda (Nopalea cochenilifera (L.) Salm Dyck). 

 

Figura 1 - Espécime de Palma forrageira (Opuntia ficus indica) da região 

de Campo Redondo no Rio Grande do Norte 

 
 

Fonte: Autor, 2017 
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Segundo Buxbaum (1955), a palma forrageira se caracteriza geralmente 

pela presença de aréolas com pêlos e espinhos, um caule suculento com uma 

casca verde e a falta de folhas copadas. Os órgãos tipo caule, conhecidos como 

cladódios, são suculentos e sua forma é tipicamente de oblonga a espatulada-

oblonga, com 30 a 40 cm de comprimento e algumas vezes maiores (70-80 cm) e 

com 18 a 25 cm de largura. Os brotos jovens possuem cor variando de verde-

escuro a verde-claro, que com o passar do tempo, tornam-se esbranquiçados ou 

acinzentados, devido à lignificação dos mesmos, transformando-se em 

verdadeiros caules lenhosos (SÁENZ, 2006). Num corte transversal, 

anatomicamente o cladódio é uma elipse formada por: pele, casca, um anel de 

tecido vascular feito de feixes colaterais separados por tecido parenquimatoso, e 

de uma medula que é o principal tecido suculento.  

Os brotos ou cladódios são protegidos por uma cutícula espessa, que é 

coberta por uma estrutura cerosa que diminui a perda de água por transpiração e 

protege contra o excesso de radiação solar. Esses órgãos também apresentam 

grande capacidade para armazenar água, uma vez que tem parênquima 

abundante com células que contêm grandes vacúolos (SÁENZ, 2006).  

As aréolas, botões meristemáticos de onde emergem estruturas como 

espinhos, flores, novos brotos e gloquídios (pelos espinhosos) são piriformes e 

estão presentes em ambos os lados dos cladódios (Figura 2). Os espinhos são 

quase ausentes, e quando presentes medem até aproximadamente 1 centímetro 

de comprimento. Já os gloquídios são curtos, esclerificados e numerosos quando 

comparados com os espinhos, e sua superfície é coberta de escamas barbadas 

(HILLS, 2001).  

As flores são hermafroditas e actinomorfas, desenvolvendo-se na parte 

superior dos cladódios de um ou dois anos, com cor variável entre as diferentes 

espécies. O fruto é uma falsa baga simples e carnosa com forma, cor e tamanho 

variável, que consiste em uma casca volumosa com muitas células de mucilagem 

envolvendo uma polpa suculenta e de sabor doce, com muitas sementes 

obovaladas e discóides (HILLS, 2001). 

A palma forrageira por ser uma cactácea que apresenta características 

morfofisiológicas de adaptação as condições de semiárido, passou a ser cultivada 

em larga escala pelos criadores das bacias leiteiras do Nordeste, principalmente 

no Rio Grande do Norte, constituindo-se numa das principais forrageiras para o 
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gado leiteiro na época de seca (TELES et al., 2004). Visto que a planta apresenta 

mecanismo fisiológico especial no que se refere à absorção, aproveitamento e 

perda de água, sendo bem adaptada às condições adversas destas regiões 

(TELES et al., 2002). 

 

Figura 2 - Floração da Palma forrageira (Opuntia ficus indica) 

 
 

Fonte: Autor, 2017 
 

A fisiologia da palma forrageira é caracterizada pelo processo 

fotossintético de metabolismo ácido da crassulácea (CAM), que assimila CO2 

durante a noite, devido às restrições na disponibilidade de água e pressão 

ambiental, que resulta em baixa transpiração, fechando os estômatos durante o 

dia, a fim de manter a hidratação dos tecidos (CHIACCHIO et al., 2006). 

Entretanto, na ausência de estresse a palma pode atuar como CAM facultativa, ou 

seja, ajustar o padrão de captação de CO2, como ocorre com outras cactáceas, 

crassuláceas e bromeliáceas (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

 
2.1.1 Composição química da palma forrageira 
 

A composição química da verdura de palma forrageira varia de acordo 

com a espécie, as condições de manejo e os estágios de desenvolvimento 

(RODRÍGUEZ-FÉLIX; CANTWELL, 1988). A palma forrageira é adaptada às 
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condições edafoclimáticas de regiões semiárida e apresenta altas produções de 

matéria seca por unidade de área. Em termos de produtividade de massa verde, a 

palma miúda tem se mostrado inferior às cultivadas: gigante e redonda. No 

entanto, quando essa produção é transformada em massa seca, os últimos 

resultados se equivalem, por ter a palma miúda mais massa seca que as outras 

(SANTOS et al., 2000). 

Ferreira (2006), segundo seus estudos da composição químico-

bromatológica da palma, concluiu que a palma forrageira, independente do 

gênero, apresenta baixos teores de matéria seca. De forma semelhante Ferreira 

et al., (2012) determinaram essa composição química encontrando para teores de 

matéria seca de 11,69 ± 2,56%, proteína bruta de 4,81 ± 1,16%, fibra em 

detergente neutro de 26,79 ± 5,07% e fibra em detergente ácido de 18,85 ± 

3,17%. Entretanto, apresenta teores relevantes de carboidratos totais de 81,12 ± 

5,9%, carboidratos não-fibrosos de 58,55 ± 8,13%, carboidratos não-estruturais 

de 47,90 ± 1,9 e matéria mineral de 12,04 ± 4,7% (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Composição químico-bromatológica da palma forrageira encontrada 

na literatura 

Gênero MS(%) PB
 

FDN
 

FDA
 

CHT
 

CNF
 

CNE
 

MM Autores 

Opuntia 

(Redonda) 
10,40 4,20 ... ... ... ... ... ... 

Santana et al. 

(1972) 

Opuntia 

(Redonda) 
10,93 4,21 ... ... ... ... ... ... Santos (1989) 

Opuntia 

(Gigante) 
9,40 5,61 ... ... ... ... ... ... 

Batista et al. 

(2003) 

Opuntia 

(Gigante) 
7,62 4,53 27,69 17,93 83,32 55,63 ... 10,21 

Magalhães 

(2002) 

Opuntia 

(Gigante) 
10,70 5,09 23,37 21,79 78,60 53,23 ... 14,24 

Andrade 

(2001) 

Nopalea 

(Miúda) 
16,56 2,55 ... ... ... ... ... ... Santos (1989) 

Nopalea 

(Miúda) 
13,08 3,34 16,60 13,66 87,77 71,17 ... 7,00 Santos (1989) 

MS = Matéria seca, PB = Proteína bruta, FDN = Fibra em detergente neutro, FDA =Fibra em 

detergente ácido, CHT = Carboidratos totais, CNF = Carboidratos não-fibrosos, CNE = 

Carboidratos não estrturais, MM = Matéria mineral. 

Fonte: Adaptado de Lisboa et al., (2014) 
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A palma forrageira é um alimento rico em carboidratos, principalmente não-

fibrosos, e possui baixa porcentagem de parede celular, o que a caracteriza como 

um alimento energético (MELO et al., 2002), podendo suprir a escassez de 

alimentos energéticos em certo período do ano, sendo fundamental seu uso com 

a associação de uma fonte de fibra para o bom funcionamento ruminal, bem como 

a homeostase animal, sem que interfira na produtividade. Devido ao baixo teor de 

matéria seca da palma forrageira, dietas formuladas com grandes proporções 

desse alimento, normalmente, possuem alta umidade, o que pode ser favorável 

em regiões onde a água se torna escassa em determinadas estações 

(MAGALHÃES, 2002). 

O teor médio de proteína bruta da palma forrageira de 4,81% pode ser 

considerado baixo necessitando complementação com outras fontes desse 

nutriente (MELO, 2006). Em decorrência do alto conteúdo de carboidratos 

prontamente disponíveis para os microrganismos ruminais, a uréia é uma 

importante alternativa para correção proteica da palma forrageira.  

A palma forrageira apresenta baixos níveis de carboidratos fibrosos (FDN e 

FDA) e altos teores de carboidratos não-fibrosos, caracterizando-se como um 

alimento energético. Esse aspecto deve ser levado em consideração quando da 

utilização da palma na alimentação humana.  

Um nível adequado de fibra se faz necessário na ração de ruminantes, 

exigentes em tal componente para o normal funcionamento do rúmen e de 

atividades pertinentes a ele, como ruminação, movimentação ruminal, 

homogeneização do conteúdo ruminal, secreção salivar (que favorece a 

estabilização do potencial hidrogeniônico (pH) ruminal, além de fornecer mais 

fósforo para a fermentação microbiana) e manutenção do teor de gordura do leite 

(MERTENS, 1997). 

A palma forrageira apresenta elevados teores de cálcio, potássio e 

magnésio, o que pode reduzir a absorção desses minerais, limitando o 

crescimento microbiano e a digestibilidade dos nutrientes (NEFZAOUI; BEN 

SALEM, 2014). Os teores de fósforo na palma forrageira, como na maioria das 

forragens tropicais, são considerados baixos, não fornecendo quantidades 

suficientes para o atendimento das exigências humanas (GERMANO, 1991). 

Sendo assim, por ser considerado um alimento rico em energia, a palma 
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forrageira ainda pode atender a demanda energética de ruminantes, no entanto, é 

fundamental seu uso com a associação de uma fonte de fibra para o bom 

funcionamento ruminal. 

 
2.2 ATRIBUTOS QUÍMICOS E DE QUALIDADE DOS BROTOS  
 
 

Os cladódios ou broto de palma do gênero Opuntia (consumidos como 

hortaliças) considerados de boa qualidade devem ser colhidos 30 a 60 dias após 

a brotação, com 80 a 120 gramas e 15 a 20 cm de comprimento; devem ainda ser 

tenros, jovens, finos, de aparência fresca, túrgidos e de cor verde-brilhante. A 

composição química dos brotos é semelhante à maioria dos vegetais, 

apresentando em média 85 a 92% de água, 4 a 6% de carboidratos totais, 4 a 6% 

de fibras, 1 a 2% de proteínas, minerais como o cálcio (1%) e potássio (166 

mg/100 g), 10 a 15 mg/100 g de vitamina C e 30 μg/100 g de carotenóides 

(CANTWELL, 2001). Os brotos também apresentam em sua constituição 

flavonóides como kaempferol, isoramnetina e quercetina que se encontram na 

forma de agliconas, isto é, na forma de moléculas desprovidas de açúcares 

(MEDINA-TORRES et al., 2011). O Quadro 2 contém a composição média do 

broto de palma. 

Quadro 2 - Composição média do cladódio de palma forrageira 

Componentes Broto de palma 

Água (%) 91,0 

Proteínas (%) 1,5 

Lipídeos (%) 0,2 

Fibras cruas (%) 1,1 

Carboidratos totais (%) 4,5 

Cinzas (%) 1,3 

Cálcio (mg/100 g) 90,0 

Vitamina C (mg/100 g) 11,0 

Carotenoides (μg/100 g) 30,0 

Fonte: Cantwell (2001). 
 

A composição química dos cladódios de palma varia conforme a época do 

ano, espécie, estádios de desenvolvimento, tipos de solo, entre outros fatores. 

Assim, por exemplo, o teor de água na palma situa-se entre 76%, em plena 

estiagem com cladódios de aparência murcha e 95%, no período das chuvas com 

cladódios de aparência bastante suculenta (DUBEUX JÚNIOR; et al., 2010). Já o 

conteúdo de fibra bruta aumenta com a idade dos cladódios, variando de 8,0% em 
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brotos com seis meses de idade a 17,5% em brotos suberizados com quatro anos 

de idade em base seca (SÁENZ, 2006). 

 

2.3 O GRÂNULO DE AMIDO 

 

Segundo Muccillo (2009) os grânulos de amido são polímeros 

semicristalinos e são normalmente compostos por dois tipos de polissacarídeos: a 

amilose e a amilopectina (Figura 3). A proporção entre eles varia de acordo com a 

origem botânica e o grau de maturação da planta, o que irá conferir diferenças 

nas propriedades das soluções de amido (COPELAND et al., 2009). Além disso, 

está presente em diversas partes dos vegetais dentre eles os cladódios de 

cactáceas constituindo, juntamente com a celulose, uma das mais abundantes 

fontes de carboidratos (VASCONCELOS et al., 2006). 

 
Figura 3 -  Estrutura dos grânulos de amido 

 

 
Fonte: Adaptado de Feniman (2004). 
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A origem botânica deste amido faz variar a forma, composição química e o 

tamanho dos grânulos (SMITH, 2001). No quadro 03 está apresentada a 

composição química de amidos de diferentes fontes. O amido deve muito de sua 

funcionalidade a duas macromoléculas: amilose e a amilopectina (Figura 4), como 

também à organização física das mesmas dentro da estrutura granular 

(BILIADERIS, 1991). A amilopectina é a estrutura responsável pela cristalinidade 

dos grânulos de amido e ao contrário da amilose, possui uma estrutura altamente 

ramificada. O amido apresenta características físicas e químicas e qualidade 

nutricional superiores quando comparado com outros carboidratos (WHISTLER; 

DANIEL, 1984). Suas características físico-químicas e funcionais estão 

relacionadas às características estruturais do grânulo as quais dependem da fonte 

botânica, do local e das condições de crescimento, entre outras (BATISTA et al., 

2010). 

Quadro 3 - Composição química de amidos de diferentes fontes 

ORIGEM 

BOTÂNICA 
PROTEINA CINZAS UMIDADE AMILOSE LIPIDIOS 

Amaranto 0,02 0,08 12,59 - 0,01 

Trigo 

Australiano 
0,25 0,15 10,70 30,80 - 

Cevada 0,10 0,20 - 36,10 0,70 

Milho 0,48 0,10 11,80 25,00 0,75 

Lentilha 0,20 0,10 - 37,40 0,20 

Aveia 0,53 0,03 9,40 25,40 0,73 

Banana - 0,02 9,80 - 0,09 

Arroz 0,49 0,33 10,90 24,00 0,89 

Sorgo 2,11 1,47 5,30 16,03 0,85 

Fonte: Adaptado de Bello-Pérez et al., (2006) 
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Figura 4 - Fórmulas estruturais da amilose e amilopectina 

 
 
 

Fonte: Robyt (1998) 
 
 
De acordo com Whistler e Daniel (1984), o amido é constituinte da maioria 

das plantas superiores. Araújo (2006) afirma que para a palma forrageira seus 

estômatos abrem durante o período da noite, quando a transpiração é mínima e 

assimilam o dióxido de carbono na forma de ácido málico e ácido oxaloacético, os 

quais são armazenados dentro da célula vegetal. Durante o dia, essas estruturas 

se fecham e os ácidos orgânicos armazenados são gradualmente reciclados para 

liberar o gás carbônico (CO2) utilizado na fotossíntese, sendo a partir disso, 

formado o amido nos cladódios. 

As propriedades de amidos de cladódios de palma forrageira variam com a 

sazonalidade e com o tempo de crescimento (GERMANO,1991). Batista et al., 

(2013) avaliaram a composição química da palma associado a espécie e a idade 

do cladódio, mostrando que a palma forrageira apresenta como principais 

características ser uma forrageira que possui baixo percentual de parede celular e 

alta concentração de carboidratos não fibrosos, possuindo aproximadamente 28% 

de fibra em detergente neutro, 48% de carboidratos não-estruturais; 7,4% de 

ácido galacturônico e cerca de 12% de amido. 
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2.3.1 Estrutura e composição do grânulo de amido 
 
 

A amilose e amilopectina possuem a mesma unidade monomérica, mas 

diferem em seus comprimentos e graus de ramificação os quais afetam as 

propriedades físico-químicas do amido (SLATTERY, et al., 2000). 

Os amidos nativos e modificados apresentam uma ampla gama de 

aplicações industriais, incluindo ação de adesão, formação de filmes, geleificante, 

retentor de umidade, estabilizante, texturizante e propriedades espessantes em 

geral (WHISTLER; BeMILLER, 1997). Em amidos nativos, as moléculas de 

amilose, amilopectina e uma limitada quantidade de água estão organizadas em 

micelas, em uma estrutura microscópica estável e morfologicamente esclarecida, 

chamada grânulo. A fusão ou rompimento de tal estrutura é um pré-requisito para 

a utilização de seus polímeros (ZOBEL; STEPHEN, 1995). 

 

 

2.3.1.1 Amilose 

 

A amilose é um polímero essencialmente linear constituído de 250 a 300 

resíduos de D-glicopiranose, ligados por pontes glicosídicas α-(1-4), que tendem a 

assumir um arranjo helicoidal e o outro constituinte, a amilopectina é outro 

polímero formado por cadeias curtas de amilose ligadas entre si, de modo a 

formar uma estrutura ramificada, na qual a ligação entre estas cadeias curtas de 

amilose é feita por ligações α-(1-6) (ACQUARONE; RAO, 2003). Além disso, 

conforme Buléon et al., (1998) essa molécula possui número médio de grau de 

polimerização de 500-5000 unidades de resíduos de glicose com comprimentos 

médios de cadeia de 250-670 e limite de β-amilose entre 73% e 95%, o qual está 

relacionado às proporções lineares e ramificados da molécula, à quantidade e à 

localização das ramificações, bem como ao comprimento da cadeia 

(VANDEPUTTE; DELCOUR, 2004). 

As áreas cristalinas mantêm a estrutura do grânulo e controlam o 

comportamento do amido na água (DENARDIN; SILVA, 2009). O poder de 

inchamento do grânulo de amido é essencialmente uma propriedade da 

amilopectina. A amilose age somente como um diluente, enquanto os lipídios 
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inibem o inchamento do grão por meio da sua ligação com esta (BILIADERIS, 

1991). Segundo Biliaderis (1982), a fase gel ou amorfa é a região menos densa e 

mais suscetível ao ataque enzimático e ainda absorve mais água em 

temperaturas abaixo da temperatura de gelatinização. Não existe uma 

demarcação específica entre as regiões cristalinas e amorfas. 

A presença de amilose em amidos está relacionada à viscosidade da pasta 

formada. Assim, amidos de altos teores de amilose formam géis relativamente 

rígidos e elásticos, e os com baixos teores de amilose formam géis fracos e não 

elásticos (CHEETHAM; TAO, 1998). Sob aquecimento em solução aquosa, os 

grânulos intumescem chegando a romper em temperaturas próximas à 

temperatura de ebulição da água, formando um gel. Após resfriamento, as 

moléculas de amilose sofrem um processo lento de reorganização conhecido por 

retrogradação ou recristalização (DENARDIN; SILVA, 2009).  

A retrogradação afeta as propriedades estruturais, mecânicas e sensoriais 

de produtos à base de amido, resultando na precipitação, mudanças na 

consistência e na opacidade dos produtos. A sinérese, perda de água no 

resfriamento e estocagem, constitui outroproblema das pastas formuladas à base 

de amido unicamente (SILVA, 2010). Assim, amidos modificados e os sistemas de 

amido-hidrocolóides estão sendo frequentemente utilizados para alterar e 

controlar textura de alguns produtos e para controlar a cinética da formação de 

géis de amido nativo (KULICKE, 1996). 

Vários autores reportaram os teores de amilose de diferentes espécies 

botânicas, muitas vezes não evidenciando valores similares, o que é devido a 

diferenças nas espécies, locais de cultivo das mesmas, assim como nas épocas 

de colheita (SANDHU et al., 2007). Algumas diferenças encontradas foram, para 

amido de batata, 8,5 e 38 % de amilose (MOORTHY, 2004), para amido de 

mandioca, 13,6 e 27% (HOOVER, 2001), para amido de milho, entre 16,8 e 

21,3% (SANDHU et al., 2007) e para amido de cenoura, 15,1 e 38% (LEONEL., 

2004). 

 

2.3.1.2 Amilopectina 
 
 As cadeias de amilopectina estão organizadas de maneiras diferentes, 

sugerindo uma classificação de cadeias A, B e C (Figura 5). O tipo A é composto 
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por uma cadeia não-redutora de glicoses unidas por ligações  α-(1,4) sem 

ramificações, sendo unida a uma cadeia tipo B por meio de ligações α-(1,6). As 

cadeias do tipo B são compostas por glicoses ligadas em α-(1,4) e α-(1,6), 

contendo uma ou várias cadeias tipo A e podem conter cadeias tipo B unidas por 

meio de um grupo hidroxila primárias. A cadeia C é única em uma molécula de 

amilopectina, sendo composta por ligações α-(1,4) e α-(1,6), com grupamento 

terminal redutor (LAJOLO; MENEZES, 2006), baseado nisso é que os amidos 

apresentam modelos de difração de Raios-X característicos que se dão pelas 

cadeias curtas da amilopectina. 

 
Figura 5 - A estrutura da amilopectina tem sido estudada pelo modelo de clusters. 

 

Fonte: Traduzido de Denardin e Silva, (2009). 

 

No amido não modificado, as moléculas de amilopectina são orientadas 

radialmente dentro do grânulo de amido e, à medida que o raio do grânulo de 

amido aumenta, aumentam o número de ramificações necessárias para 

preencher os espaços vazios dentro do grânulo, com a conseqüente formação de 

regiões concêntricas alternadamente amorfas e cristalinas (BERTOFT, 2005). 

Embora a amilopectina seja praticamente a única fonte da cristalinidade do amido, 

verifica-se a existência de pontos de ramificação que são expulsos das 
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cristalinidades dentro das zonas amorfas, as quais se constituem principalmente 

de amilose e água (PEREIRA, 2004). 

 

 

2.4 AMIDO: análises físico-químicas 

 

2.4.1 O grau de substituição em amidos  

 

A extensão da modificação química é geralmente expressa como o grau de 

substituição (GS) quando o grupo substituinte (por exemplo, o acetato ou fosfato) 

reage com o grupo hidroxila da unidade D-glicose. O número médio de mols do 

grupo substituinte por unidades D-glicose é determinado por métodos químicos ou 

físicos, dependendo da natureza do substituinte (XU et al., 2015). A ressonância 

magnética nuclear (RMN) é uma ferramenta útil para identificar o grau de 

substituição e a posição específica do grupo substituinte na molécula de glicose 

no polímero do amido. A RMN do estado sólido do C-13 (13C) contém 

informações das cadeias de natureza cristalina e não cristalina 

(ATICHOKUDOMCHAIA et al., 2004).  

 

2.4.2 Técnicas de análise aplicadas em amidos  

 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em muitos trabalhos para 

a definição da estrutura dos grânulos, principalmente quando se estuda amidos 

de diferentes fontes botânicas com diferentes tratamentos de modificação 

(MARTINEZ-BUSTOS et al., 2006) 

Outras formas indiretas de análises que podem ser citadas como 

importantes procedimentos de pesquisa da estrutura e comportamento de 

diversas fontes de amido, assim como dos seus análogos modificados: poder de 

expansão, cinética de ataque enzimático, capacidade de ligação com água fria, 

retrogradação, porcentagem de solúveis, viscosidade das pastas e 

transparência/opacidade das pastas, além de outras (FRANCO et al., 2002). A 

cristalinidade dos grânulos é muito utilizada para diferenciação das fontes 

botânicas de amido (DONALD, 2004), e recentemente a interpretação de 
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espectros de difração de Raios-X de amidos nativos e modificados tem sido 

amplamente utilizada (LAWAL; ADEBOWALE, 2005).  

Alguns estudos utilizam a análise de cristalinidade por difração de Raios-X 

associada a espectroscopia na região do infravermelho e os dados comparados 

entre si (VAN SOEST et al., 1995). Como citado por Franco et al. (2002), a 

determinação do espectro de infravermelhomédio (mid-FTIR) em conjunto com a 

quimiometria é uma ferramenta adequada para o estudo da cristalinidade e 

porcentagem de solúveis, viscosidade das pastas e transparência/opacidade das 

pastas, além de outras.  

A cristalinidade dos grânulos é muito utilizada para diferenciação das 

fontes botânicas de amido (DONALD, 2004), e recentemente a interpretação de 

espectros de difração de Raios-X de amidos nativos e modificados tem sido 

amplamente utilizada (KUAKPETOON; WANG, 2006).  

Alguns estudos utilizam a análise de cristalinidade por difração de Raios-X 

associada a espectroscopia na região do infravermelho e os dados comparados 

entre si (VAN SOEST, 1995). Como citado por Franco et al. (2002), a 

determinação do espectro de infravermelho médio (mid-FTIR) em conjunto com a 

quimiometria é uma ferramenta adequada para o estudo da cristalinidade.  

Muitas técnicas analíticas, tais como infravermelho, envolvem a calibração 

do espectrofotômetro ou de outros instrumentos, como nas análises de 

espectroscopia no UV-Vis, espectroscopia de massa, cromatografia, RMN, 

polarografia, análise por injeção em fluxo, para fazer a previsão de variáveis 

dependentes. Essas técnicas instrumentais possibilitam adquirir uma série de 

medidas, as quais trazem informações do material em estudo. Muitas vezes não 

se obtém uma informação direta do resultado, mas sim uma grande quantidade 

de sinais (curvas, picos) que podem ser tratados e com isso possibilitar a 

quantificação das várias espécies presentes (FERREIRA  et al., 1999). 

 Por meio da análise quimiométrica utiliza-se um método de regressão que 

geralmente é usado para estabelecer um modelo que une as variáveis 

dependentes Y (propriedades de interesse) e as variáveis independentes X 

(resposta instrumental). Para os dados espectrais, que são altamente 

correlacionados, o número de variáveis obtidas (por exemplo, o comprimento de 

onda) em geral é muito maior que o número de observações (amostras) 
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disponíveis. É difícil estabelecer um modelo linear usando os métodos dos 

mínimos quadrados e calibração univariada (FERREIRA et al., 1999).  

Kizil et al., (2002) estudaram cinco tipos de amidos (amidos de milho, milho 

com alto conteúdo de proteína e outro com alto conteúdo de óleo, trigo e batata) 

tratados com irradiação. Utilizaram as técnicas espectroscópicas de FT-Raman e 

FTIR, para caracterizar as mudanças no amido devido à irradiação. Foram 

identificados grupos químicos específicos e ligações correspondentes à proporção 

de mudanças químicas. A quimiometria foi desenvolvida para diferenciar as 

amostras baseando-se na extensão da irradiação e com isso classificá-las. 

Demiate  et al., (2005) utilizaram a espectroscopia FTIR associada ao 

método quimiométrico para predizer os valores de expansão das amostras de 

amido de mandioca modificado. Os autores produziram amidos de mandioca 

oxidados com propriedades de expansão e compararam com amostras 

acidificadas com ácido lático, com o polvilho azedo e amido de mandioca nativo 

comercial. Observaram separação entre as amostras tratadas com diferentes 

concentrações de ácidos orgânicos. 

A análise quimiométrica de componentes principais (do inglês PCA – 

Principal Component Analysis) tem por objetivo reduzir a dimensão dos dados 

originais permitindo a visualização das informações mais importantes em um 

número menor de fatores, ou componentes principais. Neste método, as amostras 

são projetadas num novo sistema de eixos (chamados de componentes principais 

ou fatores) de dimensão menor, reduzindo assim o espaço do conjunto dos 

dados. Com isto, as informações mais importantes e relevantes se tornam mais 

óbvias. Estas componentes são geradas a partir da combinação linear das n-

variáveis originais e ortogonais entre si. Elas são construídas em ordem 

decrescente da quantidade de variância que descrevem, significando que a 

primeira componente principal descreve a direção da maior variação dos dados, a 

segunda componente principal é ortogonal a primeira e descreve o máximo de 

variância restante, e assim sucessivamente para as componentes seguintes 

(SIVAKESAVA; IRUDAYARAJ, 2001).  

As mudanças que ocorrem nos grânulos do amido durante a gelatinização 

e retrogradação são parâmetros que determinam o comportamento de pasta 

desses amidos. Essas medidas são acompanhadas pelas mudanças de 

viscosidade, com a mudança de temperatura, de suspensões de amido (nativo e 
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modificado). A análise da formação de pasta e seus perfis de viscosidade são 

úteis no estudo de amidos (MOORTHY, 2004). 

Uno et al., (1996) estudaram as propriedades reológicas da farinha de trigo. 

Segundo esses autores é importante avaliar a forma de gelatinização do amido de 

trigo para controle da qualidade dos grãos e da textura de alimentos que o 

utilizam. A temperatura de formação de pasta, resistência à ação mecânica dos 

grânulos inchados, viscosidade máxima e a temperatura na qual ocorre a 

influência do resfriamento sobre a viscosidade são obtidos a partir de curvas de 

viscosidade. O viscoamilógrafo, instrumento utilizado para construir estas curvas, 

registra a alteração da viscosidade de um sistema amido-água, sob agitação, em 

relação à temperatura e tempo (WANG; WANG, 2003).  

O amido de mandioca possui propriedade de expansão que o torna de 

grande interesse na indústria alimentícia. Seus grânulos sofrem grande 

inchamento na presença de água e em temperaturas mais baixas, porém as 

forças associativas tornam-se frágeis, sob agitação mecânica, o que faz com que 

o seu viscograma Brabender apresente um pico de viscosidade, seguido de uma 

acentuada queda durante o aquecimento. Instrumentos com princípio de medidas 

similares ao amilógrafo Brabender têm sido utilizados para construção de curvas 

de viscosidade; entre eles temos o Rapid Viscoanalyser (RVA). O princípio 

dessas análises está na mudança de torque, detectado pelo aparelho, induzida 

por uma suspensão de amido, mantendo-se a velocidade de rotação e o 

aquecimento constantes. Com os dados obtidos realiza-se a análise das 

propriedades de pasta (DEFFENBAUGH; WALKER, 1989; UNO et al., 1996).  

Demiate et al., (2005) realizaram o estudo viscoamilográfico, utilizando o 

Rapid Viscoanalyser (RVA), de amidos de mandioca modificados por tratamentos 

oxidativos e outras amostras submetidas a ação do ácido lático (1%). O enfoque 

do estudo foi verificar o efeito das modificações na viscosidade aparente dos 

amidos durante o cozimento em diferentes valores de pH. Verificou-se que 

decresce o pico de viscosidade do amido de mandioca oxidado com 

permanganato de potássio, na presença de ácido lático ou cítrico, quando o pH 

aumenta (4,0 à 7,0). Já a queda de viscosidade das amostras de amido de 

mandioca tratadas como ácido lático, e secas ao forno, ocorre em pH‟s baixos.  
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2.4.3 Características microscópicas do grânulo de amido 
 

Os grânulos de amido diferem entre si na forma, tamanho e outras 

características físicas, de acordo com a planta de origem (FRANCO et al., 2002). 

Geralmente, o tamanho do grânulo de amido fica na faixa de 1 a 100 µm e a sua 

forma varia fortemente. O Quadro 4 apresenta estas variações para alguns 

amidos de diferentes origens botânicas. 

 

Quadro 4 - Variação do tamanho e forma dos grânulos de amidos dediferentes 
fontes Botânicas 

 
Origem do amido Tamanho médio (µm) Forma 

Trigo Normal 13-19 Lenticular 

Milho Normal 12-15 Poliédrico e arredondado 

Batata Normal 40 Oval 

Arroz 6 Poliédrico 

Mandioca 5 a 35 Redondo ou oval 

Fonte: Adaptado de Buléon et al. (1998) 

A região cristalina dá ao grânulo sua estrutura e facilita a identificação de 

um amido nativo. Ao microscópio, os grânulos do amido, na presença de luz 

polarizada, mostram uma característica típica conhecida como Cruz de Malta, 

cruz negra que se observa no hilo do grânulo de amido (Figura 6). Este fenômeno 

é também conhecido como birrefringência (PERREIRA, 2008). 

 

Figura 6 - Grão de amido observado em microscopia óptica (A) e ao lado o 

fenômeno de birrefringência visto em microscopia com luz polarizada (B) 

 

Fonte: Adaptado de Perera; Hoover, (1999) 

 

A B A 
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As informações sobre o tamanho de grânulos de amido disponíveis na 

literatura podem ser bem aproveitadas para estabelecer a variabilidade do 

tamanho dos grânulos, o que normalmente se descreve como a faixa entre o 

diâmetro maior e o diâmetro menor da população de grânulos de uma 

determinada espécie botânica (FRANCO et al., 2002). O tamanho dos grânulos e 

sua distribuição estão entre os fatores que mais acentuadamente afetam o 

comportamento dos amidos (SATIN, 2000). A escolha da técnica e do 

microscópio para uma visualização de alta resolução da estrutura dos grânulos de 

amido depende do tipo de informação requerida, ou seja, superfície ou estrutura 

interna. Quando se procura avaliar a superfície do grânulo de amido podem-se 

utilizar, basicamente, duas técnicas, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

microscopia de força atômica (MFA), mas também se pode usar os 

microanalisadores de sonda eletrônica os quais possibilitam uma melhor 

resolução em comparação ao MEV.  

O uso da microscópia eletrônica é uma análise muito versátil e usada 

rotineiramente em análises microestruturais de materiais sólidos. Apesar da 

complexidade do mecanismo para a obtenção da imagem, a sua interpretação é 

muito simples. O aumento máximo conseguido pelo microscópio eletrônico, fica 

entre o microscópio óptico (MO) e o microscópio eletrônico de transmissão (TEM), 

sendo a sua vantagem em relação ao MO a sua alta resolução, que fica na ordem 

de 2 a 5 μm, enquanto que para o MO a resolução fica na ordem de 0,5 μm. 

Comparado com o TEM a grande vantagem está na elevada profundidade de foco 

(imagem com aparência tridimensional). Também a possibilidade de combinar a 

análise estrutural com a microanálise química são fatores que contribuem para o 

amplo uso desta técnica. 

Em relação ao amido, o MEV consegue diferenciar tamanho e forma dos 

grânulos. O tamanho dos grânulos varia de 2 a 100 μm e diferentes formas são 

encontrados, ambos dependentes da espécie de vegetal analisada. Tanto a forma 

quanto o tamanho dos grânulos são característicos de cada espécie de planta e 

podem ser usados para identificar a origem de um amido (LEONEL et al., 2004). 

Essa quantificação do tamanho dos grânulos do amido  e a sua distribuição 

de é uma característica importante a ser analisada devido a sua influencia direta 

na composição química do amido afetando sua funcionalidade, gelatinização, 
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propriedades de pasta, susceptibilidade enzimática, características de panificação 

e cristalinidade nos alimentos a base de amido (YONEMOTO, 2006). 

 

2.4.4 Padrões de cristalinidade dos grânulos de amido 

 

Pela difração de Raio-X, pode se verificar se um material é amorfo, semi-

amorfo ou cristalino. Quanto maior o número de cristais no plano de uma 

estrutura, mais intensos, pontiagudos e estreitos serão os picos na difração de 

raios-X, porém partes amorfas geram picos mais largos e menores (RIBEIRO, 

2003).  

Os grânulos de amido exibem uma estrutura do tipo “cebola” com variado 

número de anéis de crescimento concêntricos, prontamente visíveis por meio de 

microscopia eletrônica e óptica. A difratometria de Raios-X (DRX) aponta que 

estes grânulos exibem uma estrutura lamelar com subunidades nanométricas da 

ordem de 9 a 10 nm. Atualmente é sabido que a cristalinidade parcial dos 

grânulos de amido nativo é devida à organização de clusters da cadeia de 

amilopectina. As cadeias de amilopectina dentro dos grânulos estão radialmente 

arranjadas com seus grupos terminais não redutores em direção à superfície e 

estas são organizadas alternando áreas cristalinas e amorfas (Figura 7) 

(JENKINS et al., 1993). O arranjo da amilose e da amilopectina nos grânulos leva 

à formação de zonas de deposição mais ou menos densas. A região onde se 

concentra a amilopectina é mais densa ou cristalina. Sendo mais compacta, 

dificulta a entrada de moléculas como as de água e enzimas, apresentando-se, 

portanto mais resistente ao processo de hidrólise (MESTRES,1996). 
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Figura 7 - Representação esquemática da estrutura da amilose e amilopectina do 

grânulo de amido nativo e do interior do grânulo 
 

 
 

Fonte: Traduzido e adaptado de Buléon et al., (1998); Denardin e Silva (2009). 
 
 

A cristalinidade do grânulo de amido que gira em torno de 15 a 45% se 

deve basicamente à amilopectina (ZOBEL, 1988). Além do mais, pode ser 

caracterizada por difração de Raios-X em três padrões principais: A, B ou C, 

como consequência do empacotamento em dupla hélice das cadeias ramificadas 

deste polímero (ZOBEL, 1988). Segundo Mestres (1996), estes padrões têm as 

seguintes características: 

 

 Tipo A apresenta maior pico de intensidade de refração para os ângulos a 

2 Å a 15, 17, 18 e 23 Å, sendo típico dos amidos de cereais; 

 Tipo B apresenta maiores picos de intensidade de refração para os 

ângulos a 2 Å a 5,6, 15, 17, 22 e 23 Å, sendo mais comum nos amidos de 
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tuberosas, sendo o representante mais típico o amido de batata com o pico 

a 5,6 Å; 

 Tipo C é uma mistura dos precedentes, sendo o amido de mandioca um 

exemplo típico. Classifica-se do tipo C com características de A e B, 

podendo ser mais predominantemente A ou B. Este tipo compreende os 

amidos de ervilha e algumas variedades de feijão (ROSENTHAL et al., 

1974). 

Quando a amilose estiver complexada com compostos orgânicos, água 

ou iodo, o tipo V pode aparecer. Diferentemente dos tipos A, B e C, o tipo V pode 

existir na forma anidra (Va) ou hidratada (Vh) (MESTRES, 1996). 

 

2.4.4.1 Avaliação da cristalinidade do grânulo de amido: Difratometria de raios- X 

 

A difração de Raios-X possibilita a definição dos tipos de arranjos formados 

nas áreas cristalinas, segundo a posição dos picos de difração, conforme mostra 

o quadro 5. 

 

Quadro 5 - Tipos de Cristalinidade de amidos obtidos de espectros de raios- X 

Origem Botânica 

Tipo Cristalino 

Cereais Cristalinidade (%) 

Milho A 40 

Arroz A 40 

Tuberosas 

Mandioca C (A + B) 40 

Batata B 25 

Fonte: Adaptado de Mestres (1996). 

 

 Segundo Mestres (1996), todos os amidos são semicristalinos e a 

cristalinidade é calculada a partir da área dos picos de difração, sendo de cerca 

de 40% para a maioria dos amidos. A interpretação destes picos permite calcular 

a estrutura molecular dos tipos cristalinos, sendo a organização das hélices 

pareadas (zonas cristalinas) que diferencia os picos cristalinos. 
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2.4.5. Termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial (DTA) 
 

 
Trata-se de um sistema capaz de medir continuamente a massa de um 

material enquanto este é submetido a uma programação controlada de 

temperatura. Esse sistema foi denominado termobalança e fez surgir à técnica 

termoanalítica e a termogravimetria (TG) (IONASHIRO, 2005). 

Modificações da estrutura molecular ocorrem quando grânulos (amido, por 

exemplo) são submetidos ao aquecimento. Tal informação é de extrema 

importância no sentido de avaliar a decomposição de diferentes produtos. A 

termogravimetria permite conhecer detalhadamente as alterações que o 

aquecimento pode causar na massa das substâncias e ainda estabelecer a faixa 

de temperatura em que as mesmas adquirem composição química definida, ou 

sofrem processos de decomposição (CARVALHO, 2015). 

As cadeias de glicose que constituem o amido são interligadas e enroladas 

sobre si mesmas e apresentam diferentes graus de hidratação. As reações 

hidrotérmicas abordam as relações dos grânulos de amido com a água e as 

variações de temperatura na faixa de 30 ºC a 300 ºC provocam alterações 

estruturais e evidenciam muitas propriedades funcionais de interesse industrial 

(CEREDA et al., 2003). 

Os experimentos onde se avaliam as variações de massa de um material 

em função da temperatura são realizados em uma termobalança, que permite a 

pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura, na medida em que 

essa é aquecida ou resfriada. As curvas TG permitem obter conclusões sobre a 

estabilidade térmica da amostra, composição, estabilidade dos compostos 

intermediários, além da composição do resíduo sendo, entre as técnicas 

termoanalíticas, a mais utilizada (IONASHIRO, 2005). 

A termogravimetria é um método basicamente quantitativo, uma vez que a 

variação de massa pode ser exatamente determinada. Entretanto, o intervalo de 

temperatura onde essa variação de massa ocorre, é qualitativo, tendo em vista 

que esse parâmetro depende de fatores instrumentais e características da 

amostra. A termogravimetria derivada (DTG) é um recurso matemático que 

fornece a derivada primeira da curva TG em função do tempo ou da temperatura. 

O registro é a curva termogravimétrica derivada ou curva DTG. A área dos picos 



48 
 

sob a curva DTG é proporcional à perda de massa naquele evento térmico 

(WENDLANT, 1986). 

Já a análise térmica diferencial (DTA), geralmente plotada em conjunto 

com a curva TG, é uma técnica de medição contínua das temperaturas da 

amostra e de um material de referência termicamente inerte, à medida que ambos 

vão sendo aquecidos ou resfriados em um forno. Estas medições de temperatura 

são diferenciais, pois se registra a diferença entre a temperatura da referência e a 

da amostra, em função da temperatura ou do tempo, dado que o aquecimento ou 

resfriamento são sempre feitos em ritmo linear (IONASHIRO, 2005). 

 

2.4.6 Gelatinização do grânulo de amido 

 

De acordo com Franco et al., (2002) o aquecimento de suspensões de 

amido em excesso de água (>60%) causa uma transição irreversível denominada 

gelatinização (Figura 8). Este fenômeno dá-se quando o grânulo de amido, nestas 

condições, intumesce com gradual hidratação devido ao rompimento das pontes 

de hidrogênio mais fracas das áreas amorfas (YOOK et al., 1993). Nestas 

condições, os grupamentos hidroxila são liberados, ficando prontamente 

disponíveis para as ligações com as moléculas de água e em conseqüência disto 

ocorre a expansão dos grânulos de amido (RICKARD et al., 1991). 

 

Figura 8 - Comportamento dos Grânulos de amido em suspensão 

nos processos térmicos 

 

Fonte: Perreira (2004) 

GEL 
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Sob aquecimento à temperatura constante, eventualmente todas as regiões 

amorfas são desestabilizadas e as regiões cristalinas começam a gelatinizar. A 

extensão deste processo é dependente da temperatura. Com a elevação desta, a 

extensão de regiões cristalinas que são gelatinizadas também aumenta. Quando 

a temperatura é suficientemente alta (T>80°C), ambas as regiões, amorfas e 

cristalinas são gelatinizadas, sendo desta forma, as regiões amorfas interpretadas 

como promotoras das regiões cristalinas do grânulo quando ocorre a 

gelatinização (FRANCO et al., 2002). 

