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RESUMO

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, e grande parte destes 
grãos é utilizado para a extração de amido, necessitando os grãos ser armazenados 
para estarem disponíveis ao longo do ano para atender a demanda das indústrias. 
Dentre os fatores que interferem na qualidade de armazenamento, a temperatura 
é um dos principais, pois afeta as propriedades físico-químicas e tecnológicas dos 
grãos, podendo afetar as propriedades do amido isolado. Assim, considerando a 
importância do amido, e a temperatura como um dos principais fatores que interferem 
na qualidade de armazenamento, o trabalho objetivou avaliar os efeitos da temperatura 
de armazenamento na cristalinidade, poder de inchamento e solubilidade de amido 
isolado de grãos de milho armazenados com umidade de 14% durante 12 meses 
nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C em sistema semi-hermético. Os resultados 
indicaram que o aumento da temperatura de armazenamento reduz a cristalinidade 
do amido, além de afetar as características tecnológicas de poder de inchamento e 
solubilidade, principalmente na temperatura de 35°C, sendo indicando armazenar 
grãos em temperaturas mais baixas para garantir uma maior qualidade do amido 
extraído.
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INTRODUÇÃO

O amido é amplamente utilizado em indústrias alimentícias, principalmente 
na elaboração de sopas, molhos, produtos de panificação, laticínios, confeitarias, 
lanches, massas, revestimentos e produtos elaborados com carnes (Davies, 
1995). A capacidade de formar uma pasta ou gel viscoso com a água por 
aquecimento, seguido de arrefecimento é a propriedade mais importante do 
amido, tornando-o adequado para várias utilizações nas indústrias alimentares 
e não-alimentares (Nguyen et al., 1998), sendo esta capacidade influenciada 
pelas caracteríticas e propriedades do amido.

A principal fonte botânica utilizada para extração de amido é o milho, 
representando mais de 80% do mercado mundial (Jobling, 2004). O amido é 
o principal constituinte dos grãos de milho, aproximadamente 72-73% do total 
(Sandhu et al., 2007). Entre todos os tipos de amidos, o amido de milho é 
um ingrediente importante na produção de produtos alimentares, e tem sido 
amplamente utilizado como espessante, estabilizante coloidal, gelificante, 
espessante, na retenção de água e como adesivo (Singh et al., 2003).

O armazenamento de grãos resulta na redução da solubilidade e 
digestibilidade das proteínas (Rehman et al., 2002), aumento de ácidos graxos 
livres (Park et al., 2012), podendo estes formar complexos com a amilose ou com 
as cadeias curtas de amilopectina, alterando as propriedades nutricionais e as 
características físicas dos produtos finais (Hasjim et al., 2010), sendo que dentre 
os fatores que podem interferir no armazenamento, a temperatura apresenta 
elevada importância. Assim, considerando a importância da temperatura na 
qualidade de armazenamento, e a importância do amido de milho na alimentação 
humanda, o objetivo no trabalho foi avaliar o efeito da temperatura de 
armazenamento no poder de inchamento, solubilidade e cristalinidade de amido 
isolado de grãos de milho armazenados durante 12 meses nas temperaturas de 
5, 15, 25 e 35°C.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados grãos de milho produzidos no município de Santo 
Augusto, região norte do Rio Grande do Sul, Brasil, latitude S 27°53’18’’, 
longitude W 53°47’20’’ e altitude de 489 metros, colhidos mecanicamente 
com umidade próxima a 18%, e transportados para o Laboratório de Pós-
Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, Departamento de Ciência e 
Tecnologia Agroindustrial - DCTA, Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” 
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- FAEM, Universidade Federal de Pelotas - UFPel, onde foi realizado e 
conduzido o experimento. Os grãos foram secados em secador estacionário 
protótipo do Laboratório de Grãos até a umidade de 14%, com temperatura 
do ar de secagem de 35°C e fluxo de 9 m³ por tonelada por minuto. Depois 
da secagem os grãos foram classificados com a utilização de peneira circular 
de 5,0 e 7,0 mm, sendo utilizados apenas os grãos retidos na peneira de 7,0 
mm, para uniformizar o diâmetro das amostras. Os grãos foram submetidos a 
expurgo com fosfeto de alumínio de forma a evitar a interferência de insetos no 
experimento, e posteriormente foram armazenados nas temperaturas de 5, 15, 
25 e 35°C durante 12 meses, ao abrigo da luz em sacos de polietileno de 0,2mm 
de espessura de filme plástico com capacidade de 0,9 Kg. As avaliações foram 
realizadas no início e ao final de 12 meses de armazenamento.

