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RESUMO 

O processo de beneficiamento do arroz gera um alto percentual de grãos 
quebrados que apresentam menor interesse comercial. Uma alternativa para o 
uso destes grãos é a extração de amido que pode apresentar diversas aplicações 
industriais. Dentre elas, a elaboração de novos produtos como filmes biodegradáveis. 
O objetivo deste trabalho foi elaborar filmes de amido de arroz nativos e acetilados 
e avaliar suas propriedades mecânicas e de cor. O amido de arroz foi extraído pelo 
método alcalino de um cultivar de alta amilose e acetilado com anidrido acético em 
10, 30 e 90 minutos. As propriedades mecânicas foram avaliadas com o auxílio do 
texturômetro e as propriedades de cor foram analisadas com o auxílio de colorímetro. 
Os resultados demonstraram que filmes elaborados com amidos acetilados em 10 
e 30 minutos de reação apresentaram melhor perfil de cor e opacidade. Os valores 
para elongação demonstraram que uso de amido acetilado na elaboração dos filmes 
proporcionou filmes mais flexíveis e elásticos comparado aos filmes com amido 
nativo.
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INTRODUÇÃO

 O arroz (Oryza sativa L.) é um dos principais alimentos produzidos no 
mundo e a principal fonte de energia para a metade de sua população (Bao et 
al., 2004). Normalmente é consumido na forma de grão inteiro, descascado e 
polido e para isso sofre um processo de beneficiamento, este por sua vez resulta 
em aproximadamente 14% de grãos quebrados que apresentam baixo interesse 
comercial e consequentemente baixo valor agregado (Castro et al., 1999).

 Devido a ampla faixa de teor de amilose das cultivares de arroz se 
tornam uma fonte para extração de amido com diferentes características, o que 
possibilita a sua aplicação em diversos produtos agregando valor aos grãos 
quebrados (Zavareze et al., 2009).

 Uma forma de utilização do amido de arroz puro ou misturado a outros 
compostos é na elaboração de filmes biodegradáveis, pois além do baixo custo 
da matéria-prima é facilmente metabolizado por organismos presentes no solo, 
reduzindo assim o número de polímeros sintéticos no meio ambiente (Rosa et 
al., 2001).

 Os filmes elaborados com amido nativo apresentam características 
quebradiças e higroscópicas (Larotonda, 2002). Já os amidos modificados 
visam melhorar essas propriedades. Um processos de modificação  de amido é 
a acetilação. A acetilação é uma modificação química na qual parte dos grupos 
hidroxila dos monômeros de glicose é substituída por grupos acetil (CH3COO-), 
alterando a estrutura molecular do amido e permitindo a obtenção de um material 
termoplástico mais resistente à umidade e biodegradável (Fringant et al., 1996), 
além disso aumenta a flexibilidade dos filmes.

 Levando em consideração os benefícios do desenvolvimento de filmes 
biodegradáveis a base de amido modificado, este trabalho objetivou avaliar as 
propriedades mecânicas e de cor de filmes elaborados a base de amido de arroz 
nativo e acetilado.

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 Wang (2004), com algumas modificações (0,18% de NaOH na solução 
alcalina). Os amidos foram acetilados de acordo com o método proposto por 
Mark & Mehltretter (1972). A reação foi interrompida em três tempos de reação 
(10, 30 e 90 min). Sendo obtido amidos acetilados com graus de substituição de 
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0,24, 0,42 e 0,72 respectivamente. 
Os filmes foram elaborados pelo método de casting, descrito por Shimazu 

et al., (2007) nas concentrações de 2%, 3% e 4% de amido com 30% de glicerina 
(em relação ao peso de amido (b.s.)) como plastificante. A solução filmogênica 
foi aquecida a 90°C, sob agitação, durante 10 minutos, colocada (20 gramas) 
em placas de Petri de acrílico com 8,5 cm de diâmetro. As placas foram levadas 
a estufa de circulação de ar a 30°C durante 17 horas. Após a secagem as placas 
contendo os filmes foram envoltas em filmes plásticos para evitar reabsorção de 
umidade e armazenadas a 16ºC durante 24 horas para realização das análises.

A espessura dos filmes foi avaliada em triplicata, através da média dos 
valores de oito pontos aleatórios em diferentes seguimentos do filme utilizando-
se micrômetro digital (modelo INSIZE).

A cor dos filmes foi obtida através da média de 5 determinações sendo uma 
no centro e as outras no perímetro, utilizando um colorímetro (Minolta, CR 400, 
Osaka, Japão). Os filmes foram colocados em uma placa branca definida como 
padrão e a escala CIE-Lab e luz do dia (D65) foram usadas para medir a cor 
dos filmes. A opacidade dos filmes foi determinada utilizando-se um colorímetro 
(Minolta, CR 400, Osaka, Japão). As determinações foram realizadas em 
triplicata. A opacidade foi calculada como sendo a relação entre a opacidade 
do filme sobreposto ao padrão preto (P preto) e ao padrão branco (P branco) 
(Hunterlab, 1997). 

