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RESUMO

Uma das alternativas para agregar valor aos grãos quebrados de arroz é a 
extração de amido, transformando essa matéria-prima em um produto com maior 
interesse industrial. O objetivo deste trabalho foi elaborar filmes de amido de arroz 
nativo e acetilado e avaliar a solubilidade em água, em ácido e permeabilidade ao 
vapor de água. A acetilação do amido foi feita conforme método proposto por Mark 
& Mehltretter (1972) onde obteve-se grau de substituição de 0,24, 0,42 e 0,72, nas 
diferentes intensidades de acetilação estudadas. Os menores valores de solubilidade 
em água foram obtidos nos amidos nativos, a acetilação promoveu maior solubilidade 
dos filmes e também influenciou na permeabilidade ao vapor de água. Os filmes 
elaborados com amido nativo não puderam ser avaliados quanto à permeabildade 
ao vapor de água, devido apresentarem rupturas ao longo do filme, enquanto que 
em filmes elaborados com amido acetilado quando analisados 24h apresentaram 
menores valores quando elaborados com amido com maior intensidade de acetilação.
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INTRODUÇÃO

O arroz (Oryza sativa, L.) é uma das principais fontes de calorias e 
proteínas na alimentação de mais da metade da população mundial (Borges, 
2003), consumido principalmente na forma de grãos inteiros, descascados e 
polidos (Zhouet al., 2002). Uma das alternativas para agregar valor aos grãos 
quebrados é a extração de amido, transformando essa matéria-prima em um 
produto com maior interesse industrial. 

Dentre as diversas aplicações do amido, uma delas é na elaboração de 
filmes biodegradáveis. A aplicação do amido na confecção de biofilmes baseia-
se nas propriedades químicas, físicas e funcionais da amilose para formar géis 
e na sua capacidade para formar filmes. As moléculas de amilose em solução, 
devido à sua linearidade, tendem a se orientar paralelamente, aproximando-se 
o suficiente, para que sejam formadas ligações de hidrogênio entre hidroxilas 
de polímeros adjacentes (Wurzburg, 1986), entretanto, quando usado na forma 
nativa os filmes de amido apresentam algumas limitações (Singh et al., 2007).

Visando superar essas limitações, muitos estudos estão sendo feitos com 
intuito de melhorar suas propriedades. As propriedades dos filmes podem ser 
melhoradas pela adição de nanocompósitos (Luna-Xavier et al, 2002; Shen et 
al, 2010; Meira, 2012), ou pela modificação do amido. Uma das modificações 
do amido que visa melhorar estas propriedades é a modificação química por 
acetilação (Colussi, et al, 2014).

A acetilação constitui um método comum de modificação baseado na 
esterificação dos polímeros de amido com grupos acetil para formar acetatos 
de amidos (Mark e Meltretter, 1972). A substituição dos grupos hidroxilas por 
grupos acetil promove a redução nas interações entre as cadeias exteriores da 
amilopectina e entre as cadeias de amilose, conferindo novas características 
ao polímero (Bello-Pérez et al., 2010), consequentemente melhorando as 
características para o uso do mesmo na elaboração de embalagens.

Visando identificar as características promovidas pela acetilação, este 
estudo objetivou avaliar a solubilidade em água, ácido e permeabilidade ao 
vapor de água de filmes elaborados com amido de arroz nativo e acetilado em 
diferentes níveis.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas amostras de arroz já beneficiadas de cultivar de alta amilose 
IRGA 417. A extração de amido foi baseada no método descrito por Wang e 
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Wang (2004), com algumas modificações. O amido foi acetilado de acordo com 
o método proposto por Mark &Mehltretter (1972). Uma amostra de 200 g foi 
dispersa em 600 mL de anidrido acético em um reator fechado com agitação 
de 2000 rpm (RW 20, IKA, Germany)por 5 min. Após a mistura, foi adicionado 
lentamente 20 g de solução de NaOH 50% e a temperatura foi aumentada para 
90 ºC durante 15 min. A reação foi interrompida em três tempos de reação (10, 
30 e 90 min). No final de cada tempo de reação, a temperatura da mistura foi 
reduzida para 25 ºC, então foi adicionado 300 mL de etanol 92,6ºGl para auxiliar 
na precipitação do amido. A dispersão foi centrifugada a 3000 g por 10 min, e 
o precipitado foi adicionado de 300 ml de álcool e centrifugado. Esta operação 
foi realizada 4 vezes. A amostra de amido acetilado foi seca em estufa com 
circulação de ar a 40 ºC por 16 h. Sendo obtido amidos acetilados com graus de 
substituição de 0,24, 0,42 e 0,72 respectivamente.

Os filmes foram elaborados conforme método descrito por Shimazuet al. 
(2007) segundo a técnica do tipo casting. Utilizou-se 4 g de amido por 100 g 
de solução filmogênica. O glicerol foi utilizado como plastificante, sendo este 
empregado na concentração de 30% (base amido). As soluções filmogênicas 
foram aquecidas até 90°C e mantidas por uma hora. Em seguida, 20 g de cada 
solução filmogênica foi espalhada em placas circulares de acrílico e secas em 
estufa com circulação de ar a 30 °C por 16 horas.