A extração foi realizada segundo metodologia adaptada de Sandhu et al. 
(2005), com 200 gramas de grãos de milho, através do processo de moagem 
úmida (“wet milling”), utilizando bissulfito de sódio como reagente durante o 
processo de hidratação para promover o rompimento da estrutura amido-
proteica, e facilitar a extração do amido.

O poder de inchamento e a solubilidade dos amidos de milho foram 
determinados de acordo com o método descrito por Leach et al. (1959). A 
determinação ocorreu mediante suspensão de 1 grama de amido (base úmida) 
em 50 mL de água destilada em tubos de centrífuga Falcon previamente tarados. 
A suspensão foi agitada e levada a banho-maria com agitação constante por 
30 minutos nas temperaturas de 60°C, 70°C, 80°C e 90°C. Após os tubos 
foram resfriados à temperatura ambiente e centrifugados a 1000 g por 20 min. 
O sobrenadante foi coletado e levado à estufa a 105°C até peso constante 
para a quantificação do amido solubilizado. O amido sedimentado no tubo de 
centrifuga foi pesado para determinação do poder de inchamento. Calculou-se 
a solubilidade através da relação entre a massa solúvel e a massa inicial de 
amido, expressa em porcentagem, sendo o poder de inchamento obtido pela 
relação entre a massa intumescida e a massa inicial de amido.

Os padrões de difração de raio-X, para avaliação da cristalinidade foram 
obtidos com um difractômetro de raios X (XRD-6000, Shimadzu, Brasil). A 
região de varredura da difração variou de 5 a 30°, com uma tensão de 30 Kv, 
uma corrente de 30 mA e uma velocidade de digitalização de 1° por minuto. O 
índice de cristalinidade relativa (IC) dos grânulos de amido foi quantitativamente 
estimado de acordo com método proposto por Rabek (1980). O IC é definido 
como a razão entre a área da região cristalina (Ac) e a área total coberta pela 
curva (Ac + Aa), composta pela área da região cristalina (Ac) e a área da região 
amorfa (Aa).

Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA, e o efeito 
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Figura 1. Poder de inchamento (g.g-1) e solubilidade (%) nas temperaturas de 60, 
70, 80 e 90ºC do amido isolado de grãos de milho armazenados durante doze me-
ses nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C. 



(a) ( b ) 

da temperatura foram avaliados pelo teste de Tukey (p≤0,05) com o programa 
SAS (SAS, INSTITUTE, 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de poder de inchamento apresentados na Figura 1a indicam 
que houve aumento do poder de inchamento e da solubilidade com o aumento da 
temperatura de 60°C até 90°C, conforme esperado. Houve aumento no poder de 
inchamento no amido extraído dos grãos armazenados em todas as condições 
de temperatura, sendo na temperatura de 5°C o aumento mais elevado. Os 
resultados estão de acordo com Sandhu e Singh (2007) que relataram valores de 
poder de inchamento entre 13,0 e 20,7 gramas de água por grama de amido seco 
em nove variedades de milho do Estado de Iowa (EUA). Debet e Gidley (2006) 
associam um aumento do teor residual de proteínas e de lípidios no grânulo de 
amido à restrição da sua capacidade de inchamento durante a gelatinização, 
entretanto na temperatura de 35°C houve aumento do teor residual de proteínas, 
e não foram observadas diferenças aos grãos armazenados a 15 e 25°C. 
Segundo Leach et al. (1959), a força de ligação interna dos grânulos de amido 
influencia o poder de inchamento, sendo que um amido altamente complexado 
deve ser relativamente resistente ao aumento do volume, consequentemente, 
deve apresentar menor poder de inchamento
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A solubilidade do amido (Figura 1b) aumentou para todos os tratamentos ao 
final de doze meses de armazenamento, quando comparado aos grãos no início 
do armazenamento. Maiores alterações na solubilidade foram observadas nas 
temperaturas de 80°C e 90°C, resultado da lixiviação de amilose do interior do 
grânulo e da difusão durante o intumescimento, passando de uma fase organizada 
para desorganizada. O maior valor de solubilidade pode ser atribuído a uma 
estrutura menos rígida dos grânulos de amido obtido de grãos armazenados, 
permitindo a lixiviação de compostos durante o aquecimento. Os resultados de 
solubilidade obtidos, de acordo com Nayouf et al. (2003) representam grânulos 
inchados sem água intersticial entre as partículas, obtido após o arrefecimento 
e centrifugação.

