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Resumo
O amido foi desenvolvido da perspectiva da indústria do mobiliário, especificamente, da produção dos painéis empregados no mobiliário. Neste projecto, a oxidação do amido foi experimentada. O amido, tanto o nativo como o modificado, foi também caracterizado físico-quimicamente e a possibilidade da espumificação dele avaliada.
A caracterização da matéria-prima, o amido de batata, e a de cada dos produtos das oxidações
dela foram feitas, empregando a titulação dos carboxilos, a espectroscopia no infravermelho,
a ressonância magnética e a análise térmica. O efeito da oxidação na massa volúmica das espumas de amido foi estudado.
O teor de carboxilos de cada dos amidos oxidados é maior que o do nativo, comprovando a
ocorrência da oxidação. A oxidação pelo peróxido de hidrogénio na proporção de 1 porcento
permitiu diminuir a massa volúmica das espumas.

Palavras-Chave:

espuma; amido; oxidação; mobiliário
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Abstract
Starch was developed from the perspective of the industry of furniture, specifically, of the
production of the boards employed in furniture. In this project, the oxidation of starch was
experimented. The starch, both native and modified, was also physicochemically characterised
and the possibility of its foaming assessed.
The characterisation of the feedstock, potato starch, and that of each of the products of its
oxidation were made, employing carboxyl titration, spectroscopy in the infrared range, magnetic resonance, and thermal analysis. The effect of the oxidation on the density of the starch
foams was studied.
The carboxyl content of each of the oxidised starches is greater than that of the native, showing the occurrence of oxidation. The oxidation by hydrogen peroxide at the proportion of 1
percent furnished some decrease in the density of the foams.

Keywords:

foam; starch; oxidation; furniture
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Notação e Glossário
Linguagem Matemática (escrita conforme o padrão internacional, incluindo as unidades do sistema
métrico e os símbolos químicos)
e

incerteza da pesagem

M

molares

ma

massa do amido solubilizado

mc

massa da areia que preenche o contentor

me

massa da areia excedente

ms

massa da amostra da espuma

M-COOH

massa molar do carboxilo

rpm

rotações por minuto

ppm

partes por milhão

V

volume

Vc

capacidade do contentor

VNaHO

volume da solução do hidróxido de sódio

δ(1H)

deslocamento químico do sinal protónico

δ(13C)

deslocamento químico do sinal de carbono-13

θ

temperatura Celsius

ρ

massa volúmica da espuma

ω-COOH

teor de carboxilos

[NaHO]

concentração formal do hidróxido de sódio

%

porcento

Língua Portuguesa (escrita conforme a Reforma Ortográfica de 1973)
ATR

Reflectância Total Atenuada (Attenuated Total Reflectance)

COV

Compostos Orgânicos Voláteis

DSC

Calorimetria Diferencial de Varrimento (Differential Scanning Calorimetry)

HMBC

Correlação de Ligações Múltiplas Heteronucleares (Heteronuclear Multiple-Bond Correlation)

HSQC

Correlação Quântica Singular Heteronuclear (Heteronuclear Single Quantum Correlation)

IV

Infravermelho

RMN

Ressonância Magnética Nuclear

SEC

Cromatografia de Exclusão Molecular (Size Exclusion Chromatography)

TGA

Termogravimetria (Thermogravimetric Analysis)

1

Ressonância Magnética Nuclear protónica

H-RMN

13

C-RMN

Ressonância Magnética Nuclear de carbono-13

xi
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1 Introdução
1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto
A indústria do mobiliário, fabricado em massa desde a segunda metade do século XIX, procura
obter as partes das peças o mais economicamente possível, dentro dos requisitos estruturais,
funcionais e estéticos (Kyriazidou et Pesendorfer, 1999). Os painéis de aglomerados de partículas, denominados assim por serem constituídos por partículas ligadas por um adesivo, são
empregados desde a década de 1950; com a passagem do tempo, a produção do compósito há
sido aprimorada, os custos dele hão diminuído e o emprego do mesmo há aumentado.
Actualmente, o adesivo mais empregado é a ureia-formaldeído, denominada assim por ser produzida da ureia e o formaldeído (Nascimento et alii, 2015; Stevens, 1998). Esta última substância, participe embora no metabolismo humano saudável, é prejudicial à saúde quando a exposição é exógena; no caso da inalação, interage com a membrana alveolar, comprometendo a
difusão gasosa (Gostner et alii, 2016). Por completa que a formação da ureia-formaldeído haja
sido, algum formaldeído pode ser liberto pela degradação normal do produto, prejudicando a
qualidade do ar.
Pelo Regulamento 305/2011 da União Europeia, «[…]As obras de construção devem ser concebidas e realizadas de modo a não causarem, durante o seu ciclo de vida, danos à higiene, à
saúde e à segurança dos trabalhadores, dos ocupantes e dos vizinhos, e a não exercerem um
impacto excessivamente importante, durante todo o seu ciclo de vida, na qualidade ambiental
nem no clima durante a sua construção, utilização ou demolição, em consequência, nomeadamente, de: a) Libertação de gases tóxicos; b) Emissão de substâncias perigosas, de compostos
orgânicos voláteis (COV), de gases de efeito de estufa ou de partículas perigosas para o ar
interior ou exterior[…]»; o regulamento define também as «placas e elementos derivados de
madeira» com uma das gamas de produtos afecta.
O amido é biocompatível, abundante, renovável e extraível facilmente, o que promove a aplicação dele na vez dos polímeros sintéticos; assim, o adesivo dos painéis de aglomerados de
partículas pode ser baseado neste polímero (Abbott et alii, 2012). A modificação do amido pode
mesmo assim melhorar o comportamento dele. Exemplificando, o polvilho azedo, obtido do
amido da mandioca (polvilho doce) pela fermentação e secagem ao Sol, é reconhecido pela
expansibilidade dele, o que pode ser vantajoso pela diminuição consequente da massa volúmica
dos painéis que o incorporem (Monteiro et alii, 2016). De facto, a estruturação dos painéis na
forma de sanduíche, com o núcleo menos denso e as camadas superficiais mais rígidas, vem a
ser uma das estratégias seguidas pela indústria. O amido pode ser espumificado e preencher
então o núcleo dos painéis.
1
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Neste projecto, a oxidação do amido foi experimentada com o intuito de o produto produzido
assim ser valioso na indústria do mobiliário. O amido, tanto o nativo como o modificado, foi
também caracterizado físico-quimicamente e a possibilidade da espumificação dele avaliada.

