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“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; 
glória, pois, a ele eternamente. Amém.”  

Romanos 11:36 
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RESUMO 

O processamento do abacate gera grandes quantidades de resíduos, que são descartados na 

natureza podendo gerar problemas ambientais. A semente deste fruto possui alto teor de amido, 

tornando-a uma promissora fonte de amido não convencional. A caracterização deste 

polissacarídeo, bem como o estudo do seu comportamento frente a diferentes tratamentos 

térmicos é fundamental para proposição de uso. Conhecer as modificações que a secagem por 

liofilização provoca no grânulo de amido, devido à mudança na organização estrutural, também 

é interessante para propor novas aplicações. Além de investigar as características do 

polissacarídeo nativo liofilizado, outra proposta é explorar as propriedades deste, quando 

modificado quimicamente por acetilação. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar 

o amido extraído da semente do abacate nativo, bem como o amido tratado hidrotermicamente 

e acetilado. O amido apresentou rendimento de 47,76 ± 0,86 g.100g-1 b.s. Mostrou baixa 

umidade (10,05 ± 0,1%) e atividade de água (0,49 ± 0,00). Revelou alto grau de pureza 

mostrando baixos níveis de gordura (0,43 ± 0,01 g.100g-1), cinzas (0,03 ± 0,01 g.100g-1) e 

ausência de proteínas. O amido nativo liofilizado foi classificado como material amorfo de alto 

teor de amilose (41%). Devido à alta desordem estrutural não foi possível calcular o grau de 

cristalinidade, diferente do amido controle, seco em estufa a 35 °C, que apresentou 

cristalinidade de 47,43% e revelou um padrão de estruturação do tipo B. No amido liofilizado, 

foram observados grânulos intactos com predominância do formato elipsoidal e presença de 

cruz de Malta característica. Apresentou baixa temperatura de gelatinização (65,22 °C) e 

entalpia (10,60 J.g-1) em análise de calorimetria diferencial exploratória. Mostrou baixo pico de 

viscosidade (1718 cP), baixo valor de quebra de viscosidade (328 cP), alta tendência a 

retrogradação (1380 cP) e viscosidade final alta (2770 cP) na análise de RVA. Os amidos 

tratados hidrotermicamente mostraram cristalinidade entre 30 e 47,7%. Os tratamentos a 70 °C 

apresentaram menor cristalinidade, alterações na morfologia dos grânulos e desaparecimento 

da cruz de Malta devido a menor organização estrutural provocado pela gelatinização do amido. 

Nas temperaturas de 60 e 70 °C foi observado uma redução no valor de entalpia, devido ao 

menor grau de cristalinidade e diminuição no pico de viscosidade causado pela desestruturação 

molecular, que reduziu o aprisionamento da água e, consequentemente, a viscosidade. Os 

tratamentos hidrotérmicos aumentaram a digestibilidade do amido, sendo as amostras tratadas 

a 70 °C mais suscetíveis ao ataque enzimático devido a ruptura dos grânulos de amido 

provocado pelo aquecimento. O amido acetilado apresentou teor de grupamentos acetil de 2,08 

± 0,20% e baixo grau de substituição (0,08 ± 0,01). Mostrou alta amorficidade devido a 

introdução de grupamentos químicos volumosos nas estruturas do amido e secagem por 

liofilização. Mostrou alterações morfológicas na superfície dos grânulos e apresentou menor 

estabilidade térmica, maior digestibilidade e não indicou toxicidade aguda para Artemia salina. 

Os resultados apresentados neste estudo mostraram que a secagem por liofilização aumentou a 

amorficidade do amido, desenvolvendo novas propriedades físico-químicas ao material. A 

acetilação do amido provocou mudanças estruturais no polissacarídeo, modulando suas 

propriedades para síntese de novos materiais, como nanoestruturas e biofilmes. 

Palavras-chave: Tratamento hidrotermal, modificação química, propriedades térmicas, 

propriedades de pasta, digestibilidade. 



