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RESUMO
As indústrias  de  amido  natural  têm produzido  diversos  tipos  de  modificações nas  suas  propriedades focadas nas
necessidades de vários setores industriais e em suas aplicações. O aumento de pesquisas neste sentido é atribuído à
potencialidade  do  uso  do  amido  de  mandioca,  pois,  apresenta  características  favoráveis  de  uso  em larga  escala
industrial, no entanto, a natureza hidrofílica do amido natural pode apresentar algumas limitações para determinados
tipos de processamento. A modificação do amido natural requer aplicações mais extensas através da melhoria das
características  do  produto.  Este  artigo  tem  como  objetivo  modificar  o  amido  natural  em  um  AMCAHPG  (Amido
Modificado Catiônico,  Aniônico, Hidrofóbico,  Pré-Gel),  e avaliar a característica de solubilidade do grupo de amidos
estudados (amido natural, catiônico, aniônico, hidrofóbico, pré-gel e AMCAHPG). Para desenvolver o AMCAHPG foram
incrementados no amido natural os produtos químicos e por fim, o mesmo foi extrusado. Os resultados dos testes de
solubilidade indicaram que os amidos natural,  catiônico e aniônico decantaram pouco mais da massa inicial por ser
mixado  no  liquidificador,  o  amido  modificado  hidrofóbico  decantou  o  triplo  de  sua  massa  inicial  por  eliminar  suas
características  hidrofílicas  no  processo  de  modificação.  Já  o  amido  modificado  pré-gel  e  o  AMCAHPG se  uniram
totalmente  com  a  água  por  terem  passado  pelo  processo  de  extrusão.  Contudo,  nota-se  que  o  produto  é
economicamente viável, pois, em um comparativo com a indústria papeleira, é possível desenvolver 1000 kg de papel
com menos de 7 kg de AMCAHPG, enquanto, se fizer uso do amido natural, serão necessários 50 kg do produto.

PALAVRAS-CHAVE: Indústria Papeleira; Amido de Mandioca; Extrusão.

1 INTRODUÇÃO

O amido é um produto  largamente  usado em diversos setores industriais,  nos quais são
demandadas  modificações  necessárias  para  otimização  dos  processos  produtivos,  gerando
melhorias e diminuindo o tempo de preparo do produto.  Amido (C6H10O5)  é o polissacarídeo de
reserva de plantas, e é armazenado sob a forma de grânulos, e composto por várias moléculas de
glicose,  presente em grandes quantidades em tubérculos (fécula)  e  grãos (amido)  (WHISTLER,
BEMILLER & PASCAL, 1984). No caso deste estudo deve-se chamar de fécula de mandioca, por
ser retirado da raiz da mandioca. Apenas, após sua modificação que se denomina amido.

O amido consiste em dois componentes principais de polímero: a amilase de cadeia linear e a
ramificação em α-(1,6) altamente ligada à amilopectina (TAN et al., 2016). O amido de mandioca é
considerado um dos principais biopolímeros utilizados nas indústrias alimentícias, pois apresenta
alto  potencial  no  processo  de  modificação  de  diversos  alimentos,  incluindo  aspectos  visuais  e
sensoriais dos produtos finais, assim cresce cada vez mais a importância em estudar processos
produtivos mais rápidos e eficazes para se chegar a um produto final de alta qualidade (ONYAGO et
al., 2016).
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A utilização de amido em uma ampla  gama de produtos  industriais,  como papel,  têxteis,
materiais de construção e do álcool para combustível se expandiu (BEMILLER & WHISTLER, 2009).
A República Federativa do Brasil,  em 2015,  produziu 24.700 toneladas de fécula de mandioca,
sendo nomeado o segundo maior produtor de amido, atrás apenas da Tailândia (CEPEA, 2016).
Pode-se  aumentar  o  emprego  do  amido  em  diversos  setores  da  economia  quando  se  efetua
modificações  em  sua  estrutura  molecular.  Segundo  Ciacco  e  Cruz  (2005),  as  modificações
efetuadas no grânulo de amido têm como objetivo moldar o mesmo para determinadas finalidades.
Em geral, os amidos naturais não possuem propriedades que os tornam ideais para aplicações em
produtos alimentares (SINGH, GEVEKE & YADAV, 2016). 

Oyeyinka  et  al,  (2016)  menciona que a  modificação do amido envolve,  principalmente,  a
interação  entre  as  duas  componentes  importantes  de  amido  (α-amilase  e  β-amilase)  e  demais
aditivos para sua modificação. O amido modificado é produzido a partir do amido natural por meio de
modificações físicas, químicas, enzimáticas e enxertadas (ZHANG et al, 2016). O amido apresenta
características favoráveis a muitas aplicações industriais; no entanto, a natureza hidrofílica do amido
na forma nativa pode apresentar algumas limitações para determinados tipos de processamento
(BARTZ  et  al.,  2012).  Para  esse  trabalho  foram realizadas  as  modificações:  pré-gel,  catiônica,
aniônica e hidrofóbica.   Onde o  Quadro 1 apresenta  os  métodos de modificação de amido,  os
produtos obtidos através da modificação e suas características.