1.2 Contributos do Trabalho
O autor realizou as oxidações pelo peróxido de hidrogénio, o tratamento do produto da oxidação
pelo periodato de sódio e a preparação dalgumas das espumas (ver a Metodologia Experimental); interpretou também a análise térmica e colaborou na interpretação dos espectros no infravermelho (IV).

1.3 Organização da Tese
O corpo da tese está dividido em seis capítulos: Introdução; Revisão Bibliográfica; Metodologia
Experimental; Resultados e Discussão; Conclusão; Avaliação do Trabalho Realizado.
A Introdução elucida o leitor relativamente ao desenvolvimento proposto do amido e o conteúdo
do texto.
A Revisão Bibliográfica fornece o ponto inicial que serve como a referência para o estudo pretendido.
A Metodologia Experimental revela o que foi manipulado com o amido e como a manipulação
foi feita tal que os dados em que esta tese está baseada houvessem sido obtidos.
Os Resultados e Discussão explicam o raciocínio efectuado aos dados e como contribuíram ao
estudo do amido.
A Conclusão sumariza o que foi alcançado pelo trabalho.
A Avaliação do Trabalho Realizado reflecte sobre o trabalho e os objectivos concretizados,
sendo deixadas algumas sugestões para os trabalhos posteriores eventuais.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Química do Amido
Raphael Bluteau escreveu o primeiro dicionário da língua portuguesa, em que o significado de
«amido» é (Bluteau, 1712, a grafia actualizada) «uma massa, que se faz duma espécie de farinha, sem mó. Põe-se trigo de remolho, e depois de lavado, e espremido, se coalha como leite,
e posto a secar ao Sol, se purifica.» O hidrolisado do produto é a glucose, logo o amido pode
ser formado pela condensação da glucose (Kirchhoff, 1813). Especificamente, as plantas formam dois polímeros da α-D-glucopiranose, a amilose e a amilopectina, em que as ligações entre
as unidades são α-1,4 ou α-1,6; a Figura 2.1, a, b e c, mostra as estruturas. Entre os dois, a
massa molecular da amilopectina é maior, mas a estrutura é tão ramificada que a massa molecular dos ramos é menor; a Cromatografia de Exclusão Molecular (Size Exclusion Chromatography, SEC) antes e depois de a isoamilase hidrolisar as ramificações, α-1,6, permite, portanto, discernir os polímeros (Vilaplana et alii, 2012). Assim, da perspectiva química, «amido»
designa cada mistura dos polímeros mencionados ou, no limite, os mesmos individuais.
A estrutura polimérica característica de cada amido permite alguma variabilidade do tamanho
e da posição na cadeia das ramificações. A diferença entre a amilose e a amilopectina justifica
a proporção delas ser empregada na especificação do amido, mas o parâmetro fornecido pela
determinação realizada pode ser só aparente, por cada dos polímeros poder comportar-se como
o outro, dependendo das circunstâncias do procedimento. Exemplificando, o tamanho das ramificações determina a afinidade do iodo com o amido tal que seja maior com a amilose, mas
algumas ramificações, grandes suficientemente, da amilopectina parecem ser da amilose na
interacção com o iodo, resultando em os amidos «ricos em amilose» (30 % ― 32 %) do arroz
serem normais na fracção da amilose (15,5 % ― 18,5 %) (Takeda et alii, 1987). Não obstante,
os amidos das leguminosas são geralmente mais ricos em amilose (>30 %) que os dos cereais,
como a cevada nua (22 % ― 26 %), ou tubérculos, como a mandioca (15 % ― 25 %) (Chibbar et
alii, 2010; Wu et alii, 2017; Rolland-Sabaté et alii, 2012).
Além da amilose e da amilopectina, o amido pode também ter na constituição dele pequenas
quantidades de proteínas e lípidos, que podem afetar significativamente as propriedades funcionais dele. A Tabela 2.1 apresenta uma compilação dos teores de alguns desses componentes
encontrados no amido.
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a