Na Tabela 1 e Figura 2 são apresentados os resultados de cristalinidade 
e os padrões de raio-X. Os padrões de cristalinidade são definidos com base 
nos espaços interplanares e na intensidade relativa das linhas de difração dos 
raios-x, sendo que todas as amostras de amido mostraram o padrão de difração 
típico do tipo A, com maiores picos 2θ em 15°, 17°, 18°, e 23°, (Zobel, 1964). A 
cristalinidade relativa reduziu ao final de doze meses de armazenamento com 
o aumento da temperatura, sendo que maiores reduções foram observadas na 
temperatura de 35°C, onde houve redução de 30,54 para 26,26%. A redução 
deve-se ao aumento da intensidade dos picos, principalmente nos picos 17°, 
18° e 20° (Tabela 1), que é resultado de um rearranjo que deixou os cristais 
mais perfeitos.

Tabela 1. Cristalinidade relativa do amido isolado de grãos de milho armazenados 
durante doze meses nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C.
* CPS - counts por segundo.

Condições de 
armazenamento 

Intensidade (CPS*) Cristalinidade 
relativa (%) 15 17 18 20 23 

Inicial 3216 3529 3499 2299 2934 30,54 

5°C 3228 3494 3622 2401 2928 28,96 

15°C 3291 3616 3576 2470 2940 28,34 

25°C 3446 3700 3742 2477 2993 27,08 

35°C 3337 3721 3670 2506 2904 26,26 
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Figura 2. Gráficos de raio-X do amido isolado de grãos de milho armazenados du-
rante doze nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C.

A cristalinidade do amido reduziu com o aumento da temperatura de 
armazenamento porque houve intensificação da ação enzimática, que reduziu 
a região amorfa, responsável pela cristalinidade. Porém, é importante ressaltar 
que embora haja menor área cristalina com o armazenamento a 35°C, a estrutura 
é mais organizada. Os resultados de cristalinidade diferem de Setiawan et 
al. (2010), que encontrou aumento da cristalinidade relativa ao final de seis 
meses de armazenamento de grãos de milho. Em trabalhos realizados com 
arroz, os autores Dhaliwal et al. (1991), e Awazuhara et al. (2000), atribuíram 
mudanças no comprimento da cadeia ramificada de amilopectina do amido à 
hidrólise enzimática, onde a alfa-amilase ataca a região amorfa da amilopectina, 
composta por cadeias longas, hidrolisando as cadeias intermediárias e reduz o 
peso molecular da amilopectina. 

Portanto, o armazenamento de grãos de milho em diferentes temperaturas 
afeta as propriedades do amido, sendo que o aumento da temperatura de 
armazenamento reduz a cristalinidade do amido, e altera o comportamento nas 
análises de poder de inchamento e solubilidade, sendo que quanto mais elevada 
a temperatura, maiores são as alterações. Novos estudos devem ser realizados 
com outras umidades de armazenamento para avaliar o efeito da temperatura 
nas propriedades do amido isolado, pois muitas vezes os níveis de umidade de 
armazenamento são superiores a 14%, e podem afetar o comportamento dos 
grãos durante o armazenamento.
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