 
 

CHARACTERIZATION OF NATIVE AVOCADO SEED STARCH, 

HYDROTHERMALLY TREATED AND ACETYLATED 

ABSTRACT 

Avocado processing generates large amounts of waste, which are discarded in nature and can 

generate environmental problems. The seed of this fruit has a high starch content, making it a 

promising source of unconventional starch. The characterization of this polysaccharide, as well 

as the study of its behavior in the face of different heat treatments is fundamental for the 

proposition of use. Knowing the changes that drying by lyophilization causes in the starch 

granule, due to the change in the structural organization, is also interesting to propose new 

applications. In addition to investigating the characteristics of the lyophilized native 

polysaccharide, another proposal is to explore its properties when chemically modified by 

acetylation. Therefore, the objective of this study was to characterize the starch extracted from 

the native avocado seed, as well as the hydrothermally treated and acetylated starch. The starch 

showed a yield of 47.76 ± 0.86 g.100g-1 b.s. It showed low humidity (10.05 ± 0.1%) and water 

activity (0.49 ± 0.00). It revealed a high degree of purity showing low levels of fat (0.43 ± 0.01 

g.100g-1), ash (0.03 ± 0.01 g.100g-1) and absence of proteins. Lyophilized native starch was 

classified as amorphous material with a high amylose content (41%). Due to the high structural 

disorder, it was not possible to calculate the degree of crystallinity, different from the control 

starch, dried in an oven at 35 °C, which presented a crystallinity of 47.43% and revealed a type 

B structuring pattern. In lyophilized starch, intact granules were observed with a predominance 

of ellipsoidal shape and the presence of a characteristic Maltese cross. It showed low 

gelatinization temperature (65.22 °C) and enthalpy (10.60 J.g-1) in exploratory differential 

calorimetry analysis. It showed low peak of viscosity (1718 cP), low breakdown viscosity (328 

cP), high tendency to retrogradation (1380 cP) and high final viscosity (2770 cP) in RVA 

analysis. The hydrothermally treated starches showed crystallinity between 30 and 47.7%. The 

treatments at 70 °C showed lower crystallinity, changes in granule morphology and 

disappearance of the Maltese cross due to lower structural organization caused by starch 

gelatinization. At temperatures of 60 and 70 °C, a reduction in the enthalpy value was observed, 

due to a lower degree of crystallinity and a decrease in the viscosity peak caused by molecular 

destructuring, which reduced the imprisonment of water and, consequently, the viscosity. The 

hydrothermal treatments increased starch digestibility, and the samples treated at 70 °C were 

more susceptible to enzymatic attack due to the rupture of starch granules caused by heating. 

The acetylated starch presented a content of acetyl groups of 2.08 ± 0.20% and a low degree of 

substitution (0.08 ± 0.01). It showed high amorphity due to the introduction of large chemical 

groups in the starch structures and drying by lyophilization. It showed morphological changes 

on the surface of the granules and showed lower thermal stability, higher digestibility and did 

not indicate acute toxicity to Artemia salina. The results presented in this study showed that 

drying by lyophilization increased the amorphity of the starch, developing new 

physicochemical properties to the material. Starch acetylation caused structural changes in the 

polysaccharide, modulating its properties for the synthesis of new materials, such as 

nanostructures and biofilms. 

Keywords: Hydrothermal treatment, chemical modification, thermal properties, paste 

properties, digestibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

O abacate (Persea americana Miller, Lauraceae) é um fruto nutritivo e popular [1]. É 

a quarta fruta tropical mais vendida no mundo e cultivada em todos os continentes povoados 

[2]. Seu cultivo e consumo aumentaram rapidamente nos últimos anos, devido ao seu alto valor 

nutritivo e benefícios para a saúde [1] com produção mundial de aproximadamente 6 milhões 

de toneladas/ano [3]. O fruto é consumido fresco e os produtos processados incluem óleos com 

qualidade semelhante ao azeite, bebidas, sorvetes, entre outros [2], [4], [5]. 