b
Figura 2.1 – a) Estrutura polimérica do amido: amilose, à esquerda, e amilopectina, à direita,
com o monómero, α-D-glucopiranose, ao centro (Pérez et Bertoft, 2010, adaptado); b) Disposição das cadeias da amilopectina, nas lamelas amorfas (A) e cristalinas (C) (a seta simples
indica a direcção do corte da lamela cristalina) com as descontinuidades amorfas (a) (Gallant
et alii, 1997, adaptado); c) Imagem electrónica transmissiva da amilopectina contrastada demonstrativa das lamelas (as setas vermelhas indicam a direcção do corte das lamelas cristalinas; a seta branca indica a direcção e o sentido radiais) (Gallant et alii, 1997, adaptado).

4

Desenvolvimento de Amido de Batata Oxidado com Potencial para Aplicação na Indústria de Mobiliário

Tabela 2.1 – Fracções mássicas reportadas dalguns componentes dalguns amidos (Alcázar-Alay
et Meireles, 2015; excepções na tabela).
Fonte
Trigo normal

Trigo ceroso
Trigo rico em amilose
Cevada normal
Cevada cerosa
Cevada rica em amilose
Sorgo normal
Sorgo ceroso
Arroz normal

Arroz ceroso
Arroz rico em amilose
Milho normal

Milho ceroso
Milho rico em amilose
Batata

Batata-doce
Mandioca

Gengibre
Mandioquinha-salsa
Ervilha
Semente de abacate
Farelo de arroz

Amilose (%)
24,6 ― 26,6
18 ― 20 (Zeng et alii, 2011)
25 (Taggart et Mitchell, 2009)
3 ― 31 (Svihus et alii, 2005)
0,5 ― 1,5
36,5 ― 38,5
19 ― 22,1
25,3 ― 30,1
3 ― 46 (Svihus et alii, 2005)
1,8 ― 3,6
2,1 ― 8,3
18,2 ― 24,1
38,4 ― 44,1
<8
23,7 ― 27,6
28,9 ― 32,2 (Gilbert et alii, 2013)
3,5
0
21 ― 25
28,1 (Vilaplana et alii, 2014)
13,0 ― 16,2 (Gilbert et alii, 2013)
26,4 (Santos et alii, 2016)
19 (Taggart et Mitchell, 2009)
<2
>25
28,5
23,2 ― 24,52
25,8 ― 32,5
24,5 (Takizawa et alii, 2004; Santos et
alii, 2016)
34,1 (Vilaplana et alii, 2014)
28,0 (Bergel, 2017)
26 ― 28 (Uribe, 2010)
1,4 ― 2,7
1,1 (Takizawa et alii, 2004)
<1 (Taggart et Mitchell, 2009)
70
42,6 ― 67,8
29,1 ― 29,5
25,4 (Takizawa et alii, 2004)
20 (Jordan et alii, 2014; Taggart et
Mitchell, 2009)
22 (Santha et alii, 1990)
21 ― 25 (Uribe, 2010)
24 (Gallant et alii, 1997)
28,2 ― 28,6 (Castanha et alii, 2017)
28,55 ― 29,25
19,1 (Takizawa et alii, 2004)
20 (Santha et alii, 1990)
23,6 ― 23,8
8 ― 25
18,6 (Takizawa et alii, 2004)
19,8 (Santos et alii, 2016)
18 (Santha et alii, 1990; Monteiro et alii,
2016; Bergel, 2017; Stoffell et alii, 2015)
16 (Bergo et alii, 2009)
17 (Boon et alii, 2014; Taggart et Mitchell, 2009)
19 (Debiagi et alii, 2011)
32 ― 36
23,0 (Takizawa et alii, 2004)
76 (Zhang et alii, 2010)
65 (Jordan et alii, 2014)
21,5 (Santos et alii, 2016)
5,66 (Fabian et alii, 2011)

Feijão-comum
Tronco de palmeira-de-óleo

19,5 (Boon et alii, 2014)

Proteína (%)
Lípidos (%)
0,2 ― 0,3
0,08 ― 0,12
0,16 (Thivend et alii, 0,52 (Thivend et alii,
1965)
1965)

Fósforo(%)
0,40

0
0,2 ― 0,4

0,7 ― 1,2

0,06 ― 0,15

0,3 ― 0,5
1,0 ― 1,7

2,3

0,8

<0,3
0,1

0,6 ― 1,4

0,4
0,6 ― 0,8
0,23 (Thivend et alii,
0,3 ― 0,53
1965)
0,55 (Thivend et alii,
0,30 (Uribe, 2010)
1965)
0,63 (Uribe, 2010)

0,1

0,31 ― 0,35
0,02 (Uribe,
2010)