A solubilidade em água foi determinada utilizando-se uma amostra de filme 
de 1,5 cm de diâmetro seco em estufa com circulação de ar a 105°C durante 
24 horas. A amostra foi imersa em 50 mL de água destilada e o sistema foi 
mantido sob agitação (175 rpm) a temperatura de 20ºC durante 24 h, utilizando-
se shaker (Certomat). Após, a amostra foi seca sob as mesmas condições da 
amostra inicial. A solubilidade foi calculada em percentagem pela diferença da 
massa inicial e massa final dos filmes dividida pela massa inicial.

A solubilidade em ácido foi determinada pelo mesmo método da solubilidade 
em água, sendo utilizado ao invés de água, ácido clorídrico 0,1 mol. L-1.

A permeabilidade ao vapor de água foi determinada gravimetricamente pelo 
método padrão da American Society for TestingandMaterials E96-00 descrito por 
Sarantópouloset al. (2002). Os filmes foram aplicados em cápsulas contendo 
CaCl2 (cloreto de cálcio) e vedadas com parafina. Nestas condições, o ambiente 
interno da cápsula obtém uma umidade relativa de 2%. Todo o conjunto foi 
colocado em dessecador a temperatura ambiente e com umidade relativa de 
75%, obtida através de uma solução saturada de NaCl (cloreto de sódio). O 
ganho de umidade foi determinado através de pesagens em 24 h e 48 h.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os filmes elaborados com amido nativo apresentaram rupturas ao longo do 
filme, entretanto, as propriedade de solubilidade em água e em ácido puderam ser 
analisadas neste estudo em função das diminutas amostras utilizadas nas análise.

Na Tabela 1 estão apresentados os valores de solubilidade em ácido, 
solubilidade em água, e permeabilidade ao vapor de água de filmes elaborados 
com amido de arroz nativo e acetilado.

 Os menores valores de solubilidade em água foram obtidos nos amidos 
nativos (Tabela 1). Ao contrário do esperado, a acetilação promoveu uma maior 
solubilidade dos filmes de amido, provavelmente por facilitar a penetração da 
água no interior do filme pela redução da retrogradação pela introdução de grupos 
volumosos entre as cadeias de amido.

Os valores obtidos para a solubilidade em ácido dos filmes de amido de arroz 
foram elevados, superiores a 30%, demostrando deficiência destes quando em 
contato com o ácido.  A acetilação não trouxe melhoras para esta propriedade 
dos filmes, sugerindo que os filmes de amido de arroz nativos e acetilados não são 
indicados para a cobertura de alimentos ácidos.

Tabela 1. Solubilidade em água, solubilidade em ácido e permeabilidade ao vapor 
de água de filmes elaborados com amido de arroz nativos e acetilados.

Amido Trat. 
Sol. Ac. 

(%) 
Sol. água (%) PVA 24h PVA 48h 

Alta 

amilose 

Nativo 34,69a 19,94c nd* nd 

10 min 39,78a 25,75b 9,71a 15,10b 

30 min 38,10a 24,61b 6,87b 12,56c 

90 min 36,57a 41,19a 7,87b 20,38a 

*Valores acompanhados por letra minúscula na mesma coluna para cada propriedade diferem 
estatisticamente (p <0,05). Nd= não determinado

 A permeabilidade é definida como uma propriedade do filme em condições 
bem definidas de temperatura, umidade relativa, espessura e diferença de 
pressão parcial. A permeabilidade é o produto difusividade, que representa a 
mobilidade das moléculas do permeado através do polímero e do coeficiente de 
solubilidade, representado pela concentração do permeante no interior do filme 
em equilíbrio com uma pressão externa (Gonrard, 1998). 

 Os filmes elaborados com amido nativo não puderam ser avaliados quanto 
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à permeabilidade ao vapor de água, pois estes apresentaram rupturas ao longo 
do filme fazendo com que esta propriedade não pudesse ser avaliada.

 A intensidade de acetilação influenciou significativamente a permeabilidade 
dos filmes, sendo que os filmes elaborados com amido acetilado por 30 min e 
90 min apresentaram os menores valores comparados com o amido modificado 
por 10 min quando avaliados por 24h. Quando avaliado por 48h os valores de 
permeabilidade ao vapor de água aumentaram grandemente, sendo mais intensa 
com o aumento da acetilação. 

 Matta Jr. et al., (2011) ao estudar as propriedades de barreira e solubilidade 
de filmes de amido de ervilha associado com goma xantana e glicerol obtiveram 
valores de permeabilidade ao vapor de água durante 24h de 9,44 a 24,45 g.mm/
m2.dia.kPa, ou seja, valores similares e/ou superiores aos encontrados neste 
estudo. 

 Segundo Larotonda (2002) o amido acetilado tem aplicações que são 
reguladas por suas características, tais como, o grau de acetilação, peso 
molecular, entre outras. Estas características variam muito dependendo do grau 
de substituição, sugerindo assim, que os níveis da acetilação utilizados neste 
estudo não foram suficientes a ponto de melhorar esta propriedade. 

 Os filmes elaborados de amido de arroz nativo não apresentaram 
características apropriadas. A acetilação promoveu melhora nas propriedades 
do amido para a produção de filme, no entanto, ocasiona um aumento na 
solubilidade em água e em ácido. 
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