O processamento do abacate por diversos setores industriais, como cosméticos, 

alimentícios e farmacêuticos gera grande quantidade de resíduos que são descartados sem outras 

aplicações, constituindo um problema ambiental em potencial. Esses subprodutos representam 

21 a 30% do peso total do fruto, que são compostos por cascas e sementes [6] equivalendo a 

pelo menos 1,6 milhões de toneladas de resíduos descartados anualmente [7]. A semente 

representa em média 16% do peso do fruto [2], [4], [5] e contém vários compostos de alto valor 

agregado como amido, proteínas, ácidos graxos, polifenóis, antioxidantes e minerais [5]. 

A abundância de resíduos provenientes do abacate, com alto valor nutricional, 

principalmente as sementes, torna esse subproduto promissor para extração de compostos, para 

os quais existem aplicações interessantes e significativas nas indústrias alimentícias e afins. 

Particularmente, a presença de alto teor de amido, faz deste subproduto uma fonte potencial de 

polissacarídeos, com oportunidades atraentes para melhorar a agroindústria do abacate. 

A procura por novas fontes de amido se justifica devido à alta demanda por 

polissacarídeos dessa natureza, que é de aproximadamente 60 milhões de toneladas por ano [8]. 

O amido é um carboidrato versátil que tem sido extensivamente utilizado em segmentos 

alimentícios e não-alimentícios [9]. Sua alta procura exerce uma enorme pressão sobre as 

poucas fontes oficiais comercializadas, necessitando uma busca contínua por amidos 

economicamente viáveis [10]. A extração de amido de fontes alternativas, que não representam 

competição para os usados em dietas humanas, é uma estratégia inteligente, uma vez que as 

projeções mundiais para os setores de alimentos, revelam uma problemática de escassez de 

fontes alimentícias em função do crescimento populacional [11]. 

Em consonância, a investigação de novas fontes de amido é crucial para atender uma 

ampla gama de usos. Embora apresente uma composição química aparentemente simples, o 

amido possui propriedades físico-químicas e funcionais diferentes dependendo da origem 



19 
 

vegetal [12]. Assim, a compreensão das variantes isoformas de amidos é fundamental para 

proposição de uso, manejo comercial e substituição de fontes clássicas, com o propósito de 

novas aplicações industriais como a síntese de biomateriais como as nanopartículas, 

bioplásticos, alimentos funcionais e desenvolvimento de novos produtos [13]–[15]. 

A literatura apresenta alguns trabalhos sobre extração e caracterização de amido da 

semente do abacate utilizando métodos convencionais de secagem [5], [10], [16], [17], 

entretanto, a proposta desse estudo é sugerir a liofilização como forma de secagem, com o 

intuito de produzir um material amorfo, para aplicações específicas. Essa proposta é baseada 

no efeito significativo que o conteúdo de água desempenha nas propriedades moleculares 

estruturais do amido. Segundo Atichokudomchai, Varavinit e Chinachoti [18], a presença ou 

ausência de água residual pode levar à formação em hélices das cadeias lineares ou 

desconfiguração das mesmas, implicando no aumento ou redução da cristalinidade. 

O estudo do comportamento do amido durante aquecimento em diferentes 

temperaturas, resfriamento e armazenamento também é importante, pois o mesmo tem uma 

forte tendência a retrogradar e sofrer sinérese [19] afetando a textura, a estabilidade, a 

digestibilidade, a funcionalidade [20] e a vida útil dos produtos [21]. O fenômeno da 

retrogradação é modulado pela estrutura molecular e pela razão amilose/amilopectina [20], 

sendo diferente para as diversas fontes de amido. Esse fenômeno exerce influência nos 

alimentos processados e até o presente momento, ainda não foi investigado em amido da 

semente do abacate. 