Fisicamente, este inchamento é observado por meio do aumento da 

viscosidade, ficando a dispersão de amido transparente, devido à maior 

incorporação de água, após certo período de tempo. A temperatura na qual a 

viscosidade começa a aumentar é chamada “temperatura de pasta”, parâmetro 

que pode ser obtido por meio de amilogramas provenientes de análises de 

viscosidade obtidas por viscoamilógrafos (Brabender ou RVA) (MARCON et al., 

2007). Esta temperatura de pasta não deve ser confundida com a chamada 

temperatura de gelatinização, que consiste na temperatura ou faixa de 

temperatura onde ocorre a perda de birrefringência (BILIADERIS, 1991) e onde 

acima da mesma, o processo de expansão é irreversível, devido à perda da 

estrutura cristalina (RIBEIRO, 2011). 

É considerada temperatura de gelatinização a faixa de temperatura na qual 

a perda da birrefringência é primeiramente notada, até o ponto onde menos de 

10% de birrefringência permanece. Este gradiente de temperatura é influenciado 

pelas forças de ligação no grânulo, as quais variam de acordo com as espécies 

(FRANCO et al., 2002). Isto é, composição do grânulo (razão amilose 

/amilopectina, conteúdo de fósforo, lipídios, enzimas e proteínas presentes), 

estrutura molecular da amilopectina (extensão da ramificação, massa molecular e 

arquitetura granular – razão entre regiões cristalinas e amorfas), morfologia do 

grânulo e distribuição de tamanhos dos grânulos do amido (SINGH et al., 2007). 

Neste aquecimento progressivo ocorre a fusão das regiões cristalinas do 

grânulo com o rompimento das ligações hidrogênio, o que pode também ser 

alcançado por meio da utilização de produtos químicos adequados, à temperatura 

ambiente. Isto ocorre, pois a temperatura de gelatinização também é função do 

pH quando a concentração do íon hidrogênio está fora da faixa 5,9 à 7,0. Como 
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exemplo típico o cloreto de sódio é utilizado para aumentar a temperatura de 

gelatinização, enquanto que o hidróxido de sódio é usado para baixar esta 

temperatura. A esterificação ou eterificação também reduz a temperatura de 

gelatinização (BILIADERIS, 1991). 

Sendo a gelatinização do amido um processo de absorção de energia, a 

mesma pode ser caracterizada por uma endoterma obtida por meio de 

calorimetria diferencial de varredura (DSC), pela perda de birrefringência, 

observada pela microscopia ótica (perda da cruz de malta) e pelo 

desaparecimento da cristalinidade evidenciado pela difração de Raios-X (GARCIA 

et al., 1996). 

A faixa de temperatura de gelatinização do amido é uma característica do 

genótipo da planta na qual o amido é sintetizado e é afetada pelas condições do 

meio (ELLIS et al., 1998). Os autores Rickard et al., (1991) complementam que 

como os grânulos da mesma fonte botânica não têm exatamente a mesma 

temperatura de gelatinização, em uma população de grânulos naturais a transição 

ocorre a um intervalo de 5 a 15 °C. 

 

2.4.7 Avaliação da Gelatinização do amido por meio de Calorimetria 

Diferencial de Varredura (DSC) 

 

A calorimetria diferencial de varredura (DSC) é a técnica mais usada para 

detectar as transições térmicas de primeira (fusão) e segunda ordem (vítreas) em 

diversos materiais (SINGH et al., 2007) e quando aplicada ao amido, fornece 

medidas quantitativas do fluxo de calor associado à gelatinização, onde a 

presença dos picos endotérmicos é um indicativo da fusão da molécula. Para 

detecção das fases de transição nos amidos, o método de DSC tem a vantagem 

da independência com a birrefringência dos grânulos. Esta é uma diferença 

importante, pois em alguns casos a birrefringência está ausente devido aos 

cristais serem pequenos ou casualmente orientados e também porque a 

birrefringência pode estar relacionada à orientação molecular nas regiões amorfas 

(ZOBEL; STEPHEN, 1995). Os dados de temperatura obtidos por este método de 

análise são as temperaturas de início da gelatinização-on set (To), de pico 

endotérmico (Tp) e de conclusão do fenômeno de gelatinização (Tf ou Tc), assim 

como dados referentes à entalpia da reação (ΔHgel) (SINGH et al., 2007). A To é a 
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temperatura em que a linha tangencial do lado da temperatura mais baixa do pico 

se cruza com a linha de base; Tp é a temperatura na ponta do pico e Tf é a 

temperatura em que a linha tangencial do lado da temperatura alta do pico se 

cruza com a linha de base. A ΔHgel é a área sob o pico limitado pela linha base no 

gráfico (ALTAY; GUNASEKARAN, 2006). 

 

Figura 9 - Ilustração esquemática das temperaturas de transição (To, temperatura 

inicial onset, Tp, temperatura de pico e Tf, temperatura final) obtidas pela análise 

de DSC. 

 

Fonte: Altay; Gunasekaran (2006) 

 

As mudanças de entalpia observadas em uma endoterma obtida por DSC 

geralmente são relacionadas à transição do tipo ordem/desordem dos cristais 

presentes e a entalpia específica de gelatinização para amidos nativos é de cerca 

de 15 J.g-1 , sendo mais elevadas para amidos de tuberosas (FRANCO et al., 

2002). O Quadro 6 mostra os valores das temperaturas de pico de endotermas, 

obtidas por DSC para cereais e tuberosas, assim como os valores de ΔH em J.g-1. 
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Quadro 6 - Dados obtidos por análise de DSC para diferentes espécies de 

amidos nativos. 

Fonte Botânica Ti (°C) Tp (°C) Tf (°C) ΔH(J/g) 

Amaranto 67,7 72,6 78,1 13,4 

Banana  

(Variedade macho) 
69,6 74,5 81,6 13,0 

Cevada 46,7 56,5 73,7 10,5 

Mandioca 62,4 69,3 84,1 4,8 

Inhame 74,0 78,0 87,0 3,98 

Milho com alto teor de 

amilose 
67,9 74,6 105,7 8,18 

Milho com alto teor de 

amilopectina 
64,9 71,7 77,8 16,8 

Milho 65,5 71,1 76,4 13,2 

Batata 60,0 69,0 80,0 4,64 

Fonte: Adaptado de Bello-pérez et al., (2006) 

 

Verificou-se que as fontes não convencionais de amido como: banana, 

inhame e amaranto mostraram temperaturas maiores que os amidos tradicionais 

como milho, batata e mandioca, porém não há um padrão definido, sendo que a 

proporção amilose/amilopectina, o tamanho dos grânulos e poder de inchamento 

representam um papel importante nas propriedades térmicas de amidos nativos 

(IZIDORO, 2011). 

 

2.4.8 Constituintes menores dos amidos 

 

Além da amilose e da amilopectina existem outros constituintes minoritários 

que podem interferir no processo de extração do amido alterando seu rendimento 

final (PERONI, 2003). 

Estes componentes minoritários estão divididos em três categorias: 

material particulado; composto de fragmentos da parede celular e componentes 

da superfície, composto principalmente por enzimas, ácidos nucléicos e 

aminoácidos e componentes internos como os lipídios e proteínas (TESTER et al., 

2004). Estes amidos contêm lipídios na forma de ácidos graxos livres (AGL) e 

fosfolipídeos (LFL) que se encontram dentro da hélice da amilose no amido em 

quantidades de até 1,2 % em amido de trigo e não podem ser retirados com muita 
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facilidade (BULÉON et al., 1998). Os lipídios representam a fração mais 

importante em amidos de cereais, os quais são encontrados em quantidades 

significativas (~2%) para influenciar nas suas propriedades, fazendo com que o 

amido apresente fixação de cor, desenvolvimento de aromas e complexações que 

não ocorrem nos amidos de tuberosas que apresentam um teor de lipídios menor 

do que 1%. As proteínas são componentes importantes que se encontram em 

quantidades de até 0,6%, estas juntamente com os lipídios têm o potencial para 

moderar a funcionalidade do amido (TESTER et al., 2004). 

Outros compostos que se encontram em quantidades relativamente 

pequenas (<0,4%) são os minerais como cálcio, magnésio, sódio, potássio e 

fósforo, os quais, com exceção do fósforo, são irrelevantes para a funcionalidade 

do amido (TESTER et al., 2004). O fósforo é o mineral mais importante nos 

amidos de raízes e tubérculos, sendo encontrado na forma de grupos fosfato 

mono éster carregado negativamente e unidos covalentemente ao amido (VIKSO-

NIELSEN et al., 2001). No entanto, nos amidos de cereais o fósforo se encontra 

principalmente na forma de fosfolipídios. O conteúdo de fósforo pode ser 

influenciado pelas condições de crescimento do vegetal, da temperatura do meio 

e do armazenamento (HOOVER, 2001). 

Os grupos fosfato se encontram monoesterificados nas posições C-3 e C-6 

de uma pequena fração das cadeias longas da amilopectina em proporções de 38 

e 61%, respectivamente (VIKSO-NIELSEN et al., 2001). A presença destes 

grupos nas partes cristalinas do grânulo indica uma influência direta na estrutura 

geral do amido e podem afetar a cristalinidade e integridade dos grânulos 

(BLENNOW et al., 2003). A repulsão iônica gerada por estes grupos enfraquece 

as forças de associação entre as moléculas, aumentando assim a capacidade de 

ligação da água, o poder de intumescimento e a claridade da pasta, gerando um 

pico alto de viscosidade e um ritmo lento na retrogradação (RILEY, 2006). 

O estudo feito por Blennow et al., (2002) sobre o efeito dos grupos 

monoéster fosfato na estrutura cristalina do grânulo de amido e nas propriedades 

térmicas em amidos de sorgo (Sorghum bicolor), batata, curcuma (Curcuma 

zedoaria) e mandioca mostrou que o conteúdo de fósforo encontra-se 

positivamente relacionado com o comprimento da cadeia de amilopectina. Entre 

68 e 92% do total dos grupos fosfato monoester no amido foram encontrados nas 

partes amorfas hidrolisadas, que teriam um papel fundamental nas propriedades 
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de intumescimento do amido. Também foi encontrada uma correlação positiva 

entre o conteúdo de fósforo e a temperatura de gelatinização, no entanto, não 

houve correlação com a cristalinidade. 

Segundo Vikso-nielsen et al., (2001) a presença de grupos fosfato no 

amido incrementaria a capacidade de hidratação das pastas após a gelatinização, 

em consequência sugerem correlação entre o teor de fosfato com o pico de 

viscosidade e a capacidade gelificante. O estudo mostrou que em níveis baixos 

de fosfato, os géis tornam-se mais turvos e a dureza do gel diminui como 

resultado do aumento da fragilidade. Este poderia ser um efeito do incremento da 

proporção de bloketes livres de amilopectina no amido. 

 

2.4.9 Retrogradação dos grânulos de amido 
 

A pasta de amido obtida após a gelatinização não é estável e durante o 

armazenamento apresenta transformações estruturais que em conjunto, recebem 

o nome de retrogradação (HERNÁNDEZ-MEDINA et al., 2008). 

A importância da avaliação deste fenômeno em amidos está associada na 

repetição de ciclos de congelamento-descongelamento que tende a acelerar 

drasticamente a retrogradação, pois a formação de cristais de gelo oriundos do 

processo de congelamento deteriora a estrutura do produto provocando mudança 

na textura do produto, em geral o endurecimento do produto final, e 

consequentemente na aceitabilidade e na digestibilidade dos alimentos que 

contêm grânulos de amido (ELIASSON, 2004).   

A retrogradação é um processo que ocorre quando as moléculas de amido 

gelatinizadas vão perdendo energia e as pontes de hidrogênio tornam-se mais 

fortes começando a se reassociar, favorecendo a formação de uma estrutura mais 

ordenada e menos solúvel. Além disso, o autor ELIASSON (2004) relata que o 

fenômeno da retrogradação é complexo e que diversos fatores influenciam neste 

fenômeno e seu efeito pode ser potencializado mediante as condições de 

processamento, mas a temperatura, duração do armazenamento, pH, origem do 

amido, e as quantidade de lipídios, eletrólitos e açúcares, tem um efeito neste 

fenômeno. 

Durante este processo são formadas simples e duplas hélices que se 

empacotam e formam zonas de união entre as moléculas. Sob condições 



55 
 

favoráveis a estrutura ordenada pode se desenvolver em forma cristalina. Estas 

áreas alteram o índice de refração e tornam o gel mais opaco na medida em que 

o processo de retrogradação avança (ATWELL et al.,1998). 

A amilose que foi lixiviada dos grânulos inchados forma uma rede por 

associação com as cadeias que rodeiam os grânulos gelatinizados. A firmeza 

inicial do gel é atribuída à formação de um gel de matriz de amilose que 

apresenta uma taxa de retrogradação mais rápida devido à sua estrutura linear, 

formando associações de dupla hélice de 40 a 70 unidades de glicose. 

Consequentemente, o incremento na firmeza se torna mais lento devido à 

cristalização reversível da amilopectina que ocorre pela associação dos ramos 

periféricos da molécula (FREITAS et al., 2005). 

 

2.4.10 Sinérese dos grânulos de amido 

 

Em condições favoráveis duas ou mais cadeias do amido gelatinizado 

podem formar um ponto de junção simples que depois, pode se desenvolver 

amplamente em mais regiões ordenadas, promovendo o aparecimento de uma 

estrutura cristalina forçando a água a sair do sistema (ATWELL; HOOD; 

LINEBACK 1998).  

A análise da sinérese em amidos tem sua importância devido ser uma 

propriedade negativa dos géis de amido que serão submetidos à refrigeração, ou 

seja, uma elevada sinérese indica uma tendência do produto se deteriorar, sendo 

assim, o retardo deste fenômeno aumento o tempo de prateleira de produtos a 

base de amido (KARIM et al., 2000).  

A sinérese dos géis de amido é determinada pela quantidade de água 

liberada dos géis durante o armazenamento (SODHI; SINGH, 2003). A 

porcentagem de sinérese dos amidos aumenta progressivamente com o tempo de 

armazenamento é atribuída à interação entre a amilose filtrada e as cadeias de 

amilopectina, o que leva ao desenvolvimento de zonas funcionais que forçam a 

saída da água (PERERA; HOOVER, 1999). 
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2.4.11 Analise elementar 

 

O analisador elementar determina os teores de carbono, nitrogênio, 

hidrogênio, oxigênio e enxofre em amostras sólidas ou líquidas. As microanálises 

de carbono, hidrogênio e nitrogênio são realizadas simultaneamente com 

amostras entre 4 a 6 mg, cujo desvio padrão é de 3% em massa. O enxofre e o 

oxigênio são analisados em separado (CE INSTRUMENTS, 2015). 

A análise elementar é uma importante ferramenta no estudo de 

modificações de compostos orgânicos como o amido (MELO, 2007). Esta técnica 

é eficaz porque possibilita a quantificação, em relação ao amido nativo, identifica 

as mudanças nas proporções de carbono e hidrogênio no polissacarídeo, 

permitindo dessa forma analisar, quantitativamente, o grau de substituição do 

amido (OLIVEIRA, 2009). Baseado nos percentuais dos elementos, no caso 

hidrogênio e carbono, a modificação do amido pode ser comprovada.   

Com relação ao preparo das amostras, estas devem ser pulverizadas e se 

possível peneiradas, em peneira de 200 mesh, também devem estar secas e 

guardadas no dessecadorantes da análise. A quantidade de amostra necessária 

para fazer a análises de CHN é de 4 a 6 mg de compostos orgânicos, no caso de 

compostos mistos (Orgânicos e inorgânicos), obviamente, a quantidade deve ser 

maior. Se possível, é necessário fornecer as quantidades teóricas de CNHS para 

ajudar na escolha do padrão utilizado (CE INSTRUMENTS, 2015).  

 

2.4.12 Solubilidade e poder de inchamento dos grânulos 
 

O amido puro possui coloração branca, é insípido e se adicionado à água 

fria quando mantido sob agitação forma uma suspensão de aspecto leitoso, 

separando-se após repouso. Embora pequena fração torne-se solúvel quando 

agitado em água, é tido como praticamente insolúvel (CEREDA; VILPOUX, 2003). 

O poder de inchamento é a medida da capacidade de hidratação dos 

grânulos, e essa determinação é feita pela massa do grânulo de amido 

entumescido (inchado ou expandido) e de sua água oclusa. A qualidade de um 

alimento está comumente associada com a retenção de água pelos grânulos. A 

conseqüência direta do intumescimento é o aumento na solubilidade, claridade e 

viscosidade da pasta de amido (CIACCO; CRUZ, 1982). 
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 Esse parâmetro tem sua importância em produtos a base de amido devido 

o inchamento dos grânulos e a solubilização da amilose e amilopectina induzem a 

gradual perda da integridade granular com a geração de produtos com uma pasta 

viscosa (CEREDA, 2001).  

Além disso, a solubilidade em água; está diretamente relacionada à 

quantidade de sólidos solúveis encontrados em amostras de alimentos, esse fato 

permite identificar o grau de intensidade do tratamento térmico em função da 

gelatinização e, conseqüente, solubilização do amido (SILVA, 2013). Esse 

parâmetro é usualmente utilizado para medir o grau de solubilização do amido 

extrudado em bebidas, sopas e alimentos infantis, mas também é usado para 

caracterização de farinhas para fins de solubilização posterior (caso de farinhas 

pré-gelatinizadas), isso porque permite identificar o grau de cozimento do amido 

avaliando as condições de solubilização em meio aquoso (SILVA, 2013).  

Para o preparo de alimentos reconstituídos torna-se necessário que a 

solubilização do material esteja de acordo com as características sensoriais 

desejadas. O produto elaborado deve garantir homogeneidade com completa 

interação entre os componentes sólidos e a água. O índice de solubilidade não se 

restringe a produtos a base de amido, pois tem sido utilizado como indicador do 

grau de cozimento de  extrudados de feijão (LAZOU; KROKIDA, 2010).  

Amidos de diferentes fontes botânicas apresentam distinto poder de 

inchamento (entumescimento) e solubilidade. O amido de milho, por exemplo, 

apresenta entumescimento limitado, que ocorre em dois estágios. Isto sugere dois 

tipos de forças envolvidas nas interações entre as cadeias poliméricas que 

relaxam a diferentes temperaturas. Féculas como as de mandioca e de batata 

apresentam grande inchamento a temperaturas mais baixas, o que indica 

interações mais fracas e uniformes. De maneira geral a solubilidade e o poder de 

inchamento se apresentam correlacionados (LEACH et al. 2009). 

A taxa de amilose/amilopectina, as características de cada fração em 

termos de distribuição da massa molecular, o grau e extensão de ramificações e 

conformação são alguns dos fatores que afetam o poder de inchamento e a 

solubilidade. A presença de substâncias acompanhantes do amido, como lipídios, 

pode restringir a expansão e a solubilização do amido (SWINKELS, 1985). 

Bello-Pérez, Montealvo e Acevedo (2006) estudaram as propriedades de 

inchamento de amidos e verificaram que o amido de banana (Musa paradisíaca) 
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das variedades “Macho” apresentou alto poder de inchamento comparado a 

variedade “Criollo”, sendo que essa apresentou poder de inchamento similar aos 

amidos de milho e de arroz. Os mesmos autores verificaram que a solubilidade 

possui comportamento proporcional ao poder de inchamento, já que a 75 oC o 

amido de banana apresenta valores de solubilidade mais altos que os amidos de 

milho, arroz, trigo, amaranto e quinoa e a 95 oC a solubilidade do amido de milho 

é maior que as demais. O estudo mostrou ainda que os amidos que apresentam 

maiores tamanhos de grânulos apresentaram maior solubilidade. 

 

 

2.4.13 Claridade da pasta de amidos 
 
 

A claridade de pasta é importante para a utilização do amido em 

alimentos, pois pode ser preferível a característica de transparência ou 

opacidade, dependendo do produto. Sendo assim, amidos com grande tendência 

a retrogradação produzem pastas opacas (MATSUGUMA, 2006), pois maior 

compactação das moléculas dificulta a passagem de luz.  

De acordo com Craig et al., (2005), a claridade da pasta pode ser 

classificada em três categorias que dependem da estrutura, o grau de integridade 

granular e da associação de suas cadeias depois de formar a pasta: 

 

a) Pastas transparentes: com baixa opacidade e quase não refletem luz, dando 

imagens claras dos objetos vistos por meio deles. Estas pastas apresentam 

pouca ou nenhuma estrutura granular e nenhuma associação de cadeias após a 

formação da pasta. Alguns exemplos são a batata e os amidos dissolvidos em 

dimetilsulfóxido. 

 

b) Pastas moderadamente transparentes: refletem ou dispersam uma 

quantidade significativa de luz por causa de um grande número de zonas de 

junção na fase dispersa. Estas pastas apresentam uma aparência 

moderadamente transparente por causa da escassez ou ausência de estruturas 

granulares com uma substancial associação das cadeias depois do 

empastamento, que reduz a claridade das imagens vistas por meio delas. Alguns 
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exemplos são a tapioca, milho ceroso, milho e trigo pré-dissolvidos ou batata e 

amidos aniônicos e catiônicos na presença de cloreto de sódio. 

 

c) Pastas opacas: aparecem moderadamente brancas apresentando 

intumescimento granular remanescente com pouca associação de cadeias após a 

formação da pasta. Estes remanescentes granulares refratam a luz em diferentes 

graus gerando imagens distorcidas. Não obstante a pasta não reflete ou dispersa 

bem a luz por causa do baixo número de zonas de junção na pasta. Alguns 

exemplos são o trigo e o milho. 

Diferentemente de Craig et al., (2005), o pesquisador Matsuguma (2006) 

classifica as pastas em duas categorias, dependendo da sua estrutura e 

associação molecular. A pasta transparente possui pouca associação das cadeias 

após a sua formação, sem estrutura granular, o que favorece a passagem de luz 

por meio dela; e a pasta opaca apresenta uma estrutura granular mais 

organizada, com maior associação entre as cadeias, o que dificulta a passagem 

de luz. 

A claridade de uma pasta de amido pode ser decorrente do seu baixo 

conteúdo de amilose e ao tamanho pequeno dos grânulos de amido. O 

incremento na turbidez durante o armazenamento pode ser atribuído ao 

desenvolvimento de zonas funcionais que resultam da filtração de cadeias de 

amilose e amilopectina (SODHI; SINGH, 2003). 

De acordo com Craig et al., (1989), a retrogradação e a turbidez da pasta 

interferem na aplicação tecnológica do amido. Espessantes que usam amidos em 

recheios de sobremessas como tortas ou como  filmes comestíveis, é preferível 

que possuam baixa turbidez, no entanto amidos usados em molhos utilizados em 

saladas e sobremesas prontas  devem possuir alta turbidez. 

 

 

2.4.14 Espectroscopia no infravermelho  
 

A espectroscopia na região do infravermelho médio com transformada de 

Fourier (FTIR) é uma técnica acessível e quando seus resultados são explorados 

adequadamente fornece informações estruturais importantes, que somente 
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poderiam ser acessadas com outras técnicas de custos mais elevados, tais como 

ressonância magnética nuclear (RMN) (TAKIZAWA et al., 2002).  

A análise de amidos por FTIR tem sido associada à quimiometria para 

caracterização de diferenças estruturais em amidos nativos e quimicamente 

modificados. Demiate (2006) relataram o uso de espectroscopia no infravermelho 

médio como forma de obter a caracterização entre as classes dos amidos. Essa 

técnica tem se mostrado útil, sobretudo em indicar alterações na estrutura, 

permitindo uma separação rápida dos amidos nativos e modificados. 

 

 

 

2.4.15 Modificação química dos amidos 

 

As propriedades do amido podem ser melhoradas ou adaptadas a 

necessidades tecnológicas especificas por meio de modificações físicas 

(extrusão, pre-gelatinização), químicas (oxidação, esterificação, eterificação, 

fosforilação etc.) (LEONEL; CEREDA, 2002.), enzimáticas (hidrólise) ou genéticas 

(amido ceroso e amido com alto teor de amilose) (BeMILLER, 1997). Sendo 

assim, o grau de modernização e os hábitos de consumo da população é que 

determinam a demanda da produção de amidos modificados. À medida que um 

país se desenvolve, as indústrias se expandem resultando no aumento da 

produção e da procura por alimentos industrializados. Este potencial depende 

diretamente do grau de modernização das indústrias e dos hábitos de consumo 

da população, como, por exemplo, a busca por pratos prontos e semi-prontos, 

conservas e congelados; portanto, a demanda por esses produtos está 

diretamente relacionada ao crescimento da economia do país (CARDOSO, 2003). 

Sendo assim, essa pesquisa surgiu com o intuito de buscar a viabilidade de uma 

nova fonte de amido por meio de uma espécie típica e abundante na região do 

Semiárido para no futuro possa ser uma alternativa para atender essa demanda 

que começa a surgir no país. 

O Quadro 7 demonstra os diversos meios de fazer modificações no amido 

nativo o que justifica os mais variados estudos realizados sobre modificações 

como hidrolise acida, oxidação, eterificação e esterificação em amido têm sido 

realizadas (O‟BRIEN; WANG, 2009). 
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Quadro 7 - Tipos de modificação da molécula de amido e técnicas de preparação 

Modificação Tipo Técnica de preparação 

Física 

Aquecimento/ 

Umidificação 

1) Aquecimento do amido a temperaturas maiores 

do  que a temperatura de gelatinização, com 

umidade insuficiente para causar o processo de 

gelatinização. 

2) Anelamento: aquecimento do amido a 

temperaturas menores do que a temperatura de 

gelatinização por grandes períodos de tempo. 

Pré-Gelatinização 

Processo que utiliza cilindros aquecidos com 

vapor (Drum-dryer) ou sistemas pray-dryer. 

 

Conversão 

Hidrólise parcial 

ácida 

Tratamento com ácido clorídrico, orto-fosfórico 

ou sulfúrico 

Hidrólise 

enzimática 

parcial 

 

Tratamento de uma solução aquosa de amido sob 

temperaturas menores do que a de gelatinização 

com autilização de uma ou mais enzimas 

amilolíticas. 

 

Oxidação/Bleaching 

O tratamento pode ser feito com ácido peracético 

e/ou peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio, 

cloreto de sódio, permanganato de potássio, 

persulfato de amônia e dióxidode enxofre 

Piroconversão 

(dextrinização) 

 

Tratamento com pirodextrinas, preparado por 

tostagem do amido acidificado. 

Derivatização 

Eterificação Esterificação com óxido propílico. 

Esterificação 

1) Esterificação com anidrido acético ou acetato 

vinílico. 

2) Esterificação com anidrido acético e anidrido 

adípico. 

3) Esterificação com anidrido octenilsuccínico. 

 

Ligação Cruzada 

1) A eterificação pode ser feita com: ácido orto- 

fosfórico, ortofosfato de sódio ou potássio e 

tripolifosfato de sódio. 

2) Esterificação com trimetafosfato de sódio ou 

oxicloreto de fósforo 

3) Combinação dos tratamentos 1 e 2 

 

Fonte: Singh (2000) 
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As unidades de glicose do amido ligadas entre si por ligações α-(14) e α-

(1→6) possibilitam muitas derivações. Estes métodos podem ser não-

degradativos (usando tratamento físico, incorporação de produtos químicos e 

tratamentos químicos) ou degradativos, com modificações que incluem a 

dextrinização, oxidação hidrolítica e hidrólise a compostos menores 

(BALAGOPALAN, 2002).  

De acordo com Oliveira (1999), o método de determinação de cinzas é 

considerado medida geral de qualidade do amido, além de frequentemente ser 

utilizada como critério na identificação dos alimentos. As cinzas contêm os 

componentes minerais, dentre eles: cálcio, magnésio, ferro, fósforo e chumbo. A 

modificação química do amido pode alterar teores de fósforo e cinzas nesses 

amidos devido a incorporação de grupos fosfatos nas cadeias desse 

polissacarídeo, provenientes de agentes modificantes como o tripolifosfato de 

sódio (TPS), no entanto nos amidos oxidados que passam por um processo 

abrasivo ocorre essa alteração em decorrência da destruição dos grânulos de 

amido. 

A função tecnológica dos amidos modificados não se restringe às 

propriedades de textura; são também importantes substitutos de gordura, pois 

melhoram as características de maciez e suculência do produto, a exemplo 

Rechsteiner (2009) se utilizou de amidos modificados de batata-doce e mandioca 

com o intuito de desenvolver substituintes de gorduras avaliando o 

comportamento dos amidos modificados na formulação de sorvetes de massa. 

Os amidos modificados apresentam características de resistência ao 

cozimento prolongado. Em alguns casos, o amido de milho modificado, com baixa 

temperatura de gelatinização, é indicado para produtos com teor reduzido de 

gordura para evitar a perda de suculência, durante o preparo proporcionando 

características funcionais e sensoriais similares às da gordura (PEDROSO, 2006).  

 

2.4.15.1 Amido modificado por oxidação 

 

O amido oxidado é produzido reagindo o amido com uma quantidade 

específica de um reagente oxidante em condições controladas de temperatura e 

pH (LAWAL; ADEBOWALE, 2005).   
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O surgimento de grupos carboxila ou carbonila pode ser oriundo do 

processo de modificação do amido por oxidação em temperatura e pH adequados 

por meio do rompimento dos anéis de glicose (CEREDA, 1983).  A hidrólise do 

amido ocasiona a redução da viscosidade das pastas, além da alta claridade da 

pasta e a menor estabilidade da mesma à temperatura (SINGH; ALI, 2000). Os 

produtos originados da modificação do amido por oxidação são diferentes de 

acordo com o agente modificador utilizado (CEREDA; VILPOUX, 2003). O número 

de grupos carboxilas e carbonilas gerados pela oxidação do amido indicam a 

intensidade do tratamento. Há relatos de que primeiramente os grupos hidroxila 

dos carbonos C2, C3 e C6 são oxidados (WURZBURG,1986). 

Os mais utilizados são o persulfato de amônio, permanganato de potássio, 

acido peracético, cloridrato de sódio, hipoclorito de sódio e de cálcio, periodato de 

sódio, peróxido de hidrogênio e perboratos e ácidos hipocloritos (FIEDOROWICZ; 

PARA, 2006). Conforme ilustrado na figura 10. 

 

Figura 10 - Formação de amido oxidado 

 
 

Fonte: Silva (2010) 
 

A especificidade da reação de oxidação é diretamente associada ao agente 

utilizado. O exemplo tem a reação com periodato de sódio que forma o chamado 

dialdeído, enquanto os demais reagentes podem introduzir grupos carbonila e/ou 

dialdeído (Figura 10). Durante a oxidação ocorre a quebra das ligações D-glicana 

α-(1–4) e α-(1–6). Como a ligação α-(1–4) e a responsável pela ligação entre 

monômeros de glicose, a oxidação causa a despolimerização e ao mesmo tempo 

pode haver inclusão de grupos carboxílicos, que evitam a retrogradação. Além 

disso, de acordo com Takizawa et al., (2004) as amostras de amidos modificados 

por tratamento oxidativo têm um alto poder redutor se comparadas aos 

respectivos amidos nativos. Polímeros de glicose foram fragmentados pelo 
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tratamento oxidativo havendo redução do peso molecular e exposição de um alto 

número de terminais redutores. 

Segundo Dias (2001) o aumento dos espaços entre as cadeias de amilose 

a fim de inibir a retrogração surge devido ao volume dos grupos carboxílicos 

serem maiores do que as hidroxilas. Com isso, o numero de grupos carboxilas e 

carbonilas gerados pela oxidação do amido indicam a intensidade do tratamento 

por meio do grau de oxidação. Wurzburg (1986) sugere que primeiramente as 

hidroxilas dos carbonos C2, C3 e C6 sejam oxidadas. A oxidação ocorre 

principalmente na lamela amorfa dos anéis semicristalinos do grânulo de amido. 

Essa região consiste basicamente de amilose rodeada de amilopectina (SILVA, 

2010). Isso faz a amilose ser mais susceptível a oxidação e, uma vez que, por se 

localizar nas regiões amorfas dos grânulos ao microscópio, as reações de 

oxidação restringem-se a essas camadas amorfas do grânulo (CEREDA, 1983). 

 

 

 

2.4.15.1.1 Amido dialdeido: a clivagem oxidativa do amido 

 

A clivagem oxidativa com ácido periódico (da base de schiff) do amido 

ocasiona o surgimento de um aldeído polimérico, o dialdeído, obtido após 

clivagem oxidativa das cadeias de amido. Os radicais aldeídos são introduzidos 

na reação especificamente na região glicopiranosila, ao fim da oxidação das 

hidroxilas dos carbonos C2 e C3 (WURZBURG, 1986). A organização da lamela 

cristalina do granulo é distinta da organização original, com isso, ocorre à 

alteração das propriedades físicas, solubilidade, inchamento e a susceptibilidade 

a uma hidrólise enzimática (FIEDOROWICZ; PARA, 2006). Quando as hidroxilas 

do anel glicosídico são oxidadas a grupos aldeído, as ligações de hidrogênio entre 

as cadeias de amido individuais são enfraquecidas resultando em um 

comportamento termoplástico. A temperatura de decomposição do amido 

dialdeído torna-se menor após a modificação, devido a menor estabilidade 

térmica dos grupos carbonila introduzidos (ZHANG et al., 2007); como pode ser 

visualizado na figura 11. 
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Figura 11 - Reação de oxidação com Periodato de sódio (NaIO4) 

 

 

Fonte: Adaptado de Silva, 2010 

 

Um agente intercruzante pode ser um grupo do dialdeído, justamente por 

ser altamente reativo. Dessa forma, a maioria das aplicações do amido dialdeído 

baseia-se em reações de intercruzamento como com a celulose no processo wet-

end, com isso, o amido dialdeídico não só apresenta biocompatibilidade e 

biodegradabilidade como o amido nativo (TANG et al., 2003). Segundo Zamudio-

Flores et al., (2010), esse amido ainda interage com certa facilidade com os 

grupos amino da quitosana. Além disso, estudos anteriores relatam que o amido 

oxidado tem propriedades como biocompatibilidade e hidrofilicidade (CHEN et al., 

2010). 

 
2.4.15.2 Amido modificado por fosforização 
 

As reações do amido para a fosforização pode ser obtida por reações do 

amido com acido fosfórico ou soluções aquosas de sais de ácido orto, piro ou 

tripolifosforico em pH e temperatura controlados (WATTANCHANT et al., 2003). 

Isso mostra que existem diferentes formas de promover o amido fosfatado a fim 

de melhorar a hidrofilicidade do mesmo, dentre eles está: o aquecimento de uma 

mistura de amido ligeiramente úmido com solução de ácido fosfórico, até 

proporcionar suspensão com 40% de umidade, sendo submetido o amido a 

secagem e, após isso, aquecido entre 120 e 170 °C por 1 hora, com o intuito de 

alcançar diferentes graus de fosfatação mediante o binômio tempo/temperatura 

(CEREDA, 1983). Esse procedimento com o ácido fosfórico promove a reação 

com o amido formando grupos de compostos de amido mono-éster-fosfato ou o 

amido di-éster-fosfato. 
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Pode-se ainda buscar a modificação por meio da fosforização dos grupos 

hidroxila reativa, das unidades de anidroglicose do amido. Um esquema que 

ilustra resumidamente essa reação está representado na figura 12 onde as 

ligações cruzadas resultantes da modificação reforçam as ligações de hidrogênio 

no granulo por meio de ligações que atuam como ponte entre as moléculas de 

amido (SILVA, 2010). O resultado disso serão os grânulos de amidos contendo 

ligações cruzadas, obtendo assim, maior resistência a altas temperaturas, pH 

baixo e altas taxas de cisalhamento, além de apresentarem pastas claras de alta 

consistência, alta solubilidade e poder de inchamento (YOOK et al., 1993).  

 

Figura 12 - Reação de fosforização do amido monossubstituído 

 
Fonte: Silva, 2010 

 
O resultado para as duas formas de obtenção destes amidos fosfatados 

apresentando pasta mais branca, maior pico de viscosidade, grande resistência à 

retrogradação e estabilidade a ciclos alternados de congelamento é devido a sua 

polaridade característica (STAHL, 2003). No entanto, a qualidade do amido 

fosfatado depende de alterações no pH, ou seja, em pH até  9,0 os grupos fosfato 

terminais da molécula de tripolifosfato de sódio estão protonados e produzem 

mono-metafosfatos, que podem reagir rapidamente com os grupos hidroxila do 

amido produzindo fosfato de amido mono-substituido (SILVA, 2010). Segundo Lim 

e Seib (1993), na reação com pH acima de 10, ocorre formação de pirofosfato de 

amido, pois as hidroxilas do amido reagem com o fosfato central do tripolifosfato 

de sódio; no entanto é possível que ainda haja reação com as hidroxilas do amido 

para formar fosfato de amido dissubstituído. 

Em seus experimentos, O´Brien e Wang (2009), com a pretensão de 

verificar a eficácia da fosforização em pelo menos duas faixas de pH, ou seja, 

abaixo de 9 e acima de 10 fizeram a modificação de amidos de diversas fontes 

botânicas levando em consideração  a quantidade  de amilose e concluíram que 
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os fosfatos de amido preparados em pH 9 apresentaram maiores teores de 

fósforo que em pH 11 e a eficiência da fosforização diminuiu com o aumento 

percentual de amilose. 

Convém ressaltar que os sais de fósforo adicionados durante a modificação 

não se ligam em sua totalidade ao amido. Diante disto, após o processo de 

fosfatação, é possível submeter o amido à diálise, realizada com o objetivo de 

remover os sais de fósforo não ligados, que não contribuem para as alterações 

das características reológicas do amido e ainda, o torna impróprio para aplicação 

em alimentos, pelo alto teor de fósforo (LIMBERGER, 2008). No caso de amido 

modificado por fosfatação, o Codex Alimentarius preconiza níveis de fósforo 

iguais ou não superiores a 0,5% para os amidos de diversas origens botânicas 

(FAO, 2006). 

Nos fosfatos de amido mono-substituído apenas uma das três funções do 

ácido fosfórico é esterificada com um grupo hidroxila do amido, 

predominantemente o grupo hidroxila do carbono 6. Nesse processo geralmente 

obtém grau de substituição (GS) entre 0,02 e 0,15 sendo que o produto resultante 

contém entre 1 e 5% de fósforo (SWINKELS, 1996). Com isso, fosfatos de amido 

mono-substituído apresentam maior viscosidade e capacidade de ligação a água 

(LANDERITO; WANG, 2005), sendo usados como géis absorventes e na difusão 

controlada de fármacos. Dependendo do grau de substituição (GS) o amido 

fosforilado pode ser solúvel em água (LIU et al., 1999) e pode ser convertido em 

hidro-géis expansíveis em água por reticulação com agentes bifuncionais. Em 

comparação com o polímero nativo, amidos reticulados e modificados possuem 

uma maior estabilidade mecânica e persistência a biodegradação, abrindo um 

amplo campo de aplicações potenciais na alimentação. 

Sitohy e Ramadan (2001) estudaram as propriedades de amidos 

fosforilados de diferentes fontes botânicas e chegaram a conclusão que o 

tamanho do grânulo de amido tem uma relação direta com o grau de mudança 

deste amido, provocadas pela fosforização nas características físico-químicas do 

mesmo. 
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2.4.16 Legislação de amidos modificados  
 

Considerando a necessidade de estabelecer as características que devem 

cumprir os amidos a serem utilizadas na indústria de alimentos, no que concerne 

o intercâmbio comercial, a Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997 resolveu:  

 

Art 1 – Os amidos modificados quimicamente são considerados 

como ingredientes e serão mencionados na lista ingredientes 

como amidos modificados.  

Art 2 – Os amidos nativos e os amidos modificados por via física 

ou enzimática serão mencionados na lista de ingredientes como 

amidos.  

Art 3 – Os amidos modificados quimicamente, se utilizados pela 

indústria alimentar, deverão obedecer a especificações pelo Food 

and Drug Administration. 

 

A Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997 tem finalidade fixar as 

características de identidade e qualidade a serem atendidas pelos amidos 

modificados. Os amidos modificados alimentícios são amidos nos quais uma ou 

mais de suas características originais tenham sido modificadas mediante 

processo tecnológico adequado, por meio de tratamento físico ou químico 

(DEMIATE, 2006). Para alimentos, o Food and Drug Administration (2007) permite 

o uso de amidos modificados com ortofosfato monossódio, tripolifosfato de sódio 

(desde que o fósforo residual não exceda 0,4%), trimetafosfato de sódio (fósforo 

residual máximo de 0,04%), e oxicloreto de fósforo (máximo de 0,1%). 

O mercado de amidos modificados para uso em alimentos é ainda pouco 

desenvolvido no Brasil, por falta de conhecimentos dos consumidores e baixo 

interesse das empresas produtoras. De acordo com dados do Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), o estoque de amido entre os anos 

de 2016 a 2017 está por volta de 92,3 mil toneladas, sendo o maior desde o ano 

de 2008. Desse montante um percentual significativo de toda a produção, cerca 

de 28,3%, foi comprometido as industrias alimentícias modificadoras de amidos 

(CEPEA, 2017).  

 Os modificados mais consumidos em alimentos são por ordem de 

importância os pré-gelatinizados, os amidos de ligações cruzadas, ácidos-

modificados e dextrinas (BALAGOPALAN, 2002). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 AMIDO MODIFICADO DE OUTRAS FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Na literatura são encontrados diversos trabalhos que abordam a extração 

de amido de diversas fontes botânicas (TEIXEIRA et al., 1998; SINGH et al., 

2003;  SINGH, N. et al., 2004; YONEMOTO, 2006; WEBER et al., 2009; RIBEIRO, 

2011; SILVA, 2013; OLIVEIRA, 2016). Um dos motivos é devido o amido ser um 

material abundante e barato. Por outro lado, a viscosidade das soluções de amido 

é geralmente alto demais para a maior parte dos processos de encapsulação. 

Além disso, o amido não possui grupos hidrofóbicos, não exercendo, portanto, 

praticamente nenhum efeito estabilizante nas emulsões, a não ser pelo aumento 

da viscosidade (REINECCIUS,1991). 

