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RESUMO
O desenvolvimento de novas formulações de produtos industriais é um fator de grande utilidade nas indústrias, tanto
para a facilitação das operações de produção, quanto para a redução dos custos. Visto a isso, o presente trabalho tem
por objetivo desenvolver, para fins industriais, uma solução de amido de mandioca oxidado, por meio do uso de peróxido
de hidrogênio  com alto  teor  de sólidos.  Os ensaios da viscosidade cinemática das soluções foram realizados pelo
método Copo Ford. Através da análise e comparação de soluções a 10% e 40% de amido, identificou-se as melhores
características químicas e mecânicas das soluções segundo seu grau de viscosidade.
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1 INTRODUÇÃO

O amido é um polímero de elevado peso molecular, formado de moléculas de glicose unidas
por ligações glicosídicas (CEREDA, 1994).

A característica do amido, como polímero de unidade de glicose ligadas entre si por
ligações  alfa  (1,4)  e  alfa  (1,6),  possibilita  uma  série  de  derivações.  O  amido  apresenta
propriedades especiais que têm sido exploradas com diversos fins. Entretanto, muitas destas
não são adequadas para algumas aplicações específicas e alguns métodos são disponíveis
para modificações dessas características indesejáveis. (MOORTHY, apud CEREDA, 1994, p.
255).

Segundo  Germacom  (2013),  modifica-se  o  amido  para  realçar  ou  inibir  propriedades
inerentes,  apropriadas  para  aplicações  específicas,  conseguindo  alterar  consistência,  poder
aglutinante, incrementar estabilidade, dispersar e turvar.

Para Moortly (1994 apud CEREDA, 1994) a oxidação do amido é um método disponível que
pode dar origem a diversos produtos, dependendo do agente utilizado. Este processo gera uma
pasta  clara,  fluida  e  adesiva,  que  ao  resfriar  não  forma  um  gel  rígido,  mas  mantém  suas
características mecânicas adesivas e fluidas. 

Os amidos oxidados possuem grande utilização nas indústrias, em específico as de papel e
papelão, os quais auxiliam no acabamento dos produtos, formando filmes uniformes, selando poros
e proporcionando melhor impressão. Na indústria têxtil utiliza-se na engomagem de fios sintéticos e,
na construção civil, são empregados como material acústico. 

Além disso, os amidos oxidados possuem grande diferenciação de seus amidos nativos pelas
seguintes características (GERMACOM, 2013): maior claridade da pasta, mais baixas tensões de
estiramento de filmes secos e baixas temperaturas de pasta, taxas de gelificação mais rápidas e
picos mais baixos de viscosidade.

Para  esse  trabalho  foi  realizado  a  oxidação  do  amido  com  a  utilização  de  peróxido  de
hidrogênio H₂O₂, que é um dos oxidantes mais versáteis existentes, superior ao cloro, dióxido de
cloro e permanganato de potássio; através de catálise, H₂O₂ pode ser convertido em radical hidroxila
OH com reatividade inferior apenas ao flúor. Apesar do poder de reação, o peróxido de hidrogênio é
um metabólito  natural  em muitos  organismos  o  qual,  quando  decomposto,  resulta  em oxigênio
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molecular e água. Além disso, os fatores que influem na estabilidade das soluções de peróxido de
hidrogênio são, principalmente, a temperatura, o valor do pH. Para isso o ácido clorídrico HCL é uma
substância ácida que pode ser utilizada para diminuição do mesmo (MATTOS et al, 2003).

O  amido  de  mandioca  oxidado  é  um  elemento  de  grande  utilidade  para  diversos  fins
industriais, devido as suas características de modificação. Com isso, o presente trabalho tem por
objetivo desenvolver uma solução de amido através da oxidação de amido modificado, visando à
obtenção de um material com um grau de sólidos elevado, que facilite a aplicação industrial, visto a
sua fluidez e baixo teor de água.

Conforme o conteúdo apresentado, o presente trabalho tem sua relevância pautada no estudo
da viabilidade de uso industrial. Acredita-se que uma solução de amido oxidado com alto teor de
sólidos possa trazer benefícios industriais, como a facilitação das operações de produção quanto
para a redução dos custos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho tem relação à Pesquisa Científica, com a utilização de uma abordagem
qualitativa, uma vez que o procedimento fora realizado nas definições e métodos de modificação de
amido. Com relação aos objetivos é classificada como exploratória, pois visa proporcionar maior
familiaridade com o assunto, com o problema, para melhor conhecimento ou para a construção de
hipóteses. 