0,01 ― 0,05
0,38 ― 0,67

0,02

0,1
0,1
0,6
0,28 (Thivend et alii, 0,04 (Thivend et alii,
0,08 (Uribe,
1965)
1965)
2010)
0,05 (Uribe, 2010)
0,03 (Uribe, 2010)
0,077 ― 0,081
0,09 ― 0,11 (Castanha 0,05 (Castanha et alii, (Castanha et
et alii, 2017)
2017)
alii, 2017)

0,3
0,17 (Thivend et alii,
1965)

0,2
0,15 (Bergo et alii,
2009)
0,06 (Thivend et alii,
1965)

0,01

0,52 ― 0,54
0,11 ― 0,33 (Matsuguma et alii, 2009)
0,07
0,66 (Fabian et alii,
2011)
0,43 (Vanier et alii,
2012)

0,09
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2.2 Oxidação do Amido
A oxidação pode ser efectuada por vários reagentes oxidantes, exemplificando, o hipoclorito
de sódio (Daniel et alii, 1994), o periodato de sódio (Zhang et alii, 2010), o peróxido de hidrogénio (Zhang et alii, 2009), o bromato de sódio (Komulainen et alii, 2013), entre outros.
A oxidação do amido altera a estrutura ao nível das unidades da glucose (Figura 2.2) quer nas
internas (estrutura 1) quer na unidade terminal redutora (estrutura 2).
Foram encontradas oxidações ao nível do C-2 e C-6 das unidades de glucose internas do amido,
respetivamente a cetona (estrutura 4) e a ácido carboxílico (estrutura 3) (Daniel et alii 1994).
Uma estrutura tipo dialdeído (estrutura 5) tem sido descrita como resultante da oxidação com
reagente tipo periodato de sódio (Zhang et alii 2010, Daniel et alii 1994), podendo a oxidação
prosseguir para ácido carboxílico (estrutura 6). A oxidação da unidade de glucose redutora
(estrutura 2) resulta no correspondente ácido carboxílico ao nível do C-1 (estrutura 7) (Daniel
et alii 1994).

Figura 2.2 – Unidades da glucose no amido antes (estruturas 1 e 2) e depois (estruturas 3 a 7)
da oxidação (Daniel et alii, 1994, adaptado).

2.3 Espumificação do Amido
O amido pode promover a expansão da massa em que seja incorporado, contendo mesmo a
massa nenhum fermento, a que o emprego corrente do amido com esta propriedade, particularmente o polvilho azedo, atesta (Maeda et Cereda, 2001). A expansão do amido é melhorada
com a oxidação, natural ou artificial, dele; dentro da oxidação artificial, o permanganato de

6
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potássio, o peróxido de hidrogénio e o hipoclorito de sódio foram testados (Demiate et alii,
2000).
A espumificação resulta da expansão do gás, formado pela vaporização do líquido preexistente,
como o solvente, ou as reacções ocorrentes, como a polimerização, no seio da mistura. Com a
solidificação do polímero, a fase gasosa fica distribuída pelo produto, podendo esse espaço
vazio, as células, estar distribuído discretamente ou interligado. No primeiro caso, as células
são fechadas e no outro, abertas. A estrutura não se abata, a distribuição da fase gasosa diminui
a massa volúmica do produto (Carvalho et Frollini, 1999). A expansibilidade do amido permite
a formação dalgumas espumas estáveis dele, havendo já alguns tabuleiros alimentares deste
produto (Pedraz 2010).

7
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3 Metodologia Experimental
3.1 Materiais e Equipamento
Os materiais neste trabalho, com as especificações respectivas, foram: amido (Cargill Texturizing Solutions), da batata (Solanum tuberosum L.); água, destilada; peróxido de hidrogénio
(PanReac AppliChem 141077.1211, Illinois Tool Works), a 33 porcento; ácido acético, a 850
gramas por litro; periodato de sódio; hidróxido de sódio; fenolftaleína, em solução alcoólica;
dimetilsulfóxido deuterado; água deuterada; quitosano, a 5 porcento; fibra de madeira.
A balança utilizada foi analítica (e=0,1 mg) ou de precisão (e=0,1 g) conforme o objectivo da
metodologia realizada. Um banho termostático controlou a temperatura nas oxidações pelo
peróxido de hidrogénio. A secagem do amido e a cocção das espumas foram efectuadas numa
estufa (WTC binder MB6). O equipamento utilizado na caracterização do amido foi: espectrómetro no IV (Bruker VERTEX 70) com acessório de reflectância total atenuada (Attenuated Total
Reflectance, ATR) (Bruker PLATINUM ATR); espectrómetro de ressonância magnética nuclear
(RMN) (Bruker AVANCE III); analisador térmico simultâneo (NETZSCH STA 449 F3 Jupiter).