A produção de amidos modificados é uma alternativa que vem sendo 

desenvolvida há algum tempo com o objetivo de superar uma ou mais limitações 

dos amidos nativos e assim aumentar a utilidade e aplicabilidade deste polímero 

pelas indústrias, por isso, encontram-se autores que promoveram a modificação 

deste polissacarídeo com o intuito de alterar as características de gelatinização, 

diminuir a retrogradação e a tendência das pastas em formarem géis; aumentar a 

estabilidade das pastas ao resfriamento e descongelamento, a transparência das 

pastas ou géis e a adesividade; melhorar a textura das pastas ou geis e a 

formação de filmes; adicionar grupamentos hidrofóbicos e introduzir poder 

emulsificante (BEMILLER, 1997; SILVA et al., 2006; BENINCA, 2008; 

MATSUGUMA et al., 2009; BATISTA, 2010; PEREIRA, 2011; GONÇALVES, 

2013; FILIPINI et al., 2016). 

 

3.2 RESULTADOS DAS CURVAS TERMOGRAVIMÉTRICAS DE AMIDOS DE 

OUTRAS FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

O amido nativo seco em estufa, independente da natureza botânica, 

apresenta três picos em curvas termogravimétricas, sendo na primeira 

correspondente a desidratação do polissacarídeo, a segunda perda é 

correspondente a decomposição e a terceira a combustão dos resíduos 

carbonáceos (BENINCA, 2008). 
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Souza et al., (2015) usando amido de trigo nativo exibiu essas três perdas 

de massa na Termogravimetria, sendo na primeira correspondente a desidratação 

do polissacarídeo obtendo uma perda de 11,56% e nas demais 63,92% e 23,69%. 

Essas três perdas de massas foram possíveis observar em tubérculos como a 

batata (Solanum tuberosum) alcançando valores de 16,6%, 58,81% e 22,97% 

(ALBERTON et al., 2014). No amido proveniente da fonte botânica inhame 

(Dioscorea esculenta L.) a porcentagem de massa perdida no amido nativo na 

desidratação foi de 12,67%, decomposição de 60,23% e de massa residual 

21,57% (SILVA, 2010).  

Beninca (2008) trabalhando com amido de milho obtiveram nos picos de 

desidratação, decomposição e de massa residual os valores de 12,8% 63,8% e 

23,3%. A mesma autora comparou esses valores com a análise térmica do amido 

de mandioca, obtendo 12,3%, 68,4% e 19,2%. Em amido nativo de um fruto 

partenocárpico, Izidoro (2011) obteve uma primeira perda de 13,64% mostrada 

por um pico descendente de desidratação, em seguida obteve 76,56% e 9,42%, 

respectivamente. 

Estudos com amidos modificados por oxidação foram realizados por Silva 

(2010) ao oxidar o amido de inhame com periodato de sódio encontrando uma 

instabilidade térmica com picos de 11,33%, 54,7% e 28,69%. Enquanto Ribeiro 

(2014), estudando o amido de pinhão modificado com HCl 0,1 M  e Etanol 

encontrou picos maiores de decomposição (70,94%) e uma porcentagem menor 

de massa residual (17,41%). Já Brites (2013) trabalhando com amido de 

mandioca oxidado com 0,75% de peróxido obteve picos de 11,25%, 69,41% e 

18,19%. 

Beninca (2008) empregando técnicas termoanalíticas avaliou a entalpia e 

a estabilidade de amidos de milho e mandioca frente às modificações químicas 

realizadas por tratamento ácido e oxidativo. Os resultados encontrado para a 

perda de massa da desidratação, decomposição e massa residual obtidas foram 

16,8%, 61,3% e 21,9%, respectivamente. Isso para o amido oxidado com 2 

gramas de Cl/100 g do amido. 

Pesquisas com modificação de amidos por fosforilação também são 

encontrados nos trabalho de Silva (2010), utilizando amido extraído da espécie 

Dioscorea esculenta  modificando com tripolifosfato de sódio (0,025 g/mL), cujo 

pH foi ajustado para 11 com NaOH 20%, a fim de caracterizar fisico-quimica e 
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reologicamente o amido de inhame. Os parâmetro da TG obtidos para esse amido 

demonstraram uma decomposição de 63,52%, maior que no amido nativo. 

 

3.3 RESULTADOS DA CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL DE 

AMIDOS DE OUTRAS FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Filipini (2016) fosfatando arroz verificou uma maior temperatura inicial de 

gelatinização e de temperatura de pico, mas uma menor entalpia quando 

comparada o amido nativo de arroz. Os valores de entalpia do amido nativo foram 

de 5,97 J/g, enquanto o fosforilado de 5,55 J/g, já a temperatura de pico (Tp) do 

amido nativo foi menor em comparaçãoao modificado com TPS, tendo uma 

diferença de 2,8 ºC. 

Ascheri et al., (2010) utilizando como fontes de amido nativo caules 

subterrâneos (rizomas) do lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) verificaram que 

a propriedade de gelatinização alcançou como temperatura de pico a temperatura 

de  79,22 ºC. Observa-se que a temperatura inicial de formação de pasta do 

amido do lírio-do-brejo apresentou valor menor, em relação à temperatura de 

pasta (78,7 °C). A mesma observação foi feita por Peroni (2003), para amidos de 

mandioca e outras espécies vegetais, que apresentam temperaturas de pasta 

maiores do que as obtidas pelo DSC. 

Oliveira (2012) estudou-se as características do amido do lírio-do-brejo 

nativo e verificaram as influências que exercem o tempo de reação e 

concentração de tripolifosfato de sódio sobre as propriedades físicas, químicas e 

funcionais do amido nativo com intuito de se obter um amido fosfatado com teores 

de fósforo permitido pela Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997. Os 

resultados demonstraram que valores de temperatura de pico do amido nativo 

foram de 81,7 ºC, sendo inferior ao dos amidos fosfatados a 3%, 5% e 7% de 

TPS, mas não só Tp foi maior mas as temperaturas inicial (Ti) e final (Tf) também 

se apresentaram superiores ao amido nativo. 

Siqueira (2011) avaliando das propriedades térmicas do amido da fruta-

pão (Artocarpus altilis) nativo e modificado por hidrólise ácida encontrou um 

aumento na faixa de temperatura de gelatinização do amido da fruta-pão após 

modificação passando de 47,58 ºC, no amido nativo, para 81,6 ºC no amido 

acidificado, fato atribuído ao aumento da heterogeneidade da molécula após 
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modificação. Os resultados ainda mostraram que após acidificação, o amido 

apresentou redução na temperatura inicial de gelatinização de 94,72 ºC, no amido 

nativo, para 59,6 ºC no amido acidificado, onde o autor associa esta diminuição à 

reorganização estrutural, com consequente enfraquecimento nas forças de 

ligação intragranulares nas moléculas de amido. 

Polesi (2011) extraiu amido a partir de leguminosas e realizou processos 

de redução de massa molecular. Para isso, os amidos nativos foram submetidos à 

hidrólise ácida com ácido clorídrico a 2 M por 2,5 horas. Os resultados 

demonstraram menores temperaturas em relação aos tratamentos oxidativos, 

além de uma tendência a uma maior entalpia. O autor encontrou como 

temperatura de pico para o amido nativo de ervilha 74,7 ºC.   

Choi et al., (2009) estudando  amido nativo de milho obteve valores de  

64,5; 70,7; 87,5 ºC e  7,6 J.g-1 referentes a Ti, Tp, Tf e ∆H, respectivamente. Os 

valores reportados pelos autores divergiram dos valores obtidos para Silva (2011), 

que obteve 43,17, 88,57 e 94,65 ºC. O autor atribuíu esse fato as diferenças das 

fontes botânicas. Deetae et al., (2008)  estudando  amido nativo de arroz obteve 

valores de 71,64; 76,38; 83,50 ºC e 11,74 J.g-1para Ti, Tp,Tf e ∆H, 

respectivamente. 

 

3.4 RESULTADOS DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE AMIDOS DE OUTRAS 

FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Oliveira (2012) extraiu e modificou o amido de rizomas do lírio-do-brejo e 

fez a caracterização em base seca desses amidos nativo e fosfatado. Os teores 

de fibra, lipídios e proteínas permaneceram em torno de 0,43, 1,31 e 0,02%, 

respectivamente, indicando que estes componentes não foram influenciados pelo 

processo de fosfatação mesmo variando as concentrações de 3%, 5% e 7% de 

TPS. Os teores de fósforo e cinzas foram crescentes com o aumento da 

concentração de TPS e tempo de agitação. Pelo método utilizado foi possível a 

obtenção de amidos de lírio-do-brejo com teores de fósforo aceitáveis nos níveis 

de 3% e 5% de TPS para fins alimentos. O teor no nível de 7% de TPS foi 

superior ao valor de 0,4% que é estabelecido pela Portaria Nº 540 de 1997 para 

uso em alimentos. O mesmo autor relatou resultados demonstraram um indicativo 

de possíveis aplicações industriais. 
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A obtenção de amidos em leguminosas foi realizada por Polesi (2011) 

fazendo um comparativo entre o amido de ervilha (Pisum sativum) e de grão de 

bico (Cicer arietinum) encontrando pequenas diferenças quanto a composição de 

cinzas e lipídios, variando de 0,10 e 0,01, respectivamente. O autor também 

determinou a quantidade de amilose em que encontrou uma variação de 29,2% a 

61,0% entre as espécies vegetais, além de uma quantidade de proteína de três 

vezes maior na ervilha (0,31%). 

Silva (2010) modificou quimicamente o amido de inhame (Dioscorea 

esculentaL.) por oxidação e fosforilação com o intuito de elaborar blendas com 

quitosana e poli (álcool vinílico) (PVA) avaliando suas características fisico-

quimicas e funcionais.O teor de amilose encontrado foi de 32,05% maior que do 

amido nativo (28,47%) provavelmente pelo fato da reação de fosforilação com 

tripolifosfato de sódio (TPS) ocorrer principalmente no carbono 6 do anel 

glicosídico. Semelhantemente a Polesi (2011), os valores de proteína e lipídios 

não divergiram após as modificações do amido, ao contrário dos valores de 

cinzas e de amilose que sofreram alteração com a fosforilação e a oxidação do 

amido. 

Gonçalves (2013) fez a extração de amido das sementes de pinhão e a 

modificou por duas metodologias: hidrólise ácida e ultrassom. As amostras foram 

submetidas à secagem em spray dryer e efetuaram-se análises de composição 

centesimal. Quanto ao teor de cinzas presente no amido de pinhão se encontrou 

um valor baixo e a hidrólise ácida diminuiu a quantidade de cinzas, 

semelhantemente a Silva, (2010), que no amido nativo obteve 0,16% de resíduo 

mineral e 0,06% no amido oxidado. 

Stahlet et al. (2007) e Thys (2009) usando ambos amido de pinhão de 

araucária (Araucaria angustifolia) encontraram valores semelhantes, 

respectivamente de 0,32 ± 0,09% e 0,44 ± 0,09%. As análises realizadas por 

Bello Pérez et al. (2006) resultaram em aproximadamente 0,04%. Essas 

diferenças também podem ser explicadas pela origem e safra dos pinhões, assim 

como pela metodologia utilizada na extração do amido.  

Muccillo (2009) caracterizando uma nova fonte de amido a partir de 

semente de Araucária angustifolia, por meio de um estudo detalhado da 

metodologia de extração do amido de pinhão, das características físico-químicas 

e reológicas do grânulo e de sua modificação estrutural, encontrou resultados 
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apresentados para o teor de amido após a extração (69,13%) e foram menores do 

que os encontrados por Bello-Pérez (2006) em seu estudo com amido de pinhão, 

que foi de 86%. Este fato pode ser explicado pela diferença de protocolos 

utilizados, assim como pelas diferenças da matéria prima utilizada, que foram 

colhidas em diferentes regiões. Em relação ao teor protéico do amido de pinhão o 

autor ressaltou que possui baixos teores de proteínas, quando comparado ao 

amido de milho nativo (0,43%) (STAHL et al., 2007), batata-baroa (1,64%) 

(PEREIRA et al., 1999) e mandioca (0,61-0,71%) (ASCHERI, 1992). Em relação a 

modificação do amido, esta gerou uma drástica redução do teor de lipídeos, de 

1,24% para 0,47% na extração com água, para 0,31% na extração com NaOH 

0,05 mol.L-1e para 0,16 na extração com NaOH 0,1 M. 

Izidoro (2011) realizou a composição química do amido extraído da 

banana verde (Musa cavendish). A quantidade de cinzas, proteínas e lipídios 

foram de 0,11%, 0,36% e 0,28%, respectivamente. Esses resultados mostraram-

se condizentes com outros amidos de outras fontes botânicas, no entanto o autor 

fez um confronto dos teores de amilose com a literatura e encontrou variações 

dentro da própria variedade como em outras do mesmo gênero do amido extraído 

dessas variedades de banana verde. Kayiusi e Hood (1981) encontraram 16%; 

Ling e colaboradores (1982) encontraram 19,5 % e Garcia e Lajolo (1988) que 

verificaram 17% de amilose, todos trabalhando com a variedade Musa cavendish. 

Todavia, Waliszewski et al., (2003) encontraram 40,7 % de amilose para a 

variedade valery. 

 

3.5  RESULTADOS DA CARBOXILA E CARBONILA DE AMIDOS DE OUTRAS 

FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Almeida (2012) verificou os percentuais de grupos carboxílicos e 

carbonílicos obtidos no amido modificado de taro (Colocasia esculenta) pelo 

processo oxidativo e comparou com outros autores. O conteúdo de carboxila 

variou em torno de 0,098 g.100 g-1 e na sua comparação com outros amidos 

oxidados encontrou o maior percentual no trabalho de Tran et al., (2007) com 0,60 

g.100 g-1. Em outros tubérculos o autor encontrou na literatura valores entre 0,13 

g.100g-1 (Silva et al., 2008)  e 0,35 g.100 g-1 (Takizawa et al., 2004). Em relação a 

carbonila os valores variaram de 0,04 g.100 g-1  a 0,21 g.100 g-1. O autor concluiu 
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então que esses valores são muito variáveis em decorrência do tipo e da 

quantidade destes grupos funcionais formados nas moléculas de amido durante a 

oxidação. 

Spier (2010) determinou os teores de carbonila e de carboxila dos amidos 

de milho nativo e modificados com tratamento alcalino, ácido e oxidativo 

avaliando as propriedades de amido de milho modificado quimicamente, de forma 

isolada ou combinada, pela ação alcalina, ácida e oxidativa. Os amidos de milho 

foram tratados com solução de hidróxido de sódio nas concentrações de 0,09% e 

0,18%, com solução de ácido lático, 2% e 4%, e com solução de hipoclorito de 

sódio 1% e 2%. Os resultados demonstraram que o teor do somatório da 

carbonila e carboxila do amido nativo foi de 0,086 g.100 g-1, além disso os 

resultados demonstraram que os teores de carbonila e carboxila aumentam 

gradualmente com o acréscimo da concentração de hipoclorito de sódio nos 

tratamentos. Os tratamentos alcalino e ácido, de forma isolada ou combinada, 

aumentaram os teores de carbonila e carboxila em que o autor comprovou que o 

número de grupos de carbonila e carboxila em amidos oxidados indicam o nível 

de oxidação.  

 

3.6  RESULTADOS DA DIFRATÔMETRIA DE RAIO-X DE AMIDOS DE OUTRAS 

FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Chávez-Murillo et al., (2008) relataram ligeira diminuição na cristalinidade 

para o amido de milho quando a concentração do agente oxidante (NaOCl) foi 

aumentada para 5%, porém, o mesmo não foi observado para o amido de cevada. 

No entanto, Spier (2010) ao oxidar amidos de milho observou padrões de raio-X 

com fortes picos em 15°, 17°, 18° e 23° que são característicos de amidos, tipo A, 

de cereais. O autor ainda relatou que os tratamentos alcalino e ácido afetou a 

cristalinidade do amido de milho.  

Izidoro (2011) ao estudar a aplicação de diferentes técnicas de secagem 

do amido de banana verde (Musa cavendish) avaliou as alterações das 

propriedades químicas, físicas e funcionais.  O autor constatou que a secagem 

em spray dryer provocou alteração na cristalinidade dos grânulos, resultando 

numa mistura de padrões de difração A e B (tipo C). Ao passo que os amidos 

secos em estufa apresentaram padrão de difração tipo B. 
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 Morais (2013) promoveu a extração do amido das raízes da Perreira do 

mato (Cissus simsiana) por via úmida e por decantação, calculando-se seu 

rendimento após o amido isolado foram estudadas sua composição química, 

morfologia e distribuição de tamanho dos grânulos, difração de raios-X, espectros 

de infravermelho, poder de inchamento e índice de solubilidade, propriedades de 

pasta, claridade e sinérese. Por meio do difratograma de raio-x pode-se observar 

que o amido extraído das raízes tuberosas da Parreira do mato (C.simsiana) 

apresentou um padrão de cristalinidade do tipo B com os picos principais exibidos 

a 5,69; 15,04; 17,14; 22,17; 24,30 em 2θ. 

Wongsagon et al., (2005) observaram que a cristalinidade dos amidos de 

tapioca oxidados diminuiu de 52% para aproximadamente 43% com o aumento da 

concentracao de periodato de sódio a 0,3 N, enquanto outros autores observaram 

total perda de cristalinidade em amostras com grau de oxidacao de 90% (YU e 

col., 2010). Enquanto Silva (2010) no amido oxidado apresentou-se totalmente 

amorfo, nao exibindo sinal de cristalinidade.  

 

3.7  RESULTADOS DA CAPACIDADE DE LIGAÇÃO À ÁGUA FRIA (CLAF) DE 

AMIDOS DE OUTRAS FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Pereira (2011) modificou o amido da fruta-de-lobo (Solanum lycocarpum) 

com tripolifosfato de sódio causando a fosfatação deste amido. A CLAF 

apresentou uma relação direta com o teor de fósforo. Os amidos modificados 

apresentaram-se menos densos (1,35-1,54 g.mL-1) e absorveram maior 

quantidade de água a frio (153,41 a 175,10%) que os amidos nativos da fruta-de-

lobo (DA=1,87 g.mL-1 e CLAF=125,30%). 

Silva et al., (2003) com o uso de diferentes metodologias determinou o 

amido resistente em arroz realizando um estudo preliminar.  O autor verificou que 

a força do gel foi dependente da capacidade de formação de ligações de 

hidrogênio entre moléculas de amido e água (CLAF), bem como da retenção 

física de moléculas de água no interior do grânulo de amido. 

Limberger et al., (2007) modificando por fosfatação química o amido de 

quirera de arroz com o intuito de aproveitamento na indústria de alimentos, 

obtiveram valores de CLAF para o amido de quirera de arroz nativa (112,51%) e 
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as amostras modificadas do amido da fruta-de-lobo apresentaram valores 

inferiores as amostras fosfatadas de arroz (191,06%). 

Cavallini (2015) extraiu e analisou algumas características físicas, 

químicas e tecnológicas do amido nativo de fruta-pão, além de realizar a 

caracterização físico-química da farinha obtida desse fruto, de suas misturas com 

a farinha de trigo e verificar a viabilidade destas na elaboração de pão de forma. 

O amido de fruta-pão apresentou um maior CLAF (80,33%), quando comparado 

com o amido de milho. 

Stahl (2003) estudando a CLAF encontrou valores para os amidos 

modificados de milho de 97,67% e o de pinhão de 97,79% obtendo valores 

menores que o amido nativo. 

Diferentemente de outros processos, Mendes (2012), ao investigar as as 

propriedades da pasta dos amidos nativo e oxidado do caroço de manga 

(Mangifera indica L.) da variedade Tommy Atkins,  com o intuito de obter uma 

nova fonte de amido e contribuir na utilização de resíduos da indústria alimentícia 

encontrou em seus resultados  que a oxidação não alterou visivelmente os 

grânulos de amido, apresentando maior capacidade de absorção de água 

(105,97%), em relação ao amido nativo (59,78%) 

 

3.8  RESULTADOS DA ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO DE AMIDOS 

DE OUTRAS FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Hoffman et al., (2007) usou  o FTIR para caracterizar qualitativamente se 

o processo de oxidação do amido extraído foi efetivo, o qual obteve para o amido 

oxidado uma banda em 1732 cm-1 foi observada. 

Bianca (2012) utilizando-se de amido em quatro tipos de farinhas 

comerciais para uso doméstico em preparações culinárias caracterizou-os usando 

técnicas de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR). A espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho mostrou para as quatro amostras as bandas referentes à 

deformações moleculares existentes nas moléculas de amido a 3400 e 1650 cm-1, 

atribuídas ao estiramento e a deformação angular de ligações -OH. Além dessas 

bandas, é possível observar a banda próximo a 2926 cm-1, atribuída à deformação 

axial de ligações C-H. As bandas na região 1200 a 1000 cm - 1 são consideradas 
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bandas características do amido e são atribuídas a vibrações de deformação axial 

de C-O em alcoóis e a vibrações de deformação axial do sistema O-C-O. 

 

3.9  RESULTADOS DA SINÉRESE DE AMIDOS DE OUTRAS FONTES 

BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Pereira (2011) caracterizou o amido nativo de fruta-de-lobo (Solanum 

lycocarpum) e o modificou químicamente com tripolifosfato de sódio e avaliou os 

efeitos do tempo de reação e da concentração de tripolifosfato de sódio sobre a 

fosfatação, onde a sinérese foi influenciada pela modificação, ocorrendo um 

aumento com o número do ciclo de armazenamento, e uma diminuição desta 

sinérese com a modificação química. 

Pereira (2008) fez a obtenção e o estudo das propriedades físico-

químicas de amidos de mandioca (Manihot esculenta) oxidados e ácido-

modificados. Os amidos de mandioca modificados com ácidos inorgânicos 

apresentaram maior liberação de água comparando-se aos amidos oxidados. Os 

amidos modificados com ácido lático foram mais estáveis com valores de sinérese 

pouco mais elevados que o amido nativo. 

Alves (2011) avaliou o comportamento do amido da semente de abacate 

(Persea americana Mill) e submeteu a modificação química por acetilação. Os 

resultados mostram que para o amido nativo no primeiro ciclo a percentagem de 

água liberada (7,05%) foi inferior ao valor encontrado no amido modificado por 

acetilação (51,03%). A partir do segundo ciclo os percentuais de água liberada 

pelo amido acetilado apresentou resultado bem abaixo do encontrado no primeiro 

ciclo; já para o amido nativo este continuou a liberar água. No terceiro e quarto 

ciclo houve uma redução do percentual de água liberada, tanto para o amido 

nativo, quanto para o amido modificado. 

 

3.10  RESULTADOS DA VISCOAMILOGRAMA DE AMIDOS DE OUTRAS 

FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Campos (2010) analisou as modificações químicas realizadas no amido 

de mandioca (Manihot esculenta) e as interações com a pectina.  Para a 
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modificação do amido, foram utilizados ácidos clorídrico e sulfúrico, em diferentes 

concentrações e hipoclorito de sódio para a oxidação. 

Os viscoamilogramas das pastas do amido oxidado apresentaram picos 

menores que o do amido nativo e as amostras de amido ácido modificados 

apresentaram poder de retrogradação. Os amidos modificados após a interação 

com a pectina apresentaram grande aumento no pico de viscosidade aparente e a 

diferença na utilização entre os dois tipos de pectina foi pequena. O amido 

modificado com ácido clorídrico 1 M apresentou um pico de viscosidade de 23 cP 

antes da interação e depois de misturado com a pectina o seu pico de viscosidade 

aumentou para 552 cP para a pectina Unipectine e 499 cP para a Classic AU202. 

A pectina ainda alterou a cor da pasta, tornando-a visualmente amarelada. 

Amante (2008) analisou o amido de mandioca foi oxidado com hipoclorito 

de sódio (NaClO) (0,8; 2 e 5 % de cloro ativo por 100 gramas de amido) e 

parcialmente hidrolisado com os ácidos: clorídrico, sulfúrico, fosfórico (0,6, 0,15 e 

1 M) e lático (10 e 50 %). A análise da viscosidade aparente mostrou queda no 

pico de viscosidade dos amidos oxidados e ácido-modificados e menor 

viscosidade das pastas a quente. Os resultados evidenciaram que a oxidação 

com NaClO gerou a formação de grupos carboxílicos (COOH) e fragmentação 

das cadeias poliméricas alterando as propriedades físico-químicas do amido de 

mandioca nativo. A modificação com ácidos provocou a fragmentação das 

moléculas do amido; entre os ácidos inorgânicos a maior degradação ocorreu 

com o HCl e a menor com H3PO4. O amido modificado com ácido lático 

apresentou maior integridade da cadeia molecular que os amidos modificados 

com ácidos inorgânicos. 

Rechsteiner (2009) utilizou-se de substituintes de gorduras a partir de 

amidos de batata-doce e mandioca e avaliou o comportamento dos amidos 

modificados na formulação de sorvetes de massa com teores de gordura 

reduzidos. Para a modificação dos amidos de mandioca e batata-doce os 

reagentes utilizados foram tripolifosfato de sódio (TPS) e trimetafosfato de sódio 

(STMP). O autor encontrou que a incorporação de fósforo provocou um aumento 

nas viscosidades máximas e finais e a Ti de gelatinização reduziu para os amidos 

de mandioca e batata-doce modificados a úmido, enquanto para os amidos de 

mandioca e batata-doce modificados a seco apresentou um pequeno aumento. 
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3.11 RESULTADOS DO TAMANHO DOS GRÂNULOS DE AMIDOS DE OUTRAS 

FONTES BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Sitohy e Ramadan (2001) estudaram as propriedades de amidos 

fosforilados de diferentes fontes botanicas e observaram uma dependencia do 

tamanho do grânulo e grau de modificação nas propriedades do amido. Os 

autores concluiram que quanto maior o grânulo, maiores são as mudancas 

provocadas pela fosforilacao nas características fisico-quimicas do amido. 

Rechsteiner (2009) ao aplicar amidos fosfatados de batata-doce e 

mandioca como substitutos de gordura em sorvetes verificou que os tamanhos 

dos grânulos dos amidos de mandioca e batata-doce nativos e modificados 

determinados por microscopia óptica, a partir da média do diâmetro maior dos 

grânulos, ocorreu uma pequena diminuição no tamanho dos grânulos de amido de 

mandioca e batata-doce fosfatada o qual atribuiu essa diminuição ao 

reacomodamento da estrutura cristalina ocasionado pelo processo de fosfatação. 

No processo de “anelamento” do amido, semelhante comportamento pode ser 

observado devido a reacomodação das amilopectinas no grânulo. 

Alves (2011) observou a microscopia do amido nativo e modificado por 

acetilação da semente de abacate (Persea americana Mill) usando uma 

suspensão de 100 mg de amido em 5 mL de solução 1:1 de glicerina e água. As 

dimensões de diâmetro do amido nativo e modificado não mostraram diferenças 

significativas entre as médias do diâmetro menor e maior. O autor ainda 

comparou o tamanho com outras fontes botânicas como o da batata (39,50 µm) e 

diâmetro menor médio da araruta (22,05 µm). 

Silva (2010) fez a microscopia do amido de inhame (Dioscorea esculenta 

L.) modificado por oxidacao e fosforilação os amidos nativos mostraram grânulos 

intactos com forma oval, sem evidências de fissuras, enquanto o amido 

fosforilado, apresentou alguns aglomerados e “pontos brancos” que podem ser 

evidências da fosforilação do amido. Os grânulos de amido oxidado apresentaram 

diferenças significativas em comparação aos demais, onde se observa que sua 

morfologia original foi drasticamente modificada, devido ao processo oxidativo. 
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3.12  RESULTADOS DA TURBIDEZ DE AMIDOS DE OUTRAS FONTES 

BOTÂNICAS NA LITERATURA  

 

Gonçalves (2013) analisando o amido extraído do pinhão e sua 

modificação por hidrólise ácida e ultrassom submetidas à secagem em spray 

dryer encontrou que a claridade de pasta dos amidos nativos e modificados 

mostra que a claridade da pasta inicial foi maior quando comparado ao nativo.  O 

autor comparou com outros autores como Matsuguma (2006) que analisou 

mandioquinha-salsa e encontrou diferentes valores de transmitância para os 

amidos nativos e modificados, sendo que estes últimos apresentaram pastas 

muito mais translúcidas que aqueles. Segundo este autor, a turbidez diminui, em 

média, 112% em relação ao amido nativo.  

Mendes (2015) usando amidos nativo e acidificado do caroço de manga 

(Mangifera indica L.), da variedade Tommy Atkins. Os resultados mostraram que 

a transparência da pasta do amido oxidado por acidificação apresentou menor 

valor de claridade da pasta do que o amido nativo. 

Salay (1985) ao fosfatar o amido de milho em diferentes temperaturas de 

extrusão, concentração e pH com tripolifosfato de sódio (TPS) notou que o grau 

de substituição com o TPS influenciou, principalmente, a claridade de pasta e a 

tendência à retrogradação. Os géis de amido modificado com o tripolifosfato de 

sódio tornaram os géis mais transparentes em relação aos géis formados com o 

amido nativo. 

O percentual de transmitância está diretamente ligado à claridade da 

pasta do amido; se a luz passa através de uma solução sem haver absorção, a 

absorbância é zero e a transmitância é 100%; já quando toda a luz é absorvida, a 

transmitância é zero e a absorbância é infinita. Portanto, quanto maior a 

transmitância, maior a claridade de pasta (menor turbidez). Apesar de os valores 

de transmitância obtidos para cada amido diferirem entre si estatisticamente 

(6,99% para araruta redonda e 3,92% para araruta  seta), as duas amostras se 

mostraram menos transparentes e, portanto,  têm maior  propensão a retrogradar. 

Para Hernandez-Medina et al., (2008),o amido de araruta apresentou 13,57% de 

transmitância;  Almeida (2012) encontrou 7% de transmitância para amido de taro; 

no amido de semente de abacate estudado por Silva  et al., (2013) foram 
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encontrados 2,20%, enquantono amido de fruta-pão, Sá (2007) encontrou 

13,90%.  

A avaliação da transparência da pasta de amido de mandioquinha-salsa, 

feita por Leonel e Sarmento (2008), medida pela transmitância, foi de 54,7%. Este 

valor é inferior aos valores obtidos por Craig et al., (1989), em condições 

similares, para amido de batata (96%), de mandioca (73%) e de trigo (62%), mas 

superior ao de milho (41%). São todos valores bem mais altos que osencontrados 

para os amidos de araruta.  

Singh et al., (2007) verificaram, em diferentes variedades de arroz, que a  

transmitância da claridade da pasta variou entre 1,5% e 33,2%. Estes autores 

relataram que as pastas de amidos podem ser menos translúcidas, por causa da 

presença de lipídeos complexados à amilose e resquícios de grânulos de amidos  

intumescidos. Abera e Rakshit (2003) relataram, ainda, que fatores como a 

presença de fibras, lipídeos e pigmentos pode diminuir a transparência das pastas 

de amido.  

 

3.13  PODER DE INCHAMENTO E SOLUBILIDADE 
 

 
Silva e Silva (2005) ao isolar e caracterizar o amido  de banana-nanica 

encontrou que o poder de inchamento em temperatura ambiente foi de 1,89 g/g, 

ao passo que a 98 °C foi de 23,3 g/g. Os índices de solubilização, nessas 

mesmas condições, foram 0,62 e 13,61%, respectivamente, o qual encontrou alta 

correlação linear (R2= 0,99). Os autores observaram inclinação mais acentuada 

da curva de absorção de água a partir de 60 °C, sugerindo o início da formação 

de pasta, concluindo que pode-se dizer que os grânulos são resistentes e menos 

susceptíveis à ruptura com o aquecimento prolongado, em razão da baixa 

tendência ao inchamento, ou seja, estes resultados indicam um forte arranjo 

miscelar a ser rompido. Cruz e El-Dash (1984) encontraram o poder de 

inchamento (PI) de 60 g/g em amido de chuchu a 100°C, enquanto Ciacco e Cruz 

(1982) citaram PI de aproximadamente 58 e 24 g/g em amido de mandioca e 

milho a 100 °C, respectivamente, e 80 g/g em amido de batata a 65 °C. Portanto, 

o amido de banana gelatiniza-se mais lentamente e incha menos, quando 

comparado com os de mandioca e batata. 
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Mendes (2012) analisando morfológicamente e funcionalmnte pastas do 

amido nativo e oxidado da amêndoa do caroço de manga (Mangifera indica L.) da 

variedade Tommy Atkins encontrou o valor de intumescimento máximo obtido 

para o amido nativo ocorrendo a 75 °C (9,395 ± 0,396 g/g), e a partir daí 

observou-se declínio para os valores do poder de inchamento dos grânulos, onde 

o autor concluiu  que os grãos desse amido têm baixa resistência a elevação de 

temperatura, ocorrendo provavelmente o rompimento dos grãos contribuindo para 

o aumento da solubilidade. A oxidação aumentou o PI do amido, mantendo-o 

sempre crescente, sendo que seu maior valor no amido oxidado foi de 13,112 ± 

0,225 g/g a 95 °C. 

Gomes (2008) caracterizou a extração de amido nativo de quatro fontes de 

amido diferentes, além de preparar blendas com quitosana. Os resultados de 

solubilidade do inhame (Dioscorea alata) apresentaram menores solubilidades a 

55 ºC e 95 ºC e os amidos de cará chinesa (Colocasia esculenta) as maiores 

(0,28% e 8,66%). O poder de inchamento do amido de jalapa (Operculina 

tuberosa) sofreu aumento gradual e mais intenso que os amidos de Inhame, 

Jalapa, feijão verde e cará chinesa, principalmente a 95 ºC. Já na temperatura de 

65 ºC, o inchamento já era bem maior que o dos demais (8,24%). O inhame e o 

feijão verde (Vigna unguiculata) tiveram comportamentos parecidos, exceto a 95 

ºC em que o inhame sofreu redução. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 OBTENÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 
 

Os cladódios da palma forrageira foram obtidos na zona rural de Campo 

Redondo no Estado do Rio Grande do Norte, no Sítio Timbaúba dos Inocêncios,  

na latitude e longitude 06° 14' 29'' e 36° 10' 57'', respectivamente a uma altitude 

de 471 metros. O clima predominante na região segundo a classificação de 

Köppen é do tipo BSh, ou seja, semiárido quente, com precipitação pluviométrica 

anual média de 711,2 mm. O período chuvoso é de Março a Maio com uma 

temperatura média anual em torno de 25,6 ºC e umidade relativa média anual de 

73% (IDEMA, 1999). 

 

Figura 13 - Local de coleta das amostras de Palma forrageira na área rural do 

município de Campo Redondo/RN no Sítio Timbaúba dos Inocêncios 

 
Fonte: Autor, 2017 
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4.1.1 Obtenção do material vegetal  
 

 

Foram utilizados cladódios de palma das cultivares „Redonda‟ (Opuntia 

sp.), de ordem primária (cladódios articulados ao cladódio mãe) e secundária 

(cladódios articulados ao cladódio primário), com 15 a 20 cm de diâmetro 

longitudinal. Essa definição foi com base em Flores-Valdez (2001) que indica para 

o consumo humano os cladódios é de 15 a 20 cm de diâmetro longitudinal. Os 

mesmos foram colhidos manualmente sempre no início da manhã entre 06h00 e 

07h30, com aparência fresca e cor característica, sendo acondicionados em 

bandejas de polietileno e transportados para o Laboratório de Análise e 

Bioquímica de Alimentos da FACISA/UFRN durante o período de Fevereiro/15 a 

Agosto/15 (Figura 14). 

 

FIGURA 14 - Cladódios de palma coletados na zona rural de Campo Redondo 

no Estado do Rio Grande do Norte/RN 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Após a colheita, os cladódios foram selecionados entre a escala de E3 e 

E4, verificando visualmente quanto à ausência de injúrias, de modo a obterem-se 

amostras uniformes e com qualidade (Figura 15).  
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Figura 15 - Escala utilizada para definição dos estágios de desenvolvimento dos 

cladódios de palma: E1 - cladódios de 4,0 a 8,0 cm; E2 - cladódios de 8,01 a 12,0 

cm; E3 - cladódios de 12,01 a 16,0 cm; E4 - cladódios de 16,01 a 20,0 cm. 

 

Fonte: Adaptado de Flores Valdez, 2001. 

 

4.2 ISOLAMENTO DO AMIDO DA PALMA FORRAGEIRA 

 
Foi realizada de acordo com metodologia descrita por Pérez et al., (1993), 

com algumas modificações dentre essas modificações incluem: o material foi 

cortado em pequenos pedaços e deixado em imersão por durante 24 horas na 

solução de metabissulfito de sódio (0,2%), filtragem em gaze e centrifugação a 

7000 rpm por cinco minutos.  

Os cladódios foram lavados, descascados e triturados em liquidificador 

com velocidade baixa por 30 minutos até obtenção de uma massa densa e 

uniforme. Deixou-se a suspensão descansar por 24 horas, até que o 

sobrenadante pudesse ser sifonada. Em seguida o material decantado foi 

passado por uma peneira fina e filtrado em gaze por três vezes com o intuito de 

remover a mucilagem muito presente nesta fonte botânica. Após isso, foi 

submetido a uma centrifugação na centrifuga da QUIMIS® modelo Q22T216 a 

7.000 rpm por 5 minutos sendo descartado o sobrenadante com adição de mais 

água de grau reagente tipo II nos tubos e realizada uma nova centrifugação. 

 

 

 



87 
 

Figura 16 - Centrifugação do extrato e inicio do processo de obtenção do 

isolamento do amido de palma forrageira (A); amido isolado no fundo após 

algumas centrifugações (B) e amido seco (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Esse procedimento foi realizado 10 (dez) vezes para eliminação das 

impurezas ou quantas vezes necessárias para a obtenção do amido purificado 

(Figura 16). O material foi seco em estufa com circulação de ar da marca Nova 

Ética® a 40 oC± 2°C por 24 horas e peneirado em malha de 0,074 mm (200 mesh) 

descartando-se um possível resíduo fibroso que ainda restou. 

Para o amido liofilizado foi utilizada a mesma extração do amido nativo 

exceto que a amostra não foi seca em estufa, após o procedimento de eliminação 

das impurezas. A amostra foi congelada até -45ºC e posteriormente liofilizada em 

liofilizador da marca LIOTOP® modelo L101 por 24h. 

 

4.3 RENDIMENTO DOS PROCESSOS DE EXTRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO 

AMIDO 

 

O rendimento de extração foi determinado com a pesagem do amido obtido 

após a secagem e os resultados expressos em percentagem, considerando 100 

gramas de amostra utilizados para extração. O rendimento de extração foi 

determinado com a pesagem do amido obtido após a secagem e os resultados 

expressos em percentagem. O rendimento do processo de extração do amido da 

palma forrageira foi calculado através da seguinte equação 01:  

 

    Amido 

A B C 
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Rendimento do amido de palma forrageira  % =   
massa  de  amido  seco  ap ós extra ção  g 

massa  de  palma  forrageira  (g)
 𝑥 100          (01)                     

 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE AMIDO DE PALMA FORRAGEIRA 

 

Foi realizado de acordo com metodologia descrita por Carvalho et al., 

(2002), com algumas modificações a qual inclui a lavagem da amostra com 

solução hidroalcoólica (80:20). Foram pesados dois gramas de amostra em base 

seca (b.s) de cada um dos dois processos utilizados e em seguida foram lavadas 

com solução hidro-alcoólica na proporção 80:20 (álcool/água tipo II) para remoção 

de açúcares solúveis e adicionando, após isso, 200 ml de água de grau reagente 

tipo II, transferindo o volume de amostra para um erlenmeyer de 500 mL, onde a 

solução foi liquidificada e adicionado 1 ml de NaOH a 10%. As amostras foram 

colocadas em autoclave da marca STERMAX a 121ºC por 1h. 

Após esta epata, retirou-se a amostra deixando-as esfriar e adicionando-se 

10 mL de ácido clorídrico concentrado e colocando novamente em autoclave (a 1 

atm) por 30 minutos. Novamente deixou-se esfriar e neutralizou-se a solução com 

NaOH 40% (m/v). Transferiu-se então para um balão volumétrico de 500 mL e 

completou-se o volume com água destilada; Filtrou em papel de filtro seco, 

recebendo o filtrado em um frasco de erlenmeyer. Se transferiu a solução filtrada 

para uma bureta de 25 mL; Em um outro erlenmeyer, adicionou 10ml de cada 

uma das soluções de Fehling e algumas pérolas de ebulição, além de 40 mL de 

água destilada. Aquecendo até a ebulição. Com isso, titulou gota a gota a solução 

da bureta. Para encontrar a porcentagem de amido na amostra se utilizou da 

fórmula: 

 
 

Amido  % =  
𝐹𝑐

2
 ×500 ×100 ×0,9

𝑉 ×𝑃
                                                                        (02)                                                                                   

 
Onde: 
FC = título da solução de Fehling. 
V = n° de mL da solução da amostra gasto na titulação. 
P = peso da amostra em g. 
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4.5 MODIFICAÇÃO QUÍMICA DOS AMIDOS 
 
4.5.1 Oxidação com periodato de sódio 

 
O amido de palma forrageira foi modificado pela reação com periodato de 

sódio (NaIO4), segundo metodologia descrita por Yin et al., (2008). Cerca 16,2 

gramas de amido em 50 mL de água foram misturados em 100 mL de solução de 

periodato de sódio 0,3 mol/L. O pH da suspensão foi ajustado para 3,5 pela 

adição de ácido sulfúrico 0,2 M. A mistura foi mantida sob agitação lenta a 22 °C 

ao abrigo da luz por 5 horas. Após esse tempo, a mistura foi filtrada e lavada três 

vezes com 3,5 litros de água tipo II e seca por 24 horas em estufa com circulação 

de ar da marca Nova Ética a 40 ± 2 °C. 

O teor de grupos dialdeído foi determinado por meio da metodologia 

descita por Hofreiter et al., (2005). Cerca de 0,2 g de amido oxidado foi pesado e 

10 ml de solução padronizada de NaOH 0,2 M foi adicionada. A suspensão ficou 

em banho sob agitação a 70oC por 2 minutos e foi imediatamente resfriada sob 

fluxo de água corrente por 10 minutos. Uma alíquota de 10 ml de solução H2SO4 a 

0,2 M com mais 50 ml de água e 1 ml de fenolftaleína neutra a 0,2% foram 

adicionados. A solução ácida foi titulada com NaOH 0,2 M. A porcentagem de 

unidades de dialdeído foi determinada pela equação 03: 

 

𝑑𝑑 % =
 𝑉1𝐶1−2𝑉2𝐶2  

𝑊/162
 × 100%                                                                     (03)                                                                                                      

 
 

Onde % dd é o teor de grupos dialdeído; V1, V2 e W representam os volumes (L) 

de H2SO4 total, NaOH total e o peso seco (g) de amido oxidado, respectivamente; 

C1, C2 (mol/L) representam as concentrações de H2SO4 e NaOH, 

respectivamente; 162 é a massa molar média da unidade de anidroglicose no 

amido oxidado. 