Quadro 1: Métodos de modificação de amido, produtos obtidos e suas características
Tipos de Modificação Produto Obtido Características
Física Pré-gel Abre as moléculas de amido

Química
Catiônico Fornece carga positiva ao amido e tem fácil aderência
Aniônico Fornece carga negativa ao amido e aumentou a solubilidade

Enxertada Hidrofóbico Repele as moléculas de água
Fonte: Lermen, Coelho e Assad Filho (2014).

O  amido  pré-gelatinizado  é  desenvolvido  a  partir  de  amido  nativo  ou  qualquer  amido
modificado,  suas  propriedades  são  semelhantes  àquelas  dos  amidos  nativos  originários,  com
exceção da solubilidade em água fria, viscosidade ligeiramente menor e menor tendência de formar
gel (DENNENBERG, BOTHAST & ABBOT, 1978).  O amido pré-gel ajuda a criar um gel rígido que
proporciona  coesão  e  viscosidade,  com  isso,  evitando  o  processo  de  cozimento  na  indústria
(ONYANGO et al., 2011). Para desenvolver o amido Pré-Gel, deve-se utilizar o método de extrusão,
que de acordo com Bemiller (1997) este processo permite produzir modificações pela compressão
da matéria-prima amilácea, esta é forçada contra uma matriz ou molde, em condições de mistura,
aquecimento e pressão, que levam a gelificação do amido. No processo de extrusão, o grânulo de
amido absorve água e na saída da extrusora, a água submetida a pressão se transforma em vapor e
o amido sobre um processo de alinhamento, quebra e abre como apresentado na Figura 1.
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Figura 1: Variação do amido antes e depois da extrusora.
Fonte: Adaptado de Valls (1998).

Durante a gelatinização, a estrutura cristalina do amido é rompida devido ao relaxamento de
pontes de hidrogênio e as moléculas de água interagem com os grupos hidroxilas da amilase e da
amilopectina, causando um aumento do tamanho dos grânulos e solubilização parcial  do amido
(HOOVER, 2001). O inchamento dos grânulos e a solubilização da amilase e amilopectina induzem
a gradual  perda  da  integridade  granular  com a  geração  de  uma  pasta  viscosa.  Quando  estas
moléculas começam a se reassociar favorecendo uma estrutura mais ordenada, denomina-se de
processo de retrogradação (CEREDA, 2002). 

Os amidos modificados catiônicos promovem algumas características boas para o amido,
sendo as principais a alta dispersibilidade e a aderência a diversas aplicações. Para realizar essa
modificação,  o  amido  recebe  a  aplicação  de  um cloreto  de  3-cloro  2-hidroxipropiltrimetilamônio
(HOWARD & JOWSEY, 1989). Dentre as diversas aplicações desta modificação, uma delas é um
coagulante orgânico comumente utilizado para flocular contaminantes negativamente carregados no
tratamento de águas residuais (Ellis et al., 1982; Khalil and Aly, 2004; Pal et al., 2005).

Bender (1977) corrobora que o amido modificado aniônico é altamente solúvel em água e é
atualmente obtido como sal sódico, fabricado pela reação do ácido acético mono cloro. O amido,
então, é convertido em polieletrólitos, os quais apresentam aumento de solubilidade e viscosidade
na ausência de eletrólitos, tais como sais e ácidos.

Swinkels (1996) destaca que o amido modificado hidrofóbico é o produto da reação entre
radicais hidrofóbicos com a cadeia de amido, obtido a partir da aplicação de AKD – Alquil Dimero
Ceteno (agente de calibragem alcalina, sintetizado a partir de ácidos graxos). Com isso, o produto
final fornece propriedades hidrofóbicas ao amido sem destruir seu poder de dispersão em água. 

Com base nisso, este trabalho teve como objetivo desenvolver, a partir de um amido natural,
um amido modificado com características aniônicas, catiônicas, hidrofóbicas e em forma de pré-gel,
analisou-se a solubilidade dos amidos naturais,  AMCAHPG e as demais modificações, devido à
demanda da indústria de amidos que não possuem característica hidrofílica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Para a realização deste trabalho, utilizou-se a abordagem qualitativa por realizar pesquisas
nas definições e  métodos de modificação de amido e solubilidade.  Quanto  aos fins,  o  trabalho
classifica-se como exploratório, descritivo e aplicado. Quanto aos meios, classifica-se como campo,
pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental e estudo de caso.