3.2 Oxidação do Amido
3.2.1 Oxidação pelo Peróxido de Hidrogénio
100,0 gramas do amido foram dispersos em 250 mililitros da água num reactor com agitação
(~400 rpm) e a temperatura controlada (30 ºC, 35 ºC, 40 ºC) (Figura 3.1). Posteriormente, o
ácido acético foi adicionado para ajustar o pH da mistura a 4,0, seguindo-se a adição do peróxido de hidrogénio (0,1 g, 1 g). A oxidação decorreu durante 8 horas.
A mistura resultante foi filtrada sob vácuo. O sólido retido foi lavado com mais água em várias
porções (~400 ml) até o pH da mistura haver atingido o valor de 6,5. O sólido resultante foi
seco na estufa a 45 graus Celsius; posteriormente, foi pulverizado com um almofariz e acondicionado em ambiente seco.

3.2.2 Oxidação pelo Periodato de Sódio
60,0 gramas do amido foram dispersos em 1000 mililitros da água num balão de fundo redondo
com agitação. 40,0 gramas do periodato de sódio foram adicionados. A oxidação decorreu durante 8 horas.
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Figura 3.1 – Instalação experimental da oxidação pelo peróxido de hidrogénio.
A mistura resultante foi filtrada sob vácuo. O sólido retido foi lavado com mais água em várias
porções, perfazendo o total 2 litros. O sólido resultante foi seco na estufa a 45 graus Celsius;
posteriormente, foi pulverizado com um almofariz e acondicionado em ambiente seco.

3.3 Caracterização do Amido
3.3.1 Teor de Carboxilos
O teor de carboxilos foi determinado pela titulação com uma solução do hidróxido de sódio
(padronizada previamente com o padrão primário, o hidrogenoftalato de sódio) ao pH correspondente à viragem da cor da fenolftaleína (8,3).
Para tal, cerca de 0,5 gramas do amido, pesados na balança analítica, foram adicionados a 300
mililitros da água, recém-fervida, havendo sido aquecida a mistura à ebulição com agitação. A
solução, arrefecida à temperatura ambiente, foi titulada então.
Três ensaios foram efectuados para cada determinação, havendo sido calculado o teor de carboxilos conforme a Equação 3.1 (o valor da massa molar é 0,045).
ω-COOH/% = ((VNaHO/ml) ([NaHO]/M) (M-COOH/(kg mol−1)) / (ma/g)) 100

(3.1)

3.3.2 Espectroscopia no IV
Os espectros no IV foram adquiridos por ATR (Figura 3.2). Cada espectro foi obtido com um
número variável de varrimentos (64 ― 256), a resolução de 4 ciclos por centímetro (cm-1), na
9
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gama de 500 a 4000 ciclos por centímetro (cm-1). Os espectros foram registados em transmitância; posteriormente, as segundas derivadas das absorvâncias foram determinadas numericamente, suavizadas com dezassete pontos (Savitzky et Golay, 1964).
Quatro ensaios foram efectuados para cada determinação, sendo cada intensidade apresentada a média aritmética dos ensaios respectivos.

Figura 3.2 – Espectrómetro no IV (Bruker VERTEX 70) com acessório de ATR
(Bruker PLATINUM ATR).

3.3.3 Espectrometria de RMN
As amostras foram dissolvidas previamente no dimetilsulfóxido deuterado e na água deuterada,
na proporção respectiva de 9 para 1 (V/V). Cada espectro foi obtido a 60 graus Celsius, operando o espectrómetro à frequência de 400 megahertz para RMN protónica (1H-RMN) e 100
megahertz para RMN de carbono-13 (13C-RMN).
Os deslocamentos químicos são apresentados em partes por milhão, usando o sinal do dimetilsulfóxido deuterado (δ(1H)=2,50 ppm, δ(13C)=39,50 ppm) como o padrão interno. A Correlação
Quântica Singular Heteronuclear (Heteronuclear Single Quantum Correlation, HSQC) e a Correlação de Ligações Múltiplas Heteronucleares (Heteronuclear Multiple-Bond Correlation, HMBC)
foram aplicadas para corresponder os deslocamentos químicos aos átomos respectivos no
amido.

3.3.4 Análise Térmica Simultânea
A termogravimetria (Thermogravimetric Analysis, TGA) e a calorimetria diferencial de varrimento (Differential Scanning Calorimetry, DSC) foram efectuadas no mesmo equipamento, permitindo uma comparação directa dos resultados, obtidos nas mesmas condições. Cada ensaio
foi realizado num cadinho de alumínio, usando cerca de 10 miligramas do amido, nas condições
10
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seguintes: aquecimento de 30 a 550 graus Celsius à velocidade de 10,0 graus Celsius por minuto;
corrente de diazoto (30 cm3 min−1).

3.4 Espumas de Amido
3.4.1 Preparação
As espumas foram feitas em várias porções (40,0 g), em que 44 porcento da massa (17,6 g) era
do amido, 44 porcento da água (17,6 g), 10 porcento (4,0 g) do quitosano e 2 porcento (0,8 g)
da fibra de madeira. A mistura destes componentes foi vertida para uma placa de alumínio com
superfície antiaderente, entre duas guias de madeira (h=5 mm), e coberta com uma outra placa.
As placas foram fixadas por quatro grampos e o conjunto colocado na estufa a 190 graus Celsius
durante 40 minutos. Havendo atingido a temperatura ambiente, a espuma foi tirada do interior
do sistema.