Outra proposta é modificar as estruturas moleculares de amilose e amilopectina do 

amido da semente do abacate seco por liofilização, através do método de acetilação, com intuito 

de aumentar sua versatilidade em uma ampla gama de condições de processamento. A 

modificação por esterificação é um método químico frequentemente utilizado e é favorecido 

em amidos com alto teor de amilose, pois a desordem molecular no grânulo facilita o acesso do 

reagente esterificante durante a reação de modificação que se liga aos grupos hidroxilas 

altamente reativos. Amidos que apresentam alto grau de cristalinidade apresentam dificuldade 

no processo de modificação devido ao possível impedimento estérico causado pela 

amilopectina ramificada e altamente cristalina, que dificulta a difusão intermolecular do 

reagente [22], [23]. Assim, acredita-se que a desordem molecular provocada pelo processo de 

secagem por liofilização favorecerá a modificação do amido, aumentando o potencial do 

mesmo através de propriedades novas e melhoradas. 
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Baseado nos pressupostos teóricos descritos acima, a caracterização do amido da 

semente do abacate nativo e modificado é crucial, pois o conhecimento das propriedades físico-

químicas, reológicas e térmicas do amido determinam a aplicação industrial, melhoram o 

controle do processamento e qualidade do produto final [20]. Neste contexto, a semente do 

abacate apresenta-se como fonte potencial para extração de amido, por ser um material 

negligenciado, agregando valor econômico a uma matéria-prima que apresenta ampla 

disponibilidade, com possibilidade de utilização em diferentes setores industriais em uma vasta 

gama de produtos. Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar o amido extraído da semente 

do abacate nativo, bem como o amido tratado hidrotermicamente e acetilado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Abacate 

O abacateiro (Figura 1a) é uma planta pertencente ao reino Plantae, família Lauraceae, 

ordem Laurales, gênero Persea e espécie Persea americana [24].  Esse vegetal é nativo do 

México e América Central e os principais cultivares são mexicanos, indianos e guatemaltecos 

[6].  É uma árvore encontrada em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil [25], que 

dependendo da cultivar, pode crescer em climas subtropicais, mediterrâneos secos, áreas 

tropicais frias e de alta altitude. O abacate (Figura 1b), fruto do abacateiro, pode ser encontrado 

em diferentes formas, sabores, texturas, cores e cheiros de acordo com o clima em que cresce, 

e os frutos mais conhecidos e comercializados são das variedades Hass e Fuerte [24]. 

 
Fonte: Própria 

Figura 1. Árvore (a) e fruto (b) do abacateiro 

O abacate é conhecido por seu alto conteúdo nutricional e benefícios à saúde, que são 

essencialmente devidos à fonte de nutrientes lipossolúveis e fitoquímicos bioativos [24]. É 

considerado um dos alimentos mais saudáveis por possuir mais de 25 nutrientes essenciais, 

incluindo vitaminas (B, C e E), minerais (potássio, fósforo, cálcio, ferro, sódio), aminoácidos 

essenciais (valina, lisina, fenilalanina, isoleucina, treonina e metionina), fibras e uma 

composição única de lipídios [1], [4]. Os altos níveis de ácidos graxos, como exemplo 

os ômegas, beneficiam a saúde cardiovascular e estimulam o sistema imunológico [1]. 

O fruto contém uma grande quantidade de óleo rico em fitoesterol, carotenoides, 

álcoois alifáticos, tocoferóis e hidrocarbonetos. Estes compostos, podem atuar como agentes de 
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prevenção da aterosclerose, trombose e câncer [26]. A polpa do abacate tem um teor de umidade 

variando de 67 a 78%, conteúdo lipídico de 12 a 24%, conteúdo de carboidratos de 0,8 a 4,8%, 

teor de proteínas de 1,0 a 3,0%, teor de cinzas de 0,8 a 1,5%, teor de fibra de 1,4 a 3,0% e 

energia entre 140 a 228 kcal por fruto [24]. 