As propriedades mecânicas (resistência à tração e elongação) foram 
realizadas em texturômetro (Texture Analyser TA.XT plus, Stable Micro 
Systems) operando de acordo com o método ATM D 882 (ASTM, 2000), com 
separação inicial das garras de 50 mm e velocidade do probe de 1 mm/s. Seis 
a dez amostras de cada filme. Foram recortadas (85 mm de comprimento e 25 
mm de largura) e fixadas, uma a cada vez, no texturômetro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

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

Dentre as propriedades óticas de filmes para aplicação em embalagem, 
destacam-se a cor e a transparência (opacidade). A cor pode ser considerada 
um importante parâmetro de caracterização dos filmes e está associada com 
a matéria-prima utilizada na elaboração dos mesmos (Bertuzzi; Armada; 
Gottifredi, 2007). Para uma boa apresentação visual do produto, é desejável 
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que as embalagens plásticas apresentem elevado brilho e alta transparência, 
entretanto este não é fator limitante de uso.

Os valores de L representam a luminosidade e varia de 0 (zero- preto) a 
100 (cem - branco). Os valores de a* representam as cores do vermelho (+) ao 
verde (-) e os valores de b* representa as cores do amarelo (+) ao azul (-).

Os filmes de alta amilose acetilados com 10 e 30 min (Tabela 1) apresentam 
valores de L* significativamente superiores aos filmes elaborados com amidos 
nativos e modificados com 90 min de reação. Estes resultados indicam uma 
maior translucides devido ao uso da placa branca na análise. A acetilação em 
níveis mais baixos aumenta os valores de L*, entretanto quando o grau de 
substituição aumenta, os valores de L* tendem a diminuir. A acetilação também 
promoveu uma diminuição significativa dos valores de b* nos filmes elaborados 
com amido de alta amilose acetilado em todos os níveis. 

A opacidade dos filmes de amido de arroz de alta amilose acetilados não 
apresentou diferenças significativas (p ≤ 0,05).

Tabela 1. Espessura e propriedades de cor de filmes de amido de arroz com alto 
teor de amilose nativos e acetilados.

Amido Espessura (mm) L* a* b* Opacidade (%) 

Nativo 0,158a 95,72b 0,05d 2,52a 12,38 a 

10 min 0,158a 96,40a 0,33a 1,87c 11,98 a 

30 min 0,148b 96,01ab 0,24b 2,01bc 11,29 a 

90 min 0,158a 95,73b 0,17c 2,17b 11,51 a 

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

Os valores de resistência à tração dos filmes de amido modificados com 10 
min de reação (Tabela 2) foram inferiores quando comparados a seus respectivos 
amidos nativos, entretanto, este valor aumentou com no filme elaborado com 
amido modificado por 90 min intensidade da modificação. Larotonda (2002), 
ao aplicar amido acetilado em papel observou que o papel suportou tensões 
de ruptura cerca de 1,5 vez maior do que as amostras não impregnadas. Tais 
resultados levam acreditar que em níveis maiores de substituição (GS) a 
acetilação tende a aumentar os valores destes parâmetro. 

Meira (2012), ao caracterizar filmes de amido de mandioca modificado por 
reticulação e acetilação obteve valores superiores aos encontrados neste estudo, 
o autor observou que os filmes elaborados com amido acetilado com GS de 0,6 
apresentaram maior resistência a tração que os filmes elaborados com GS 1,1.

 Os valores para elongação demonstram que uso de amido acetilado na 
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elaboração dos filmes proporcionou filmes mais flexíveis e elásticos comparado 
aos filmes com amido nativo. Os filmes elaborados com amido acetilados não 
diferiram entre si.

Tabela 2. Propriedades mecânicas dos filmes elaborados com amido de arroz com 
diferentes teores de amilose nativos e acetilados.

Amido* Resistência à tração (Mpa). Elongação(%) 

Nativo 2,48b 64,30b 

10 min 0,93d 106,00a 

30 min 1,52c 105,95a 

90 min 3,22a 95,85a 

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

Com base no exposto, conclui-se que é possível elaborar filmes a partir de 
amido de arroz acetilado. A acetilação do amido propiciou filmes com melhor 
elongação, entretanto, quando modificado em baixos níveis (10 e 30 min) 
apresenta menor resistência a tração. Quando a intensidade da modificação 
aumenta os filmes tendem a ficar mais resistentes.
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