O  procedimento  do  presente  trabalho  quanto  ao  preparo  das  soluções  e  a  metodologia
utilizada foram elaborados pelos próprios autores. E os ensaios para a verificação da viscosidade
cinemática  das  soluções  foram feitos  através  da  medição  do  tempo  de  escoamento  usando  o
método Copo Ford conforme NBR 16477:2016 (ABNT, 2016), conforme mostra a figura 1.

Figura1: Copo Ford, medidor de viscosidade cinemática

O desenvolvimento deu-se inicialmente com a pesagem do amido de mandioca e a separação
do mesmo em cinco amostras. Posteriormente foram adicionadas as amostras à água, peróxido de
hidrogênio  H₂O₂,  ácido  clorídrico  HCL.  As  substâncias  adicionadas,  juntamente  com  suas
respectivas proporções, se encontram na tabela 1.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Tabela 1- Quantidade de substâncias adicionadas em cada amostra

Amostras 1 2 3 4 5

Amido (gr) 500 500 500 500 500

H₂O (mm) 100 100 100 100 100

HCL (mm) 10 10 10 10 10

H₂O₂ (mm) 5 7,5 10 12,5 15

Após adicionar as demais substâncias ao amido, realizou-se a mistura por agitação, até que
toda a amostra ficasse completamente homogênea. Esta foi  depositada em recipiente fechado e
reservado para agir por 24 horas. Após esse processo, foram acondicionadas as amostras na estufa
por 24 horas a 120 ºC para que ocorresse a secagem. 

Posteriormente,  foram realizadas as soluções com as amostras citadas acima, com duas
diferentes porcentagens de amido oxidado: 10% e 40%, adicionado água H₂O e dissolvidas com
calor, até que a solução se dissolvesse totalmente. Os valores das proporções das soluções se
encontram nas tabelas 2 e 3.

Tabela 2 - Proporção de amido oxidado e água na solução

Solução 1 2 3 4 5 %

Amido (gr) 10 10 10 10 10 10

H₂O(mm) 90 90 90 90 90 90

Tabela 3 - Proporção de amido oxidado e água na solução

Solução 1 2 3 4 5 %

Amido (gr) 40 40 40 40 40 40

H₂O(mm) 60 60 60 60 60 60

Após  esse  procedimento,  as  soluções  ficaram  repousando  até  atingirem  a  temperatura
ambiente,  para  assim realizar  a  verificação da viscosidade cinemática  das soluções através da
medição do tempo de escoamento usando o método Copo Ford.

Os dados dos tempos de escoamento das soluções encontram-se na tabela IV:

Tabela 4 -  Medição do tempo de escoamento das soluções.
Soluções Tempo de escoamento (s)

Viscosidade 10%
Tempo de escoamento (s)

Viscosidade 40%
1 6,11 10,81
2 6,20 10,30
3 5,38 10,10
4 5,88 10,00
5 5,78 10,10

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a realização do presente experimento científico constatou-se que é possível realizar uma
solução de amido oxidado com um alto teor de sólidos, como apresentado na solução de 40%.
Apesar dos erros acidentais e experimentais, a determinante para a aprovação da solução é o grau
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de  viscosidade  deste.  Foi  possível  perceber,  conforme apresentado  na  tabela  IV,  que  a  maior
porcentagem  de  amido  na  solução  causa  um maior  tempo  de  escoamento,  porém a  ação  do
peróxido de hidrogênio provoca uma maior dissolução do mesmo. Assim, pela sua fluidez, obtém-se
uma solução mais eficaz para a utilização industrial, uma vez que a proporção de sólidos permite um
menor tempo de secagem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou analisar a viabilidade de uma solução à
base de amido oxidado com um alto de teor de sólido e perceber que a solução de 40% proporciona
uma boa fluidez. Essa composição, apesar da utilização de substâncias químicas, não é nociva ao
ser humano ou ao meio ambiente. Além disso, é um poderoso potencial na indústria, visto que essa
composição proporciona, aos diversos fins industriais, características adesivas e uma redução do
tempo  de  secagem.  Vale  salientar  ainda  sua  eficácia  na  adição  de  outros  componentes  e  no
resultado esperado.
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