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Introdução

O amido, que se apresenta em forma de grânulos com tamanho variável, é
composto pelas macromoléculas amilose e amilopectina. Os grânulos de amido são
estruturas semicristalinas compostos de macromoléculas lineares e ramificadas
arranjadas na direção radial, estas macromoléculas formam pontes de hidrogênio
por estarem associadas paralelamente o que resulta no aparecimento de regiões
cristalinas (GALLANT et al., 1997).

A amilose e a amilopectina não existem livres na natureza, mas como
agregados semi-cristalinos organizados sob a forma de grânulos. O tamanho, a
forma e a estrutura dos grânulos de amido variam com a fonte botânica. Os
diâmetros dos grânulos geralmente variam de 1 a 100 µm, e os formatos podem ser
regulares ou irregulares (LIU, 2005).

O amido, na sua forma nativa, nem sempre possui as propriedades físico-
químicas adequadas a determinados tipos de processamento, mas, quando
modificado, amplia sua utilização pela diversificação de sua propriedades
tecnológicas. O uso de amidos oxidados na indústria alimentícia tem aumentado
devido a sua baixa viscosidade, alta estabilidade, claridade, formação de filme,
sendo utilizados como coberturas de alimentos, agentes ligantes em produtos de
confeitaria e como emulsificantes (KUAKPETOON e WANG, 2001).

Os amidos podem ser oxidados por diversos agentes como o hipoclorito de
sódio e de cálcio, o persulfato de amônio, o permanganato de potássio, o peróxido
de hidrogênio, o ácido peracético, o cloridrato de sódio e ácidos hipoclóricos
(CEREDA e VILPOUX, 2003). A modificação por oxidação é produzida pela reação
do amido com quantidade específica de reagente em pH e temperatura controladas
(KUAKPETOON e WANG, 2001). A produção desses amidos oxidados baseia-se
numa reação com aquecimento de suspensão aquosa de amido em uma solução
oxidante. Essa oxidação origina uma pasta branca, fluida e adesiva, que não forma
gel rígido após o resfriamento, conservando, para tanto, sua fluidez e natureza
adesiva. As mudanças de viscosidade em suspensões amiláceas, devido ao
intumescimento do grânulo de amido durante o aquecimento são comumente
avaliadas em viscoamilógrafos como o Rápido Viscoanalisador (RVA).

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do tratamento oxidativo com
hipoclorito de sódio sobre as propriedades viscoamilográficas e no teor de amilose
do amido .
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Metodologia

Foi utilizado como matéria-prima amido de milho comercial. O amido de milho
foi oxidado segundo método utilizado por Dias (2001), onde as amostras de amido
foram dispersas em água e adicionadas de hipoclorito de sódio (NaOCl) nas
concentrações de 0, 1 e 2%, e levadas a banho-maria a 40 ºC durante 1 hora,
mantendo-se o pH em 7,0. Após as amostras foram filtradas, lavadas, centrifugadas,
secas até umidade de 10%, moídas e peneiradas.

Os amidos foram avaliados através das propriedades viscoamilográficas
utilizando um “Rapid Visco Analyser“ (modelo RVA-4, Newport Scientific, Austrália),
através do perfil Standard Analysis 1 Foi avaliada a temperatura de pasta,
viscosidade máxima, quebra, viscosidade final das pastas.

O conteúdo de amilose foi determinado através do método colorimétrico,
conforme descrito por Martinez e Cuevas (1989).

Resultados e Discussão

O teor de amilose do amido nativo e dos oxidados estão apresentados na
Tabela 1.

Tabela 1. Teor de amilose dos amidos de milho oxidados com hipoclorito de sódio
em diferentes concentrações

NaOCl (%) Amilose (%)
0,0 35,50 ± 0,21 a

1,0 35,50 ± 0,18 a

2,0 32,96 ± 0,27 b

* Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente (p<0.05). Os resultados são
medias de três determinações ± desvio padrão.

Na Tabela 1 é apresentado o teor de amilose do amido de milho oxidado com
hipoclorito de sódio. Pode-se verificar que houve uma redução de 7% no teor de
amilose quando o amido de milho foi oxidado na maior concentração de hipoclorito
de sódio. Estes resultados estão de acordo com Kuakpetoon e Wang (2008) que
oxidou amido de milho obtendo uma redução de 6% em seu teor de amilose.
Segundo Kuakpetoon e Wang (2001) a oxidação ocorre principalmente na lamela
amorfa dos grânulos de amido. A lamela amorfa consiste principalmente de amilose
e regiões em torno das ramificações da amilopectina. Estes autores relataram que
amilopectina pode ser oxidado após romper algumas barreiras estruturais.

Na Tabela 2 são apresentadas as propriedades viscoamilográficas dos amidos
de milho oxidados com hipoclorito de sódio.

Tabela 2. Propriedades viscoamilográficas dos amidos de milho oxidados com
hipoclorito de sódio

NaOCl
(%)

Temperatura
de pasta (°C)

Viscosidade
máxima (RVU)

Viscosidade
mínima (RVU)

Quebra
(RVU)

Viscosidade
final (RVU)

0,0 78,48 ± 0,13 a 263,38 ± 0,13 c 191,29 ± 1,21 a 72,09 ± 1,08 c 247,55 ± 0,88 a

1,0 70,50 ± 1,10 b 302,05 ± 3,13 b 127,92 ± 1,58 b 174,12 ± 4,71 b 237,38 ± 0,38 b

2,0 69,13 ± 0,48 b 343,91 ± 2,33 a 64,96 ± 1,12 c 278,96 ± 1,21 a 110,30 ± 0,88 c
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Na Figura 1 esta apresentado o perfil de pasta do amido de milho nativo e dos
amidos oxidados com 1 e 2% de hipoclorito de sódio.

Figura 1. Perfil de pasta dos amidos de milho oxidados com hipoclorito de sódio

O tratamento oxidativo alterou as propriedades viscoamilográficas do amido de
milho. O aumento da quebra na viscosidade dos amidos oxidados após o pico de
viscosidade máxima deve-se ao enfraquecimento das forças associativas entre as
moléculas formadoras do amido, o que intensifica a fragilidade do granulo perante o
aquecimento em presença de água e ao cisalhamento (Figura 1). Ocorreu uma
redução na viscosidade mínima e final com o aumento da concentração de
hipoclorito de sódio devido a redução do tamanho das cadeias que compõem o
amido promovida pela oxidação. A oxidação do amido de milho com hipoclorito de
sódio reduziu também a temperatura de pasta, requerendo uma temperatura menor
para gelatinizar os grânulos de amido.

O rompimento das ligações glicosídicas resulta na despolimerização da
amilose e da amilopectina, resultando na redução do poder de inchamento e da
viscosidade da pasta. Wang e Wang (2003) relataram que tanto a amilose e quanto
a amilopectina foram degradadas pela oxidação com hipoclorito de sódio, sendo a
amilose mais suscetível à oxidação.

Conclusões

O tratamento oxidativo alterou as propriedades viscoamilográficas dos amidos
de milho, sendo o teor de amilose reduzido somente quando oxidados com 2% de
hipoclorito de sódio
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