3.4.2 Determinação da Massa Volúmica
A massa volúmica das espumas foi determinada pelo método do deslocamento. Para tal, um
contentor foi preenchido com areia e esta pesada, permitindo com o conhecimento da capacidade do contentor a determinação da massa volúmica da areia. Cerca de metade da areia foi
removida, a amostra (~2 cm×2 cm) da espuma, fragmentada do centro da réplica e pesada
previamente, foi colocada no centro do contentor, o espaço restante preenchido com a areia e
a excedente pesada. No fim da determinação, a quantidade total da areia foi confirmada, descartando quaisquer perdas ou erros eventuais.
A massa volúmica da espuma foi calculada conforme a equação 3.2.
ρ/(g cm−3) = ((mc/g) / (Vc/cm3)) ((ms/g) / (me/g))

(3.2)
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4 Resultados e Discussão
4.1 Teor de Carboxilos do Amido
O processamento efectuado ao amido deveria aumentar o teor de carboxilos, por esse grupo
resultar da oxidação dos hidroxilos, que o amido contém. O aumento foi verificado, conforme
apresentado na Tabela 4.1; o teor de carboxilos do amido modificado revelou ser maior que o
do nativo (0,132 %), comprovando a ocorrência da oxidação.
Tabela 4.1 – Teor de carboxilos dos amidos experimentados.
Designação
N
E1
E2
E3
E4
E5

Oxidante
Nenhum (nativo)
H2O2 (0,1 %)
H2O2 (0,1 %)
H2O2 (0,1 %)
H2O2 (1 %)
NaIO4

Temperatura, θ (ºC)
Inaplicável
35
40
30
30
Ambiente

ω-COOH (s) (%)
0,132 (0,004)
0,146 (0,011)
0,150 (0,010)
0,175 (0,005)
0,191 (0,002)
0,718 (duplicado)

Relativamente ao peróxido de hidrogénio, na mesma proporção (0,1 %), a oxidação à temperatura menor (30 ºC) resultou no amido com o maior teor de carboxilos (0,175 %), enquanto os
teores dos amidos dos dois ensaios cujas temperaturas foram maiores (35 ºC, 40 ºC) não diferem
significativamente entre eles (0,146 %, 0,150 %); o aumento da proporção deste oxidante para
1 porcento, a 30 graus Celsius, resultou no aumento do teor de carboxilos do amido produzido
(0,191 %) (Zhang et alii 2009).
O periodato de sódio foi testado também, havendo sido realizada esta oxidação à temperatura
ambiente. O teor de carboxilos do amido resultante (0,718 %) é significativamente maior.

4.2 Espectroscopia no IV do Amido
A conectividade química é alterada pela oxidação; especificamente, algumas ligações duplas
carbono-oxigénio devem ser formadas e algumas simples carbono-hidrogénio dissolutas. A espectroscopia no IV, detectando a natureza das ligações químicas, deveria diferenciar o amido
oxidado do nativo. Os espectros, representados nas Figuras 4.1 e 4.2, mostram a presença de
ligações oxigénio-hidrogénio, pela banda da distensão (3290 cm−1), de carbono-hidrogénio, pelas da distensão (2930 cm−1, 2887 cm−1) e as da flexão (1460 cm−1, 1370 cm−1, 1244 cm−1), de
carbono-oxigénio, pela da distensão (1144 cm−1), e ciclos do tipo das piranoses, pelas da deformação do segmento carbono-oxigénio-carbono (1077 cm−1, 1047 cm−1, 930 cm−1), corroborando
os achados anteriores (Komulainen et alii, 2013, Zhang et alii, 2012).
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Figura 4.1 – Espectros no IV, obtidos por ATR, dos amidos N (preto), E1 (azul), E2 (verde), E3
(laranja) e E4 (vermelho).

Figura 4.2 – Espectros no IV, obtidos por ATR, dos amidos N (preto), E4 (vermelho) e E5 (azul).

A contenção da oxidação comprometeu a aplicabilidade direta da técnica; os espectros variaram predominantemente na intensidade global, dificultando a identificação das contribuições
13
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adicionais. As diferenças observadas na intensidade das bandas entre os vários registos foram
validadas pelas segundas derivadas das absorvâncias (Tabela 4.2), observando-se uma diminuição global da intensidade de todas as bandas dos amidos oxidados em comparação com o amido
N.