O grau de substituição (GS) foi calculado de acordo com a equação 

sugerida por (WURZBURG, 1986): 

𝐺𝑆 =
162𝑥%𝑑𝑑  

100− (
𝑀𝑑𝑑 −1

𝑀𝑑𝑑
  𝑋 %𝑑𝑑 ]

                                                                                   (04)                                             

 

Onde:  Mdd é o peso molecular do substituinte. 
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4.5.2 Fosforização com tripolifosfato de sódio (Na5P3O10) 

 

A reação foi desenvolvida conforme metodologia de Paschall (1964). Cerca 

de 200 gramas de amido foram adicionados a 334 ml de solução de tripolifosfato 

de sódio a 0,025 g/ml cujo pH foi ajustado para 11 com NaOH 20%. Após 30 

minutos sob agitação a temperatura ambiente (25ºC), a dispersão foi filtrada a 

vácuo e o resíduo seco em estufa com circulação forçada de ar entre 40-45 °C. 

Após a secagem o sólido foi pulverizado em almofariz e levado a estufa de 

convecção forçada da marca BIOFOCO modelo BF2 a 65°C por 90 minutos e 

logo depois a 155 °C por 20 minutos. Ao esfriar, a mistura foi dispersa em 600 ml 

de água de grau reagente tipo II, repetindo-se esse procedimento por 3 vezes até 

obter pH 6,5-7,0. O amido foi seco em estufa com circulação de ar da marca Nova 

Ética a 40 oC± 2 °C. 

 

4.5.3 Fosforização com tripolifosfato de sódio (Na5P3O10) no amido nativo da 

palma forrageira em função do tempo de reação e concentração. 

 

Com o intuito de verificar se o nível de modificação era proporcional ao 

teor de tripolifosfato usou o próprio método de Paschall (1964) com outras 

adições de tripolifosfato de sódio. A quantidade inicial e o limite de TPS foram os 

mesmos utilizados por Pereira (2011).  

A pretensão foi de alcançar níveis máximos de fosfatação, o tempo de 

reação também foi baseado em Pereira (2011) com os tempos de 20, 30, 40 e 50 

minutos e a concentração de tripolifosfato de sódio variou de 5% a 11% 

combinados, onde a proporção de amido nativo por solução de TPS foi de 3:5 

(p/v).  

Para o item 4.4.2 a remoção do excesso de sais de fósforo foi realizada por 

diálise seguindo metodologia de Limberger et al., (2008). Em que suspensões 

aquosas de amido fosfatado foram colocadas em sacos de papel celofane e 

imersas em água de grau reagente II durante cinco dias em recipientes 

hermeticamente fechado, sob refrigeração (6 ± 2 ºC), sendo a água trocada 

diariamente durante 5 dias. Após a diálise, o amido fosfatado foi seco a 40 ± 2 ºC 

e pulverizado em uma peneira de 200 mesh. 
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4.5.3.1 Análise estatística dos tratamentos do amido fosforilado 

 

Foi realizado o planejamento experimental para averiguar o efeito das 

variáveis e seguindo orientações de Rodrigues e Lemma (2005), as médias 

obtidas nos tratamentos foram expressas em valor ± desvio padrão por meio do 

software Past 3.13 (Eq. 05): 

                                                                                    (05)   

                                                                    

A falta de dados específicos necessários para a definição dos parâmetros 

utilizados no processo de fosfatação no amido de palma forrageira na literatura 

fez com que fosse necessário realizar ensaios prospectivos. Foram realizados um 

planejamento fatorial casualizado 42, com três repetições com o intuito de 

alcançar níveis máximos de fosfatação, o tempo de reação em que as variáveis 

independentes foram as porcentagens de reagentes tripolifosfato de sódio (TPS) 

e o tempo, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Planejamento fatorial utilizado no amido fosforilado de palma forrageira 

 

Tratamentos TPS (%) Tempo (em minutos) 

T1 5 20 

T2 7 20 

T3 9 20 

T4 11 20 

T5 5 30 

T6 7 30 

T6 9 30 

T7 11 30 

T8 5 40 

T9 7 40 

T10 9 40 

T11 11 40 

T12 5 50 

T13 7 50 

T14 9 50 

T15 11 50 

Fonte: Adaptado de Pereira, 2011. 

 

Com o uso desse tipo de planejamento fatorial e o uso da análise de 

variância (ANOVA) e o teste de Turkey com um nível de 5% de probabilidade, se 

utilizou das orientações dos autores Rodrigues e Lemma (2005) para contruir uma 

equação preditiva do teor de fósforo (Y) em função dos fatores tempo de reação 

(Xi) e concentração de TPS (Xj), sendo essa equação 06: 
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                                  (06)                                                    

 

A variável de Y é a função resposta (GS), onde o X é a variável codificada. 

Já a variável b trata-se dos coeficientes estimados pelos métodos dos mínimos 

quadrados, sendo sua significância avaliada pelo valor da probabilidade (p), 

adotando-se um valor p ≤ 0,05, para os tratamentos, e, por fim, o ε é o erro 

experimental. 

A demonstração gráfica para os resultados obtidos do estudo preditivo foi o 

de superfície de resposta obtido no Origin 7.0 por meio de um modelo 

matemático, sustentando a resposta em função do eixo Z, com eixos X e Y 

representando as variáveis independentes. 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FÓSFORO EM AMIDOS 

 
O preparo das amostras constou de destruição da matéria orgânica por 

incineração em mufla a 550 °C, seguida de adição de ácido nítrico concentrado e 

de evaporação até a secura em placa aquecedora (Quimis®, Q261). As cinzas 

obtidas foram diluídas em ácido nítrico a 2,5%. 

O grau de substituição (GS) foi calculado em função do teor de fósforo, por 

meio da relação sugerida por Wurzburg (1986), dado pela Equação 07: 

 

GS =
162𝑥%𝑑𝑑  

100− (
𝑀𝑃 −1

𝑀𝑃
  𝑋 %𝑃]

                                                                                 (07)                                                                                              

 
Onde: % P e o teor de fósforo e MP e o peso molecular do substituinte 

 

Determinou-se o fósforo usando a espectrometria de emissão atômica por 

Plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), marca Thermo Scientific, modelo 

iCAP 6300. 
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4.7 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS AMIDOS DE PALMA 

FORRAGEIRA NÃO MODIFICADO, FOSFORILADO, LIOFILIZADO E OXIDADO 

 

A caracterização físico-química ocorreu no Laboratório de Bioquímica e 

Análise dos Alimentos da Faculdade de Ciências da Saúde do Traíri 

(FACISA/UFRN). Para a determinação da composição centesimal dos amidos 

foram utilizados os métodos preconizados pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e da 

AOAC (2005).  

De acordo com Rechsteiner (2009) os amidos devem apresentar baixos 

teores dos constituintes menores, tais como: lipídeos, proteínas, cinzas, fibras, 

açúcares e um alto teor de amido. 

 

 

4.7.1 Composição centesimal dos amidos APNM, APF, APL e APOX 

 

A liofilização e a caracterização físico-químicas das amostras foram 

realizadas no laboratório de Bioquímica e Análise dos Alimentos da 

FACISA/UFRN localizado em Santa Cruz/RN. 

 

4.7.1.1 Umidade 

 

O teor de umidade na amostra foi determinado por meio de secagem em 

estufa da marca Biopar® modelo S150SD a 105 oC. As amostras foram pesadas a 

cada  horas após uma secagem inicial de 3 horas, até que os pesos se tornassem 

constantes, de acordo com o método descrito no Instituto Adolfo Lutz, (2008) com 

4 repetições. 

 

4.7.1.2 Cinzas 

 

A determinação de cinzas fei feita por calcinação em mufla da marca JUNG 

modelo 0812 por 4 horas a 550 oC, de acordo com método no Instituto Adolfo 

Lutz, (2008) com 4 repetições. 
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4.7.1.3 Lipídios 

 

Os lipídios totais foram determinados por meio de extração em 

equipamento de Soxhlet da SOLAB® SL202, utilizando-se n-hexano como 

solvente, de acordo com o método de lipídios do Adolfo Lutz, (2008) com 4 

repetições. 

 

4.7.1.4 Proteínas 

 

O nitrogênio total (N) foi determinado em bloco de digestor da SOLAB® e 

no destilador de nitrogênio da TECNAL TE-0363 pelo método de Kjeldahl, sendo 

o teor de proteínas calculado utilizando-se o fator de conversão N x 5,75 de 

acordo com método do Instituto Adolfo Lutz, (2008) com 4 repetições. 

 

4.7.1.5 Fibras 

 

As fibras foram determinadas nos amidos estudados segundo método da 

AOAC (1998) com 4  repetições, utilizando um Determinador de Fibras da 

SOLAB® modelo SL 118. 

 

4.7.1.6 Teor de amilose 

 

O conteúdo de amilose foi determinado segundo método colorimétrico 

proposto por Martineze Cuevas (1989). As amostras de amido de palma forrageira 

de 100 mg foram transferidas para erlemeyers de 125 mL, acrescentado 1 mL de 

álcool etílico 96 °GL da marca VETEC® e 9 mL de solução 1 M de NaOH. Os 

erlemeyers foram colocados em banho-maria por 10 minutos a cerca de 95 ºC, 

seguidos de resfriamento em temperatura ambiente completando-se o volume 

com água destilada em balões volumétricos de 100 mL.  

Foram retiradas alíquotas de 5mL e transferidas para balões de 100 mL, 

sendo acrescidos 1 mL de ácido acético 1 N e 2 ml de solução de iodo 2% (p/v), 

previamente preparada, ajustando-se o volume de cada balão com água 

destilada. 
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Para a elaboração da curva padrão foram utilizados 40 mg de amilose 

pura da marca Sigma submetida ao mesmo procedimento das amostras de amido 

de palma forrageira. Foram retiradas alíquotas de 1, 2, 3, 4, e 5 mL do balão 

volumétrico e acrescidas de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1 mL de ácido acético e de 0,4; 

0,8; 1,2; 1,6 e 2 mL da solução de iodo, respectivamente, completando o volume 

de cada balão com água destilada. 

A leitura foi realizada em Espectrofotômetro da marca BEL photonics® 

modelo SP2000 UV a 610 nm de absorbância (A), 30 minutos após a adição do 

iodo, sendo os resultados multiplicados pelo fator de correção (Fc), obtido pela 

média dos valores lidos com as amostras de amilose pura. O teor de amilose das 

amostras foi calculado conforme equação 08: 

 

% Amilose =  A x Fc                                                                           (08)                                                                                                       

 

4.7.2 Densidade absoluta 

 

A densidade absoluta dos grânulos foi determinada por picnometria, por 

deslocamento do xileno, segundo Schoch e Leach (1964). Um picnômetro com 

capacidade de 25 ml com massa conhecida foi utilizado para medir a massa do 

picnômetro com o xilol (b), a densidade do xilol (d), a massa do picnômetro com 

xilol e amido (c).  

Para esta determinação foi utilizado 5 gramas (em base seca) de amido 

(a). A densidade absoluta (D) foi calculada como:  

 

𝐷 =
𝑀𝐴  𝑔   ×𝐷𝑋(𝑔/𝑚𝑙 )

𝑀𝐴 𝑔+ 𝑀𝑋𝑃  𝑔−𝑀𝑃𝑋𝐴  𝑔 ]
                                                                                (09)                                                                                                       

 

Sendo MA – Massa do Amido; DX – Densidade do Xileno; MXP – Massa 

do Picnômetro mais Xileno; e MPXA – Massa do Picnômetro mais Xileno mais 

Amido. 
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4.7.3 Capacidade de ligação à água fria  

 

A capacidade de ligação à água fria (CLAF) foi realizada segundo o método 

descrito por Medcall e Gilles (1965). Foram pesados 2,5 gramas de amostra e 

colocados em um erlemeyer adicionando 40 mL de água destilada e agitadando 

constantemente durante uma hora em um agitador orbital da marca SOLAB® 

modelo SL-180/DT. Após esse tempo, adicionou as amostras em tubo falcon 

previamente tarado e centrifugou-se por 10 minutos a 2200 rpm em uma 

centrifuga da marca QUIMIS® modelo Q22T216. O líquido sobrenadante foi 

removido. O tubo com o sedimento foi pesado e a água ligada ao amido 

determinada pela equação 10. 

 

𝐶𝐿𝐴𝐹  % =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎  𝑑𝑒  á𝑔𝑢𝑎  𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎  𝑑𝑜  𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑚  𝑏𝑎𝑠𝑒  𝑠𝑒𝑐𝑎
 × 100                                            (10)  

                                                             

 

4.7.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia Óptica (MO) 

 

As formas dos grânulos foram analisadas em MEV da Shimadzu 

Superscan SSX-550 localizado no NUPPRAR. O pó de amido demonstrado na 

figura 17 foi depositada sobre fita adesiva condutora dupla face e fixada em 

suporte metálico. A placa metálica foi recoberta com ouro em Coating System 

MED020 BAL-TEC, operando a 5 mA e 15 kV, fornecendo uma cobertura de 

aproximadamente 50 μm. 
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Figura 17 - Amidos usados na determinação da morfologia dos grânulos 

 
 

Fonte: Autor, 2017 

 

As as análises de microscopia óptica (MO) foram realizadas no Laboratório 

de Microscopia da FACISA/UFRN. Todas as amostras de amido nativo e 

modificado foram observadas em microscópio da marca OLYMPUS modelo 

SZX9, dotado de captador de imagens (MEDIA CYBERNETICS) modelo Cool 

Snap Pro Color. As lâminas para cada amostra foram preparadas com duas gotas 

de suspensão de 100 mg de amido em 5 mL de solução 1:1 de glicerina:água e 

cobertas por uma lamínula. O uso da glicerina foi utilizado seguindo orientações 

de Yonemoto (2006) que afirma que este reagente dificulta a absorção de água 

pelos grânulos de amido que poderiam inchar e apresentar diâmetros maiores 

que os reais. 
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 As fotografias foram identificadas e dotadas de escala com o programa 

Image Pro Plus 2009. Cada amostra foi disposta em uma lâmina de vidro. Em 

seguida, foram feitas as observações dos grânulos a um aumento de 10x e 40x. 

Todos os registros foram dotados de escala e identificação. 

 

 

4.7.5 Massa molecular média (Mw) 

 
A massa molecular média das amostras de amido foi estimada aplicando a 

equação de Mark Houwink-Sakurada, que relaciona a viscosidade intrínseca [ŋ] 

com a massa molecular (Mw) (ARSLAN, 1995), dada pela Equação 11. 

 

                                                                                                                                      

(11) 

 

onde: K e a são constantes que dependem da temperatura e das características 

do solvente (para o KOH, 1 N, a = 0,89 e K = 1,18.10-5) (MARK, 1999) e [ŋ] é a 

viscosidade intrínseca definida de acordo com a equação 12. 

 

                                                                                                                         

(12) 

  

 

A viscosidade intrínseca [ŋ], é intimamente dependente do volume 

hidrodinâmico, pois as dimensões moleculares dependem da afinidade 

termodinâmica entre polímero e solvente. Essa viscosidade está relacionada 

apenas ao movimento rotacional de uma macromolécula, sendo essa grandeza 

definida como a viscosidade à concentração infinitamente diluída, tendendo a 

zero (GONÇALVES, 2013). 

Para a determinação da viscosidade intrínseca é preciso a determinação 

da viscosidade da solução em relação ao solvente puro. A relação entre a 

viscosidade da solução e a do solvente puro é denominada viscosidade relativa. 
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Para determinar o valor dessa viscosidade, o tempo de escoamento do solvente 

(t0), e da solução (t) é medido no mesmo viscosímetro. Como a densidade de 

soluções diluídas é praticamente igual à do solvente puro, a viscosidade relativa 

pode ser definida como a razão entre o tempo de escoamento da solução e do 

solvente puro. A viscosidade específica é definida como a razão entre a diferença 

dos tempos de escoamento da solução e do solvente puro (t-t0) e o tempo de 

escoamento do solvente puro (t0). A relação entre a viscosidade específica e a 

concentração da solução é denominada viscosidade reduzida (LUCAS; SOARES; 

MONTEIRO, 2001). 

O Quadro 08 mostra as definições das equações necessárias para o 

cálculo da viscosidade intrínseca. 

Quadro 08 - Equações para obtenção da viscosidade intrínseca 

Definição Equação 

Viscosidade relativa ŋ𝑟𝑒𝑙 =  
𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜

𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Viscosidade especifica ŋ𝑟𝑒𝑙 =  ŋ 𝑟𝑒𝑙 − 1 

Viscosidade reduzida ŋ 𝑟𝑒𝑑 =  
ŋ 𝑒𝑠𝑝

𝐶
 

Viscosidade intrínseca 

 

T solução = tempo de escoamento da solução; t solvente = tempo de escoamento do solvente; C = 

Concentração da solução 

Fonte: Izidoro (2011). 

 

A medida utilizada para o cálculo da viscosidade intrínseca foi o tempo de 

escoamento em segundos da amostra, em diferentes concentrações, em um 

viscosímetro capilar. As análises foram realizadas a 25 °C e a solubilização das 

amostras foram baseadas nas mesmas concentrações de Izidoro (2011) onde o 

referido autor utilizou o amido de banana verde com concentrações de 1,5; 2,0; 

2,5; 3,0 e 3,5 g/L, além disso, utilizou o reagente hidróxido de potássio na 

concentração de 1 N, permanecendo sob agitação por 1 hora antes da análise em 

chapa aquecedora. Foram anotadas três medidas de tempo para cada 

concentração com um cronômetro. Foi utilizado um viscosímetro capilar Cannon-

Fenske no 100 para a obtenção do tempo de refluxo das soluções de amido. 
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Para verificar a hipótese de que os amidos APF e APL formaram 

aglomerados, foi calculado o coeficiente de Huggins (kH), onde este coeficiente é 

adotado como uma medida eficaz para determinar as interações entre polímero e 

solvente. O cálculo do coeficiente de Huggins (kH) é realizado por meio da 

regressão linear da curva viscosidade reduzida pela concentração, onde o 

coeficiente angular, é definido como a constante de Huggins, equação 13. 

                                                                            (13)                                                                                                  

 

 

4.7.6 Análise térmica dos amidos 

 

A estabilidade das amostras, a decomposição e o percentual de perda de 

massa foram avaliados por meio do equipamento TG/DTA. Foram utilizados 1,7 

mg de amostra colocadas em cápsulas de alumínio e submetidas a aquecimento 

de 25-700 oC, sob fluxo de nitrogênio de 50 mL/minuto e taxa de aquecimento de 

10 oC/minuto. 

 
 
4.7.7 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
 

As análises de Calorimetria Diferencial Varredura (DSC) foram realizadas 

no NUPPRAR (UFRN). Para obtenção das curvas utilizou-se o microcalorímetro, 

modelo MicroDSC III (Setaram Cailuref- France). Foram pesados 1,7 mg dos 

amidos para cada amostra (APNM, APOX, APL e APF) e inseridas em 

microcadinho de alumínio selável. A faixa de temperatura de 25 oC a 700 oC e 

fluxo de nitrogênio de 50 mL/min. Ao final dos testes, obtiveram-se os seguintes 

parâmetros de gelatinizacao: temperatura inicial (To), temperatura maxima (Tp), 

temperatura final(Tc) e entalpia (ΔHgel). 

As condições de análise foram as seguintes: massa de amostra de 

aproximadamente 1,7 mg (1:4 – amido:água); atmosfera de ar sintético com 

vazão de 100mL/min; razão de aquecimento de 0,1 °C/min, sendo a temperatura 

inicial de 25 °C e a temperatura final de 100 °C. Para obtenção das curvas, foi 

utilizado o programa Origin 7.0 (Origin Lab Corporation, USA) (AGGARWAL; 

DOLLIMORE, 1998). 
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4.7.8 Difração de Raios-X 

 

As amostras secas foram passadas em peneira de 200 mesh e 

compactadas entre duas lâminas de alumínio, para que as leituras fossem 

realizadas em um difratômetro de Raios-X (Rigaku D-Max), com radiação de 

cobre em linha kα (λ =0,1542 nm), operando a 40 kV e 25 mA; monocromador de 

grafite pirolítico curvo, posicionado entre a amostra e o detector de cintilação. A 

região de varredura do ângulo de difração (2θ ) de 3-40o, em 1/2o min-1. 

 

4.7.9 Determinação de carbonila 

 
A determinação do teor de carbonila foi realizada conforme método descrito 

por Smith (1967). Amostras de 4 gramas de amido foram dispersas em 100 ml de 

água destilada. As dispersões foram aquecidas em banho de água fervente, 

durante trinta minutos, com agitação constante até a completa gelatinização do 

amido. As amostras gelatinizadas foram resfriadas a 40 ºC, ajustou-se o pH para 

3,2 e adicionou-se 15 mL de solução de cloreto de hidroxilamina.  

A seguir, as amostras foram seladas com parafilme e levadas à estufa de 

convecção forçada da marca BIOFOCO modelo BF2 a 38 ± 2 ºC. Após 4 horas, 

procedeu-se a titulação com ácido clorídrico 0,1 M até pH 3,2 monitorado em 

pHmêtro MS Tecnopon modelo mPA216. O teor de carbonila foi expresso em 

quantidade de grupos carbonilas por 100 unidades de glicose (CO/100GU) e 

calculado pela equação 14. 

 

𝐶𝑂

100𝐺𝑈
=

(𝑉𝑝𝑏−𝑉𝑎𝑚 ) ×𝐹 ×0,028 ×100

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑎  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                              (14)                                                                                      

 

Onde:  

Vpb = volume de HCl gasto na titulação da prova em branco (mL) 

Vam = volume de HCl gasto na titulação da amostra (mL) 

F = normalidade do HCl 

 

A solução de hidroxilamina foi preparada no dia da análise mediante a 

dissolução de 25 gramas de cloreto de hidroxilamina em água destilada, 
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adicionando-se 100 mL de hidróxido de sódio 0,5 M e completando-se o volume 

do balão para 500 mL.  

 
4.7.10 Determinação de carboxila 

 
O teor de carboxila foi determinado segundo método descrito por Parovuori 

et al., (1995). Amostras de 5,0 gramas de amido foram dispersos em 25 mL de 

água tipo II. Procedeu-se a agitação por 30 minutos, em seguida centrifugou-se a 

dispersão. O resíduo foi lavado com água de grau reagente tipo II e transferido 

para um béquer. A seguir, adicionou-se mais 300 mL de água e aqueceu-se a 

dispersão em banho de água fervente, com agitação contínua por 30 minutos até 

observar a gelatinização do amido. Com as amostras ainda quentes e sob 

agitação efetuou-se a titulação com hidróxido de sódio 0,01 M até pH 8,2 

monitorado em pHmêtro MS Tecnopon®,  modelo mPA216. 

O teor de carboxila foi expresso em quantidade de grupos carboxila em 

relação a 100 unidades de glicose (COOH/100GU) e calculado por meio da 

equação 15. 

 

𝐶𝑂𝑂𝐻

100𝐺𝑈
=

(𝑉𝑎𝑚 −𝑉𝑝𝑏 ) ×𝐹 ×0,045 

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑎  𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎  (𝑏 .𝑠)
  × 100                                                                      (15)                                                                                                           

 

Onde:  

Vpb = volume de NaOH gasto na titulação da prova em branco (mL) 

Vam = volume de NaOH gasto na titulação da amostra (mL) 

F = normalidade do NaOH 

 

4.7.11 Espectroscopia no infravermelho (FTIR-ATR) 

 

As análises foram realizadas em espectrofotômetro de infravermelho da 

marca BRUKER® modelo FT-IR VERTEX 70. O microdisco foi construído usando 

a técnica do disco prensado com a maceração de KBr juntamente com uma 

quantidade das amostras dos amidos deste trabalho com índice de refração de 

2,4 e ângulo de incidência de 45 o. Uma média de três espectros foi obtida para 

cada amostra no modo absorbância na faixa de 4400 a 400 cm-1 com uma 

resolução de 4 cm-1. 
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4.7.12 Sinérese 
 

Para a medida da sinérese das amostras de amido, seguiu-se a 

metodologia empregada por Gonçalves (2013). As suspensões foram preparadas, 

em tubos de centrífuga, na concentração de 8%, as quais foram gelatinizadas por 

volta de 80 ± 4 oC por 30 minutos em banho-maria com agitação da marca 

QUIMIS® modelo Q215M seguidas por resfriamento em banho de gelo até atingir 

temperatura ambiente de 25 ºC. As amostras foram armazenadas a 6 ± 2 oC em 

geladeira comum por 24, 48, 72 e 96 horas. A sinérese foi medida como o 

percentual (%) de água liberado após a centrifugação das amostras, a 1500 rpm 

por 15 minutos, como sugere Singh et al., (2004). 

 

4.7.13 Claridade da pasta 

 
Para análise da claridade da pasta foram preparadas suspensões, em 

triplicata, de amido na concentração de 1% que foram gelatinizadas por volta de 

85 oC por 1 h, com agitação, e em seguida foram resfriadas por 1 hora a 30 oC. As 

amostras foram mantidas em refrigerador doméstico da marca Esmaltec®, por 

aproximadamente 6 ± 2 oC. 

De cada amostra foi medida a absorbância em espectrofotômetro digital da 

marca BEL® photonics, modelo SP2000 UV, no intervalo de luz visível a 640 nm, 

nos períodos de 24, 48, 72 e 120 horas. A determinação do percentual de 

transmitância (%T) foi baseada em La Torre-Gutiérrez (2004), para cada amostra, 

segundo a Equação 16. 

 
(%T) = 10(2-A)                                                                                                        (16)                                                                                                                            
 
Onde:  (%T) é o percentual de transmitância e A é a absorbância. 

 
 

Para a USP (2004), o percentual de transmitância está diretamente ligado à 

claridade da pasta de amido, por isso, se a luz passa através de uma solução 

sem absorção nenhuma, a absorbância é zero e a transmitância é 100%. No caso 

em que toda a luz é absorvida a transmitância é zero e a absorbância é infinita, 

sendo assim, podemos considerar que quanto maior a transmitância menor a 

turbidez e menor a absorbância. 
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4.7.14. Analise elementar 

 

Esta análise foi realizada em equipamento analítico e de combustão da 

marca CE Instruments®, modelo EA 1110 CHNS-O, localizado no 

NUPPRAR/UFRN utilizando-se dos padrões de L-cistina, DL-metionina e 

sulfanilamida. Por meio deste equipamento foi possível determinar as 

porcentagens de carbono e hidrogênio, já o teor de oxigênio foi obtido por 

diferença. Através das porcentagens atômicas é determinada a fórmula dos 

compostos.  

 

4.7.15 Poder de Inchamento (PI) 

 

O poder de inchamento foi determinado segundo metodologia descrita pela 

AACC (2002). Para tanto, suspensões aquosas de 8 gramas de amido (b.s) em 

100 mL de água destilada foram submetidas a diferentes temperaturas (25, 50, 

60, 70, 80 e 90°C), em banho-maria com agitação, da marca QUIMIS®, modelo 

Q215M, por 30 minutos e com agitação a cada cinco minutos. O material 

resultante foi centrifugado a velocidade de 2500 rpm por cinco minutos. A massa 

do resíduo da centrifugação (gel) foi coletada. O sobrenadante foi utilizado, 

reservado para a análise de índice de solubilização sendo o poder de inchamento 

calculado pela equação 17. 

 

Poder de Inchamento (PI) =
Massa  do  Gel  (g)

Massa  da  Amostra  em  base  seca  (g)
                                      (17)                                               

 

 

4.7.16 Índice de Solubilização (IS) 
 
 

O índice de solubilização também foi determinado segundo metodologia 

descrita na AACC (2002). Para tanto uma alíquota de 10 mL do sobrenadante 

proveniente da centrifugação descrita no item 4.6.15 foram colocadas em placas 

de Petri devidamente taradas e limpas para secagem em estufa de convecção 

forçada à 105 °C, até atingir massa constante. Essa massa foi pesada e a 
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porcentagem do índice de solubilização foi calculada segundo a equação 18, 

onde a massa da amostra em base seca é a mesma descrita no item anterior. 

 

% Índice de Solubilização  IS =
Massa  Final   g 

Massa  da  Amostra  em  Base  Seca   g ×10
 × 100               (18)                                             
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. AMIDO DE PALMA FORRAGEIRA OXIDADO 
 

A oxidação do amido é um processo químico no qual os grupos funcionais 

carboxila e carbonila podem ser introduzidos nas cadeias de amido. A 

temperatura e o pH usado neste trabalho fez o amido reagir com o reagente 

oxidante de periodato de sódio para formar o amido oxidado da palma forrageira. 

Os valores para o amido de palma oxidado (APOX) estão dentro da faixa 

encontrada por Zhang et al., (2007) para amidos oxidados. O amido oxidado 

apresentou um percentual de unidades de dialdeido de 22,18 ± 0,03% (22,18 

unidades dialdeido por 100 unidades de glicose - UG) e grau de substituição (GS) 

de 1,09 ± 0,01%. Tang et al., (2006) observaram um valor de 63,5%, enquanto 

Silva (2010), verificou uma faixa de 30 a 100% para o amido de inhame 

(Dioscorea esculenta L.). Com isso, se verifica que houve de fato moficações 

fisico-quimicas significativas na despolimerização das cadeias de amido. 

O valor de GS (1,09) não se mostra relevante, pois segundo Narayan et al., 

(1999) somente amidos com GS na faixa de 1,2 a 1,7 apresentam melhor balanço 

das propriedades mecânicas, resistência à umidade, processabilidade e taxa de 

biodegradação. 

Durante a modificação do amido de palma forrageira ocorreu quebra na 

lamela amorfa dos anéis semicristalinos do grão de amido das ligações 

glicosídicas, local onde segundo Bertoft (2005) se localiza basicamente a amilose 

e ao seu redor a amilopectina. O que se conclui que a oxidação promoveu um 

grau significativo de despolimerização das cadeias de amido. Contudo, o 

processo oxidativo afetou a integridade dos grânulos de amido (como será 

discutido no item 5.6) acarretando em um GS abaixo do esperado. Um resultado 

semelhante também  foi observado em Silva (2010) em que se obteve um GS fora 

da faixa descrita por Fiedorowicz e Para (2006), para o amido de inhame 

(Dioscorea esculenta L.). 
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5.2 AMIDO DE PALMA FORRAGEIRA FOSFORILADO 

 

O amido modificado para uso alimentício deve respeitar a Portaria nº 540, 

de 27 de outubro de 1997 que inclui em seu terceiro artigo o Food and Drug 

Administration (FDA, 2007) que estabelece que a segurança do alimento ao usar 

o tripolifosfato de sódio deve seguir as boas práticas de fabricação. Além disso, a 

norma brasileira, por meio da resolução RDC nº 259/2002, da agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), permite uma concentracao residual de 0,4% de 

fósforo ou 0,5% do íon P2O5, quando se usa o tripolifosfato de sódio (TPS) na 

modificação de amidos (BRASIL, 2002). 

O amido APF, cujo GS foi igual a 0,0035 ± 0,0005%, apresentou teor de 

fósforo de 0,067% ± 0,003, enquanto o amido nativo apresentou um baixo teor de 

fósforo (0,061%), demonstrando que os teores de fósforos para APF foram 

superiores à da amostra nativa, indicando que o processo foi efetivo para 

promover a ligação do fósforo com o amido (Tabela 03). Nos estudos de Pereira 

(2011) o autor identificou que o nível de modificação por TPS em geral é 

proporcional ao teor de tripolifosfato utilizado, ou seja, a proporção de modificação 

deste estudo provavelmente está relacionada com a concentração de TPS 

utilizada, o qual foi de 2,5%. Nabeshima e Grossman (2001) obtiveram amidos 

fosforilados com baixo GS, onde o máximo foi de 0,015%, porém eles observaram 

que a modificação diminuiu o índice de solubilidade em água e a coesividade do 

gel, e aumentou a força do gel, do teor do fósforo e a viscosidade de pasta. 

Portanto, este trabalho requereu realizar um estudo mais detalhado da 

modificação do amido de palma forrageira pelo TPS, o qual é abordado no item 

abaixo. 

 

5.2.1 Modificação do amido em função do tempo de reação e concentração 

de tripolifosfato de sódio 

 

O teor de fósforo contido nos amidos fosfatados apresentou uma forte 

correlação com os parâmetros do processo de tempo de fosfatação (Tabela 02). 

Pode-se constatar que a variação do conteúdo de fósforo das amostras é 

explicada pelos efeitos causados por estes dois parâmetros. 
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O teor de fósforo aumentou com o aumento de TPS em cada um dos 

tempos de reação estudados, atingindo o máximo permitido pela legislação no 

tempo de 40 minutos com 7% de TPS. Esse resultado foi semelhante ao 

encontrado por Pereira (2011) utilizando outra fonte botânica, o amido da fruta-de-

lobo (Solanum lycocarpum). Os resultados, também, demonstram que os teores 

de fósforo foram acima do valor permitido (4%), quando o amido nativo foi 

modificado em tempos de 50 minutos e porcentagens de TPS de 7 e 9%, 

correspondentes aos tratamentos T14 e T15 da Tabela 03. Os resultados 

observados indicam que houve interação entre os fatores TPS x tempo. 

A análise de variância (ANOVA) descrito na Tabela 02 foi determinada para 

verificar a significância da regressão e a falta de ajuste nos tratamentos a um 

nível de 95% de confiança. Foi possível se constatar por meio do coeficiente de 

determinação ajustado (Raj
2 = 0,8904) que cerca de 89% da variação total do 

processo de fosfatação do amido nativo encontra-se em torno da média e menos 

de 11% do erro experimental foi atribuído à falta de ajuste do modelo. O teste F 

confirma esse fato já que o Fcalculado foi maior que o Ftabelado, onde a variável p 

demonstrou que a falta de ajuste não foi significativo, comprovando que o modelo 

usado neste trabalho foi preditivo, sendo válido para representar adequadamente 

o grau de substituição do amido fosforilado.  

Além disso, baseando-se em Box et al., (1978) uma regressão só pode 

ser utilizada com a finalidade de predição, caso o valor do teste F calculado 

devido à regressão, seja de no mínimo de quatro a cinco vezes o valor do F 

teórico, onde no nosso experimento a razão entre o Fcalculado e o Fteórico encontrado 

foi cerca de 42 indicando que as condições anteriormente estabelecidas foram 

atendidas. 

 O coeficiente de determinação (R2) obtido para todos os tratamentos foi de 

0,9912 o que indicou que o modelo explicou 99,12% da variação dos dados 

observados. Esses valores satisfazem o modelo matemático de segunda ordem 

como sendo um modelo preditivo do valor de GS do amido modificado de palma 

forrageira, em função ao tempo de reação e da concentração de tripolifosfato de 

sódio. A Equação 19 descreve bem essa variação. Seus coeficientes foram 

selecionados em base ao teste t e valor-p significativos ao nível 5% de 

probabilidade. 
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P (%) = - 2,175 + 0,407TPS - 0,026TPS2 + 2,43 x 10-4  t2 – 6,09 x 10-4 TPS x t  (19) 

 

Tabela 2 –  Análise de variância para o modelo matemático de segunda ordem 

aplicado à variação do fósforo do amido modificado com TPS em diferentes 

tempos de reação (t) e coeficientes da regressão e respectivos testes t e valor-p. 

Fonte da variação Coeficiente Teste F Teste t valor-P 

Regressão 
 

62,13* - - 

Intercepto 
- 1,198 

- -81,09 
<0,001 

TPS 
0,407 

0,42 113,54 
<0,001 

TPS2 
-0,026 

12960,10* -112,78 
<0,001 

T 
0,001 

32745,23* 1,81 
0,189 

t2 2,43 x 10-4 

846,78* 25,49 
<0,001 

TPS x t 
6,09 x 10-4 

316,78* -17,34 
<0,001 

Falta de ajuste 
478,98* 

- - 
- 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

Fonte: Adaptada de Pereira (2011) 

 

O valor do erro padrão da estimativa foi próximo de zero (EPE=0,0434) o 

que indica que o modelo de regressão aplicado foi adequado para predizer os 

dados experimentais do GS em função do tempo de reação e concentração de 

TPS. Com o intuito de verificar se a equação 19 obtida prediz os valores 

experimentais se inseriu os parâmetros para o tratamento 10 obtendo um 

percentual de 0,3817% de fósforo. Esse valor é próximo ao amido dialisado no 

tratamento 10 descrito na tabela 04, assim, o resultado demonstra que após a 

fosforilação o amido deve passar por diálise para remoção de fósforos residual 

(que ficam adsorvidos nos grânulos de amido), pois nesse mesmo tratamento o 

APF sem passar pelo procedimento de diálise apresentou uma quantidade de 

fósforo de 0,416%, comprovando-se a presença residual do mesmo, já que a 

equação 19 não prediz essa condição residual, mas apenas a incorporação do 

fósforo no grânulo de amido. 
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Tabela 03 - Teor de fósforo e grau de substituição do amido nativo e modificado 

com TPS em diferentes tempos de reação para o amido extraído da palma 

forrageira. 

Tratamentos 
TPS 
(%) 

Tempo 
(em 

minutos) 
Cinzas P (%) GS 

APNM - - 0,14± 0,01 0,061±0,002 0,0032±0,0001 

T1 5 20 2,37±0,06a 0,073±0,002a 
0,0038±0,0003a 

T2 7 20 2,88±0,01e 0,155±0,004e 
0,0082±0,0002e 

T3 9 20 3,21±0,03h 0,099±0,003i 
0,0052±0,0003i 

T4 11 20 3,52±0,07k 0,100±0,002i 
0,0033±0,0003m 

T5 5 30 2,49± 0,03b 0,083±0,002b 
0,0044±0,0002b 

T6 7 30 2,99±0,03f 0,265±0,003f 
0,0140±0,0003f 

T7 9 30 3,26±0,01i 0,200±0,002j 
0,0105±0,0001j 

T8 11 30 3,56±0,04k 0,148±0,001l 
0,0078±0,0005c 

T9 5 40 2,66± 0,05c 0,138±0,003c 
0,0073±0,0004c 

T10 7 40 3,09±0,01g 0,416±0,005g 
0,0205±0,0002g 

T11 9 40 3,32±0,04j 0,278±0,006k 
0,0147±0,0005k 

T12 11 40 3,70±0,05l 0,243±0,009m 
0,0128±0,0004n 

T13 5 50 2,77± 0,02d 0,363±0,001d 
0,0192±0,0002d 

T14 7 50 3,14±0,04h 0,498±0,005h 
0,0266±0,0004h 

T15 9 50 3,37±0,01j 0,409±0,005g 
0,0217±0,0007l 

T16 11 50 3,75±0,03l 0,338±0,014n 
0,0179±0,0011d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de letras 
minúscula diferentes na mesma comuna indicam diferenças significativas por meio do teste de 
Tukey (p<0,05). 

 
Fonte: Adaptada de Pereira (2011) 
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Baseado nos resultados expressos na Tabela 03 se obteve o gráfico 01 

em que mostra a superfície de resposta da variação do fósforo em função do 

tempo de reação e concentração de tripolifosfato de sódio demonstrando que o 

teor de fósforo aumentou com o aumento do tempo de reação até o nível de 7% 

de TPS, chegando-se a atingir um valor máximo de 0,498% em tempos de reação 

de 50 minutos e concentração de TPS de 7%. Se evidência que valores mínimos 

de fosfatação podem ser obtidos no tempo de 20 minutos com concentrações de 

5 ou 11% de TPS.  

Apesar dos valores divergirem dos encontrados por Pereira (2011) quanto 

ao nível de GS, os resultados do nosso estudo coincidem com os tratamentos que 

apresentaram valores mínimos de fosfatação e os que obtiveram um valor acima 

do permitido pela legislação com o autor citado, já que de acordo com a 

legislação brasileira, os amidos modificados por fosfatação podem ter no máximo 

0,4% de fósforo na sua constituição química.  

 

Gráfico 01 - Superfície de resposta da variação do fósforo em função do tempo 

de reação e concentração de tripolifosfato de sódio 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

P (%) 
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Por meio da metodologia de superfície de resposta foram avaliadas a 

influência da concentração de TPS e do tempo sobre o grau de substituição do 

amido de palma forrageira. Para isso, foram realizados cálculos da interação 

sobre a variável de resposta, os efeitos dos fatores lineares, além do erro puro, o 

coeficiente t e a significância estatística (p).  O valor deste último coeficiente 

mostrou estar relacionado com o nível de significância da variável independente 

sobre a resposta em estudo, enquanto o valor t indicou o quão grande é a variável 

em relação ao seu desvio.  

Portanto, o amido da palma forrageira fosfatado em 40 minutos com 7% 

de TPS apresentou teor de fósforo e grau de substituição de respectivamente 

0,416% e GS de 0,0205 valores semelhantes ao encontrado por Pereira (2011) no 

amido de fruta-de-lobo por meio desta técnica. Esse resultado torna o amido APF 

analisado fora do limite recomendado para o uso em alimentos. 

Semelhantemente, os autores Limberger et al., (2008) estudando a modificação 

química do amido de arroz utilizou quatro tempos de reação e quatro 

concentrações de tripolifosfato de sódio e selecionou o tempo intermediário de 40 

minutos com 7% de TPS, como sendo a melhor combinação para a fosfatação de 

amidos nativos dessa fonte botânica, pois no seu estudo com o tempo de reação 

de 50 minutos o teor de fósforo ultrapassou o limite da legislação (0,4%) e o 

tempo de 30 minutos incorporou um teor baixo de fósforo, respectivamente 0,498 

e 0,265%.  

Os teores de fósforos dos amidos de palma forrageira modificados 

apresentaram valores crescentes com os níveis de adição de TPS adicionado até 

11% de concentração, semelhante ao encontrado por Pereira (2011), como 

relatado anteriormente. É possível que esse comportamento possa ser explicado 

pela diferença no teor de amilose e pela distribuição dos grupos fosfato entre a 

amilose e amilopectina entre os amidos modificados (LIU et al.,1999). 

