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RESUMO

Amidos modificados vêm sendo cada vez mais utilizados devido a grande 
limitação de aplicação dos amidos nativos pela indústria de alimentos. A acetilação 
é uma modificação que confere maior hidrofibicidade ao amido, aumentando 
sua aplicabilidade. O objetivo do estudo foi avaliar a influência da acetilação na 
susceptibilidade enzimática de amido de arroz de alta amilose, cultivar IRGA 417. 
A acetilação foi realizada interrompendo-se a reação nos tempos 10 e 30 min, 
obtendo graus de substituição de 0,24% e 0,42%, respectivamente. As amostras 
foram avaliadas quanto a susceptibilidade enzimática por 24h e quanto a morfologia 
dos grânulos. A hidrólise dos amidos foram maior nas primeiras horas decorrente 
da rápida ação inicial da enzima, apresentando uma tendência a estabilização 
nas últimas horas de hidrólise. Os amidos acetilados apresentaram menor taxa de 
hidrólise nas últimas horas de reação, devido a esterificação dos grupos hidroxilas, 
dificultando a ação da enzima. O amido nativo apresentou superfície lisa e estrutura 
poliédrica. Esta característica foi atenuada com a intensidade da modificação e após 
hidrólise. O amido acetilado durante 30 min de reação perdeu totalmente a superfície 
lisa e a estrutura poliédrica após a hidrólise devido às rupturas ocasionadas pela 
ação da enzima α-amilase.
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INTRODUÇÃO

Os amidos possuem importância relevante na indústria alimentícia, porém, sua 
utilização é limitada devido às condições de processamento e as propriedades de 
pastas e géis dos amidos nativos. Desta forma, torna-se essencial o desenvolvimento 
de diversos tipos de amidos modificados (FERREIRA, et al., 2013) para obter produtos 
amiláceos com as propriedades necessárias para usos específicos ou inibir suas 
características originais (CEREDA; VILPOUX; DEMIATE, 2003).

Os amidos acetilados são produzidos a partir de uma modificação química na 
molécula do amido com objetivo de conferir maior caráter hidrofóbico e consequentemente 
aumentar a sua aplicabilidade na indústria (COLUSSI, 2014). Amidos acetilados 
apresentam melhores características em relação ao amido nativo, como maior 
estabilidade e resistência à retrogradação (SINGH; CHAWLA; SINGH, 2004).

A hidrólise enzimática possibilita a identificação de um potencial tecnológico 
para a matéria prima (AMANTE, 1986). Têm sido utilizada como ferramenta que 
possibilita a compreensão da estrutura física e química do grânulo de amido e de 
seus componentes. A velocidade de hidrólise dos grânulos de amido depende, 
fortemente, da origem botânica, do sistema enzimático utilizado e do tamanho dos 
grânulos, entre outros fatores (FRANCO; CIACCO, 1992; FRANCO et al., 1998). 
As áreas cristalinas do amido mantêm a estrutura do grânulo, controlam o seu 
comportamento na água, tornando-o relativamente resistente ao ataque enzimático 
e químico (FRANCO et al., 2001). Neste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
influência da acetilação na susceptibilidade enzimática de amido de arroz.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizada amostras de arroz beneficiado de cultivar de alta amilose IRGA 417. 
A extração de amido foi realizada conforme método descrito por Wang e Wang (2004), 
com modificações.

A acetilação dos amidos foi realizada de acordo com o método proposto por 
Mark e Mehltretter (1972) com modificações. A reação foi interrompida nos tempos 10 
e 30 min, obtendo graus de substituição de 0,24% e 0,42% respectivamente.

 A susceptibilidade enzimática foi determinada pela dispersão de 1 g de amido 
em 50 mL de tampão em pH 6,9 à 38 °C. Foram adicionados 1000 U de α-amilase e 
este foi definido como o início da reação. As suspensões foram mantidas a temperatura 
constante e sob agitação de 350 rpm por 24 h. Alíquotas de1 mL foram retiradas em 
intervalos de tempo definidos (0, 15, 30, 60, 120, 240, 480, e 1440 min). A cinética de 
hidrólise foi determinada pelo método de DNS usando glicose como padrão. 
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 A morfologia dos grânulos de amido foi examinada por microscópio eletrônico 
de varredura (Shimadzu, SSX-550) após 24 h de hidrólise. A amostra de amido foi 
inicialmente suspensa em acetona para obter suspensão de 1% (p/v) e mantida em 
banho ultrassônico durante 15 min. A amostra foi espalhada diretamente sobre a 
superfície do topo do stub e seca em estufa a 32 ºC durante uma hora. As amostras 
foram revestidas com ouro e analisadas em Microscópio Eletrônico de Varredura 
sob uma voltagem de aceleração de 15 kV e uma ampliação de 5000x.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O percentual de hidrólise enzimática dos amidos, nativo e acetilados, foi 
mais acentuado nas primeiras horas de hidrólise, diminuindo nos últimos tempos 
avaliados (Figura 1). A maior velocidade de hidrólise nas primeiras horas de 
incubação pode ser decorrente da rápida ação inicial da enzima α-amilase nas 
zonas amorfas dos grânulos, produzindo maltose e maltotriose, enquanto a 
redução da taxa de hidrólise nas horas seguintes, tendendo à estabilização, 
seria função da ação das enzimas sobre os oligossacarídeos de menor peso 
molecular para produzir glicose e maltose como produtos finais (TESTER; QI; 
KARKALAS, 2006). Os amidos acetilados apresentaram baixa taxa de hidrólise 
nas últimas horas de incubação. Segundo Colussi (2014) a esterificação dos 
grupos hidroxila da unidade de anidroglicose aumenta o impedimento estérico e 
dificulta a ação da enzima.
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Figura 1. Hidrólise enzimática dos amidos de arroz nativo e acetilados por 10 e 30 min.
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Os grânulos de amido nativo apresentaram estrutura poliédrica e 
superfícies lisas (Figura 2), características de amido de arroz. Os amidos 
acetilados apresentam alguns orifícios na sua superfície, principalmente 
no amido acetilado por 30 min. Estes orifícios ou fendas apresentados por 
estes grânulos poderiam influenciar algumas características físico-químicas 
dos amidos, entre elas, a suscetibilidade enzimática, uma vez que facilitaria a 
penetração das enzimas no interior dos grânulos (ROCHA et al., 2008). 

Após 24 h de hidrólise, verificou-se o efeito da hidrólise da α-amilase sob 
as características morfológicas dos amidos nativos e acetilados. A amostra 
de amido nativo submetida a hidrólise enzimática apresentou pequenas 
modificações superficiais na estrutura física do grânulo. A estrutura dos grânulos 
das amostras de amidos acetilados por 10 e 30 min (Figura 2d e 2f) sofreram 
intensas alterações em sua estrutura perdendo a forma poliédrica e superfície 
lisa, devido às rupturas sucessivas na molécula ocasionadas pela ação da 
enzima α-amilase.

Neste contexto, pode-se concluir que a acetilação diminuiu a intensidade de 
hidrólise da enzima α-amilase, entretanto o efeito nos grânulos de amido verificado 
pela microscopia eletrônica de varredura foi muito mais acentuada proporcional a 
intensidade de acetilação.

Figura 2. Microscopia eletrônica de varredura dos amidos de arroz nativo e acetilados 
e submetidos à ação da enzima α-amilase por 24 h. (a) amido nativo, (b) amido nativo 
hidrolisado, (c) amido acetilado por 10 min, (d) amido acetilado por 10 min hidrolisado, 
(e) amido acetilado por 30 min, (f) amido acetilado por 30 min hidrolisado. 
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