Tabela 4.2 – Intensidades relativas, pelas segundas derivadas das absorvâncias, das bandas de
IV mais afectadas dos amidos experimentados.
−1

Banda (cm )
2930
2887
1460
1370
1335
1244
1207
1144
1077
1047
930
860

N
25
12
34
16
23
25
29
256
265
66
85
68

E1
16
10
22
12
17
19
22
184
190
41
61
43

E2
17
9
22
11
16
17
21
176
183
41
59
43

E3
12
8
17
8
13
13
47
142
150
34
48
36

E4
18
8
20
18
17
10
15
122
209
42
71
48

E5
10
8
22
4
0
0
0
25
20
0
23
6

As Figuras 4.3 e 4.4, elaboradas com os resultados na Tabela 4.2, apresentam as correlações
dos valores de intensidade relativas das bandas selecionadas, pelas segundas derivadas das
absorvâncias, entre o amido de batata nativo e os amidos oxidados E1 e E4, respetivamente.
280
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A(E1)=0,7124A(N)
r2=0,9981
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−A´´(E1) 160
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100 μm2 140
120
100
80
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Figura 4.3 – Correlação entre as intensidades das bandas do amido E1 e as das do N.
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Figura 4.4 – Correlação entre as intensidades das bandas do amido E4 e as das do N, com os
pontos desviantes assinalados a vermelho com os números de onda respectivos.

Além da diminuição global (declive inferior à unidade), observou-se uma diminuição acentuada
da intensidade das bandas a 1244 e a 1144 cm-1. As bandas a 2930 e 1244 cm-1 correspondentes
respetivamente ao CH2 distensão e ao CH2 flexão fora do plano e as bandas a 2887 e 1460 cm-1,
correspondentes respetivamente ao CH distensão e ao CH flexão, diminuem dado que durante
a reação de oxidação o CH2 -6 terá sido transformado em grupos carbonilo (CHO-6) e/ou carboxilo (COOH-6) justificando a diminuição do número de ligações CH (Zeng et alii, 2011; Zhang et
alii, 2009). A redução da banda a 1144 cm-1poderá ser devida à referida oxidação do CH2-6 com
consequente diminuição de intensidade da banda do C-O, bem como a possíveis oxidações nos
outros carbonos C-2 e C-3 (Bergo et alii, 2009).

4.3 Espectrometria de RMN do Amido
A caracterização dos amidos N e E4 foi efectuada por RMN. Os registos de 1H-RMN mostraram
muitos dos sinais dos átomos de hidrogénio estarem mascarados pelo da água residual, de 3 a
4 partes por milhão, presente na mistura dos solventes usados (dimetilsulfóxido deuterado e
água deuterada), como a Figura 4.5 mostra.
Além disso, é difícil distinguir correctamente os sinais dos átomos de hidrogénio anoméricos
correspondentes às ligações α-1,4 ou α-1,6 dos dos hidroxilos, entre 4,2 e 5,6 partes por milhão.
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Figura 4.5 – Espectro de 1H-RMN do amido N
(em dimetilsulfóxido deuterado e água deuterada).

Os registos de

13

C-RMN não são influenciados pelo supramencionado; os sinais dos seis átomos

de carbono da anidroglucose no amido N, cujos deslocamentos químicos estão conforme a literatura, estão evidenciados na Figura 4.6a (Nilsson et alii, 1996; Jordan et alii, 2014).

Figura 4.6 – Espectros de 13C-RMN dos amidos N (a) e E4 (b)
(em dimetilsulfóxido deuterado e água deuterada).
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As diferenças detectadas no registo de

13

C-RMN do amido E4 (Figura 4.6b) foram a duplicação

dos sinais dos átomos de carbono 2 (~72 ppm), 3 (~73 ppm) e 6 (~61 ppm) e o desvio dos dos 1
(100,210 ppm), 4 (78,986 ppm) e 5 (71,733 ppm).
O registo de HSQC (Figura 4.7) permite determinar os deslocamentos químicos relativos aos
átomos de hidrogénio, entre 3 e 4 partes por milhão, pelo conhecimento dos relativos aos de
carbono; assim, o sinal em 3,340 e 72,130 (1H, 13C) partes por milhão corresponde ao H-2 e o
em 3,600 e 71,993 ao H-5. A Tabela 4.3 apresenta a correspondência dos deslocamentos químicos aos átomos de hidrogénio ou carbono respectivos do amido N obtidos pelas técnicas de
HSQC e HMBC.

Figura 4.7 – Ampliação do espectro de HSQC do amido N
(em dimetilsulfóxido deuterado e água deuterada).

Tabela 4.3 – Deslocamentos químicos dos átomos de hidrogénio ou carbono do amido N, correlacionados por HSQC e HMBC.
δ(13C)/ppm
100,547
79,186
73,558
72,130
71,993
60,866

Número
do átomo
1
4
3
2
5
6

δ(1H)/ppm
Ligação directa (HSQC)
Ligação indirecta (HMBC)
5,100
3,340 (H-2)
3,350
3,650 (H-3); 3,600 (H-5)
3,650
3,340 (H-2); 3,350 (H-4)
3,340
5,100 (H-1); 3,650 (H-3)
3,600
3,350 (H-4); 3,656;3,558 (H-6)
3,656;3,558
3,600 (H-5)
17
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4.4 Análise Térmica Simultânea do Amido
A estabilidade térmica dos amidos N, E4 e E5 foi avaliada; as curvas termogravimétricas estão
representadas na Figuras 4.8. A degradação térmica do amido E5 começou com a temperatura
(181,3 ºC) menor que a do E4; antes desse evento, a água no amido foi evaporada, permitindo
então estimar a humidade, inicial, do E4 (8,86 %) e o E5 (9,99 %) (Neto et alii, 2017). A degradação do amido E4 apresenta duas fases, a transição entre as quais ocorre a temperatura igual
a 350,0 graus Celsius, à semelhança do verificado no amido do farelo de arroz (Fabian et alii,
2011); de resto, o comportamento é semelhante ao do amido da pupunha, destacando-se a
grande estabilidade térmica (Neto et alii, 2017). O amido E5 aparenta mostrar uma degradação
prévia, que prejudica a estabilidade térmica dele, pois a exclusão desse fenómeno aproximaria
a temperatura inicial da degradação (241,7 ºC) da correspondente ao E4.