Considerando que a legislação brasileira (Portaria nº 540, de 27 de 

outubro de 1997) para os amidos modificados com tripolifosfato o mesmo poderá 

ter no máximo 0,4% de fósforo na sua constituição química, por isso, realizou-se 

um novo ensaio usando o que sugere Limberger et al., (2008) e Pereira (2011), 

em que se utilizando da modificação química da quirera de arroz e da fruta-lobo, 

respectivamente por fosfatação com TPS verificou que as amostras que tinham 

apresentado um teor de fósforo superior a 0,4% após sofreram diálises, passaram 
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a apresentar teores de fósforo dentro do limite recomendado pela legislação. Com 

isso, se realizou para o tratamento 10 essa técnica a fim de verificar a melhor 

correlação do TPS com o fósforo. A remoção do excesso de sais de fósforo 

consistiu de diálise segundo o procedimento descrito no item 4.4.3. Os resultados 

obtidos estão na Tabela 04. 

 

Tabela 04 - Teor de fósforo do amido modificado de palma forrageira e dialisado 

com 7% de TPS em diferentes tempos de reação. 

Tratamentos TPS (%) 
Tempo (em 

minutos) 
P (%) 

APNM - - 0,061 

T2 7 20 0,135±0,001a 

T6 7 30 0,246±0,003b 

T10 7 40 0,396±0,002c 

T14 7 50 0,484±0,0004d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As 

médias seguidas de letras iguais, não diferem significativamente entre 

si, pelo teste da ANOVA ao nível de 5% de probabilidade.  

Fonte: Autor, 2017 

 

Os resultados expressos na Tabela 04 mostram que o tratamento 10, 

antes com teor acima de 0,4% de fósforo, agora se encontra dentro da legislação 

em vigor, comprovando a importância do processo de diálise na remoção residual 

de fosfato. É possível, também, verificar que todos os tratamentos tiveram uma 

redução do teor de fósforo. 

 

 

5.3 RENDIMENTO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO AMIDO NATIVO 

 

A extração do amido de palma forrageira apresentou um índice de 

rendimento de 3,45 ± 0,47%. Este percentual é baixo quando comparado com os 

resultados encontrados por Henríquez et al., (2008) que extraíram o amido da 

espécie Araucaria angustifolia (pinhão), onde encontraram um percentual de 36% 
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usando um tipo de extração semelhante ao realizado nesse estudo, enquanto que 

na extração do amido de raízes de jacatupé (Pachyrhizus ahipa) o rendimento do 

processo em relação à matéria fresca inicial foi de 4,28% (LEONEL et al., 2003). 

Esses resultados demonstram que na literatura o rendimento é bem variável, 

outros exemplos com matéria-primas amiláceas seriam para o inhame com o 

rendimento de 13 a 22%; para o amido extraído da semente de jaca (Artocarpus 

heterophyllus) que foi de 8,17% e para mandioca em que uma faixa de 22 a 27% 

de rendimento, enquanto que na mandioquinha-salsa foi de 5 a 23% (LEONEL et 

al., 2003).  

Freitas e Tavares (2005) ao extrair o amido de bananas (Musa AAA-

Nanicão) um fruto partenocárpico, alcançaram um rendimento de 5% e para a 

variedade (Musa AAB-Terra) houve apenas um pequeno aumento no rendimento 

atingindo 8%. 

Moreira et al., (2007) ao extrair o amido de uma fruta conhecida como fruta-

pão (Artocarpus altilis) da variedade apyrena atingiu um rendimento de extração 

do amido de 19,25% se utilizando de uma estufa de circulação de ar a 40 ºC por 

24 horas, enquanto Ascheri et al., (2010) utilizando como fonte de amido nativo 

caules subterrâneos do lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) obtiveram um 

rendimento de 5,34% em relação à matéria-prima inicial. 

 Em geral os resultados buscados na literatura demonstram que amidos 

extraídos de caules possuem um rendimento menor que amidos extraídos em 

tubérculos e sementes de frutas, sendo assim, o rendimento obtido em nosso 

trabalho está condizente com o rendimento de amidos extraídos de caules de 

vegetais, tendo em vista, que a parte utilizada da palma forrageira (cladódio) no 

nosso trabalho trata-se de um caule típico de plantas xerófilas. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DOS AMIDOS 

NATIVOS E MODIFICADOS 

 
O amido pode apresentar diferentes proporções de lipídios, proteínas, 

fibras e minerais conforme a sua origem botânica ou método de extração. A 

quantificação destes componentes indica a qualidade do processo de extração. 

As caracterizações físico-químicas dos amidos da palma forrageira nativo e dos 

amidos modificados estão apresentadas na Tabela 05. 
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Tabela 05 - Composição dos amidos APNM, APL, APOX e APF 

Análises APNM APF APL 
APOX 

 

Umidade 13,77±0,76a 12,85±1,16a 0,00b 12,16±1,15a 

Proteína 0,35±0,02a 0,36±0,02a 0,43±0,03a 0,36±0,02a 

Cinzas 0,14±0,01a 1,19±0,03b 0,28±0,01c 0,10±0,01a 

Lipídios 0,05±0,01a 0,06±0,01b 0,08±0,01c 0,07±0,01a 

Fibras 0,16±0,01 a 0,16±0,01a 0,22±0,02b 0,15±0,01ab 
Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais na mesma linha, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 
Observando a Tabela 05, percebe-se que ao somar os valores obtidos de 

cinzas, fibras, lipídios e proteínas obtém-se um valor inferior a 1%, a exceção do 

amido liofilizado o que é de se esperar em amostras que passam pelo processo 

de liofilização, onde ocorre um processo de maximização desses nutrientes 

(THEODOROVSKI, 2014), e do amido fosforilado que segundo Sitohy et al., 

(2000) a  fosforilação com TPS ocasiona o aumento nas cinzas do amido 

modificado. 

Os resultados da análise de Variância (ANOVA) mostraram que existe 

diferença de significância em dois tratamentos das amostras nos parâmetros de 

cinzas, lipídios e fibras, no entanto o teste da ANOVA não permitiu dizer se existiu 

ou não processos de obtenção de amido usado neste trabalho estavam diferindo 

entre as médias, por isso, se utilizou o teste de turkey para saber se um ou mais 

processos diferem entre si, onde se constatou que nos parâmetros proteinas não 

houve diferenças estatísticas, enquanto na análise de cinzas se evidenciou que o 

APF e o APL demonstraram diferença estatística ao nível de 5% de probabilidade. 

O resultado da composição centesimal permite evidenciar um alto grau de 

pureza do amido nativo, comprovando a eficiência do processo de extração. 

Segundo Gunaratne e Hoover (2002), amidos provenientes de raízes, tubérculos 

e folhagens como a palma forrageira geralmente possuem baixo teor de cinzas, 

fibras, lipídios e proteínas, sendo assim, não causam um efeito pronunciado nas 

propriedades funcionais. 

Além disso, o processo de fosfatação não influenciou de forma 

significativa os teores de lipídios, fibras e proteínas contidos no amido nativo 

(Tabela 05), mostrando que durante esse processo não ocorreu nenhuma 
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contaminação com substâncias gordurosas, celulósicas ou mesmo nitrogenadas. 

Com relação ao conteúdo protéico nos amidos utilizados nessa pesquisa 

Adebowale et al., (2006) afirmam que é possível usar amidos que contenham no 

mínimo 0,35% desta macromolécula para obtenção de produtos que usem a 

reação de Maillard. 

 

 

5.4.1 Teor de Umidade dos amidos de palma forrageira nativo e modificados 

 
Conforme pode ser observado, os teores de umidade dos amidos de palma 

forrageira modificados e liofilizados estão abaixo do valor mínimo de 14% (p/p) 

estipulado pela Instrução Normativa nº 23 de 14 de dezembro de 2005. A 

comparação das médias dos teores de umidade dos quatro amidos foi baseada 

na afirmação de VIEIRA et al., (1989) em que o autor relata que a comparação de 

médias só pode ser feita após a análise de variância, onde ele justifica esse fato 

de que todos os procedimentos para obter a d.m.s. exigem o cálculo do quadrado 

médio do resíduo e que, além disso, a análise de variância também dá o valor de 

F, que permite decidir se as médias são ou não iguais a determinado nível de 

significância. Baseado nisso, se fez esse teste estatístico onde se constatou que 

as médias foram significativas no intervalo de confiança de 95% (F- 153,28; valor-

p = 2,09 x10-7 e Fcrítico= 4,066). 

 O teor de umidade foi semelhante para ambos os amidos, a exceção do 

amido liofilizado que se mostrou suficientemente baixo (aw= 0,205) para que não 

ocorra crescimento microbiano, pois segundo Bell e Labuza (2000), para muitos 

alimentos o crescimento microbiano é prevenido com atividade de água entre 0,6 

a 0,7. 

 
5.4.2 Teores de Cinzas dos amidos de palma forrageira nativo e modificados 
 

A modificação química do amido, pela análise de variância, indicou a 

rejeição da hipótese de  igualdade entre as médias dos amidos estudados, onde 

nos APL e o APF foram diferentes das demais pelo Teste de Tukey a 5% (Tabela 

03). Algo semelhante ao que ocorreu em Pereira (2011), ao trabalhar com o 

amido da fruta-de-lobo. Além do mais, a presença de cinzas no amido é um 

indicativo da ineficiência da purificação do mesmo durante o processo de 

extração. Mesmo em pequenas quantidades, o teor de cinzas pode aumentar a 
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cor escura (La TORRE-GUTIÉRREZ, 2004) e interferir nas propriedades físico-

químicas e tecnológicas do amido (YONEMOTO, 2006), mas nas concentrações 

de TPS utilizadas neste trabalho não foram observados mudanças de colorações 

nos amidos fosfatados, sendo o alto valor encontrado de cinzas no APF em 

decorrência do fósforo. A cor dos amidos, de modo geral, apresenta papel 

importante para definir a sua aplicação, pois amidos mais escuros poderiam 

influenciar a coloração do alimento ao qual fossem incorporadas (DANIEL et al., 

2006). 

O teor de cinzas contido no amido nativo foi de 0,14% (Tabela 05), 

entretanto, ficou evidente que o processo de fosfatação aumenta o teor de cinzas 

(Tabelas 03 e 05). Segundo Stahl (2003), isso ocorre devido à incorporação de 

grupos fosfato nas cadeias de amido. Na Tabela 03 observa-se que o amido 

nativo apresentou baixos teores de cinzas (0,14%) e fósforo (0,061%), porém, 

estes teores variaram com a fosfatação quando o processo fosfatação foi efetivo. 

 

 
5.4.3 Teores de proteínas dos amidos de palma forrageira nativo e 
modificados 
 

Os teores médios de proteína encontrados nos amidos de palma 

modificados e liofilizado apresentaram teores entre 0,35% e 0,43% o que segundo 

Guerreiro (2002) não interfere nas propriedades físico-quimica dos amidos 

(Tabela 05). Estatisticamente os resultados também demonstraram que não 

houve diferenças estatísticas entre as amostras (p<0,05) apesar da liofilização ter 

aumentado a quantidade de proteína no tratamento APL. Já com relação ao APF 

o resultado foi semelhante ao trabalho de Oliveira (2012) que submeteu rizomas* 

de lírio-do-brejo a diferentes concentrações de TPS e não obteve em nenhum dos 

tratamentos diferenças significativas entre entre elas para esse parâmetro.   

 

5.4.4 Teor de amilose 

 

O teor de amilose é outra característica importante nos amidos. O teor em 

amilose no amido nativo foi de 19,7%, o qual foi maior do que o amido de 

mandioca (18,6%) (HOOVER, 2001) e menor do que o amido de milho (27,8%) 

                                                             
* Caule subterrâneo que acumula substâncias nutritiva. 
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(WEBER et al., 2009). Os valores citados na literatura apresentam grandes 

variações devido a diferentes metodologias de determinação, variedade ou idades 

das plantas. Os valores encontrados para os amidos em questão estão descritos 

na Tabela 06. 

 

Tabela 06 - Composição dos amidos ANM, AOX APL e AF quanto ao teor de 

amilose 

 

Amilose 

 

APNM APF APL APOX 

19,70% ±0,20a 16,10±0,30b  21,00±0,12c 7,72±0,20d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

O teor de amilose foi diferente em todos os tratamentos. O resultado obtido 

foi o oposto encontrado por Silva (2010) em que houve um aumento da amilose 

no amido fosforilado da espécie Dioscorea esculenta L., mas condiz com os 

resultados encontrados por Perreira (2011) para o amido da fruta-de-lobo, 

mostrando uma correlação negativa com a variável TPS, ou seja, uma correlação 

similar para o amido utilizado neste trabalho que nos faz concluir que a inclusão 

de íons de fósforo na molécula faz diminuir a proporção de amido e de amilose 

(Tabela 06 e 07). 

Os amidos de palma forrageira submetidos ao tratamento oxidativo 

apresentaram menor teor de amilose em comparação ao amido nativo (Tabela 

06).  

 Sandhu et al., (2007) também encontraram uma redução no teor de 

amilose de 16,9% para 13,4% ao utilizar o tratamento oxidativo no amido de 

milho. De acordo com Sangseethong et al., (2009), o conteúdo de amilose 

desempenha um papel importante na eficiência de oxidação do amido. Segundo 

Kuakpetoon e Wang (2001), a amilose é amplamente distribuída na região amorfa 

do grânulo de amido, como a oxidação ocorre principalmente na região amorfa, a 

amilose está mais suscetível a oxidação. 

Em referência aos valores de amilose ficou evidenciado um encurtamento 

das cadeias neste processo de oxidação, o que impede a formação do complexo 
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com o iodo. Segundo Bertoft (2005), o complexo amilose iodo é formado quando 

o comprimento da cadeia é maior que 100 unidades de glicose. 

De acordo com Kuakpetoon e Wang (2001) a diminuição no teor de 

amilose promovido pelo tratamento com o reagente de periodato de sódio pode 

ser atribuído à despolimerização das moléculas de amilose dando origem a 

algumas moléculas de alto peso molecular ainda capazes de se complexar com o 

iodo e/ou devido a amilopectina ser preferencialmente degradada e de forma mais 

rápida do que a amilose, com ação do agente modificante na região amorfa e, 

conseqüentemente, haver um aumento relativo da amilose como fração linear 

(CEREDA et al., 2003). 

Nadiha et al., (2010) em estudo sobre o efeito do tratamento alcalino 

(0,1% por 30 dias) em amidos de sagu, batata e milho obtiveram uma redução no 

teor de amilose em comparação aos amidos nativos e eles atribuíram para essa 

devido a redução do rompimento da região amorfa que contém cadeias de 

amilose. No entanto, esses autores complementam que esses dados poderiam 

não fornecer a quantidade exata de teor de amilose reduzida pelo tratamento 

alcalino, pois o processo de lavagem pode remover o amido solubilizado, 

juntamente com o sobrenadante, e o amido solubilizado retirado pode conter 

amilose solubilizada. 

Em relação ao APF o resultado encontrado mostra que este amido 

necessita de maior energia para sua gelatinização e a pasta formada possui 

menor viscosidade máxima e maior tendência à retrogradação, do que as pastas 

formadas com amidos de mandioca e milho normal. Weber et al., (2009) 

observaram esse comportamento em amidos de milho e concluíram que a 

diminuição da viscosidade máxima, o aumento da tendência à retrogradação e a 

maior energia gasta para a formação de gel são mais evidenciados para amidos 

que possuem maior teor de amilose, que neste caso é o liofilizado. 

A porção de amilose do amido afeta a viscosidade e inchaço. Schoch e 

Leach (1964) afirmam que o conteúdo de amilose do amido, juntamente com os 

outros componentes presentes tem uma relação boa sobre as propriedades de 

pasta. Além do mais, o baixo teor de amilose encontrado em amidos modificados, 

segundo Bello-Pérez et al., (2006) é o responsável por um importante papel nas 

propriedades físico-químicas e funcionais do amido, pois segundo os mesmos 
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autores, a amilose é a principal responsável pelo fenômeno de retrogradação do 

amido. 

 

5.4.5 Teor de amido 

 

É importante que os materiais amiláceos a serem estudados apresentem 

baixos teores de constituintes menores (proteínas, cinzas, lipídios e fibras) e um 

alto teor de amido (FRANCO et al., 1998). Os teores de amido dos tratamentos 

APNM, APL, APOX e APF estão descritos na Tabela 07. 

 

Tabela 07 - Composição dos amidos APNM, APOX, APL e APF quanto ao teor de 

amido 

 

Amido (%) 

         b.s 

APNM APF APL APOX 

99,30 ± 0,05a 98,21 ± 0,08b 101,01 ± 0,03c 83,70± 0,11d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 

iguais, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

O teor de amido de todos os tratamentos diferiu estatisticamente. O 

resultado de APNM demonstra um alto grau de pureza e está superior ao 

encontrado por Mendes et al., (2012) para o amido nativo extraído do caroço de 

manga (71,56%), mas inferior ao encontrado por Rengsutthi e Charoenrein 

(2011), que estudaram o amido de sementes de jaca (99,65%). Já os autores 

Batista et al., (2010) encontraram valores de 86,97 e 86,62% para os amidos 

convencionais de milho e trigo, respectivamente. 

Em relação aos amidos modificados quimicamente, o amido fosforilado 

demonstrou diferença estatística em relação ao APOX, aliás, esse amido 

apresentou a menor proporção de amido dentre os amidos estudados, o que 

provavelmente ocorreu pela destruição dos grânulos, em decorrência do processo 

abrasivo da oxidação do amido nativo. 

 



122 
 

5.5 DENSIDADE ABSOLUTA DOS AMIDOS NATIVO, LIOFILIZADO E 

MODIFICADOS 

 

Os amidos modificados apresentaram uma densidade absoluta diferente 

estatisticamente (Tabela 8), apesar de haver uma perda desta densidade após o 

processo de fosfatação, os valores ainda ficaram próximo aos resultados obtidos 

por Marcon et al., (2007) que utilizaram amido da mandioca e encontraram 

valores variando de 1,56 a 1,66 g.mL-1.  

Os resultados se mostram satisfatórios para a área industrial com relação 

aos amidos nativo (APNM) e fosforilado (APF), pois segundo Nunes et al., (2009), 

a decantação e a centrifugação são operações unitárias utilizadas no processo de 

extração do amido e quanto maior a densidade do amido menor será o tempo de 

retenção nos decantadores ou nas centrífugas. 

 
Tabela 8 - Densidade absoluta dos amidos ANM, AL, APL, AOX e AF 

 

Densidade 

absoluta 

(g.mL-1) 

APNM APF APL APOX 

1,670±0,012a 1,579±0,020b 1,477±0,011c 1,528±0,030d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 

iguais, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 
 

Todas as amostras de amido que foram analisadas,  apresentaram 

significância. Oliveira (2012) ao estudar amidos obtidos de caules da espécie 

Hedychium coronarium (Lírio-do-brejo) verificou uma diferença significativa entre 

a densidade do amido nativo quando comparado aos fosfatados. O autor 

encontrou um amido nativo menos denso que o APNM com uma densidade de 

1,47 g.mL-1, enquanto que os amidos fosfatados apresentaram uma densidade 

média de 1,54 g.mL-1. No APOX a destruição dos grânulos em decorrência do 

processo oxidativo tornou este amido menos denso que o APNM, mas em geral 

os amidos modificados se apresentaram menos densos (1,528-1,579 g.mL-1) e 

absorveram maior quantidade de água a frio (153,41-175,10%) que o amido 

nativo da palma forrageira (DA=1,67 g.mL-1 e CLAF=115,65%). Além disso, foi 
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observada uma relação inversa entre a densidade absoluta dos amidos 

modificados e o teor de fósforo, a exceção do APOX, o qual será discutido no 

próximo tópico (Item 5.6). Em relação ao tratamento APL, a densidade foi menor, 

em virtude do  processo de secagem por sublimação ter tornado os grânulos de 

amido muito leves. Essa diminuição da densidade do amido liofilizado é justificada 

baseada em um conceito da hidrostática, especificamente, na relação matemática 

da densidade com a massa específica e o volume, ou seja, durante a liofilização 

existe uma elevada redução da massa da amostra sem alterar o volume ao 

contrário do amido nativo seco em estufa, em que a redução da massa é menor 

além de haver uma diminuição do volume da amostra, isso afeta a densidade dos 

grânulos, pois a relação da densidade é inversa ao do volume e direta em relação 

à massa. Sendo assim, uma maior perda de massa acarreta em uma menor 

densidade no APL em relação ao amido nativo (APNM). 

 

5.6 CAPACIDADES DE LIGAÇÃO EM ÁGUA FRIA (CLAF) DOS AMIDOS 

NATIVO, LIOFILIZADO E MODIFICADOS 

 

De acordo com os resultados da Tabela 09 observou-se que o amido nativo 

(APNM) da palma forrageira possui maior densidade e menor capacidade de 

ligação à frio que os seus similares modificados, com a exceção do APOX em que 

teve a integridade dos grânulos comprometida, comprovada na análise de 

microscopia (Figuras 18 e 19).  

 

Tabela 09 - Composição dos amidos ANM, AOX e AF quanto a CLAF 
 

Análises 
 

APNM APF APL APOX 

CLAF (%) 115,65±0,33a 120,78±0,15b 117,93±0,22c 79,62±0,43d 

Teor de fósforo 0,061±0,002a 0,067±0,003a 0,063±0,003a 0,042±0,004b 
Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais nas linhas, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 
 

 Os amidos modificados (APF e APOX) apresentaram-se menos densos e 

absorveram maior quantidade de água a frio que os amidos nativos da palma 

forrageira (Tabelas 08 e 09). O aumento significativo da capacidade de ligação da 

água a frio do amido da APF se deve à repulsão entre grupos fosfato ligadas às 



124 
 

moléculas de amido no interior dos grânulos. Apesar de estatisticamente não 

houve diferença do teor de fósforo com o CLAF, esses grupos possuem cargas 

negativas que se repelem, facilitando a penetração e absorção da água (SITOHY; 

RAMADAN, 2001), sendo que a força do gel será dependente da capacidade de 

formação de ligações de hidrogênio entre moléculas de amido e água, bem como 

da retenção física de moléculas de água no interior do grânulo de amido (SILVA, 

2010). 

O valor de CLAF foi mais pronunciado quando o amido foi modificado, por 

fosfatação, o que provavelmente é explicado pela alteração que este processo 

promove na estrutura granular do amido, afastando as cadeias de amilose e 

amilopectina, favorecendo a incorporação da água a frio. A maior capacidade de 

ligação da água fria da amostra APF, provavelmente isto se deve à exposição do 

amido  ao TPS. Esse tratamento promoveu maior afastamento das cadeias de 

amilose e amilopectina nos grânulos do amido, favorecendo a incorporação de 

água fria. 

No amido APNM, os valores de CLAF, foram superiores aos encontrados 

por Limberger et al., (2008) para o amido de quirera de arroz nativa (112,51%), 

enquanto que as amostras modificadas dos amidos estudados apresentaram 

valores inferiores as amostras fosfatadas de amido de arroz (191,06%). Stahl 

(2003) estudando a CLAF encontrou valores para os amidos modificados de milho 

de 97,67% e o de pinhão de 97,79% valores ainda superiores ao APOX 

evidenciando que o processo de oxidação foi muito abrasivo. 

 
 
5.7 ANÁLISE EM MICROSCÓPIA ÓPTICA E MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA (MEV) 

 

A morfologia dos grânulos de amido nativo, liofilizado, fosforilado e oxidado 

foram analisadas em MO e MEV buscando identificar as alterações provocadas 

pelas modificações, em sua estrutura quanto a forma, tamanho e integridade 

física e apresentaram alterações visualmente perceptíveis. 
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Figura 18 - Imagens da microscopia óptica dos amidos 

APNM (A), APF (B), APOX (C) e APL (D) 

 

Fonte: Autor, 2017 
 

A fotomicrografia mostrou que o amido APNM apresenta grânulos intactos 

com forma oval, sem evidencias de fissuras, enquanto o APF se apresentou com 

alguns aglomerados e manteve o aspecto dos grânulos do amido não modificado. 

Contudo, os grânulos de APOX apresentaram diferenças em comparação aos 

demais amidos, onde a forma dos grânulos foi drasticamente modificada 

descaracterizando a forma oval destes grânulos e apresentando fissuras, mas foi 

possível observar exíguos grânulos de forma ovóide. De acordo com Dias (2001), 

o processo oxidativo pode ser evidenciado na microscopia óptica observando a 

presença de fissuras nos grânulos, uma vez que, esse processo acontece na 

superfície e no interior do grânulo de amido (Figura 18 C). 

Em alguns grânulos maiores de amido foi possível observar os anéis de 

crescimento, demonstrando que por meio da microscopia óptica, é passível de 

visualizar os anéis de crescimento, que no caso do MEV desaparecem pelo 

processo de recobrimento com ouro, característico da metodologia empregada 

(Figura 19). 
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Figura 19 - Imagens de Microscópia Eletrônica de varredura dos amidos 

APNM (a), APF (b), APOX (c) e APL (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Comparando com outras fontes botânicas, o amido nativo do estudo, 

apresenta tamanho intermediário (Quadro 8). Cereda et al., (2003) encontraram 

em literatura, os menores grânulos de amido em taioba e cará (2 a 5 μm) e os 

maiores em biri e inhame (25 a 50 μm). Bermudez (1997) reportou para amido de 

Ipomoea batatas forma esférica e tamanho dos grânulos 15 μm para diâmetro 

maior e 12 μm para o menor a mandioquinha-salsa apresentou formas elipsóide e 

truncada e diâmetro médio de 8-10 μm e os amidos de batata-doce a forma 

esférica e diâmetro médio variando de 10-15 μm. Hoover (2001) encontrou para a 

batata-doce grânulos de formatos poligonal, oval e redondo, com uma faixa de 

diâmetro de 2-42 μm, variável com a variedade e a idade da planta. O amido de 

gengibre apresentou grânulos de tamanho médio na faixa de 21,1 a 24,4 μm 

(REYESET al., 1982). 

A média dos diâmetros menores e maiores dos grânulos do amido nativo e 

modificados estão descrito na Tabela 10, onde foram feitas doze repetições, pois 

a 
b 

c 

a b 

c 
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segundo Vandeputte; Delcour (2004) esse número de repetições é suficiente para 

se obter o tamanho médio dos grânulos de amido. 

 

Tabela 10 - Tamanhos médios obtidos por meio das microfotografias dos amidos 

 
Análise de 

imagem (µm) 
APNM APF APOX 

 
APL 

Diâmetro menor 12,08 ± 1,65a 10,70 ± 2,02a 10,17 ± 1,91a 12,12± 1,75a 

Diâmetro maior 15,40 ± 1,57a 14,92 ± 2,11a 12,17 ± 1,83a 15,67± 1,55a 
*Médias de doze repetições ± DP (Desvio padrão). As médias seguidas de letras iguais nas linhas, 

não diferem significativamente entre si, pelo teste da ANOVA ao nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Autor, 2017 

 

Constatou-se que não existiram evidências de diferença significativa entre 

as médias dos tamanhos nos diâmetros dos grânulos de amido. Esse resultado 

está condizente com outros trabalhos que se utilizaram da modificação química 

de outras fontes de amido. Dentre eles está o trabalho de Ribeiro (2011) que 

trabalhando com mandioca concluiu que às modificações químicas realizadas não 

evidenciaram diferença entre o tamanho médio dos grânulos após a hidrólise 

ácida, succinilação e a acetilação. Já para Pereira (2011) as dimensões de 

diâmetro do amido modificado por fosforilação da fruta-lobo (Solanum 

lycocarpum) não mostraram diferenças entre as médias do diâmetro menor e 

maior.  

Segundo Cereda (2001), o tamanho e forma dos grânulos de amido são 

característicos da planta de origem e a maioria dos trabalhos constantes na 

literatura cita apenas o diâmetro maior e menor para caracterizar o amido, 

conforme mostra o Quadro 08 e não a distribuição do tamanho das partículas. 

 
Quadro 08 - Variação da forma e tamanho de grânulos de amido 

 

Nome Botânico Forma 
Diâmetro (µm) 

Maior Menor 

Amilo maiz Elipsóide 8 6 

Manihot esculenta 
Esférica–

hemisférica 
12 11 

Milho ceroso Poliédrica 12 12 

Musa paradisiaca Elipsóide 20 12 

Sorghun vulgare Poliédrica 15 14 

Fonte: Cereda (2001) 
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Os grânulos de amido na gelatinização causam mudanças irreversíveis em 

suas propriedades, tais como o inchamento dos grânulos, perda da estrutura 

cristalina e solubilização do amido (SILVA, 2001). A Figura 20 mostra essas 

alterações dos grânulos de amido em suspensão de APNM no MO a 40x 

submetido a processo térmico até momentos antes do inicio da geleificação. 

 

Figura 20 - Alterações dos grânulos de amido APNM em suspensão submetidos 

a Processo térmico de 50ºC (A), 60ºC (B), 70ºC (C) e 75ºC (D) 

 
 

Fonte: Autor, 2017 
 
 A Figura 20 apresenta o proposito de averiguar qualitativamente as 

mudanças ocorridas nos grânulos do amido nativo de palma forrageira, quando o 

mesmo é submetido a uma elevação de temperatura em meio aquoso. A faixa 

utilizada foi baseada em Kuakpetoon e Wang (2007) quando afirma que a 

temperatura que se dá a gelificação varia de acordo com o tipo de amido e 

apresenta uma ampla faixa de temperatura, característica para cada fonte de 

amido, que varia de 50 ºC a 90 ºC. Na Figura 20 C se observa o inicio do 

processo de geleificação com o processo em fase final na temperatura de 75 ºC 
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(D) mostrando que os resultados se apresentam coerente com os dados obtidos 

na calorimetria exploratória diferencial (DSC) descrito no item 5.9.3, onde a 

temperatura de pico deste amido foi de aproximadamente 78 ºC. 

 

 

5.8 MASSA MOLECULAR MÉDIA (Mw) 
 

Em relação à massa molecular média, o maior valor obtido foi o amido 

nativo, enquanto que amido modificado por fosforilação apresentou menor massa 

molecular (Tabela 11). O amido nativo mostrou haver diferença significativa entre 

as médias dos outros três amidos, já com relação ao amido liofilizado o mesmo só 

demonstrou uma média diferente em relação ao amido oxidado. 

 

Tabela 11 - Massa molecular média dos amidos 

Massa 

Molecular 

(g.mol-1) 

APNM APF APL APOX 

1,72 x 107± 

4,24 x 105 a 
2,83 x 107± 
2,12x105 b 

3,81 x 107 
2,83x105 c 

3,76 x 105 
3,54x102 d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

Fazendo uma comparação com os resultados obtidos por Mark (1999) a 

massa molecular média para amido de milho nativo foi de 1,45 x 107 g.mol-1, 

enquanto para o amido de milho ceroso composto somente por amilopectina foi 

de 2,18 x 107 g.mol-1. O mesmo autor obteve também a massa molecular de 3,96 

x 106 g.mol-1 para o amido de milho com um teor de amilose entre 70 e 75%. 

Evidencia-se que os valores encontrados para os amidos estudados (APNM, APF 

e APOX) estão entre os valores de amido de milho em relação a esse autor, mas 

o amido APNM diverge nos resultados encontrados por Izidoro (2011) em que 

estudando o amido de banana verde nativo encontrou para o amido seco em 

estufa (o mesmo processo de secagem do amido nativo de palma forrageira) uma 

massa molecular de 8,25 x 107 g.mol-1. Essa diferença com os resultados dessa 

pesquisa provavelmente se deve a quantidade de amilose nessas distintas fontes 

botânicas de amido, pois segundo Tester (2004), a amilose apresenta massa 
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molar da ordem de 105 a 106 g.mol-1 sendo o maior responsável pela massa 

molar. 

Os resultados indicaram ainda, que as massas moleculares dos amidos 

foram semelhantes, mas divergem estatisticamente (p<0,05) principalmente no 

amido oxidado, que apresentou uma maior perda de massa molecular comparado 

aos demais, isso ocorreu devido os grânulos de amido terem sido danificados 

com o processo oxidativo. Um resultado esperado em decorrência do que foi 

observado na microscopia para o APOX. 

O cálculo da massa molecular foi obtido por meio da equação de Mark 

Houwink-Sakurada que é em função da viscosidade intrínseca do produto, onde 

verificou-se que a maior aglomeração do amido fosforilado causou um aumento 

na viscosidade intrínseca aumentando a massa molecular. Além disso, a 

fosforilação do amido também favoreceu esse ganho de massa molecular para 

este amido (APF), ou seja, o resultado obtido para o amido fosforilado indica que 

o aumento da viscosidade intrínseca foi em função da maior aglomeração, a qual 

foi confirmada pelo ensaio de microscopia (Figuras 19 e 20). 

Os resultados obtidos para o coeficiente de Huggins foram os seguintes: 

amido nativo: 3,98; amido fosforilado: 0,68; amido oxidado: 1,59 e amido 

liofilizado: 0,76 segundo a equação 13.  

Segundo Brandup e Immergut (1989), resultados experimentais indicam 

que quanto maior a afinidade entre polímero e solvente, menor o valor de kH. 

Verificou-se que o amido fosforilado apresentou o menor coeficiente de Huggins e 

de acordo com a teoria hidrodinâmica de Eirich e Riseman (2000), o valor de kH 

em torno de 0,6 indica molécula enovelada. Ainda, segundo Brandup e Immergut 

(1989), geralmente partículas esféricas apresentam valores de kH> 1, enquanto 

que agregados moleculares possuem valores menores que um kH < 1, o que foi 

constatado na análise de microscopia (Figura 19). Segundo Patel et al., (2009) 

são relativamente comuns a fosforilação apresentar uma tendência à formação de 

aglomerados dos pós, ou deposição de partículas, umas sobre as outras. 

No presente estudo, verificou-se que essa tendência à formação de 

aglomerados, em amidos fosforilados, ocorreu também com a concomitante 

aplicação da liofilização e não por meio da secagem exclusivamente em estufa, 

como no amido APNM e no APOX. Essa ocorrência pode ser explicada pelos 

estudos conduzidos por Jambrak et al., (2010) e Boss (2009), que mostraram que 
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com a aplicação do TPS ou da liofilização, os grânulos de amido tendem a se 

aglomerar. 

 
 
5.9 ANÁLISE TÉRMICA DOS AMIDOS 
 
 

A análise das curvas de TG puderam ser visivelmente divididas em duas 

fases térmicas distintas à partir da leitura do Gráfico 02. Nesta primeira fase 

ocorreu a desidratação e as seguintes tratam-se da decomposição dos amidos. 

Os intervalos de perdas de massas estão entre 20 – 150 °C, 150 – 350 °C e 350 – 

700 °C. 

 
5.9.1 Análise térmico por termogravimétrica (TG) 
 

Essa análise termogravimétrica fornece dados sobre as propriedades 

higroscópicas dos amidos estudados. Consultando a Tabela 12 para os amidos 

estudados se observar que o menor percentual de água retido em APOX pode ser 

devido ao menor teor de amilose, pois segundo Wang e Wang (2003), ambas as 

lamelas amorfas e cristalinas nos grânulos de amido são importantes na absorção 

e retenção de água. 

A temperatura inicial de decomposição térmica (T2) decresce no sentido de 

um tratamento térmico mais intenso para os amidos estudados, bem como a 

massa perdida no primeiro intervalo de decomposição (Δm2). Após o segundo 

intervalo de decomposição (Δm3) todas as amostras chegam com massa final 

próxima a zero, sendo essa fase atribuída a combustão dos resíduos 

carbonáceos, ou seja, condizem com as cinzas (BENINCA, 2008). 
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Gráfico 02 - Termogramas da TG dos amidos APNM (A); APL (B); APF (C) e 

APOX (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O APOX apresentou menor percentual de perda de massa durante a 

decomposição em comparação com os demais amidos (Tabela 12), 

provavelmente devido a reorganização decorrente das condições reacionais que 

levaram a uma recristalização. Esse resultado justifica a capacidade de absorção 

de água encontrada para esse amido, pois Beninca (2008) observou que 

processo de oxidação de amido de milho aumenta a capacidade de CLAF, desde 

que os grânulos não sejam afetados bruscamente pelo processo oxidativo, mas o 

mesmo não havia sido observado para o amido de mandioca. O fato do amido de 

mandioca contrariar os encontrados para o amido de milho oxidado é justificado 

por Wang e Wang (2003) devido ambas as lamelas amorfa e cristalina nos 

grânulos de amidos serem importantes na absorção e retenção de água. Sendo 

assim, o APOX se assemelha ao amido de mandioca, devido a degradação 

dessas lamelas.  

Beninca (2008) ainda afirma que a CLAF está diretamente relacionado a 

quantidade de amilose. Com isso, se comprova a menor capacidade de retenção 

de água pelo APOX, demonstrando que os resultados de TG, CLAF e DRX deste 

amido se relacionam com suas propriedades físico-químicas. 

A 

C D 

B 
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Tabela 12 - Parâmetros de TG dos amidos APNM, APF, APL, APOX e APL 

Amostra 
Desidratação Decomposição Massa residual 

Δm1(%)Tp1 (ºC) Δm2(%)Tp2 (ºC) Δm3(%)Tp3 (ºC) 

APNM 
13,840 ± 

0,028a 
130 

61,028 ± 

0,021a 
302,4 

23,202 ± 

0,085a 
350 

APF 
12,780± 

0,021b 
121 

59,066 ± 

0,042b 
309,2 

25,154 ± 

0,056b 
350 

 

APL 
0,0± 0,00c 130 

61,890 ± 

0,035c 
303,9 

33,370 ± 

0,049c 
350 

APOX 
12,030± 

0,021d 
130 

53,67 ± 

0,021d 
297,8 

21,090 ± 

0,078d 
350 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 2). As médias seguidas de letras 
iguais nas colunas, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

Com o alto grau de oxidação, o amido APOX tornou-se mais instável 

termicamente, como observado na menor temperatura inicial de decomposição 

comparada com os demais amidos (Tabela 12). Esse comportamento confirmou a 

perda de sua cristalinidade, conforme observado nas análises de DRX, já que um 

alto grau de cristalinidade fornece estabilidade estrutural aos grânulos e maior 

resistência a gelatinização (MAIA et al., 2000). 

As repulsões eletrostáticas que resultam das interações dos grupos 

funcionais das moléculas dos amidos fosforilado e oxidado facilitaram a infiltração 

de moléculas de água no interior dos grânulos do amido. No entanto, as 

propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas reduzem após modificações por TPS e 

periodato de sódio. As repulsões eletrostáticas resultam em interações dos 

grupos fucionais nas moléculas do amido, facilitando a lixiviação de moléculas de 

água dos grânulos de amido. 

Em relação ao APNM os resultados se assemelham ao amido de trigo que, 

também apresentou três perdas de massa na TG em que no segundo intervalo de 

decomposição (Δm2) e no terceira (Δm3) apresentaram valores semelhantes ao 

trabalho de Souza et al., (2015) onde estes obtiveram 63,92% para (Δm2) e 

23,69% para a terceira perda de massa. 
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5.9.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 
 

Os resultados para a DTA demonstram que a entalpia dos dois primeiros 

picos para o amido de palma oxidado foi o maior dentre os amidos estudados. O 

grupo carboxila presente neste amido modificado causou as mudanças 

evidenciadas na energia de ativação, fato este também observado em Soliman et 

al., (1997). 

De acordo com Aggarwall e Dollimore (1998) as fontes de amido possuem 

resistência térmica até aproximadamente 300 oC, e essa observação foi 

confirmada no presente estudo, conforme pico DTG mostrado na Tabela 13. 

Ainda com relação ao amido oxidado o resultado encontrado condiz com o 

trabalho de Matsuguma et al., (2009) e Silva (2010) em que se observou uma 

menor temperatura inicial de decomposição no segundo pico o que nos permite 

dizer que a maior sensibilidade a degradação térmica em comparação ao amido 

nativo (APNM).  Esse resultado era de se esperar, tendo em vista, os resultados 

obtidos na microscopia óptica para o APOX em que se observa em sua maioria 

grânulos com fissuras. 

A degradação do amido de palma oxidado teve as menores temperaturas 

para este parâmetro. Segundo Aggarwal e Dollimore (1998) isso se deve a maior 

área superficial deste amido modificado quando se compara aos demais (APF e 

APNM). 
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Tabela 13 -  Avaliações das curvas termogravimétricas dos amidos APNM, 

APL, APF e APOX 

AMIDO 
Umidade 

(%) 
 

Perda Total 
de Massa (%) 

 

Temperatura 
inicial -On-

set (oC) 

Pico DTG 
(oC) 

APNM 
13,840 ± 

0,028a 

98,07 ± 

0,049a 

293,16 ± 

0,042a 

303,71 ± 

0,028a 

APF 12,780± 0,021b 
97,00 ± 

0,035b 

298,02 ± 

0,070b 

310,10 ± 

0,042b 

 

APL  
0,0± 0,00c 

95,28  ± 

0,042c 

275,86 ± 

0,063c 

298,71 ± 

0,056c 

APOX 12,030± 0,021d 
86,79  ± 

0,056d 

294,45 ± 

0,092d 

305,11 ± 

0,042d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 2). As médias seguidas de letras 
iguais nas colunas, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

Fazendo um comparativo com outros amidos nativos como a mandioca e o 

milho, os resultados apresentados na Tabela 13 são relativamente próximos a 

esses amidos. Segundo Lacerda (2006), que avaliou curvas termogravimétricas 

destes dois amidos, o mesmo encontrou uma perda de massa de 97,33% e 

96,40%, respectivamente. Ele também avaliou a temperatura inicial (on-set) para 

o amido de mandioca obtendo 300,55 oC e um pico DTG de 317,65 oC, enquanto 

para o amido de milho a temperatura inicial de 297,10 oC e um pico DTG de 

312,26 oC. Sendo assim, apesar dos picos DTG divergirem dos encontrados para 

o APNM os resultados encontrados por Izidoro (2011), usando o amido de banana 

verde seco, pelo mesmo processo deste estudo foram semelhantes aos 

encontrados no presente trabalho, apresentando uma temperatura inicial (on-set) 

de 282,16 ºC e um pico endotérmico de 300,17 ºC. 