Para o desenvolvimento do Amido Modificado Catiônico,  Aniônico,  Hidrofóbico  e Pré-Gel,
referido neste trabalho como AMCAHPG, foram pesados 15 kg de amido natural e levados a uma
misturadora de amido, da marca AM-25 GPANIZ, como apresentado na Figura 1, para posteriores
adições dos componentes de modificação, procedimento sempre seguido pela medição de pH da
mistura.

 
Figura 1: Misturadora de Amido

A etapa inicial da modificação do amido natural se dá ao adicionar 450 ml de soda cáustica a
uma  diluição  de  40%.  Após  15  minutos  o  valor  do  pH  medido  na  mistura,  foi  igual  a  10,
apresentando,  portanto,  caráter  básico.  Logo,  foi  adicionado  o  cloreto  de  3-cloro  2-
hidroxipropiltrimetilamônio  para  a  modificação  aniônica.  O  pH  foi  novamente  verificado  tendo
permanecido o teor básico 10. 

O próximo passo no procedimento de modificação do amido natural foi a adição de 450 g de
ácido acético mono cloro para a modificação catiônica, em que resultou no pH 4, de caráter ácido. 

Após esse processo, foi acrescentado à mistura mais 500 ml de hidróxido de sódio (NaOH) à
40%, elevando o pH para 12, e finalmente a modificação hidrofóbica, que foi executada por meio da
adição de 1500 ml de AKD (Alkil Dimero Ceteno). Para a modificação em forma de pré-gel, utilizou-
se uma extrusora. As Figuras 2 e 3 mostram a extrusora utilizada e o amido sendo extrusado,
respectivamente.
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Figura 2: Extrusora. Figura 3: Amido extrusado.

Após a extrusão, o amido foi cortado em cubos de 1 cm3, foi colocado na estufa por 8h a uma
temperatura de 100 oC. Na etapa seguinte, os cubos foram triturados em um moedor e, com isso,
finalizou-se a preparação do AMCAHPG.

Para a realização do teste de solubilidade, inicialmente foram separadas as seis amostras de
50 g de amido (amido natural, amido catiônico, amido aniônico, amido hidrofóbico, amido pré-gel,
AMCAHPG) e 450 ml de água para cada amostra. Estas foram levadas ao liquidificador industrial e
mixadas por cinco minutos. Após isso foram levadas as provetas de 500 ml e deixadas descansar
por 24 horas para fazer as medidas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Quadro 2 apresenta as amostras dos amidos nas provetas.

Quadro 2: Amostras dos amidos

Amido Natural Amido Catiônico Amido Aniônico Amido Hidrofóbico
Amido Pré-

Gel
AMCAHPG
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Nota-se que em algumas amostras o amido não se solubilizou totalmente, em especial as que
não passaram pelo processo de pré-gelatinização, no Quadro 3 estão expressos os valores em que
os amidos decantaram.

Quadro 3: Solubilidade dos amidos
Tipo de Amido Decantação
Amido Natural 70 ml
Amido Modificado Catiônico 60 ml
Amido Modificado Aniônico 65 ml
Amido Modificado Hidrofóbico 165 ml
Amido Modificado Pré-Gel *
AMCAHPG *
* Não decantou por apresentar a característica pré-gelatinizada.

Nota-se que o amido natural e os modificados catiônico e aniônico, decantaram pouco mais
de sua massa inicial, pois suas moléculas foram abertas quando mixadas no liquidificador, e que os
modificados  não  puderam  comprovar  suas  alterações  na  composição  molecular  que  foram
adaptabilidade ao meio e resistência a intempéries. 

O amido modificado hidrofóbico apresentou alta quantidade de amido decantado, isso ocorreu
devido a  suas moléculas serem abertas  pelo liquidificador,  e  por  sua modificação apresentar  a
densidade maior que a da água.

O amido modificado pré-gel  e  o AMCAHPG não decantaram, pois  ambos passaram pelo
processo de extrusão (cozimento), e o liquidificador colaborou na abertura das moléculas de amido,
favorecendo a hidrofilia do amido.

4 CONCLUSÃO

As  possibilidades  de  aplicações  industriais  do  amido  de  mandioca  são  praticamente
inesgotáveis,  bastando haver adequação ou alteração de suas características físico-químicas às
necessidades dos processos e produtos. Com a realização desse trabalho pode-se concluir que a
solubilidade dos amidos que  passaram pelo  processo  de  extrusão (amido  modificado pré-gel  e
AMCAHPG) apresentaram um comportamento de hidrofilia com a água, pois se uniram totalmente,
atendendo a demanda das indústrias modificadoras. 

Analisando  a  relação  do  amido  em  questão  de  viabilidade  orçamentária,  pode-se  dar  o
exemplo da aplicabilidade no papel, onde é possível fazer 1000 kg de papel utilizando 50 kg de
Amido Natural  ou utilizando 7 kg de Amido Catiônico.  Isso só é possível  devido à estabilidade
resultante das modificações realizadas na versão natural do amido para obter-se o AMCAHPG. 
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