Figura 4.7 – Curvas termogravimétricas dos amidos N (verde), E4 (roxo) e E5 (azul).

4.5 Massas Volúmicas das Espumas
A vantagem da modificação feita ao amido, atendendo ao emprego eventual dele nalguns painéis como o da Figura 4.9, foi avaliada pela comparação da massa volúmica da espuma do
oxidado com a da do nativo (N). A espuma do amido E5 não pôde ser avaliada por o entranhamento da areia consequente ao excesso do diâmetro dos poros, mostrado na Figura 4.10, haver
precludido a aplicação do método empregado.
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Figura 4.9 – Painel Compocel WF, com o núcleo do cloreto de polivinilo e as camadas superficiais da madeira (cel.eu).

Figura 4.10 – Superfície da espuma do amido E5.

A pluriformidade dos produtos, mostrada na Figura 4.11, sugere a areia se poder haver entranhado nas outras espumas (E1, E2 e E3) resultando num aumento de massa volúmica relativamente às espumas do amido N. Este fenómeno foi contido e gerido pela profusão dos ensaios
registados na Tabela 4.4, que expõe as massas volúmicas das amostras de cada das réplicas
submetidas à determinação, evidenciando a diminuição da massa volúmica da E4. O desviopadrão global pode ser maior que o por réplica por este contemplar principalmente a imprecisão do método da determinação, a que o fenómeno mencionado atesta, enquanto o primeiro é
influenciado também pela não-reprodutibilidade da determinação, devida à inconsistência da
homogeneização, amenizável pelos procedimentos mais controláveis da mistura industrial.
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Figura 4.11 – Superfície, acima, e corte, abaixo, da espuma do amido N.
Relativamente ao amido N as espumas do amido E4 são menos densas, sugerindo os carboxilos
formados no amido tornarem as espumas menos densas.

Tabela 4.4 – Massas volúmicas das espumas de amido
Designação do amido

Amostras por réplica

N

5
4
6
5
4
5
5
5
5
4
6
5

E1
E2
E3
E4

.

20

ρ/(g cm−3) (s/(g cm−3))
por réplica
global
0,26 (0,08)
0,26 (0,07)
0,26 (0,09)
0,26 (0,05)
0,47 (0,05)
0,53 (0,08)
0,60 (0,05)
0,53 (0,09)
0,49 (0,08)
0,46 (0,03)
0,43 (0,02)
0,44 (0,02)
0,44 (0,01)
0,19 (0,02)
0,18 (0,03)
0,19 (0,04)
0,17 (0,03)
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5 Conclusão
O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo a alteração química do amido de batata
nativo através de uma reação de oxidação, de forma a avaliar o efeito desta modificação nas
propriedades das espumas produzidas com os amidos oxidados.
A oxidação do amido foi comprovada pelo aumento do teor de carboxilos, maior com o periodato de sódio que com o peróxido de hidrogénio e, com este oxidante, maior também com o
aumento da proporção e com a diminuição da temperatura; a espectroscopia no IV e a espectrometria de RMN foram concordantes. A oxidação pelo periodato de sódio comprometeu a
estabilidade térmica do amido, a pelo peróxido de hidrogénio afectou-a pouco. Esta oxidação
com o oxidante na proporção de 1 porcento e a temperatura igual a 30 graus Celsius permitiu
diminuir a massa volúmica das espumas de amido.O produto é potencialmente empregável no
enchimento dos painéis, beneficiando então a indústria do mobiliário.

21

Desenvolvimento de Amido de Batata Oxidado com Potencial para Aplicação na Indústria de Mobiliário

6 Avaliação do Trabalho Realizado
6.1 Objectivos Realizados
•

Experimentar a oxidação do amido com o intuito de o produto produzido assim ser valioso
na indústria do mobiliário: realizado

•

Caracterizar físico-quimicamente o amido, tanto o nativo como o modificado: realizado

•

Avaliar a possibilidade da espumificação: realizado

6.2 Limitações e Trabalho Futuro
As determinações dos teores de carboxilos do amido e as massas volúmicas das espumas foram
rudimentares. A degradação eventual do amido deveria haver sido controlada. Alguns painéis
com a espuma deverão ser formados, permitindo o estudo do comportamento mecânico.

6.3 Apreciação Final
O trabalho foi incipiente demais no sentido de permitir ser apreciado convincentemente.
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