Esse mesmo autor relata que mudanças estruturais nos grânulos de amido, 

promovem uma maior área de ação do calor, facilitando a degradação térmica, 

onde ele encontrou uma diminuição da temperatura inicial (on-set) em suas 

amostras, fato este evidenciado no tratamento APOX em que a temperatura neste 

amido oxidado diminuiu em relação ao amido nativo. Em relação ao amido 

liofilizado podemos usar este mesmo autor para justificar o aumento do pico DTG 
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e da temperatura inicial, pois ele observou que o modo de secagem do amido 

altera os valores destes parâmetros. E, por fim, quanto ao amido fosforilado 

(APF), a autora Silva (2010), trabalhando com amido de inhame, constatou que o 

processo de fosforilação aumenta o pico DTG destes amidos modificados com 

TPS. 

Conforme mostra o Gráfico 02, os amidos nativos (APNM e APL) e 

modificados perdem a primeira perda de massa ocorrendo de 25 a 130 oC 

mostrada pela curva TG e por um pico descendente endotérmico (desidratação) 

pela curva DTA. Os amidos perdem aproximadamente a mesma quantidade de 

água a exceção do amido liofilizado que devido a seu processo de desidratação 

usando a sublimação com pressão negativa desidratou o amido sem o uso de 

uma fonte de calor. 

Uma vez desidratados o APNM ficou estável até 293,16 oC. A segunda 

perda de massa deste amido ocorreu de 293 a 536 oC, correspondente a pico 

endotérmico de 303,71 oC que são atribuídos a decomposição térmica. A última 

perda de massa (23,202%) ocorreu entre 438 a 536 oC, registrada por um pico 

exotérmico (DTA). O restante é resultado de materiais que não conseguiram 

volatilizar na temperatura final de análise (700 oC), tais como as cinzas. 

Para o amido liofilizado (APL) a primeira perda de massa presente nos 

demais amidos não é observada nas curvas termogravimétricas o que é de se 

esperar já que nas demais amostras esse pico corresponde a desidratação. Com 

isso, os compostos ficaram estáveis até 294,45 oC. Os picos de degradação 

correspondente a perda de massa dos amidos desidratados ocorreu entre 294,45 

oC a 510 oC, correspondentes a um pico endotérmico de 305,11 oC. A última 

perda de massa (33,37%) ocorreu entre 437 oC e 510 oC, com o surgimento de 

um pico exotérmico na curva DTA. 

Conforme pode ser verificado no gráfico 02 e na Tabela 12, para o amido 

APF a primeira perda de massa (12,78%) ocorreu de 25 a 121 oC, mostrada pela 

curva TG e por um pico descendente endotérmico (desidratação) pela curva DTA. 

Uma vez desidratados, os compostos ficaram estáveis até 298,02
oC. A segunda 

perda de massa dos compostos anidros ocorreu de 298 a 432 oC, correspondente 

a pico endotérmico de 310,10 oC que são atribuídos a decomposição térmica. A 

última perda de massa (25,154%) ocorreu entre 437 a 501 oC, registrada por um 

pico exotérmico (DTA). 
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E, por fim, para o amido (APOX) a primeira perda de massa (12,78%) 

ocorreu entre 25 oC e 130 oC mostrada pela curva TG e por um pico descendente 

endotérmico (desidratação) pela curva DTA. Após a desidratação, o amido 

oxidado ficou estável até 275,86 
oC. A segunda perda de massa dos compostos 

anidros ocorreu entre 275 oC a 550 oC, correspondentes a picos endotérmicos de 

298,71 oC. A última perda de massa (21,09%) é identificada por um largo pico 

exotérmico que ocorreu entre 426 oC e 550 oC.  

O aumento na variação das temperaturas (Tr – Ta) ocorreu principalmente 

nos amidos modificados. Segundo Kuakpetoon e Wang (2006), essa variação é 

mais bem visualizada nos amidos oxidados e proporcionais ao aumento da 

concentração do reagente oxidativo.  Devido a isso, se obteve uma maior 

degradação da amilose, ocasionando uma diminuição do número médio do grau 

de polimerização. Segundo Beninca (2008), a fração de amilose de amidos 

modificados é mais propensa à quebra das ligações glicosídicas se comparada 

aos amidos nativos, com isso, quando os amidos são degradados nas análises 

termogravimétricas surge uma maior disponibilidade do ataque do agente 

oxidante na região interna dos grânulos, facilitando a combustão da amostra pela 

penetração do gás oxigênio, utilizada na análise, no interior dos grânulos, o que 

se explica os picos exotérmicos maiores no APOX do que no amido nativo. 

 

5.9.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

De acordo com Noda et al., (1992), os parâmetros To, Tp e Tc são 

influenciados pela estrutura molecular da região cristalina, que corresponde à 

distribuição das cadeias curtas de amilopectina. Os resultados obtidos por APF e 

APOX demonstram bem essa influência, quando se compara ao amido APNM. 

Com exceção do APOX, o amido APF teve uma faixa mais longa de 

temperatura de gelatinização em relação ao amido nativo, no entanto essa maior 

faixa não foi estatisticamente significativa (Tabela 14). Essa elevação 

provavelmente ocorreu devido ao complexo amilopectina que reforça a sua 

estrutura granular ser maior no APF. Esse mesmo comportamento foi encontrado 

por Murphy (2000), só que usando amido de milho nativo e modificado. Além 

disso, Beninca (2008) percebeu em seus trabalhos que o tamanho dos grânulos 

também interfere na temperatura de gelatinização (To e Tp), possuindo uma 
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relação inversamente proporcional e como os grânulos do amido APF são 

menores que o nativo seria uma das justificativas do fato deste amido apresentar 

maiores temperaturas de gelatinização em relação ao APNM. O fato do amido 

fosforilado de palma forrageira possuir uma faixa de temperatura de pico maior 

que o amido nativo e este não ser significativo pode ser explicado com base nos 

dados da Tabela 10 em que se observa que o tamanho dos grãos entre essas 

amostras não apresentou diferença estatística, uma vez que, o tamanho dos 

grânulos possui um fator decisivo na temperatura de gelatinização (BENINCA, 

2008).  

 

Tabela 14 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC) para os amidos estudados 
 

AMIDO 
Temperatura 

inicial (To) – on 
set (oC) 

Temperatura 
de pico (Tp) 

(oC) 

Temperatura 
final (Tf) 

(oC) 
ΔH (J/g) 

APNM 75,35± 0,60a 78,16 ± 0,47a 83,29 ± 0,82a 8,80± 0,15a 

APF 76,00± 0,49a 79,10± 0,50a 84,72± 0,92a 7,60± 0,09bd 

APOX 69,00± 0,82b 82,10± 0,77b 87,2± 1,08b 13,2± 0,46c 

APL 75,80± 0,63ab 77,70± 0,56ab 81,90± 0,79ab 7,95± 0,17d 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 2). As médias seguidas de letras 
iguais nas colunas, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

Beninca (2008) buscou diversas referências de autores a fim de elucidar o 

que ocorre durante o aquecimento das dispersões de amidos nativo e modificados 

mediante a cristalinidade. A autora evidenciou que a amilose tem um papel 

fundamental na cristalinidade dos grânulos de amido. A alta temperatura de 

transição do APNM foi resultado do alto grau de cristalinidade desses amidos já 

que eles apresentam uma maior estabilidade estrutural aos grânulos, e, portanto, 

maior resistência à gelatinização. Ou seja, a presença de amilose apresenta uma 

relação inversa ao ponto de fusão das regiões cristalinas e a energia para iniciar a 

gelatinização, pois as longas cadeias de amilose requerem uma maior 

temperatura para dissociar completamente do que aquela requerida para cadeias 

mais curtas das duplas hélices. Essa correlação indicou que o amido com alto 

conteúdo de amilose tem maior região amorfa e perde região de cristalinidade a 
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menor temperatura de gelatinização. Essa afirmação está em conformidade com 

o trabalho de Singh et al., (2003). 

A temperatura To, Tp e Tf  aumentaram no amido fosforilado quando 

comparados ao nativo devido à diminuição de amilose das cadeias da molécula 

durante a modificação. O aumento da temperatura de gelatinização dos amidos 

modificados, em especial, o APF é atribuído à hidrolise da lamela amorfa que 

condiz com a amilose, que desestabiliza a lamela cristalina (amilose) aumentando 

a hidratação e o inchamento dos cristais conseqüentemente quando há a 

degradação da lamela amorfa  as temperaturas relacionadas a gelatinização são 

deslocadas para temperaturas mais altas. Já no amido APOX a temperatura de Tp 

aumenta devido à degradação das lamelas cristalinas, ocasionado pelo processo 

oxidativo, o que condiz com os resultados obtidos no nosso estudo. 

 Comparando o amido nativo com o amido fosforilado se evidenciou que a 

entalpia de gelatinização (ΔHgel) diminuiu de forma significativa após modificações 

ocasionadas pela cisão das ligações glicosídicas durante os processos de 

modificação química com o TPS (p<0,005). Esse fato condiz com Filipini et al., 

(2016), em que trabalhando com amido de arroz nativo e fosforilado com TPS 

diminuiu em cerca de 7% a entalpia de gelatinização de suas amostras. O mesmo 

autor ainda relata em seu artigo que essa diminuição de ΔHgel  já era de se 

esperar, pois se havia encontrado comportamentos semelhantes quando 

comparado com as propriedades térmicas em amidos de distintas fontes 

botânicas. 

No amido oxidado (APOX), as propriedades térmicas aumentaram devido a 

degradação dos grânulos de amido, fazendo com que a quantidade de cristais 

não seja suficiente para afetar a oxidação cristalina, proposta por Wang e Wang 

(2003). Além disso, há a introdução de grupos carboxílicos nas moléculas de 

amido oxidado (APOX) que estabilizam a estrutura e então mais energia é 

necessária para iniciar a gelatinização. Esses resultados condizem com os 

resultados encontrados por Lawal et al., (2005) que apesar de se utilizar de outras 

fontes botânicas de amido, apresentou o mesmo comportamento do nosso 

estudo. 

Estudos de Lewen et al., (2003) encontraram que a concentração de amido 

não interfere significativamente nos resultados de entalpia e nos parâmetros de 

temperatura associados com a endoterma de gelatinização medidos por meio da 
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DSC, sendo a gelatinização do amido resultante em uma única endoterma. 

Beninca (2008) já relata que as características dos grânulos são fundamentais 

nos resultados mesmo sendo da mesma fonte botânica, ou seja, a autora 

encontrou que grânulos menores apresentam maiores temperaturas de 

gelatinização que grânulos grandes. O que justifica os resultados encontrados 

para APF e APOX já que a arquitetura do grânulo do amido APOX foi alterada 

sendo encontradas formas irregulares dos grânulos de amido o que gera uma 

baixa To e uma faixa de gelatinização mais amplas. A autora em questão e 

Yonemoto (2006) também mencionam o conteúdo de fósforo como sendo um 

fator a mais de alteração nas curvas de DSC. 

 
 
5.10 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 
 

Os grânulos de amido são parcialmente cristalinos, devido organização das 

moléculas de amilopectina nos grânulos. Padrões específicos foram estabelecidos 

para os grânulos de amido desse estudo. 

O amido APNM apresentou um padrão de Raios-X tipo C, com principais 

picos em 15o, 17º, 18º e pico duplo em 22o e 23o, conforme se observa no Gráfico 

03 A. A fosforização não afetou significativamente a estrutura cristalina do grânulo 

que conservou o padrão tipo C do amido não modificado, porém observou-se um 

aumento na intensidade dos picos. Oliveira (2012) observou o mesmo 

comportamento ao compararem os difratogramas de Raios-X do amido nativo e 

do fosforilado de Lírio-do-brejo (Hedychium coronarium). 

Observa-se que quanto maior o número de cristais em um plano de uma 

estrutura, mais estreitos, intensos e finos serão os picos na difração de Raios-X 

(NETO, 2003). Nos difratogramas obtidos verifica-se que o amido nativo (APNM) 

gerou picos mais largos e menores, se comparado às amostras modificadas (com 

exceção do APOX), o que infere que o grau de cristalinidade aumentou à medida 

que foram inseridos grupamentos fosfato na cadeia de amido (APF) (Gráfico 03 

B). 

O fato de o APF ocasionar uma diminuição no conteúdo de amilose nos 

grânulos se mostra ser um fator do pico 2ө igual a 15º ficar progressivamente 

menos largo, enquanto que o dubleto a 2ө igual a 17º  tender a um singleto mais 

atenuado (Grafico 03 B). Além disso, os resultados demonstram o mesmo padrão 
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de cristalinidade de amido do trabalho de Rechsteiner (2009) em que se utilizando 

de mandioca obteve quatro picos principais em torno dos ângulos de difração de 

15º, 17º, 18º e 23º caracterizando um padrão tipo C para esse vegetal. 

 

Gráfico 03 - Difratograma de Raios-X dos amidos APNM (A) e APF (B) 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os grânulos de amido, devido à sua cristalinidade, revelaram na análise de 

difração em Raios-X características de variedades de legumes, o que condiz com 

Singh et al., (2007), em que afirmam que o padrão tipo C corresponde a uma 

forma polimórfica, podendo ser considerada como uma mistura dos tipos A e B, 

sendo encontrado em variedades com alto teor de amilose e amidos 

retrogradados de alguns tubérculos tropicais e leguminosas. Lopez-Rubio et al., 

(2008), compartilham o mesmo pensamento ao afirmar que o padrão tipo C é 

dividido em CA (é padrão do tipo C que está mais próximo de A) e CB (é o padrão 

de tipo C que está mais próximo de B), onde enfatiza que estes são encontradas 

principalmente em legumes e alguns tubérculos tropicais. Além disso, Jayakody 

(2001) demonstra graficamente o que se espera de padrões tipo C de amidos 

(Figura 21). 
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Figura 21 - Demonstração do padrão de cristalinidade dos grânulos de amido tipo 

C 

 

 

Baseado em Jayakody (2001) fica evidente que as amostras APNM, APL, 

APOX e APF podem ser classificadas como padrão tipo C. Diferentemente dos 

resultados obtidos, os espectros do tipo A apresentam maiores picos de 

intensidade de refração para ângulos a 2σÅ a 15°, 17°, 18° e 23° sendo 

evidenciados em amidos de cereais. Já o tipo B apresenta maiores picos de 

intensidade de refração para os ângulos a 2σÅ 5,6°, 15°,  17°, 22° e 23° sendo 

mais comum nos amidos de frutas (SOARES, 2003). 

De acordo com o Gráfico 4 se observa que o amido APOX após a 

extração com periodato de sódio, fez com que a intensidade dos picos 

característicos do tipo C fosse reduzida drasticamente ao ponto de alguns picos 

não serem mais observados o que era de se esperar, pois ao se observar o 

APOX nas microscopias, o mesmo apresentou grânulos deformados e com 

fissuras. 

Gráfico 04 - Difratograma de Raios-X dos amidos APOX 

 

Fonte: Autor, 2017 

Fonte: Adaptado de Jayakody, 2001 
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 Segundo trabalhos de Yu e Christie (2010) os mesmos encontraram 

resultados semelhantes, o que atribuía descristianização dos grânulos de amido 

oxidado, devido às fortes condições reacionais da oxidação. Esse comportamento 

também foi observado por outros autores. Wongsagon et al., (2005) observaram 

que a cristalinidade dos amidos de tapioca oxidados diminuiu de 52% para 

aproximadamente 43% com o aumento da concentração de periodato de sódio 

para 0,3 N, enquanto outros autores observaram total perda de cristalinidade em 

amostras com grau de oxidação por volta de 90% (SILVA, 2010). 

Segundo Dias (2001), em níveis de oxidação de 20%, a cristalinidade do 

amido é ligeiramente afetada; acima disso já se observa a diminuição da 

cristalinidade, tornando o amido totalmente amorfo acima de 80% de oxidação, 

como foi o caso de Silva (2010) em que se utilizou de amido de inhame com 

periodato de sódio. 

 

Gráfico 05 - Difratograma de Raios-X dos amidos APL 
 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os autores Jane e Wonge (2001), Waliszewski et al., (2003) encontraram 

padrão de difração do tipo C e estudos cromatográficos indicaram que a fração de 

amilopectina se apresentava altamente agrupada e ramificada. Além do mais, um 

estudo conduzido por Teixeira et al., (1998) averiguaram que os grânulos de 
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amido que apresentaram padrão tipo B e C tenderam a ser mais resistentes a 

amilases pancreáticas.  

Um levantamento feito por Zhang e Whistler (2002), mostrou que o amido, 

seja ele de qualquer fonte botânica, é passível de se encontrar os três tipos de 

padrão de difração (A, B e C) tudo isso dependerá da variedade, origem e 

condições de crescimento (ambientais) e ainda do tipo de processo que envolveu 

a extração do amido. Para este trabalho se observa que o processo de liofilização 

não modificou o padrão de cristalinidade do amido de palma forrageira, mas 

intensificou os picos diferentemente do trabalho de Izidoro (2011), que verificou 

que a mudança de processo de extração do amido foi capaz de modificar o 

padrão do amido estudado (Gráfico 05), ou seja, na obtenção de amido de 

banana verde seca em Spray dryer a pesquisadora obteve um padrão tipo C, 

enquanto que no processo seco em estufa, o padrão foi tipo B para o mesmo 

amido. 

Já os autores Jane et al., (1997) e Waliszewski, et al., (2003) encontraram 

padrão de difração do tipo C para o amido de banana verde e estudos 

cromatográficos indicaram que a fração de amilose se apresentava altamente 

agrupada e ramificada. 

Enfim, os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que a 

fosforilação com TPS e a liofilização provocaram intensificação dos picos no 

padrão tipo C. Enquanto a oxidação dos amidos tornou esse polissacarídeo mais 

amorfo em relação ao APNM. 

 

5.11 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 
 

O amido foi caracterizado por meio de espectroscopia na região do 

infravermelho, em que é possível observar as principais bandas características 

deste polissacarídeo (XU et al., 2015). O espectro de infravermelho das amostras 

dos amidos de palma nativo (APNM) é mostrado no Gráfico 06A e 6B. 
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Gráfico 06 - Espectro de infravermelho do amido APNM (A) e APF (B) 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 
Na região entre 1200 cm-1 e 1500 cm-1 se evidencia que o amido oxidado 

apresenta diferenças bastante marcantes ao se comparar com o amido nativo 

(APNM) e fosforilado (Gráficos 06 A e B). As bandas tiveram suas intensidades 

reduzidas.  

O amido oxidado apresentou diferenças quando comparado ao nativo e 

fosforilado. Na região entre 1200 cm-1 e 1500 cm-1, as bandas tiveram suas 

intensidades reduzidas. Silva (2010) afirmou que devido a estrutura complexa do 

A 

B 
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amido dialdeido, este poderia gerar outras prováveis estruturas, onde o grupo 

aldeído no C2 estaria hidratado, enquanto o do C3 estaria livre. 

Os amidos estudados neste trabalho apresentaram diferentes teores de 

amilose, mas mesmo assim apresentaram as mesmas bandas características, 

observadas em: 3450 cm-1, referente a deformação OH, em 2927 cm-1, 

correspondente ao estiramento da ligação C-H, em 1649 cm-1 relativo a 

deformação angular do grupo O-H da água. As bandas em 765 cm-1 e 1120 cm-1 

correspondem a deformação da ligação C-O. 

Evidencia-se que as bandas em 1150 cm-1 corresponde ao estiramento 

simétrico da ligação C-O-C e a banda intensa em 1080 cm-1 é associada a 

vibração da ligação C-O, que reduziram bastante de intensidade, o mesmo que 

ocorreu no trabalho de Vasconcelos et al. (2006). O desaparecimento da banda 

em 1047 cm-1 ao mesmo tempo em que a banda em 1022 cm-1 tornou-se mais 

definida, indicou um comportamento de material amorfo já que as deformações C-

OH observadas nessas bandas são atribuídas a amostras cristalinas (1047 cm-1) 

e amorfas (1022 cm-1) (LIU et al., 2002). Sevenou et al., (2002) após avaliar 

amidos com diferentes graus de amilose por FTIR-ATR sugeriram que a banda 

em 1022 cm-1 estaria relacionada com um menor grau de organização nas regiões 

externas dos grânulos de amido, o que caracteriza um material amorfo. 

Neste trabalho, também foi utilizado o amido oxidado obtido pelo processo 

de oxidação com periodato de sódio. Foi possível observar no Gráfico 07 com 

nitidez a banda característica da carbonila em 1732 cm-1, assim, o FT-IR 

demonstra qualitativamente que o processo de oxidação do amido foi efetivo, uma 

vez que para amidos oxidados esta respectiva banda é observada (HOFFMAN et 

al., 2007). Esta banda corresponde a vibração C=O de grupos aldeídos gerados 

pela oxidação com ácido periódico com a abertura do anel das unidades de 

glicose. O FT-IR foi utilizado para caracterizar qualitativamente se o processo de 

oxidação do amido foi efetivo. Esta banda corresponde a vibração C=O de grupos 

aldeídicos gerados pela oxidação com ácido periódico com a abertura do anel das 

unidades de glicose. Além disso, a vibração da ligação C-C e C-H em C-CHO e 

em –CHO foi observada pela presença de uma banda em 1323 cm-1 e uma outra 

banda em 775 cm-1, como também descrito por Xu et al., (2015).  
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Gráfico 07 - Espectros de infravermelho do amido APOX 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Em relação, ainda sobre o amido fosforilado, o mesmo acabou não 

apresentando diferenças em relação ao amido não modificado, não sendo nitida a 

presença das bandas correspondentes ao estiramento de fosfato orgânico (P=O) 

em 1180-1228 e 889 cm-1 (HEINZE et al., 2003), que podem estar encobertas 

pelas bandas correspondentes ao amido, em decorrência do baixo grau de 

substituição. Xie e Shao (2009) ao compararem o amido nativo com o fosforilado, 

afirmaram que as bandas em 1170, 1084 e 925 cm-1 foram atribuídas a P=O, C–

O–P eO–P–O dos grupos fosfatos, respectivamente.  

Com os resultados encontrados para os quatro tipos de amidos estudados 

foi possível construir a Tabela 15 com as principais bandas atribuídas ao amido, 

os quais se assemelham aos resultados obtidos por Serrero et al., (2010). 

 

Tabela 15 - Atribuição das bandas características do amido 
 

Número de onda (cm-1) Atribuição ao amido 

3700-3100 Deformação axial O-H 

2880-2930 Deformação axial C-H 

1732 
Banda característica da carbonila por 

processos oxidativos 

1640 Ligação O-H da água 

1455 Deformação CH2 

1420-1320 
Deformação axial e fora do 

plano C-H 

1240 Deformação axial O-H 

1190-960 Alongamento C-O 

Fonte: Autor, 2017 
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Segundo Silva (2010), o surgimento dessas bandas foi considerado 

evidências da fosforilação. Passauer et al., (2006) justificaram a não detecção da 

vibração correspondente ao estiramento P-O-C por causa dos sinais dominantes 

do amido. Li et al., (2009) justificaram a não detecção das bandas de P=O e P–O–

C por FT-IR em decorrência de um baixo intercruzamento das micropartículas de 

amido reticuladas com trimetafosfato trisódico (TSTP). Os trabalhos de Murúa-

Pagola et al., (2009) não detectaram as bandas referentes ao grupo fosfato em 

filmes de amido de milho ceroso modificado com tripolifosfato de sódio, onde eles 

usaram o mesmo argumento de Lewis e Mcelhaney (1996), que justificaram esse 

comportamento, como uma provável conseqüência de uma forte dependência de 

hidratação na vibração de estiramento do grupo PO-22. 

 

5.12 QUANTIDADE DE CARBOXILA NOS AMIDOS NATIVO E MODIFICADOS 
 
 

Durante a reação de oxidação, que causa despolimerização resultando 

em menor viscosidade, os grupos hidroxila das moléculas de amido são 

primeiramente oxidados a grupos carbonila e então a grupos carboxila, os quais 

retardam a retrogradação. Portanto, o número de grupos carboxila e carbonila no 

amido oxidado indicam a extensão da oxidação, a qual ocorre primeiramente nos 

grupos hidroxila das posições C-2, C-3 e C-6 (WANG e WANG, 2003). No amido 

APOX os resultados encontrados mostram que o conteúdo de carboxila aumentou 

com a oxidação do amido, o que se comprova quando comparado com o 

resultado encontrado no APNM, provavelmente devido ao periodato atuar como 

redutor dos grupos carboxilas (Tabela 16). Este resultado está de acordo com 

Kuakpetoon e Wang (2006), que ao oxidarem amido de milho com 5% de NaClO 

obtiveram amido modificado com 0,56% de carboxila. Com isso, o teor de grupos 

carboxílicos está condicionado ao agente oxidante e as condições de reação 

utilizadas.  
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Tabela 16 - Quantidade de carboxila nos amidos APNM, APF, APL e APOX 
 

       Amostra   
 

% COOH 

APNM 0,013 ± 0,01a 

APF 0,022 ± 0,01b 

APL 0,015 ± 0,01a 

APOX   0,027 ± 0,01c 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 
 

A oxidação com periodato de sódio é geralmente realizada em condições 

alcalinas favorecendo a produção de grupos carboxílicos, mas segundo Zhang et 

al., (2007) outros agentes oxidantes como o peróxido de hidrogênio, ozônio e 

permanganato de potássio favorecem a oxidação dos grupos hidroxilas para 

aldeído e cetonas. Segundo Dias (2007), o conteúdo de carboxila expressa o total 

de oxidação sofrida pelos grânulos de amido e de acordo com Almeida (2012) 

elevados percentuais podem relacionar-se à severidade do processo oxidativo 

empregado na modificação.  

 

5.13 QUANTIDADE DE CARBONILA NOS AMIDOS NATIVOS E MODIFICADOS 
 

Os resultados do amido APOX mostraram 0,027 g.100 g-1 de carboxila e 

0,055 g.100 g-1 de carbonila (Tabela 17). Embora não existam dados na literatura 

com esses teores para este amido, ao fazermos um comparativo com outros 

amidos como o de pinhão oxidado, o valor encontrado apresenta percentuais 

inferiores ao de carboxila, onde Conto et al. (2011) encontraram 0,08 g.100 g-1 de 

carboxila e 0,097 g.100 g-1 de carbonila. Diferentemente os autores Lawal e 

Adebowale (2005) estudando o amido de semente de jaca oxidado, encontraram 

o percentual de 0,21 g.100 g-1 de carbonila para este tipo de amido. O autor 

Takizawa et al. (2004) relata em seu trabalho a influencia dessa parâmetro em 

outras características no amido  mostrando que o aumento da carboxila causa 

uma elevação no poder redutor se comparadas aos respectivos amidos nativos, 

devido a exposição de um maior número de terminais redutores, além de haver 

uma redução do peso molecular. Neste último caso, essa afirmação pode ser 

comprovada nos resultados expressos na Tabela 11 do item 5.8, onde o APOX 
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apresentou a menor massa molecular entre os quatro amidos  (3,76 x 105 g.mol-1) 

e ainda podemos concluir que o APOX em relação a outros amidos oxidados 

possui um menor número de terminais redutores. 

Segundo Würzburg (1986), durante a reação os grupos hidroxilas nas 

moléculas de amido, são oxidados a grupos carbonilas e depois a carboxilas, o 

que demonstra a eficácia da modificação do amido, ou seja, o alto teor de 

carboxilas para amidos modificados pode estar relacionado diretamente com a 

fragmentação molecular, devido ao tratamento oxidativo. 

Os autores Mendes et al., (2012) determinaram os teores de carbonilas e 

carboxilas em amido oxidado de caroço de manga encontrando valores de 0,05% 

e 0,09%, respectivamente. Matsuguma et al., (2009) observou que o amido da 

espécie mandioquinha-salsa variou de 0,29% a 0,34% de carboxila. 

Pode-se verificar que os resultados obtidos de outras fontes de amido 

oxidadas são muito variáveis, provavelmente porque o tipo e a quantidade desses 

grupos funcionais formados nas moléculas de amido durante a oxidação 

dependerá do tempo de reação, da temperatura e do pH empregados 

(SANGSEETHONG et al., 2009). Elevados percentuais de grupos carboxílicos e 

carbonílicos podem ser devidos à severidade do processo oxidativo empregado 

na modificação. Segundo Taggart (2004), os valores de radicais carboxílicos em 

amidos oxidados comerciais estão na faixa de 0,01% a 0,04%, enquanto, para os 

radicais carbonílicos, os valores encontram-se entre 0,005% e 0,01%. Sendo 

assim, os resultados obtidos neste estudo para amido oxidado de palma 

forrageira denotam tratamento com certo grau de severidade, quando 

comparados com outras pesquisas. 
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Tabela 17 - Conteúdo de carboxila (%COOH) e carbonila (%COH) dos amidos 

modificados de palma forrageira 

Amido 

Grupos (g.100 g-1) 
Somatório (%) 

(carbonila+carboxila) 
% COOH % COH 

APNM 0,013 ± 0,01a 0,00 ± 0,00a 0,013 ± 0,001a 

APF  0,022 ± 0,01b 0,015 ± 0,01b 0,037 ± 0,009b 

APL 0,015 ± 0,01a 0,00 ± 0,00a 0,015 ± 0,001a 

APOX 0,027 ± 0,01c 0,055 ± 0,01c  0,082 ± 0,011c 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais nas colunas, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 
 

Sangseethong et al., (2009) oxidaram amido de mandioca em condições 

alcalinas e observaram uma maior formação de grupos carboxílicos do que 

carbonílicos, exatamento o oposto foi obtido no trabalho, demonstrando que o tipo 

de grupos funcionais formados nas moléculas de amido durante a oxidação 

depende das condições de reação. Neste estudo a reação de oxidação ocorreu 

em condições de pH ácido, que segundo Wurzburg (1986), desfavorece a 

formação de grupos carboxílicos.  

Sangseethong et al., (2009) ressalvam que o tipo e a quantidade de grupos 

funcionais formados nas moléculas de amido durante a oxidação dependerá do 

tempo de reação da temperatura e também do pH empregado. Os autores 

compartilham as mesmas conclusões de Wurzburg (1986) ao relatarem que a 

oxidação de amido em condições alcalinas favorece a formação de grupos 

carboxila enquanto meios ácidos favorecem a formação de grupos carbonila. É 

possível averiguar bem este fato ao observar o trabalho de Strioto (2013) em que 

a proporção dos grupos carboxilas e carbonilas no amido de mandioca oxidado 

com peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio se invertem ao mudar as 

condições reacionais de pH básico à ácido. 
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5.14 ANÁLISE ELEMENTAR DOS AMIDOS NATIVO E MODIFICADOS 
 

Com o intuito de observar se realmente houve alteração da composição 

química do amido frente às modificações conferidas, foram realizadas medidas de 

análise elementar. Por meio dessa técnica foram quantificados os teores de 

carbono, oxigênio e hidrogênio nas amostras de amido nativo, fosforilado, e 

oxidado. Os resultados dessas análises estão expressos na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Teores de C,H e O dos amidos APNM, AF e AOX 

Amostra APNM APF 
APOX 

 Teórico Obtido Obtido Obtido 

C (%) 44,40 36,37± 0,03a 37,15± 0,05a 37,89± 0,06a 

H (%) 6,20 6,25± 0,02a 6,44± 0,02b 6,37± 0,02c 

O (%) 49,40 52,1± 0,01a 52,60± 0,04b 52,40± 0,06c 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais na mesma linha, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 
 

A Tabela 18 revela que as porcentagens de C, H e O. Os resultados 

mostraram diferenças significativas na porcentagem de hidrogênio e de oxigênio a 

quantidade de hidrogênio presente no tratamento nos indicam que realmente 

ocorreu quebra de ligações durante o processo de modificação deste amido. 

Estatisticamente não houve diferença na porcentagem de carbono entre os 

amidos nativos, fosfatado e oxidado (p≤0,05), algo esperado que ocorresse 

devido os processos de modificação de fosfatação e oxidação do amido não 

liberar carbonos durante a reação de modificação, onde houve a incorporação do 

fósforo e a modificação oriunda da oxidação com periodato de sódio ocorre nos 

átomos de hidrogênio e de oxigênio  (Figura 11 e 12). 

O valor teórico foi calculado baseando-se na estrutura do monômero da 

amilose (C6H10O5)n apresentada na Tabela 18. E apesar das porcentagens serem 

pouco distintas do valor teórico calculado para os amidos, essas diferenças são 

decorrentes de impurezas.  
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5.15 SINÉRESE DOS AMIDOS NATIVO E MODIFICADOS 
 

A sinérese, perda de água no resfriamento e estocagem, constitui outro 

problema das pastas formuladas à base de amido unicamente. Afinal, as pastas 

de amido formadas não são estáveis e sofrem transformações estruturais por 

resfriamento e armazenamento. Assim, amidos modificados e os sistemas de 

amido-hidrocolóides estão sendo freqüentemente utilizados para alterar e 

controlar textura de alguns produtos e para controlar a cinética da formação de 

géis de amido nativo (KULICKE et al., 1996). 

Na Tabela 19 a perda de água, ou sinérese, do gel de amido da palma 

forrageira nativo e modificados com o tempo de estocagem, apresentaram valores 

entre 18,2% e 27,4% após 5 dias de análise. O tratamento de fosforilação 

apresentou maior estabilidade, indicando maior resistência à retrogradação. Isso 

ocorreu devido à presença de grupos fosfato carregados negativamente que se 

repelem mutuamente, limitando a reorganização da amilopectina, o que permite a 

formação de um gel forte (SINGH et al., 2003).  

 

Figura 22 - Sinérese observada nas amostras de amido 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Ratnayake et al., (2006) estudando o amido de lentilha encontraram 

valores bem próximos aos encontrados no presente trabalho, sendo uma taxa 

relativamente alta, que está associada à elevada reassociação molecular durante 

o resfriamento e estocagem, fazendo com que as moléculas de água sejam 

liberadas em maior quantidade, mas Limberger et al., (2007) encontraram para o 

amido nativo e modificado de arroz valores bem menores, respectivamente, 12 e 

2%. 

Para o amido oxidado se deve levar em conta que a amilose contribui no 

comportamento reológico e sinérese, que é uma conseqüência atribuível à 

retrogradação. Além disso, a amilose está associada com as alterações em curto 

prazo e o enrijecimento da pasta está correlacionado com a quantidade de 

amilose lixiviada do grânulo. Já a amilopectina é responsável pelo aumento, em 

longo prazo, na rigidez das pastas (NAVARRO, 1996). Portanto, quanto maior a 

quantidade de cadeias longas da amilopectina, maior será a dureza do gel (LIN, 

2002). Baseado nisso, se verifica que o processo oxidativo realizado neste 

trabalho modificou significamente os grânulos de amido e, consequentemente, o 

aumento da sinérese neste amido, ou seja, à despolimerização promovida pela 

modificação oxidativa causou maiores valores de liberação de água. 

 

Tabela 19 - Valores de turbidez e sinérese dos amidos de palma forrageira no 

quinto dia de estocagem 

 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 

 

O amido fosforilado apresentou diferenças significativas, assim como os 

demais tratamentos, na perda de água por sinérese em relação à amostra nativa 

AMIDO Sinérese               Turbidez 

APNM 22,00 ± 0,3a 73,70% ± 0,21a 

APF 18,20± 0,3b 66,70% ± 0,22b 

APL 19,60± 0,1c 74,27% ± 0,20c 

APOX  27,40± 0,2d 74,59% ± 0,2d 
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o APF diminuiu em cerca de 17% nesse parâmetro (Gráfico 08). O conteúdo de 

amilose e outros fatores como o grau de polimerização de amilose, o grau de 

associação entre os componentes do amido, a presença de materiais 

intermediários e o tamanho e forma dos grânulos de amido, também podem 

desempenhar papeis importantes na retrogradação durante o armazenamento 

sob refrigeração (SINGH et al., 2007). O resultado do APL comprova esse fato, 

pois com a maximização de alguns componentes como amilose, fibras e lipidios 

provavelmente proporcionaram esses resultados de sinérese e turbidez 

significativamente diferentes em relação ao APNM (p<0,05%) o que indica que 

provavelmente esses componentes foram os responsáveis por essa alteração, 

pois o APL não foi submetido a modificação apenas a um processo de secagem 

diferente do APNM.  

 

Gráfico 08 - Comportamento da sinérese e da turbidez dos amidos 

APNM, APOX, APL e APF 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Limberger et al., (2007) usando amido de arroz evidenciaram que no caso 

do amido fosforilado a diminuição da sinérese frente ao amido nativo pode ser 

explicado pela incorporação de fosfato no respectivo amido sendo responsável 

pela perda de água por sinérese, já que evita um contato entre as moléculas de 
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amilose que se solubilizam durante o aquecimento e saem do interior do grânulo, 

impedindo a formação de microcristais. A redução da sinérese nos amidos 

modificados por meio da fosfatação também pode ser explicada pela repulsão 

entre os grupos de ésteres de fosfato, que impede a ligação das moléculas de 

hidrogênio do amido (WANG; WHITE, 1994). A sinérese foi significativamente 

influenciada pela modificação, algo que Rechsteiner (2009) concorda, pois apesar 

de usar outra fonte botânica (amido de mandioca e batata-doce) em seus estudos 

observou uma redução da sinérese com a fosfatação desses amidos, onde 

associa esse fato a incorporação de fosfato no amido. 

Em relação à turbidez, a pasta apresentou no final da análise um aumento 

(Gráfico 08) diante das condições de resfriamento (6 ± 2 ºC), valor este 

semelhante ao encontrado por Craig et al., (2005) para o gel do amido de 

mandioca (67%), tendo em vista que o APNM foi de 73,70%. 

Segundo Aplevicz (2006), as pastas produzidas a partir de amido de 

raízes, legumes e tubérculos geralmente permanecem mais claras que as de 

amido de cereais, e ao resfriarem apresentam certo aumento na viscosidade, e, 

além disso, não formam geis opacos. 

Singh et al., (2007) relatam os fatores que contribuem para uma maior 

claridade na pasta, os quais seriam a repulsão entre os grupos fosfatos 

carregados negativamente e unidos à fração da amilopectina do amido, e a 

capacidade de absorção de água pelo grânulo de amido. Torre-Gutierrez et al., 

(2008) mostram que quanto maior a absorção de água maior a claridade da pasta. 

Com as afirmações destes autores se justifica a menor média da turbidez 

observada na pasta do amido fosforilado em relação aos demais, pois além da 

incorporação de grupos fosfato neste amido, o mesmo apresentou alta 

capacidade de absorção de água (120,78%). 

Além disso, segundo Oliveira (2009), podemos justificar a relação inversa 

do armazenamento com a diminuição da claridade da pasta com à reassociação 

das cadeias de amilose e amilopectina, as quais permitem o desenvolvimento de 

zonas funcionais que dispersam significativamente a passagem do espectro de 

luz visível. 
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5.16 CLARIDADE DE PASTA 
 

A claridade de pasta dos amidos de palma forrageira foi calculada em 

percentual de turbidez (T%) e estão indicados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Comparação de médias para a turbidez (%) do amido de palma 
forrageira com e sem modificações 

 

Amostra 

TURBIDEZ (%) 

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (h) 

24h 48h 72h 120h 

APNM 45,29 ± 0,21
a
 54,99 ± 0,32

 a
 61,67 ± 0,15

a
 73,70 ± 0,11

a
 

APF 43,02± 0,21
b 49,26± 0,31

b
 

55,49± 0,15
b
 66,70 ± 0,11

b
 

APL 56,20± 0,22
c
 

50,74± 0,31
c
 

60,77± 0,15
c
 71,00± 0,10

c
 

APOX  43,80 ± 0,13
d
 

59,30± 0,34
b
 

69,85± 0,15
d
 74,60± 0,12

d
 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As médias seguidas de letras 
iguais nas linhas, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Fonte: Autor, 2017 
 

O percentual de turbidez dos géis de amido de palma forrageira foi de 

42,10% e aumentou acentuadamente conforme o tempo de armazenamento na 

temperatura de 6 °C. Esse aumento da turbidez dos géis com o tempo de 

estocagem, também foi verificado por Oliveira et al., (2012) e Singh et al., (2004) 

estudando amido de grão-de-bico.  

Segundo os autores, esse aumento pode estar relacionado com o rearranjo 

das moléculas de amilose, o que provoca maior absorção da luz. Hoover et al., 

(1996) reportaram que o grau de transmitância é diretamente afetado pela 

capacidade de absorção de água (CLAF). O estudo conduzido por La Torre-

Gutiérrez (2008) mostrou que o amido de banana verde tem menor CLAF que o 

amido de milho e, conseqüentemente, menor claridade. Sendo assim, se observa 

que os resultados obtidos estão condizentes com esses autores. 
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Os valores encontrados são considerados valores baixos de turbidez, 

indicando que o gel de amido de palma forrageira pode ser aplicado em produtos 

que requereram transparência (Figura 23). 

 
Figura 23 - Claridade observada nas amostras de amidos estudados 

de palma forrageira 
 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os resultados condizem com o estudo realizado por Wattanchant et al., 

(2003), onde o autor se apresentou menor turbidez para o amido nativo de 

banana fosfatados (1,8%), sendo essa maior claridade de pasta devido a 

modificação química, todos analisando após 24 horas. Segundo Craig et al., 

(2005), as mudanças na estrutura granular e molecular do amido com os 

tratamentos químicos facilitaram a penetração e absorção da água nos grânulos, 

o que tende a um maior entumescimento, resultando em maior transmitância da 

luz. 
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A boa clarificação do amido fosfatado (APF) deve-se a introdução de 

grupos fosfatos nas cadeias de amido de palma forrageira, o que causa a 

repulsão entre as cadeias e aumenta sua hidratação. Além disso, Cereda (2001), 

acrescenta que a modificação química do amido por fosfatação possibilita não só 

a claridade da pasta, mas o aumento do poder de inchamento e da solubilização 

dos grânulos, redução da temperatura de gelatinização e da viscosidade do gel e 

finaliza afirmando que as pastas de amido fosfatado são estáveis à armazenagem 

e frente aos ciclos de congelamento/descongelamento, possibilitando seu uso em 

produtos congelados ou enlatados. 

 

 

5.17 PODER DE INCHAMENTO (PI) E ÍNDICE DE SOLUBILIZAÇÃO (IS) PARA 
OS AMIDOS NATIVOS 
 
 

Os resultados apresentados na Tabela 21 indicam a forte influência da 

temperatura no poder de inchamento (capacidade de retenção de água) para o 

amido de palma forrageira. Este fato está relacionado à maior vibração das 

moléculas do grânulo de amido sob altas temperaturas, o que causa o 

rompimento das ligações intermoleculares e permite que os sítios de ligação 

liberados possam realizar ligações de pontes de hidrogênio com a molécula de 

água (FENNEMA, 2000). De acordo com Hashim et al. (1992), durante a faixa de 

temperatura de gelatinização, o grânulo de amido tem um limitado inchamento, 

onde somente uma pequena quantidade de carboidratos é solubilizada, mas à 

medida que a temperatura aumenta, acima da faixa de temperatura de 

gelatinização, existe um aumento do poder de inchamento e uma grande 

quantidade de carboidratos é lixiviada a partir do grânulo de amido. Para os 

amidos estudados (APNM, APL, APOX e APF), a influência da temperatura no 

poder de inchamento somente foi observada a partir de 50°C. 

O incremento do poder de inchamento com a temperatura, para espécies 

nativas foi também observado por Waliszewski et al., (2003), para diversas fontes 

de amido nativo. 
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Tabela 21 - Poder de Inchamento dos amidos nativos e modificados de palma 

forrageira em função da temperatura 
 

 Poder de Inchamento (g H2O/g amido base seca) 

Amostra 
Temperatura 

50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 90ºC 

APNM 

2,51 ±  

0,01aA 

3,01 ±  

0,03 aB 

5,26 ±  

0,07aC 

10,63 ±  

0,11aD 

11,87 ±  

0,06aE 

APL 
2,53 ±  

0,02 aA 

3,05 ± 

0,04 aB 

5,57±  

0,08 bC 
11,02±  
0,22bD 

12,07 ± 
 0,07aE 

APOX 
2,27 ±  

0,02bA 

3,65 ±  

0,01bB 

5,99 ±  

0,06cC 

7,19 ±  
0,13cD 

8,78±  
0,09bE 

APF 
2,91±  

0,05cA 

3,46 ±  

0,05cB 

5,65 ± 

0,05bC 
11,61 ±  
0,10dD 

 
12,97 ±  
0,07cE 

 
Índice de solubilidade (%) 

 

APNM 

1,45 ± 

 0,08 aA 

2,41 ±  

0,10 aB 

7,36 ±  

0,10 aC 

11,63 ±  

0,10 aD 

12,07 ±  

0,11 aE 

APL 
1,65 ±  

0,08 bA 

2,55 ±  

0,11 aB 

7,27 ±  

0,12 aC 

11,77 ±  
0,15 aD 

12,19 ± 
 0,17 aE 

APOX 
0,97 ±  

0,08 cA 

2,98 ±  

0,08 bB 

7,79 ±  

0,12 bC 
8,01 ±  
0,20 bC 

9,08 ± 
 0,15 bD 

APF 
1,87 ±  

0,07 dA 

2,85 ± 

 0,15 bB 

7,75 ±  

0,21 bC 

12,11 ± 
 0,13 cD 

13,63 ± 
 0,14 cE 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de letras 
maiúsculas diferentes na mesma linha ou letras minúsculas nas coluna indicam diferenças 
significativas através do teste Tukey (p<0,05).  

Fonte: Autor, 2017 



161 
 

O aumento do poder de inchamento dos amidos fosforilados foi 

significativo, pois estes apresentaram grânulos de amido capazes de absorver 

maior quantidade de água em sua estrutura. O tratamento APNM apresentou 

poder de inchamento e índice de solubilidade mais baixos em relação ao amido 

fosforilado. A redução do poder de inchamento no amido oxidado (APOX) pode 

ser atribuída à desintegração estrutural nos grânulos de amido durante o 

processo de modificação. O rompimento do grânulo pode afetar a capacidade de 

ligação de água, diminuindo a capacidade de inchar, ou seja, as cadeias que 

compõem o amido, principalmente a amilose, são fragmentadas e formam uma 

estrutura desorganizada que com o aumento da temperatura, não consegue reter 

água em seu interior (SANDHU et. al., 2007). Já o aumento do índice de 

solubilidade do APF pode ser atribuído à lixiviação da cadeia de amilose, após o 

tratamento com tripolifosfato de sódio e o tempo de reação. Portanto, a lixiviação 

da amilose na cadeia dos amidos modificados permite os grânulos absorverem 

mais água e inchar mais do que o amido nativo.  

A diferença encontrada nos valores de poder de inchamento entre os 

amidos estudados deve-se basicamente às suas diferentes porcentagens de 

amilose e tamanho de grânulos (MARCON et. al., 2007). No nosso estudo se 

observou que na temperatura de 70 ºC o poder de inchamento dos amidos APL e 

APF não demonstraram diferença estatística demonstrando que não só o 

tamanho influencia nos valores de PI, mas a presença de aglomerados seria outra 

variável que afeta esse parâmetro. Além disso, estudos têm demonstrado que 

variações genéticas, condições climáticas e de solo, idade da cultura e época de 

colheita também afetam as características reológicas, principalmente viscosidade, 

poder de inchamento, retrogradação (FRANCO et al., 2001). 

Para o amido fosforilado e para algumas temperaturas do amido oxidado 

apresentaram um indice de solubilidade maior do que o encontrado para os 

nativos (APNM e APL). Este fato ocorre porque a oxidação do amido ataca 

preferencialmente a região amorfa da molécula de amido, onde a amilose reside, 

preferencialmente (ATICHOKUDOMCHAI et al., 2000), gerando uma significativa 

redução de seu conteúdo no grânulo e a conseqüente solubilização da mesma, 

acarretando em um aumento do IS. Este fato foi potencializado com o incremento 

da temperatura. Ainda, pode-se perceber que o IS do amido de palma forrageira 

foi significativamente maior do que o encontrado para o amido de pinhão no 
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trabalho de Muccillo (2009), demonstrando a maior susceptibilidade da palma 

forrageira, frente ao amido de pinhão, à reação de hidrólise oxidativa. 

 

5.18 PROPRIEDADES DAS PASTAS DOS AMIDOS DE PALMA FORRAGEIRA  

 

A viscosidade de pasta é importante na avaliação da qualidade do amido, 

uma vez que a fluidez pode interferir nos equipamentos a serem utilizados e 

dimensionados em uma linha de produção, até no produto a ser fabricado 

(BELLO-PÉREZ et al., 2006). Na Tabela 22 pode ser analisado o comportamento 

viscoamilográficas com os perfis de formação de pasta dos amidos de palma 

forrageira modificados e nativos. 

 

Tabela 22 - Propriedades de pasta dos amidos 

Amostra 

Viscosidade (RVU) 

 

Temperatura 

de Pasta (°C) 

Viscosidade 

Máxima 

(cP) 

Viscosidade 

Mínima 

(cP) 

Viscosidade 

Final (cP) 

Breakdown 

ou 

Quebra (cP) 

Setback (cP) 

APNM 
78,12 ± 

0,80aA 

4645,0 ± 

32,18aB 

2231,0 ± 

32,21aC 

4034,5 ± 

10,05aD 

2414,0 ± 

2,21aE 

2003,5 ± 

22,2aF 

APF 
79,25 ± 

0,70aA 

4831,0 ± 

42,21bB 

3031,0 ± 

42,21bC 

4321± 

19,05bD 

1700± 

0,00bE 

1990± 

23,03bF 

APOX * 55,0 ± 2,5cA 
17,0 ± 

1,41cB 
37,5 ± 0,7cD 

38,0 ± 

3,91cE 

3,71 ± 

0,71cF 

APL 
78,28 ± 

0,70aA 

4705,0 ± 

16,18dB 

2331,0 ± 

17,81dC 

4104,5 ± 

9,12dD 

2374,0 ± 

33,99dE 

2030,5 ± 

22,86dF 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de letras 
maiúsculas diferentes na mesma linha ou letras minúsculas nas coluna indicam diferenças 
significativas através do teste Tukey (p<0,05).  

Fonte: Autor, 2017 

 

O amido fosforilado (APF) apresentou maior viscosidade máxima em 

relação ao nativo (4731 cP) indicando maior consistência de pasta quente quando 

comparado aos demais amidos. O amido oxidado (APOX) não apresentou pico de 

formação de pasta, o que provavelmente ocorreu devido a despolimerizacao das 

moléculas de amido. De acordo com Veelart et al., (1997), os grupos aldeidos 
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presentes no amido oxidado promovem ligações cruzadas intragranulares que 

são responsáveis pela maior rigidez do grânulo. Dessa forma, para atingir o 

estágio de gelatinização é necessário que se forneça maior energia, o que fez 

com que ocorresse uma diminuição no inchamento dos grânulos e na viscosidade 

aparente do APOX. 

Os amidos fosforilados são derivados aniônicos que produzem dispersões 

com alta viscosidade, alta claridade de pasta e maior estabilidade que o amido 

nativo. De acordo com Lin (2002), quanto maior o GS nos amidos fosforilados, 

maior a viscosidade final em comparação com o nativo. Portanto, o valor 

observado de viscosidade final na Tabela 22 poderia ser ainda maior em relação 

ao APNM.  

 

5.19 COMPARAÇÃO DOS VALORES EXPERIMENTAIS OBTIDOS DA PALMA 

FORRAGEIRA COM OUTROS AMIDOS NA LITERATURA 

 

Com a finalidade de comparar os resultados reológicos e fisico-químicos da 

modificação do amido nativo de palma forrageira com outras fontes botânicas, foi 

realizado, uma busca na literatura, da extração e caracterização de amidos 

nativos e modificados de diversas espécies vegetais, embora para o amido 

liofilizado não foram encontrados dados na literatura referente a essas análises. 

Na Tabela 23 estão o comparativo dos valores de GS em alguns amidos. 

 

Tabela 23 - Comparativo dos valores do grau de substituição do amido nativo de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

da Semente de 

arroz (Oryza 

Sativa) 

Amido extraído 

da fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

Amido extraído da 

semente de 

abacate (Persea 

americana Mill) 

Amido extraído do 

caroço de manga 

(Mangifera indica L.) 

 

APNM 

0,0000 0,0030 0,0070 0,0060 0,0032 

Bartz, (2012) Pereira, (2011) Silva, (2011) Mendes, (2011) 
Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 
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O amido de palma forrageira produzido apresentou GS de 0,0032 se 

assemelhando ao da fruta-de-lobo (Tabela 23) e considerando os demais amidos 

de outras fontes botânicas observamos valores considerados baixos o que é 

esperado, pois o grau de substituição (GS) é usualmente utilizado para verificar o 

número médio de grupos hidroxilas substituídos de amidos modificados em uma 

unidade de glicose da estrutura do amido (RIBEIRO, 2011). 

 

Tabela 24 - Comparativo dos valores de análise térmica do amido nativo de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Termogravimétrica  

Amido extraído da 

semente de trigo 

(Triticum sp.) 

Amido extraído de 

Tubérculos de  

batata (Solanum 

tuberosum) 

Amido extraído do 

Tubérculo Inhame 

(Dioscorea 

esculenta L.) 

Amido extraído do 

fruto partenocárpico 

da banana verde 

(Musa cavendish) 

APNM 

Três perdas de 

massa de 11,56% 

63,92% e 23,69%. 

Três perdas de 

massa de 16,6%, 

58,81% e 22,97% 

Três perdas de 

massa de 

12,67%, 60,23% 

e 21,57% 

Três perdas de 

massa de 13,64% 

76,56% e 9,42%. 

 

Três perdas 

de massa de 

13,84%, 

61,03% e 

23,20% 

SOUZA et al., 

(2015) 

Alberton et al., 

(2014). 
Silva, (2010). Izidoro, (2011) Autor, (2016) 

Calorimetria exploratória diferencial  

Amido extraído da 

semente de arroz 

(Oryza Sativa) 

Amido extraído do 

caule do lírio-do-

brejo (Hedychium 

coronarium) 

Amido extraído do 

fruto da Fruta-pão 

(Artocarpus altilis) 

Amido extraído da 

pseudocereal do 

Amaranto 

(Amaranthus 

cruentus) 

APNM 

Entalpia de 5,97 

J.g
-1

 com 

temperatura de 

59,2°C (T0), 

64,7°C (Tp)  e 

70,1°C (Tf) 

Entalpia de 16,16 

J.g
-1

 com 

temperatura de  

73,1(T0),, 79,2(Tp)  

e 99,9ºC (Tf) 

Entalpia de 95,17 

J.g
-1

 com 

temperatura de 

geleificação de  

47,58ºC 

Entalpia de 13,40 

J.g
-1

 com 

temperatura de  

67,7 (T0), 72,6 (Tp)  

e 78,1 ºC (Tf) 

Entalpia de 

8,80 J.g
-1

 

com 

temperatura 

de  75,35 

(T0),, 78,16 

(Tp)   e 83,29 

ºC (Tf) 

Filipini, (2016) 
Ascheri et al., 

(2010) 
Siqueira, (2011) Pérez et al., (1998) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 
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A Tabela 24 mostra os valores obtidos para o APNM na análise térmica, e 

pode-se observar que ocorreram três perdas de massa em que os valores de 

desidratação das amostras (primeira perda de massa) mostram valores das 

curvas termogravimetricas semelhantes com valores condizentes com outros 

autores e fontes botânicas.  A segunda e a terceira perda de massa, apresenta 

um perfil semelhante com os outros amidos, sendo perdas associadas a oxidação 

e decomposição da matéria orgânica à cinzas. Os valores finais de cinzas foram 

semelhantes aos amidos de tubérculos e ao trigo. A amostra nativa do amido 

extraído dos claudodios da palma forrageira apresentou um valor de temperatura 

de pico (Tp) semelhante ao amido extraído do rizoma do lírio-do-brejo (Hedychium 

coronarium) que também se trata de um tipo de caule só que diferentemente da 

palma é um caule subterrâneo. 

 

Tabela 25 - Comparativo dos valores de turbidez do amido nativo de palma 

forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído do 

tubérculo da 

mandioca (Manihot 

esculenta)  

modificado com 

tripolifosfato de 

sódio 5% e 

trimetafosfato de 

sódio 1% 

Amido extraído do 

tubérculo da batata-doce 

(Ipomoea batatas) 

modificado com 

tripolifosfato de sódio a 

5% e trimetafosfato de 

sódio com 1% 

Amido extraído da 

semente de abacate 

(Persea americana 

Mill) modificado com 

11% de trimetafosfato 

de sódio e tripolifosfato 

de sódio por 3 horas 

(Cross-linking) 

APF 

40,8% 70,50% 42,25% 43,02% 

Rechsteiner, 

(2009) 
Rechsteiner, (2009) Silva, et al. (2013) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

Na literatura se encontrou que a turbidez do APF se assemelha ao amido 

fosforilado de mandioca  e do amido modificado da semente de abacate, mas foi 

inferior ao do amido fosforilado de batata-doce (Tabela 25). Os autores citados na 

Tabela 25 encontraram que após a fosforilação houve uma melhora na claridade 

das pastas de amido em comparação aos amidos nativos, em que todos eles 
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associaram esse fato a introdução de grupos fosfatos nas cadeias de amido, que 

ocasiona uma repulsão entre as cadeias aumentando sua hidratação. O resultado 

de APF, também, mostra que este possui uma elevada claridade, pois segundo 

Matsuguma (2006) somente valores de turbidez acima de 50% podem ser 

considerados pastas translúcidas e/ou opacas. 

 

Tabela 26 - Comparativo dos valores da composição química do amido nativo de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

 

Amido extraído do 

caules do lírio-do-

brejo (Hedychium 

coronarium) 

Amido extraído da 

leguminosa Grão-

de-bico (Cicer 

arietinum) 

Amido extraído 

do fruto 

partenocárpico 

da banana verde 

(Musa cavendish) 

Amido extraído 

do rizoma de 

Gengibre 

(Zingiber 

officinale) 

 

APNM 

Os teores de fibra, 

lipídios, cinzas e 

proteínas 

permaneceram em 

torno de 0,43%, 

1,31%, 0,31% e 

0,02%, 

Os teores de 

umidade, proteina, 

cinzas, lipidios e 

amilose foram de 

12,4%, 0,20%, 

0,10%, 0,15% e 

30,20% 

 

Os teores de 

umidade cinzas, 

proteínas, lipídios 

e amilose foram 

de 13,37%, 

0,11%, 0,36%, 

0,28% e 19,21%. 

Os teores de 

umidade, 

cinzas, 

proteínas, 

lipídios e 

amilose foram 

de 8,28%, 

0,62%, 0,7%, 

0,12% e 

20,38%. 

Os teores de 

umidade, 

cinzas, 

proteínas, 

lipídios e 

amilose foram 

de 13,77%, 

0,14%, 

0,35%, 0,05% 

e 19,70%. 

Oliveira, (2012) Polesi, (2011) Izidoro, (2011) 
Leonel, et al 

(2005) 
Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

Na Tabela 26, pode-se observar que a purificação do amido foi bem 

sucedida na amostra de palma forrageira, uma vez que os grânulos possuem 

baixos teores de proteínas, lipidios e cinzas  em sua composição química. Além 

disso, o APNM apresentou teor de amilose de 19,70%. Este teor foi similar na 

leguminosa Grão-de-bico, banana-verde e do rizoma de gengibre, obtendo 30,2%, 

19,20% e 20,38%, respectivamente. Indicando que o amido de palma apresenta 

quantidade de amilose semelhante a outras fontes. Também, se pode observar 

que a umidade e a quantidade de cinzas do APNM está dentro dos valores de 
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amidos de outras fontes botânicas, além de estar dentro dos limites estabelecidos 

pela legislação vigente de amido comercial, que são de no máximo de 14% e 

0,50%, respectivamente  (BRASIL, 1978). 

 

Tabela 27 - Comparativo dos valores do perfil viscoamilográficos do amido nativo 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído do 

caroço de manga 

(Mangifera indica 

L.) da variedade 

Tommy Atkins 

Amido extraído do 

fruto 

partenocárpico da 

banana prata-anã 

(Musa sapientum) 

Amido extraído da 

fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

Amido extraído do 

rizoma do lírio-do-

brejo (Hedychium 

coronarium) 

 

APNM 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

Mínima 

(cP) e a 

Viscosidade 

Final (cP) foram 

76,72, 809,00, 

1545,00, 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Pico de 

viscosidade e a 

Viscosidade 

Final (cP) foram 

66,68 303,80 e  

241,67, 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), Pico 

de viscosidade, 

Viscosidade 

Final (cP) e a 

Viscosidade 

Minima (cP)  foram 

70,70 367,70, 

320,40 e 275,70 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Pico de 

viscosidade, 

Viscosidade 

Final (cP)  foram 

78,70, 328,00, 

548,00 e 275,70 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Pico de 

viscosidade, 

Viscosidade 

Final (cP)  

foram 78,12, 

4645,0 e 4034,5 

respectivamente 

Mendes et al., 

(2012) 

Leonel et al., 

(2011) 
Pereira (2011) Moura (2008) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

A Tabela 27 ilustra os valores do perfil viscoamilográficos de alguns tipos 

de amidos. A temperatura de pasta, a viscosidade alcançada para o APNM foi de 

4645,0  cP. A temperatura na qual ocorreu este pico de viscosidade foi de 78,12 

°C. Esse resultado é similar ao encontrado pelo amido extraído do rizomas do 

lírio-do-brejo  (Hedychium coronarium) e ao amido extraído do caroço de manga 

(Mangifera indica L.) da variedade Tommy Atkins que apresentaram temperaturas 

próximos ao amido extraído dos claudódios da espécie de palma utilizada nesse 

estudo (Tabela 27). Entretanto, há diferenças entre viscosidade mínima (cP) e a 

viscosidade final (cP) entre os amidos, mas essas diferenças são decorrentes do 

cultivo, condições  experimentais e o processo de extração do amido.  
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Tabela 28 - Comparativo dos valores da capacidade de ligação a frio e tamanho 

dos grãos do amido nativo de palma forrageira com outros amidos de fontes 

botânicas distintas 

Amido extraído 

da Fruta-pão 

(Artocarpus 

altilis) 

Amido extraído da 

semente de arroz 

(Oryza sativa L.) 

Amido extraído da 

fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

Amido extraído da 

semente de aveia 

(Avena sativa, L.) 

 

APNM 

80,33% 112,51% 

 

125,30% 

 

76,29% 115,65% 

Siqueira (2011) 
Limberger et al., 

(2008) Pereira (2011) 
Daniel et al., (2006) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

Através dos valores de CLAF de algumas fontes botânicas de amido, 

Tabela 28, se evidencia que o tratamento APNM é semelhante ao amido extraído 

da semente de arroz (Oryza sativa L.). Com relação a outros amidos como da 

semente de aveia (Avena sativa, L.) e da Fruta-pão (Artocarpus altilis) a 

incorporação de água a frio apresenta percentuais menores em cerca de 30%. 

Segundo Singh, Sandhu e Kaur (2004) a capacidade de ligação de água a frio 

está atribuída ao envolvimento de uma menor proporção de grupos hidroxila, ou 

seja, o amido de palma apresenta uma menor ocorrência na formação de ligações 

de hidrogênio e covalentes entre cadeias de amido, o que acarreta numa 

facilitação na entrada de água maior na palma do que na aveia e na fruta-pão 

(Tabela 28).  
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Tabela 29 - Comparativa dos valores de microscópia óptica do amido nativo de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

do rizoma de 

Biri (Canna 

edulis) 

 

Amido extraído 

da raíz de Taioba 

(Xanthosoma sp.) 

 

Amido extraído do 

tubérculo de Batata 

(Solanum 

tuberosum) 

 

Amido extraído do 

rizoma de 

Gengibre (Zingiber 

officinale) 

 

APNM 

Forma Oval 

achatada com 

diâmetros de 

43,06 µm e 

59,61 µm 

Forma Circular, 

poliédrica com 

diâmetros de 

10,37 µm e 12,87 

µm 

Forma Circular, 

oval com diâmetros 

de 30,51 µm e 

39,50 µm 

Forma Circular, 

oval achatada com 

diâmetros de 

14,47 µm e 17,78 

µm 

Forma oval, 

sem 

evidencias 

de fissuras 

com 

diâmetros 

de 12,08 µm 

e 15,40 µm 

Leonel et al., 

(2001) 
Leonel, (2007) 

Alberton et al., 

(2014). 
Leonel, (2007) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

Quanto ao tamanho dos grãos, a Tabela 29 mostrar diferenças do 

tratamento APNM em relação a outras fontes botânicas. Leonel (2007) ao analisar 

a forma e tamanho de grânulos de amidos de diferentes fontes botânicas 

encontrou que o maior diâmetro médio observado foi nos amidos de biri e o 

menor nos grânulos de amido de taioba. Para o amido de palma os grânulos se 

mostraram conforme ao amido extraído do rizoma de Gengibre (Zingiber 

officinale). 
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Tabela 30 - Comparativo dos valores do Poder de inchamento, Índice de 

solubilização e sinérese do amido nativo de palma forrageira com outros amidos 

de fontes botânicas distintas 

 

Amido extraído do 

caroço de manga 

(Mangifera indica L.) 

da variedade Tommy 

Atkins 

Amido extraído do feijão 

andú (Cajanus cajan 

L.) e modificado por 

acetilação 

 

Mandioquinha salsa 

(Arracacia xanthorrhiza) 

 

APNM 

O valor de 

intumescimento 

máximo obtido para 

o amido nativo 

ocorreu a 75°C 

(9,395 g.g-1), e a 

partir daí observou-

se declínio para os 

valores de PI e a 

maior solubilidade 

dos amidos nativo e 

oxidado foi 

registrada na 

temperatura máxima 

utilizada (33,90%) 

A solubilidade do amido 

modificado na 

temperatura de 75 °C, 

apresentou 

solubilidade, cerca de 

seis vezes maior 

quando comparado ao  

amido nativo e nas 

temperaturas de 55,65 

e 75 °C não ocorreu 

mudança de PI, 

somente a partir de 85 

ºC 

 

 

 

O poder de inchamento e 

o índice de solubilidade 

dos amidos modificados 

apresentaram os 

maiores valores  

56,9 g.g-1 e 82,8% na 

temperatura de 85 ºC, 

respectivamente. 

 

O poder de 

inchamento e o 

índice de 

solubilidade dos 

amidos 

apresentaram 

picos elevados, 

valores de 

10,63 g.g-1  e 

11,77 % na 

temperatura de 

80 ºC, 

respectivamente 

Mendes, (2012) Lima et al., (2014) Matsuguma, (2006) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

A Tabela 30 apresenta que o maior efeito evidenciado foi observado na 

temperaturas de 90 °C para a palma forrageira e mostrou que dependendo da 

fonte botânica os valores de PI e IS podem variar (Tabela 30). Esse 

comportamento é atribuído à reorganização molecular do amido, provocada pela 

modificação hidrotérmica, que proporciona uma limitação na hidratação e, 

portanto, menor capacidade de inchamento (MATSUGUMA, 2006).  
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Tabela 31 - Comparativo dos valores de sinérese do amido nativo de palma 

forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

do tubérculo de 

Batata doce 

(Ipomoea 

batatas) 

Amido extraído 

da semente de 

abacate (Persea 

americana Mill) 

Amido extraído de 

tubérculos da  

mandioca (Manihot 

esculenta) 

Amido extraído da 

mandioquinha 

salsa (Arracacia 

xanthorrhiza) 

 

APNM 

11,69% 7,05% 37,25% 22,80% 22,00% 

Guerreiro, 

(2002) 
Silva, (2011) Guerreiro, (2002) Matsuguma, (2006) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

No presente estudo foi medida a sinérese da pasta pelo peso do líquido 

liberado em relação ao peso total da amostra e expresso em porcentagem. A 

Tabela 31 mostra que o valor de sinérese é bem variável entre as diferentes 

fontes botânicas. Ishiguro, Noda e Kitahara (2000) associam esse parâmetro  ao 

conteúdo de amilose, por ser um fenômeno que ocorre preferencialmente na 

amilose. 

 

Tabela 32 - Comparativo dos valores do carboxila e carbonila do amido nativo de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído da 

Semente de 

gimnosperma de 

pinhão (Araucaria 

angustifólia) 

Amido extraído do 

feijão andú 

(Cajanus cajan L.) 

 

Amido extraído de 

Tubérculos da  

mandioca (Manihot 

esculenta) 

Amido extraído 

de grãos de 

sorgo (Sorghum 

bicolor) 

APNM 

Os valores de 

carbonila e 

carboxila foram 

0,000 e 0,041, 

respectivamente. 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,063 e 0,000, 

respectivamente 

 

Os valores de 

carboxila e carbonila 

foram 0,029 e 

0,000, 

respectivamente 

 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,043 e 0,000 

 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,043 e 0,000, 

respectivamente. 

 

Pinto (2011) 
Wojeicchowski et 

al., (2015) 

Wojeicchowski et 

al., (2015) 

Biduski, et al. 

(2015) 
Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 
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A presença de grupos carbonila não existe no amido nativo e sua 

presença pode ser atribuída à presença de acetato e succinatos de amido 

(BRASILEIRO, 2006). Essa observação foi constatada no amido nativo de palma 

forrageira e em outros amidos nativos de sementes e tubérculos buscados na 

literatura (Tabela 32). Com relação aos grupos carboxilas, o número de grupos 

carboxila indicam alterações originados nas hidroxilas dos carbonos nas posições 

dois, três e seis e seu número é variável dependendo da fonte botânica 

(Wojeicchowski et al., 2015). 

 

Tabela 33 - Comparativo dos valores da difração de Raios-X do amido nativo de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

do rizoma do 

lírio-do-brejo 

(Hedychium 

coronarium) 

Amido extraído do 

tubérculo de jalapa 

(Convolvulus 

operculatus) 

Amido extraído do 

tubérculo de inhame 

(Dioscorea esculenta 

L.) 

Amido extraído da 

leguminosa de feijão 

verde (Vigna 

unguiculata) 

APNM 

Ele apresentou 

quatro picos 

principais em 

torno dos 

ângulos de 

difração de 15, 

17, 20 e 22°, 

picos estes 

característicos 

dos grânulos 

de estrutura 

tipo A. 

Ele apresentou 

quatro picos 

principais em torno 

dos ângulos de 

difração de 15, 17, 

18 e 20 e 23°, picos 

estes característicos 

dos grânulos de 

estrutura tipo A. 

Ele apresentou picos 

principais em torno 

dos ângulos de 

difração de 5 e picos 

duplos em 14 e 15, 

17 e 23 e 24°, picos 

estes característicos 

dos grânulos de 

estrutura tipo B. 

Ele apresentou picos 

principais em torno 

dos ângulos de 

difração de 12, 15, 

17, 18, 20 e 23°, 

picos estes 

característicos dos 

grânulos de 

estrutura tipo C. 

Ele 

apresentou 

picos 

principais em 

torno dos 

ângulos de 

difração de 

15
o
, 17º, 18º e 

pico duplo em 

22
o
 e 23

o
, 

picos estes 

característicos 

dos grânulos 

de estrutura 

tipo C. 

Oliveira, (2012) Gomes, (2008) Gomes, (2008) Gomes, (2008) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

A cristalinidade do grânulo de amido pode ser caracterizada por difração 

de Raios-X em três padrões principais: A, B ou C, como conseqüência do 
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empacotamento em dupla hélice das cadeias ramificadas deste polímero (ZOBEL, 

1988). O amido de palma forrageira apresentou padrão tipo C semelhante ao 

amido extraído da leguminosa de feijão verde (Vigna unguiculata). Na Tabela 33 

evidencia-se que o padrão é variável dependendo da espécie vegetal. No entanto, 

Izidoro (2011), ao estudar a influência do pré-tratamento com ultrasom e da 

secagem nas propriedades químicas, físicas e funcionais do amido de banana-

verde observou que o modo de extração e secagem do amido pode alterar esses 

padrões, em uma mesma fonte botânica. 

 

Tabela 34 - Comparativo dos valores da turbidez do amido nativo de palma 

forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

de tubérculos da  

mandioca 

(Manihot 

esculenta) 

Amido extraído 

da mandioquinha 

salsa (Arracacia 

xanthorrhiza) 

Fruto 

partenocárpico da 

banana verde 

(Musa cavendish) 

Amido extraído do 

feijão andú 

(Cajanus cajan L.) 

APNM 

40,70% 61,80% 90,49% 98,00% 42,10% 

Ribeiro, (2011) 
Matsuguma, 

(2006) 
Izidoro, (2011) Lima et al., (2014) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

De acordo com a Tabela 34 o do APNM valor se aproxima do amido extraído de 

Tubérculos da mandioca (Manihot esculenta)  e apresenta uma claridade de pasta superior a 

outras fontes botânicas como de mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza) e da banana 

verde (Musa cavendish) indicando que a pasta de amido de palma apresenta valores de 

transmitância alto que pode ser aplicado em produtos que requeram transparência. 
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Tabela 35 - Comparativo dos valores de grau de substituição do amido oxidado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

de mandioca 

(Manihot 

esculenta) 

modificado por 

esterificação 

Amido extraído 

da semente de 

milho (Zea 

mays) 

succinilado 

Amido extraído do 

sorgo (Sorghum 

bicolor) modificado 

por acetilação 

Inhame 

(Dioscorea 

esculenta L.) 

modificado com 

periodato de sódio 

APOX 

1,11  g.g-1 
1,00 – 2,12 

g.g-1 
0,130g.g-1 1,86 g.g-1 1,09 g.g-1 

Alves, (2013) 
Bhandari e 

Sighal, (2002) 
Sodhi e Sign, (2005) Silva, (2010) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O valor de GS para o amido de palma oxidado não se mostra relevante, 

pois segundo Narayan et al., (1999), somente amidos com GS na faixa de 1,2 a 

1,7 apresentam melhor balanço das propriedades mecânicas, resistência à 

umidade, processabilidade e taxa de biodegradação. Alves (2013) encontrou um 

GS de 1,11 g.g-1 e evidenciou que este é influenciado pelo pH no momento da 

modificação do amido de mandioca, corroborando com a afirmação de 

Sangseethong et al., (2009) ao afirmarem que o tipo e a quantidade de grupos 

funcionais formados nas moléculas de amido durante a oxidação está diretamente 

relacionado com o tempo de reação, temperatura e do pH empregado. Outros 

autores como Sodhi e Sign (2005) e Silva (2010) não conseguiram oxidar os 

amidos de outras fontes botânicas de forma a deixar-los com um GS dentre da 

faixa de 1,2 -1,7 g.g-1 (Tabela 35). 
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Tabela 36 - Comparativo dos valores de análise térmica do amido oxidado de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Termogravimétrica 

Amido extraído 

de inhame 

(Dioscorea 

esculenta L.) 

modificado por 

periodato de 

sódio 

Amido extraído de 

tubérculos de  

mandioca (Manihot 

esculenta) oxidado 

com 0,75% de peróxido 

de sódio 

Amido extraído da 

Semente de 

gimnosperma de 

pinhão (Araucaria 

angustifólia) 

modificados com HCl 

0,1M  e etanol 

Amido extraído da 

semente de milho 

(Zea mays) 

oxidado com 2 

gramas de Cl/100g 

do amido 

APOX 

Três perdas de 

massa de 

11,33%, 54,7% 

e 28,69%. 

Três perdas de massa 

de 11,25%, 69,41% e 

18,19%. 

Perda de massa de 

decomposição de 

70,94% e residual de 

17,41% 

Três perdas de 

massa de 16,8%, 

61,3% e 21,9% 

Três perdas 

de massa de 

12,03%, 

53,67 % e 

21,09% 

Silva, (2010) Brites, (2013) Ribeiro, (2014) Beninca, (2008) Autor, (2016) 

 

Calorimetria exploratória diferencial 

Amido extraído da 

Semente de Milho 

(Zea mays) oxidado 

por hidrólise ácida a 

44°C com 3,2M de 

HCl 

Amido extraído da Semente de 

gimnosperma de pinhão 

(Araucaria angustifólia) oxidado 

por hidrólise ácida a 44°C com 

3,2M de HCl 

Amido extraído da ervilha 

(Pisum sativum) modificado 

por processos de hidrólise 

ácida (HCl 2M por 2,5h) 

APOX 

Entalpia de 18,30 J g
-

1
 1 com temperatura 

de 49,17(T0),, 

83,69(Tp)  e 90,50ºC 

(Tf) 

Entalpia de 14,52 J g
-1

 com 

temperatura de  41,17(T0),, 

88,69(Tp)  e 94,68ºC (Tf) 

Entalpia de 6,20 J g-1 com 

temperatura de  143,7(T0), 

144,3(Tp)  e 150,60ºC (Tf) 

Entalpia de 

13,2 J g
-1

 

com 

temperatura 

de  69,00 

(T0), 82,10 

(Tp)  e 

87,20ºC (Tf) 

Muccillo, (2009) Muccillo, (2009) Polesi, (2011) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O APOX apresentou menor percentual de perda de massa (53,67%) 

durante a decomposição em comparação com os demais amidos (Tabela 36), 

provavelmente devido a reorganização decorrente das condições reacionais que 

levaram a uma recristalização. Os resultados demonstram a ocorrência de um 
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elevado grau de oxidação. O amido oxidado de palma tornou-se mais instável 

termicamente, como observado na menor temperatura inicial de decomposição 

comparada com os demais amidos descritos na Tabela 36. Esse comportamento 

confirmou a perda de sua cristalinidade (Gráfico 04). Além disso, Beninca (2008) 

em seu trabalho com diversos tipos de amidos observou-se que, sob estas 

condições de análise, quanto maior o grau de modificação oxidativa e maior a 

temperatura empregada na oxidação ácida, mais instável termicamente torna-se a 

amostra. O mesmo autor observou em seu trabalho que a oxidação do amido de 

milho (Tabela 36), aumentou a capacidade de absorção de água, uma vez que a 

percentagem da primeira perda de massa (16,8%) foi maior do que para o amido 

nativo, mas o autor relata que o mesmo não foi observado para o amido de 

mandioca. 

A entalpia do gel da palma (APOX) pode ser correlacionado com a 

cristalinidade e  com a força com que as duplas hélices formadas por suas 

cadeias estão associadas no grânulo de amido. Sendo assim, o valor encontrado 

de 13,2 J.g-1 mostra que a força maior para promover o rompimento da estrutura 

dos grânulos, resultando em gelatinização é maior nos amidos de milho e pinhão 

(Tabela 36) e menor no amido de ervilha (Pisum sativum). De acordo com Singh, 

Sandhu e Kaur (2004), entalpias de 8,7 J.g-1 já podem ser consideradas altas. 

Sendo assim, a entalpia encontrada para o amido de palma oxidado pode ser 

classificada nessa categoria.  
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Tabela 37 - Comparativo dos valores dos perfis viscoamilográficos do amido 

oxidado de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído do 

caroço de manga 

(Mangifera indica 

L.) da variedade 

Tommy Atkins e 

modificado com 

hipoclorito de sódio 

ajustando o pH para 

9,5  

Amido extraído do 

tubérculo de 

batata (Solanum 

tuberosum) 

modificado com 

peróxido de 

hidrogênio 1,25%, 

e o pH ajustado 

para 3,0 

Amido extraído do 

mandioquinha 

(Arracacia xanthorrhiz

a) modificado com 

peróxido de hidrogênio 

1,25%, e o pH 

ajustado para 3,0 

Amido extraído 

do milho (Zea 

mays) modificado 

com peróxido de 

hidrogênio 

1,25%, e o pH 

ajustado para 3,0 

APOX 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

Mínima 

(cP) e a 

Viscosidade 

Final (cP) foram 

79,70, 1088,50 e 

4853,50, 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

Mínima 

(cP), pico de 

viscosidade e a 

Viscosidade 

Final (cP) foram 

66,30, 62,00, 

382,00 e 105,00, 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

Mínima 

(cP), pico de 

viscosidade e a 

Viscosidade 

Final (cP) foram 59,10, 

59,00, 457,00 e 84,00, 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

Mínima 

(cP), pico de 

viscosidade e a 

Viscosidade 

Final (cP) foram 

66,30, 13,00, 

106,00 e 28,00, 

respectivamente 

A 

Temperatura 

de Pasta 

(°C), Pico de 

viscosidade, 

Viscosidade 

Final (cP)  

foram *, 55,0  

e 37,5 

respectivame

nte 

Mendes et al., 

(2012) 

Shirai
 
et al., 

(2007) 
Shirai

 
et al., (2007) 

Shirai
 
et al., 

(2007) 
Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

De acordo com os resultados do amido oxidado de palma (Gráfico 04) 

evidencia-se que não houve pico de formação de pasta, o que provavelmente 

ocorreu devido a despolimerizacao das moléculas de amido devido ao abrasivo 

processo de modificação do amido de palma.  De acordo com Shandu, Singh e 

Lim (2007) relataram que para diferentes espécies de amidos de milho 

modificados ocorreu uma drástica redução nos valores de pico de viscosidade, 

viscosidade final, quebra de viscosidade e retrogradação quando comparado ao 

amido nativo, da mesma forma que neste estudo. De acordo com os mesmo 

autores, a hidrólise ácida gera esta redução drástica no pico de viscosidade 

devido à redução das cadeias que compõem o amido. Ainda segundo Singh et al., 

(2009), para amido acidificado com aumento da concentração da solução ácida, 
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os amidos apresentavam redução no pico de viscosidade, viscosidade 

mínima,viscosidade final, retrogradação e temperatura de pasta. Os resultados 

encontrados por esses autores corroboram com os resultas observados para o 

amido oxidado deste estudo (Tabela 37).  

 

Tabela 38 - Comparativo dos valores de microscópia óptica do amido oxidado de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas  

Amido extraído do 

caroço de manga 

(Mangifera indica L.) da 

variedade Tommy Atkins 

e modificado com 

hipoclorito de sódio 

Amido extraído da 

semente de 

abacate (Persea 

americana Mill) 

modificado por 

acetilação 

Amido extraído da semente 

de milho (Zea mays) 

modificado por hipoclorito de 

sódio a 0,8g Cl/100g 

APOX 

Formas ovais a elípticas 

com diâmetros de 4,17 

μm  e 

22,55 μm  e 5,52 μm 

a 29,38 μm para o 

diâmetro maior. 

 

 

Forma esférica com 

diâmetros de 26,00 

μm  e 35,75 μm  

para o diâmetro 

maior 

 

 

 

Forma esférica com diâmetros 

de  0,80 μm  e 17,00 μm  para 

o diâmetro maior 

 

Descaracterização 

da forma oval e 

presença de 

fissuras, mas foi 

possível observar 

exíguos grânulos de 

forma ovóide com 

diâmetros de 10,17 

μm e  para o 

diâmetro maior 

12,17 μm 

Mendes et al., (2012) Silva (2011) Shirai
 
et al., (2007) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

A Tabela 38 ilustra o tamanho e as formas de amidos extraídos de alguns 

vegetais. O tamanho e forma dos grânulos de amido variam conforme a espécie, 

enquanto que a distribuição de tamanho varia com o estágio de desenvolvimento 

da planta (FRANCO et al., 2001). As dimensões de diâmetro do amido nativo e 

oxidado de palma forrageira não mostraram diferenças  significativas (Tabela 10). 

O mesmo comportamento foi observado com outras fontes botânicas, Silva (2011) 

observou que o amido nativo e modificado da semente de abacate não mostraram 

diferenças significativa, assim como, no trabalho de Mendes et al., (2012) 

apresentaram uma faixa grande de tamanho dos grãos e não foram observadas 

diferenças entre os grãos de amido nativo e oxidado. 
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Tabela 39 - Comparativo dos valores dos Poder de inchamento e Índice de 

solubilização do amido oxidado de palma forrageira com outros amidos de fontes 

botânicas distintas 

Amido extraído do caroço 

de manga (Mangifera 

indica L.) da variedade 

Tommy Atkins e 

modificado com hipoclorito 

de sódio ajustando o pH 

para 9,5 

Amido extraído da 

semente de 

gimnosperma de pinhão 

(Araucaria angustifólia) 

modificado com NaOH 

0,1 M 

Amido extraído da 

semente de gimnosperma 

de pinhão (Araucaria 

angustifólia) modificado 

com NaOH 0,1 M 

APOX 

A oxidação aumentou o PI 

do amido, mantendo-o 

sempre crescente, sendo 

que seu maior valor no 

amido oxidado foi de 

13,112 ± 0,225 g.g
-1

 a 95 

°C, enquanto, os valores 

de solubilidade variaram a 

temperaturas menores de 

95 °C (10,80%) 

O poder de inchamento 

do amido decresceu 

com o aumento da 

temperatura até 1,55 

g.g
-1

  na temperatura de 

70 ºC enquanto a 

solubilidade apresentou 

um crescimento 

atingindo 9,02% a 70 

°C.  

O poder de inchamento 

do amido decresceu com 

o aumento da 

temperatura até 1,66 g.g
-1

  

na temperatura de 70 ºC, 

enquanto a solubilidade 

houve um crescimento 

atingindo 8,19% a 70 °C. 

O poder de 

inchamento do 

amido cresceu 

com o aumento da 

temperatura até 

8,78 g.g
-1

  na 

temperatura de 90 

ºC, assim como a 

solubilidade 

atingindo 9,08% a 

90 °C. 

Mendes (2012) Muccillo (2009) Muccillo (2009) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

Pode-se demonstrar que os grãos do amido têm baixa resistência a 

elevação de temperatura, mas a causa mais provável foi a destruição dos grãos 

de amido pelo processo de oxidação ocorrendo o rompimento dos grãos. Este 

fato contribui para uma baixa solubilidade em relação ao amido nativo. A oxidação 

diminuiu o PI do amido, mantendo-o sempre crescente, sendo que seu maior 

valor no amido oxidado foi na temperatura de 90 °C. Contudo, mesmo com a 

destruição dos grânulos de amido, os resultados para o amido de palma 

mostraram alguns valores similares a outras fontes botânicas de amido 

submetidas a oxidação (Tabela 39), isso ocorreu devido a oxidação do APOX não 

ter afetado todos os grânulos de amido. 
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Tabela 40 - Comparativo dos valores sinérese do amido oxidado de palma 

forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído da 

semente de abacate 

(Persea americana 

Mill) acetilado 

Amido extraído do fruto 

partenocárpico da 

banana verde (Musa 

cavendish) modificado 

hidrotérmicamente 

 

Amido extraído da 

mandioquinha salsa 

(Arracacia  xanthorrhiza) 

por oxidação com 

peróxido de hidrogênio 

 

APOX 

51,03% 

 

29,17% 

 

43,3% 27,4% 

Silva (2011) Freitas e Tavares (2005) Matsuguma (2006) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

A sinérese é uma propriedade negativa dos geis de amido, pois indica 

uma tendência do produto em se deteriorar. O amido de palma forrageira 

apresenta uma baixa sinérese em relação a outras fontes botânicas de amidos 

(Tabela 40), mas em relação ao amido nativo de palma, a oxidação promoveu 

uma maior sinérese (Tabela 31). Segundo Sodhi e Singh (2005) a modificação por 

oxidação reduz o processo de sinérese, devido à presença de grupos acetil sobre 

as moléculas de amido, que são capazes de aumentar a capacidade de retenção 

de água em pasta de amido submetida a ciclos de congelamento e 

descongelamento. No entanto, Silva (2011) apresentou um resultado oposto ao 

trabalhar com o amido de abacate, onde ao final a água total liberada das pastas 

de amido oxidado foi maior que no amido nativo. 
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Tabela 41 - Comparativo dos valores de carboxila e carbonila do amido oxidado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

do rizoma de 

taro modificado 

com hipoplorito 

de sódio 

Amido extraído 

do tubérculo de 

mandioca 

modificado com 

hipoplorito de 

sódio 

Amido extraído 

do tuberculo da 

batata (Solanum 

tuberosum) 

modificado com 

hipoplorito de 

sódio 

Amido extraído 

da semente de 

jaca (Artocarpus 

heterophyllus) 

modificado com 

hipoplorito de 

sódio 

APOX 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,098 e 0,11, 

respectivamente. 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,60 e 0,04, 

respectivamente. 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,013 e 0,00, 

respectivamente. 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,39 e 0,21, 

respectivamente. 

Os valores de 

carboxila e 

carbonila foram 

0,027 e 0,055, 

respectivamente. 

 

Almeida (2012) 
Tran et al., 

(2007) 

Silva et al., 

(2008) 

Lawal e 

Adebowale 

(2005) 

Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O conteúdo de carbonila e carboxila expressa o total de oxidação dos 

amidos e a Tabela 41 expressa esses valores no tratamento APOX e em outros 

amidos. Os autores Almeida (2012), Lawal e Adebowale (2005) e Tran et al., 

(2007) ressaltaram que houve nos amidos oxidados aumentos no conteúdo de 

carboxila e carbonila e ao comparar esses resultados com o  amido em estudo 

evidencia diferenças (Tabela 41). Essas diferenças podem ser explicadas no 

trabalho de Sangseethong et al., (2009) que relataram em seus estudos que o tipo 

e a quantidade de grupos funcionais formados nas moléculas de amido durante a 

oxidação está diretamente relacionado com o tempo de reação, temperatura e do 

pH empregado. Wurzburg (1986) ao mesmo entendimento, ao encontrarem que a 

oxidação de amido de fontes botânicas em condições de pH básico favorece a 

formação de grupos carboxila, mas ao mudar o meio para um pH mais ácido a 

formação de grupos carbonila passa a ser favorecido. No trabalho de Strioto 

(2013) pode se comprovar esse fato, pois o autor observou que a quantidade de 

grupos carboxilas e carbonilas no amido de mandioca oxidado com peróxido de 
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hidrogênio e hipoclorito de sódio se inverteram no momento que as condições 

reacionais mudaram de alcalinas para ácidas. 

 

Tabela 42 - Comparativo dos valores de Difração de Raios-X do amido oxidado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído da 

semente de 

gimnosperma de 

pinhão (Araucaria 

angustifólia) 

modificados com 

NaOH 0,1 M   

Inhame 

(Dioscorea 

esculenta L.) 

com periodato 

de sódio 

Amido extraído da 

leguminosa Grão-

de-bico (Cicer 

arietinum) 

modificado por 

hidrolisação 

Amido extraído 

do tubérculo da 

mandioca 

modificado com 

periodato de 

sodio a 0,3 N. 

APOX 

Ele apresentou 

quatro picos 

principais em 

torno dos ângulos 

de difração de 

5,6, 15, 17, 22 e 

23°, apresentando 

grânulos de 

estrutura tipo B, 

com uma  drástica 

redução da 

intensidade do 

pico a 5,6° que 

indicaram a perda 

preferencial da 

estrutura do tipo B 

em relação ao 

amido nativo 

 

Difratograma 

apresentou-se 

totalmente 

amorfo não 

exibindo sinal 

de cristalização 

Ele apresentou 

quatro picos 

principais em torno 

dos ângulos de 

difração de 5,6, 

15,1, 17,1 e 23,1°, 

apresentando 

grânulos de 

estrutura tipo C, 

com uma redução 

da intensidade dos 

picos em relação 

ao amido nativo 

 

Difratograma 

apresentou 

diminuição de 

aproximadamente 

9% em relação 

ao amido nativo 

Difratograma 

apresentou-

se 

totalmente 

amorfo não 

exibindo 

sinal de 

cristalização 

Muccillo (2009) Silva (2010) Polesi (2011) 
Wongsagon et 

al., (2005) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 
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O amido de palma forrageira apresentou-se totalmente amorfo, sem 

apresentar sinal de cristalização. Este comportamento foi observado no trabalho 

de Silva (2010) ao estudar o amido de inhame. Wongsagon et al., (2005) 

conseguiram obter sinal de cristalização, mas verificaram que houve redução na 

cristalização em relação ao amido nativo de mandioca. Silva (2010) relata que 

essa perda de  cristalização geralmente é provocada pelas fortes condições 

reacionais que destroem estrutura cristalina original (Tabela 42).  

 

Tabela 43 - Comparativo dos valores de Difração de Raios-X do amido oxidado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

o amido de 

mandioca 

(Manihot 

esculenta) 

modificado por 

acetilação 

Amido extraído da 

Mandioquinha salsa 

(Arracacia 

xanthorrhiza) 

modificado com 

peróxido de 

hidrogênio 

 

Amido extraído 

do rizoma de 

taro modificado 

com hipoplorito 

de sódio 

(hidrolisado) 

Amido extraído do 

Feijão Andú 

(Cajanus cajan) 

modificado por 

acetilação 

APOX 

66,20% 14,00% 45,20% 96,3% 49,97% 

Ribeiro (2011) Matsuguma (2006) Almeida (2012) Lima et al., (2014) 
Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

A turbidez do amido de palma forrageira oxidado foi de 49,97%. Esse valor 

se aproxima do amido oxidado do rizoma de taro (Tabela 43). A claridade de 

pasta é bem variável dependendo da fonte botânica e do processo de 

modificação. A turbidez do amido oxidado foi maior do que no amido nativo de 

palma diferentemente de Silva et al., (2010) em que houve diminuição na turbidez 

de pasta, tornando as dispersões mais rígidas. No entanto, Almeida (2012) 

trabalhando no amido do rizoma de taro modificado com hipoplorito de sódio 

encontrou que a turbidez em relação ao amido nativo não apresentou diferença e 

manteve estável durante quarto dias de estocagem. 
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Tabela 44 - Comparativo dos valores de termogravimetria do amido fosforilado de 

palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

da semente de 

arroz (Oryza 

sativa L.) 

modificado com 

TPS a 7%  no 

tempo de 30 

minutos 

Inhame 

(Dioscorea 

esculenta L.) 

com 

tripolifosfato de 

sodio (0,025 

g/mL) por 40 

minutos 

Amido extraído da 

fruta-de-lobo (Solanum 

lycocarpum) com 

tripolifosfato de sodio a 

5% por 40 minutos 

Amido extraído 

do trigo (Triticum 

sp.) com 

tripolifosfato de 

sodio a 5% por 

30 minutos 

APF 

0,003 0,002 0,0042  0,0055 0,0035 

Limberger et al., 

(2008) 
Silva (2010) Pereira (2011) Liberato (2002) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

As variações dos resultados das propriedades físicas, reológicas e 

químicas obtidos no amido fosforilado (APF) em comparação ao APNM foram 

decorrentes das propriedades eletrolíticas dos grupos fosfatos introduzidos na 

molécula de amido da palma forrageira. O grau de substituição obtido foi de 

0,0035 ± 0,0005 e esse GS influenciou em varias características funcionais desse 

amido. De acordo com Rutemberb e solarek (1984), o número máximo possível 

para o GS de amidos é 3 (três), já que três unidades de hidroxilas em amidos de 

fontes botânicas estão disponíveis na molécula e em geral os amidos modificados 

apresentam GS menor que 0,2 (Tabela 44).  
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Tabela 45 - Comparativo dos valores de termogravimétrica do amido fosforilado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Termogravimétrica 

Inhame (Dioscorea 

esculenta L.) modificado 

com TPS a 2,5% no 

tempo de 30 minutos 

Amido extraído do tubérculo da mandioca (Manihot 

esculenta)  modificado com TPS a 7,5% no tempo 

de 120 minutos 

APF 

Três perdas de massa 

de 12,27%, 63,52% e 

21,21% 

Três perdas de massa de 8,11%, 40,60% e 

73,97% 

Três perdas de massa 

de 12,78% 59,07% e 

25,15%. 

 

Silva (2010) Bandeira (2016) Autor, (2016) 

 

Calorimetria exploratória diferencial  

 

Amido 

extraído da 

fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

modificado 

com TPS a 

7% no tempo 

de 40 minutos 

Amido extraído da semente 

de arroz (Oryza Sativa) 

modificado com TPS a 5% no 

tempo de 30 minutos 

Amido extraído da fruta-de-

lobo (Solanum lycocarpum) 

modificado com TPS a 11% 

no tempo de 30 minutos 

APF 

Entalpia de 

8,03 J.g
-1

 com 

temperatura 

de 55,25(T0), 

61,60(Tp)  e 

65,55ºC (Tf) 

Entalpia de 5,55 J.g
-1

 com 

temperatura de  62,00(T0), 

67,50(Tp)  e 72,60ºC (Tf)   

Entalpia de 6,40 J.g
-1

 com 

temperatura de  55,11(T0), 

62,32(Tp)  e 65,01ºC (Tf)   

Entalpia de 7,60 J.g
-1

 

com temperatura de  

76,00 (T0), 79,10 (Tp)  

e 84,72ºC (Tf)   

Pereira 

(2011) 
Filipini (2016) Pereira (2011) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O amido fosforilado de palma forrageira apresentou uma perda menor de 

massa no segundo evento em relação ao amido nativo. Esse pico correspondente 

ao mais intenso, a qual se refere à etapa máxima de decomposição do amido. 

Isso era esperado já que o amido modificado com TPS demonstrou em outros 
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parâmetros uma mellhor estabilidade térmica em relação ao amido nativo.  Além 

disso, em relação a outras fontes botânicas, a perda de massa foi superior ao do 

amido fosforilado de mandioca e inferior ao amido fosforilado de inhame, no 

entanto esses valores podem se alterar mudando as condições reacionais. Filipini 

(2016) ao trabalhar com o amido de arroz fosfatado observou que em relação ao 

amido nativo que a modificação ocasionou uma maior temperatura inicial de 

gelatinização, maior temperatura de pico e uma maior temperatura final, com uma 

menor entalpia quando comparada ao amido nativo. Esses resultados são 

semenhantes ao amido modificado com TPS de palma forrageira. Além disso, o 

ΔH do gel da palma forrageira se mostrou precisar de uma maior força necessária 

para o rompimento da estrutura dos grânulos, a fim de ressultar na gelatinização, 

tendo em vista, que Perreira (2011) encontrou uma entalpia de 8,03 J.g-1 para um 

amido modificado com 7% de TPS a 40 minutos, mas ao mudar as condições 

reacionais o mesmo autor encontrou uma entalpia cerca de 12,55% menor  (6,4 

J.g-1) e inferior ao amido de palma fosforilado, assim como, no amido de arroz 

fosforilado (Tabela 45). 
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Tabela 46 - Comparativo dos valores de perfis viscoamilográficos do amido 

fosforilado de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

da semente da 

espécie vegetal 

Banha-de-

galinha 

(Swartzia 

burchelli) 

Modificado com 

ATPS a 7% e 

tempo de 50 

minutos. 

Amido extraído 

da fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

modificado com 

TPS a 7% no 

tempo de 50 

minutos 

Amido extraído 

da Semente de 

trigo (Triticum 

sp.) modificado 

com TPS a 5% 

no tempo de 30 

minutos  

Amido extraído 

da Semente de 

Milho (Zea 

mays) 

modificado com 

TPS a 5% no 

tempo de 30 

minutos 

APF 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

máxima (cP) e a 

Viscosidade 

Minima (cP)  

foram 79,13ºC, 

2756,4 e 1545,0 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Pico de 

viscosidade, 

Viscosidade 

Final (cP) e a 

Viscosidade 

Minima (cP)  

foram 65,70ºC, 

560,40, 380,80 

e 359,70 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Pico de 

viscosidade,  

e a Viscosidade 

máxima (cP)  

foram 54,6°C, 

2130 e 1259 

respectivamente 

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Pico de 

viscosidade,  

e a Viscosidade 

máxima (cP)  

foram 49,5°C, 

1000 e 1259 

respectivamente  

A Temperatura 

de Pasta (°C), 

Viscosidade 

máxima (cP) e a 

Viscosidade 

Minima (cP)  

foram 79,25ºC, 

4831,0 e 3031,0 

respectivamente 

Ribeiro (2014) Pereira (2011) Batista (2010) Batista (2010) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O comportamento da temperatura do tratamento APF corrobora com o 

autor Batista (2010), em que trabalhando com o amido de milho fosforilado com 

TPS em níveis de 5% e 15% não observou a elevação nos picos de viscosidade 

nessas concentrações. Mas, o mesmo autor verificou um aumento da viscosidade 

no amido modificado de trigo e no de milho, quando comparado aos amido 

nativos. O mesmo comportamento foi observado no amido em estudo, o que 

indica uma maior interação entre os componentes dos grânulos na presença dos 

grupos fosfato. Os resultados buscados na literatura mostram que o APF 
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apresentou temperatura de pasta semelhante a espécie vegetal banha-de-

galinha, uma árvore de pequeno porte e de frutos grandes (Tabela 46). 

 

Tabela 47 - Comparativo dos valores de capacidades de ligação em água fria do 

amido fosforilado de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas 

distintas 

Amido extraído da 

semente de arroz 

(Oryza sativa L.) 

modificado com 

TPS a 7%  no 

tempo de 30 

minutos 

Amido extraído 

da semente de 

aveia (Avena 

sativa, L.) com 

TPS a 11% no 

tempo de 20 

minutos 

 

Amido extraído da 

fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

modificado com 

TPS a 7% a 40 

minutos 

Amido extraído da 

semente de milho 

(Zea mays) com 

TPS a 7% a 40 

minutos 

APF 

191,06% 255,45% 

 

153,41% 

 

97,67% 120,78% 

Limberger et al., 

(2008) 

Daniel et al., 

(2006) 
Pereira (2011) Stahl (2003) 

Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

Em comparação com outras fontes botânicas o amido modificado por 

fosforilação da palma forrageira absorveu uma menor quantidade de água a frio, 

com exceção do amido de milho (Tabela 47). Sitohy e Ramadan (2001) afirmam 

que o fósforo possui uma relação com a CLAF devido os grupos ligantes de 

fósforo possuírem cargas negativas que se repelem, facilitando a penetração e 

absorção da água. No entanto,  a força do gel será dependente da capacidade de 

formação de ligações de hidrogênio entre moléculas de amido e água, bem como 

da retenção física de moléculas de água no interior do grânulo de amido (SILVA, 

2010). 
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Tabela 48 - Comparativo dos valores de termogravimétrica do amido fosforilado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

da fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

modificado com 

TPS a 7% a 40 

minutos  

Amido extraído 

do caule do 

lírio-do-brejo 

(Hedychium 

coronarium) 

modificado com 

TPS a 5% a 30 

minutos 

 Amido extraído 

da fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

modificado com 

TPS a 11% a 30 

minutos  

 

 Amido extraído do 

caule do lírio-do-brejo 

(Hedychium 

coronarium) 

modificado com TPS a 

3% a 20 minutos 

APF 

Forma esférica, 

com diâmetros 

de 40,34 μm e  

41,85 μm  para o 

diâmetro maior. 

 

Formas 

elipsóide, 

pentagonal e 

irregular com 

diâmetros de   

44,7  

μm e 47,9 μm 

para o diâmetro 

maior. 

 

Forma esférica 

com diâmetros de 

38,17 μm e 39,17 

μm para o 

diâmetro maior 

Formas elipsóide, 

pentagonal e irregular 

com diâmetros de   

31,3 μm e  

51,7 μm  

para o diâmetro maior. 

 

Formas 

oval com 

diâmetros 

de   

10,70 μm 

e  

14,92 μm  

para o 

diâmetro 

maior. 

 

Pereira (2011) Oliveira (2012) Pereira (2011) Oliveira (2012) 
Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O amido de palma forrageira fosforilado não alterou sua forma oval, mas 

apresentou um menor diâmetro em comparação ao amido nativo de palma. 

Contudo, a diminuição não se mostrou significativa. Além do mais, o diâmetro do 

amido modificado de palma apresenta um menor diâmetro em relação aos amidos 

de do lírio-do-brejo e do amido extraído da fruta-de-lobo (Tabela 48). Oliveira 

(2012) ao ter modificado o amido com 5% de TPS e 30 minutos de agitação, 

observou uma redução no comprimento dos grânulos em relação ao amido nativo. 

No entanto, Pereira (2011) ao modificar o amido da fruta-de-lobo encontrou um 

aumento no tamanho dos grânulos.  
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Tabela 49 - Comparativo dos valores de poder de inchamento (PI) e Índice de 

solubilização (IS) do amido fosforilado de palma forrageira com outros amidos de 

fontes botânicas distintas 

Amido extraído 

da fruta-de-lobo 

(Solanum 

lycocarpum) 

modificado com 

TPS a 7% a 40 

minutos 

Amido extraído do 

caule do lírio-do-brejo 

(Hedychium 

coronarium) modificado 

com TPS a 3% a 20 

minutos 

Amido extraído da 

semente de arroz (Oryza 

sativa L.) modificado com 

TPS a 7%  no tempo de 30 

minutos 

APF 

O poder de 

inchamento e o 

índice de 

solubilidade dos 

amidos 

modificados 

apresentaram 

resultados os 

maiores valores 

de 

6,27 e 9,17%, na 

temperatura de 

90 ºC, 

respectivamente. 

 

O poder de inchamento 

e o índice de 

solubilidade dos amidos 

modificados 

apresentaram, 

aproximadamente, os 

maiores resultados nos 

valores de 

6,4 g.g-1 e 3,4%, na 

temperatura de 90 ºC, 

respectivamente. 

 

O poder de inchamento e 

o índice de solubilidade 

dos amidos modificados 

apresentaram, 

aproximadamente, os 

maiores resultados nos 

valores de 

20,19 g.g-1 e 47,06%, na 

temperatura de 90 ºC, 

respectivamente. 

 

O poder de 

inchamento e o 

índice de 

solubilidade dos 

amidos 

modificados 

apresentaram 

resultados os 

maiores valores 

de 

12,97g.g-1 e 

13,63%, na 

temperatura de 

90 ºC, 

respectivamente. 

Pereira (2011) Oliveira (2012) Limberger et al., (2008) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O amido de palma fosforilado apresentou um aumento nos índices de PI e 

IS em comparação ao amido nativo e quando comparado a outras fontes 

botânicas apresentou valores maiores de poder de inchamento e Índice de 

solubilização, com excessão do amido de arroz (Tabela 49). Sitohy et al., (2000) 

afirmam que a introdução de grupos fosfato nos grânulos de amido pode reduzir 

as forças inter-moleculares de ligação, devido à repulsão dos grupos fosfato, 

negativamente carregados, nas moléculas de amido, aumentando o poder de 

inchamento e a solubilidade o que explica o aumento de PI e IS no APF. Outro 
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fato observado no APF e nos autores citados, na Tabela 49, é que tanto o poder 

de inchamento quanto o índice de solubilidade só apresentaram variações 

representativas a partir de 70 ºC. Oliveira, (2012) observou que nos amidos 

fosfatados de lírio-do-brejo forma encontrados indices mais elevados de poder de 

inchamento e Índice de solubilização quando comparados aos valores do amido 

nativo, além de apresentarem significativas diferenças entre 70 ºC e 80 ºC para 

esses parâmetros. Esse fato foi observado no amido do estudo em questão, onde 

que se observou uma inclinação mais acentuada da curva do poder de 

inchamento a partir de 70 °C, sugerindo o início da formação de pasta. Estes 

também foram similares aos resultados dos autores Silva e Silva (2005) e Peroni 

et al., (2006), que observaram o mesmo perfil em amido de banana-nanica e 

amidos de tubérculos de diferentes fontes vegetais fosforilados. 

 

Tabela 50 - Comparativo dos valores de sinérese do amido fosforilado de palma 

forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído da 

semente de aveia (Avena 

sativa, L.) com TPS a 

11% no tempo de 20 

minutos 

Amido extraído da 

semente de aveia 

(Avena sativa, L.) com 

TPS a 11% no tempo 

de 40 minutos 

Amido extraído da semente 

de arroz (Oryza sativa L.) 

modificado com TPS a 7%  

no tempo de 30 minutos 

APF 

11,46% 8,85% <2% 18,20% 

Daniel et al., (2006) Daniel et al., (2006) Limberger et al., (2008) 
Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O APF teve perda de água reduzida em relação à nativa. Este fato também 

foi observado por Limberger et al., (2008) que obteve uma sinérese menor que 

2% ao extrair o amido da semente de arroz, onde o autor associa a incorporação 

de fosfato no amido, com a prevenção da retrogradação que é o principal 

responsável pela perda de água por sinérese (Tabela 50). O autor ainda ressalva 

que a incorporação de fósforo no amido evita um contato maior entre as 

moléculas de amilose que se solubilizam durante o aquecimento e saem do 

interior do grânulo, impedindo a formação de microcristais. Em relação ao 

tratamento APF é provavel que a formação de grupos de ésteres de fosfato na 
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molecula de amido possa ter ocorrido essa diminuição da sinérese do amido de 

palma fosforilado em decorrência da repulsão entre os ésteres formados. Além do 

mais, baseado em outras pesquisas, o APF apresentou uma maior sinérese em 

relação a outros amidos modificados (Tabela 50). 

 

Tabela 51 -  Comparativo dos valores de termogravimétrica do amido fosforilado 

de palma forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

 

Amido 

extraído do 

rizoma do 

Lírio-do-Brejo 

(Hedychium 

coronarium) 

Inhame (Dioscorea 

esculenta L.) com 

TPS  a 2,5% no 

tempo de 30 

minutos 

Amido extraído do 

tubérculo da 

mandioca (Manihot 

esculenta)  

modificado com 

tripolifosfato de 

sódio 5% e 

trimetafosfato de 

sódio 1% 

Amido extraído do 

tubérculo da batata-

doce (Ipomoea 

batatas) modificado 

com tripolifosfato de 

sódio a 5% e 

trimetafosfato de 

sódio com 1% 

APF 

Apresentou 

quatro picos 

principais em 

torno dos 

ângulos de 

difração de 15, 

17, 20 e 22°, 

apresentando 

grânulos de 

estrutura tipo 

A, onde o grau 

de 

cristalinidade 

aumentou à 

medida que 

foram 

inseridos 

grupamentos 

fosfato 

Apresentou quatro 

picos principais em 

torno dos ângulos 

de difração de 5, 

15, 17 e pico duplo 

em 22
o
 e 23°, 

apresentando 

grânulos de 

estrutura tipo B, 

onde o grau de 

cristalinidade 

diminuiu levemente 

em relação ao 

amido nativo 

Apresentou quatro 

picos principais em 

torno dos ângulos 

de difração de 15, 

17, 18 e 23°, 

apresentando 

grânulos de 

estrutura tipo C, 

onde a estrutura do 

grânulo não foi 

afetada no 

processo. 

Apresentou 4 picos 

principais em torno 

dos ângulos de 

difração de 15, 17  

e 23°, 

apresentando 

grânulos de 

estrutura tipo A, 

onde a estrutura do 

grânulo não foi 

afetada no 

processo. 

Apresentou 

picos 

principais em 

torno dos 

ângulos de 

difração de 

15
o
, 17º, 18º e 

pico duplo em 

22
o
 e 23

o
, 

picos estes 

característicos 

dos grânulos 

de estrutura 

tipo C. 

Oliveira (2012) Silva (2010) Rechsteiner (2009) Rechsteiner (2009) Autor, (2016) 

Fonte: Autor, 2017 
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Os difractogramas do amido de palma fosforilado mostraram que a 

modificação alterou a sua cristalinidade ao se comparar com o amido nativo 

havendo uma elevação na cristalinidade com a adição de fosfato com o 

surgimento de picos menos largos. Em relação a outras fontes botânicas de 

amido é bem variável (Tabela 51). Silva (2010) também observou esse fato no 

amido de Inhame fosforilado, justificando o fato devido a fosforilação ocasionar 

uma diminuição no conteúdo de amilose nos grânulos que são estruturas que 

geram partes amorfas com picos mais largos e menores (RIBEIRO, 2003). Ribeiro 

(2014) observou que o grau de cristalinidade dos amidos fosfatados aumentou 

significamente com relação ao amido nativo. O autor associou à queda da 

cristalinidade dos amidos estudados a redução da força das ligações internas das 

moléculas, assim como do grau de associação entre as cadeias de amido, onde 

os resultados mostraram uma potencialização com a fosfatação.  

 

Tabela 52 - Comparativo dos valores de Turbidez do amido fosforilado de palma 

forrageira com outros amidos de fontes botânicas distintas 

Amido extraído do 

tubérculo da 

mandioca (Manihot 

esculenta)  

modificado com 

tripolifosfato de sódio 

5% e trimetafosfato 

de sódio 1% 

Amido extraído do 

tubérculo da batata-

doce (Ipomoea batatas) 

modificado com 

tripolifosfato de sódio a 

5% e trimetafosfato de 

sódio com 1% 

Amido extraído da semente 

de abacate (Persea 

americana Mill) modificado 

com 11% de trimetafosfato 

de sódio e tripolifosfato de 

sódio  por 3 horas (Cross-

linking) 

APF 

40,8% 70,50% 42,25% 43,02 

Rechsteiner (2009) Rechsteiner (2009) Silva et al., (2013) 
Autor, 

(2016) 

Fonte: Autor, 2017 

 

O amido de palma fosforilado apresentou baixa turbidez e valores similares 

com o amido de mandioca e de abacate fosforilados (Tabela 52). A alta claridade 

do APF ocorre da incorporação de grupos fosfatos nas cadeias de amido de 

palma forrageira causando uma repulsão entre as cadeias e aumentando sua 

hidratação. Bhosale e Singhal (2006) explicam que a substituição do grupo 

hidroxila por outros grupos causa a desorganização da estrutura o que provoca o 
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retardamento da retrogradação, resultando em pasta com maior clareza Os 

resultados demonstraram que a modificação química do APF por fosfatação 

possibilitou não só a baixa turbidez da pasta, mas o aumento do poder de 

inchamento e da solubilização dos grânulos, o que é de se esperar, pois são 

parâmetros associados a transparência do gel. Além desses, a viscosidade da 

pasta aumentou em relação ao APNM e foram mais estáveis à armazenagem em 

relação ao amido nativo (menor tendência de retrogradação), essas 

características possibilitam seu uso em produtos congelados ou enlatados. 

Cereda (2001) também observou essas elevações de PI, IS, viscosidade e de 

tempo de armazenamento ao estudar as propriedades gerais de amido 

fosforilados. 

No entano, Karam (2003) ao estudar amidos de tubérculos e grãos como a 

mandioca, o milho e o cará observou que a turbidez da pasta pode ser associada 

ao teor de amilose. Contudo, existem outras caracteristicas dos grãos de amido 

que influenciam na turbidez como o tamanho  das cadeias, ou seja, uma menor 

cadeia sugere uma maior facilidade de alinhamento das cadeias lineares, isso 

mostra que uma baixa estabilidade da amilose, em meio aquoso, tem sua 

ocorrência pela interação molecular, em decorrencia da associação de cadeias 

lineares por meio da formação de ligações de hidrogênio. 

 

 

5.20 APLICAÇÕES PARA OS AMIDOS ESTUDADOS 

 

O amido de palma forrageira é um polímero obtido de fontes renováveis e 

muito disponíveis, tendo em vista que, a espécie Opuntia ficus indica é uma 

cactácea que apresenta características morfofisiológicas que resiste a condições 

ambientais adversas, o que torna o amido proveniente dessa espécie uma 

matéria-prima bastante versátil, biodegradável, estável, atóxico e de baixo custo. 

Essas características mostram um potencial nas mais variedadas aplicações 

industriais (LI, 2012).  

Devido ao impacto ambiental das embalagens plásticas nos últimos anos, o 

interesse em substituir os polímeros sintéticos não biodegradáveis por materiais 

biodegradáveis tem aumentado. Inúmeras pesquisas têm sido feitas, tanto para 

descobrir novas fontes formadoras de plásticos, como para melhorar as 
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características das embalagens. Os plásticos biodegradáveis e compostáveis, 

especialmente os provenientes de fontes naturais renováveis, têm sido um foco 

de interesse para o desenvolvimento de novas tecnologias que visam, entre 

outros aspectos, a preservação ambiental e a busca de potenciais alternativa de 

substituição de plásticos convencionais oriundos de fontes petrolíferas (SILVA, 

2011).     

Nesse contexto, o amido de palma forrageira, após a sua conversão em um 

material termoplástico, se mostra um polímero com alto potencial para esses fins, 

principalmente no setor de embalagens. Entre os quatro amidos estudados nessa 

pesquisa, o amido liofilizado (APL) e o amido nativo (APNM) podem serem os 

mais promissores por conterem quantidades próximas de amilose ao do amido de 

milho que é um dos amidos mais usados na fabricação de sacolas biodegradáveis 

(ERENO, 2011). Essa quantidade de amilose faz esses dois amidos 

apresentarem maior facilidade em cristalizar-se e a presença de estruturas 

cristalinas no amido melhora a resistência mecânica do material, resultando em 

um aumento no módulo e tensão na ruptura e diminuição do alongamento, que 

pode ser inserido no polímero de polietileno para formação de blendas e, 

conseguentemente, das embalagens.  

 Ainda com relação a inclusão de amidos em embalagens, o perfil atrativo 

de um amido envolve características tais como: baixo custo, alta disponibilidade, 

renovabilidade e biodegradabilidade para seu uso nesse tipo de indústria 

(TEXEIRA, 2007). E o amido de palma forrageira demonstra um alto potencial 

para esses fins, pois segundo Debeaufor et al., (1998) o amido para embalagens 

de alimentos devem apresentar, dentre outras características, a seguinte: boa 

claridade, propriedades mecânicas eficientes, físico-química e bioquímica, 

ausência de componentes tóxicos ou prejudiciais à saúde, tecnologia simples, 

baixo custo e não poluentes; propriedades essas que satisfazem o amido em 

estudo já que a transparência do amido de palma forrageira nativo foi de 42,1% 

apresentando uma claridade de pasta elevada e superior a outras fontes 

botânicas como da mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza) e da banana-

verde (Musa cavendish).  Além disso, os resultados demonstram que o amido 

oxidado de palma não serve para essa aplicação industrial, por não apresentar 

pico de formação de pasta devido a despolimerização das moléculas de amido 

em decorrência ao abrasivo processo de modificação do amido, no entanto o APF 
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também se mostra um gel mais claro em relação ao amido nativo devido uma 

maior interação entre os componentes dos grânulos na presença dos grupos 

fosfato, sendo assim, o amido fosforilado de palma forrageira, também, pode 

apresentar um potencial real para esse uso industrial. 

Na indústria de biscoitos o amido de palma forrageira nativo pode servir 

de matéria-prima para padronizar o teor de glúten da farinha. Aplevicz e Demiate 

(2007) afirmam que o uso de amido não apresenta alterações de aparência nem 

sensoriais pelo contrário os biscoitos feitos com farinha mista (amido e trigo) são 

mais bem aceitos por se tornarem mais agradáveis ao paladar e serem mais leves 

que os convencionais. Baseado nisso, o APNM se mostrou com potencial para 

esse uso. Já em relação ao APF o mesmo se mostra interessante no uso da 

indústria de produtos a base de carne, pois pode ser utilizado como ligante em 

emulsão de carne tais como, salsichas e lingüiças, para unir a carne com a água 

e a matéria graxa, devido a sua maior viscosidade em relação ao APNM.  

Na produção de sopas e conservas desidratados o amido liofilizado se 

mostra ideal, primeiramente devido sua baixa umidade e atividade de água e além 

de dar um aspecto de espessura após o preparo desse produto, enquanto o 

APOX devido a sua baixa viscosidade e poder de inchamento, se mostrou inviável 

a essa utilização.  

 Em produtos extrusados o amido fosforilado de palma forrageira permite 

melhor capacidade de retenção de água e viscosidade mais estável no processo 

de extrusão conferindo a expansão e o aspecto crocante e friável desse tipo de 

produto. Devido o maior CLAF do APF em relação aos amidos nativo e liofilizado, 

além de sua maior viscosidade e estabilidade nos ciclos de estocagem, onde o 

amido fosforilado apresentou diferenças significativas mostrando uma estabilidade 

de 17% maior que no amido nativo (Tabela 19). O amido modificado por TPS 

mostra melhor aplicabilidade em produtos extrusados. Um outro produto que 

requer essas mesmas propriedades requerida é na produção de muitos 

condimentos processados a quente como, ketchup, mostarda, molho de tomate, 

shoyu, com o uso de amidos para fornecer ao produto final maior textura ao 

produto final e ainda reter água.  

              A liofilização do amido nativo (APL) conferiu a ele uma baixa atividade de 

água, ideal para o seu uso em produção de molhos, mas especificamente no uso 

em caldos de carne desidratado que devem ser preparados com água quente.  
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Uma alta viscosidade é desejável para usos industriais, nos quais o 

objetivo é o poder espessante (SILVA et al., 2006). Para isso, é necessário o 

controle da retrogradação no resfriamento. Além do amis, uma das propriedades 

mais importantes do amido é a gelatinização, que possibilita absorção, no 

aquecimento, de até 2,5 mil vezes seu peso em água (SILVA et al., 2006). O 

aquecimento em excesso de água causa o intumescimento irreversível, porém 

limitado nos grânulos, os quais se tornam muito sensíveis ao estresse mecânico e 

térmico ou à acidez do meio. Mas, uma vez resfriado, ou ainda, congelado, os 

polímeros de amido nativo se reagrupam, liberando água e danificando o gel 

formado (PERREIRA, 2004). Baseado nisso, o amido nativo, fosforilado e 

liofilizado mostram potencial no uso como espessantes em sopas, caldos e 

molhos de carne, uma vez que,a retrogradação desses amidos foram 

relativamente pequenas, quando comparadas a outras fontes botânicas.  

Apesar do amido oxidado de palma forrageira apresentar percentuais 

inferiores em relação a propriedades intrísecas do grânulo de amido como a 

gelatinização, ao se comparar com os demais amidos estudados, ainda é possível 

o seu uso na área industrial. Silva (2010) relata em seu trabalho que a produção 

desses amidos oxidados baseia-se em uma reação com aquecimento de 

suspensão aquosa de amido em uma solução oxidante, tal como o periodato de 

sódio, usado neste estudo. O autor afirma que essa oxidação origina uma pasta 

branca, fluida e adesiva, que não forma gel rígido após o resfriamento, 

conservando, para tanto, sua fluidez. Essas características foram possíveis 

observar no APOX. Diante disso, o amido oxidado de palma forrageira pode ser 

aplicado na indústria do papel, pois ao produzir suspensões podem ser usados 

como dispersantes, capazes de formar filmes uniformes, o que para Silva et al., 

(2008) esses filmes aplicados no papel selam os poros e proporcionam melhor 

impressão. Além dessa aplicação industrial o APOX por apresentar essa baixa 

viscosidade pode funcionar como agentes ligantes em gomas de mascar. 

Segundo Silva et al., (2006) a indústria de balas usa grande quantidade de 

amidos ácido-modificados na produção de sobremesas de gelatina. 

Na indústria de macarrão o uso do amido nativo, liofilizado ou fosforilado, 

devido a sua elevada brancura, também podem ser utilizados em massas, com o 

intuito reduzir a coloração amarelada do produto final e melhorar a digestão do 

mesmo, sendo, portanto, bastante indicada ao público infantil e idoso.  
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O APF tem seu potencial no uso de bolos e derivados; a utilização desse 

amido modificado pode proporciona uma melhora significativa na estrutura celular 

desses produtos, no aumento do volume da massa, além de contribuir com 

propriedades de retenção de umidade no produto final. Conseguentemente sua 

vida útil sensorial se torna maior. De acordo com Lunardini (2005) isso ocorre 

devido ao fato de que o envelhecimento (staling) que começa assim que o 

forneamento é completado e se inicia o resfriamento, esse fenômeno se torna 

retardado pela menor tendência do amido modificado à retrogradação, fenômeno 

que tem como conseqüência a sinerése e o endurecimento precoce do produto 

(LUNARDINI, 2005) 

Segundo Vanderveen e Glinsmann, (1992), para o uso de amidos 

modificados como substitutos de gordura, são recomendados amidos com um 

conteúdo médio de amilose de 20%, com baixos teores de lipídios e proteínas e 

que formem pastas claras, sendo estas características tipicamente encontradas 

nos amidos de mandioca (ZAMBRANO; CAMARGO, 1999), embora o presente 

estudo aponte o amido de palma forrageira nativo e fosforilado como uma forte 

alternativa para este uso. 

O amido APNM, ainda, pode ser hidrolisado e o açúcar produzido a partir 

da hidrólise pode ser fermentado para a produção de etanol para fins alimentícios. 

Esse álcool pode ser utilizado para as industrias de bebidas demonstrando como 

uma alternativa para o mercado do amido de fontes botânicas. A glicose obtida a 

partir do amido é ainda amplamente usada na manufatura de ácidos orgânicos 

como o ácido cítrico, ácido glutâmico, ácido lático, aminoácidos como lisina ou 

comercializado como glicose cristalina (PASCOAL, 2014). 
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Enfim, os amidos estudados demonstraram características que 

corroboram com outras pesquisas com amidos nativos e modificados. A partir da 

leitura dessas pesquisas buscadas na literatura e dos dados coletados coloco 

algumas sugestões para trabalhos futuros, como a fabricação de produtos tendo 

como base o amido de palma forrageira como agentes redutores de gordura na 

elaboração de maioneses, sorvetes e pão de queijo, além da realização de 

análise sensorial desses produtos para saber a viabilidade da produção perante a 

sugestão dos consumidores. Também se pode verificar o uso do amido fosfatado 

(APF) e o amido oxidado (APOX) no tratamento de águas residuais tendo, em 

vistas que são altamente aniônicos (IURCKEVICZ, 2014). Esses amidos podem 

proporcionar a aglomeração desses resíduos e assim facilitar a limpeza da água 

para alguns resíduos com componentes químicos de carga oposta. E, por fim, 

verificar a viabilidade ambiental e econômica do uso do amido nativo de palma 

forrageira na confecção de sacolas biodegradáveis em substituição do amido de 

milho, uma vez que, a produção de palma forrageira requer um menor consumo 

de água para se desenvolver. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Considerando as condições pelas quais os resultados do presente 

trabalho foram obtidos, conclui-se que: 

 

 A extração do amido nativo da palma forrageira obteve uma pureza de 

99,30% com baixos teores de cinzas, proteínas, lipídios e fibras. Seus 

grânulos apresentaram-se de forma oval, sem evidencias de fissuras com 

diâmetros de 12,08 µm e 15,40 µm.  

 

  A modificação química do amido nativo provocou alterações nos grânulos 

e na composição aumentando os teores de fósforo e cinzas e diminuindo 

os teores de amido e amilose, enquanto o processo de liofilização causou 

uma elevação desses parâmetros. 

 

 A reação de oxidação afetou fortemente a estrutura cristalina do granulo de 

amido, provocando uma despolimerização, reduzindo a cristalinidade do 

grânulo e alterando seu comportamento de pasta. Por outro lado a 

fosforilação, garantiu melhorias na estabilidade de pasta e redução na 

tendência a retrogradação em relação ao amido nativo. 

 

 Tanto a concentração de tripolifosfato de sódio e tempo de reação 

influenciaram no teor de fósforo e grau de substituição dos amidos 

modificados. No entanto, a modificação mais indicada depende da 

legislação que estabelece o máximo de 0,4% de fósforo na constituição 

química do amido, portanto o amido fosforilado dialisado no tempo de 40 

minutos com 7% de tripolifosfato de sódio foi o que apresentou o máximo 

de teor de fósforo e grau de substituição aceito pela legislação. 
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