Devido ao alto conteúdo nutricional, a produção e exportação do abacate tem crescido, 

sendo cultivado em mais de 60 países [24], tornando a quarta fruta tropical mais vendida no 

mundo [2], com produção mundial de aproximadamente 6 milhões de toneladas/ano [3]. O 

Brasil é o sexto maior produtor de abacate (Figura 2a) com produção de 235.788 toneladas em 

2018 [3] e tem apresentado aumento na produção nos últimos anos (Figura 2b). Os frutos estão 

disponíveis durante todo ano e são processados por diversos setores industriais, como de 

cosméticos, alimentos e farmacêuticos [5]. No setor alimentício, o abacate é utilizado na 

produção de bebidas, polpas, sorvetes, guacamole, maionese, produtos refrigerados, 

congelados, desidratados, sanduíches, conservas, óleos, entre outros [2], [4], [5], [27]. 

2.1.1 Subprodutos do processamento do abacate 

As indústrias de processamento do abacate geram grandes quantidades de resíduos 

sólidos, compostos principalmente por cascas e sementes [6] que representam 21 a 30% da fruta 

a depender da variedade [24]. Esses compostos quando descartados podem causar problemas 

ambientais, propagação de pragas, além de gerar perdas financeiras devido ao alto custo de 

transporte para áreas de disposição [5]. Todavia, os subprodutos vegetais contêm nutrientes 

valiosos que podem ser reaproveitados e utilizados como material de baixo custo para a 

produção de alimentos e afins.  

Nos últimos anos, atenção especial tem sido dada à valorização de subprodutos do 

processamento de alimentos, e ações vêm sendo tomadas para explorar o potencial tecnológico 

dos resíduos agroalimentares. Muitos estudos propuseram alternativas para o aproveitamento 

de resíduos agrícolas, como os filmes biodegradáveis a base de farinha de cascas de frutas 

tropicais [28], preparo de extrato de cascas de frutas como agentes antimicrobianos [29], 

preparo de farinha instantânea a partir de banana verde [30], preparo de biossorventes a base de 

casca de abacaxi [31], extração de fibra de celulose de bagaço de cana [32], utilização de casca 

de melancia para o preparo de meio de cultura para microrganismos [33], utilização de casca 

de abacaxi para produção de nanocelulose e aplicação em filmes [34]. 
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                            Fonte: FAO (2020) 

Figura 2. (a) Produção mundial de abacate no ano de 2017 e (b) produção brasileira nos anos 

1997 – 2017 

A literatura apresenta ainda, estudos que utilizaram os resíduos do processamento do 

abacate, para elaboração de produtos interessantes como: produção de extratos com atividade 

anti-helmíntica [25], extração e microencapsulação de compostos antioxidantes de cascas e 

sementes de abacate [4], extratos de resíduos de abacate como inibidores da oxidação lipídica 

e proteica em carne de hambúrguer suínas cruas durante o armazenamento refrigerado [35], 

extração de polifenóis totais por ultrassom em semente de abacate [36], preparo de extratos de 

cascas e sementes de abacate com lisina com potencial antioxidante e antimicrobiana  [37]. 

Além de vários produtos elaborados a partir da casca e da semente do abacate, a 

literatura apresenta ainda, produtos patenteados que foram produzidos por meio desses 
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resíduos, como exemplo, a produção de um chá antioxidante e de um meio de cultura para 

crescimento microbiano elaborado com a semente do abacate [24]. 

2.1.2 A semente do abacate 

A semente do abacate (Figura 3) representa uma porcentagem considerável do peso 

total do fruto, aproximadamente 16%, [4] e por conter compostos valiosos, como as fibras, a 

hemicelulose e o amido, pode ser aproveitada para fabricar produtos de valor agregado [24].  

 
                                                        Fonte: Própria 

Figura 3. Semente do abacate 

Esse resíduo é uma excelente fonte de fibra alimentar e possui composição centesimal 

em base úmida de 51-58% de umidade, 29% de amido, 2,21–3,50% de açúcares, 

principalmente arabinose (2,04-2,15%), 2,38-2,45% de proteínas e 1,24-1,34% de cinzas [5]. 

Possui também, ácidos graxos, polifenóis, esteróides e potássio. Contém também saponinas, 

flavonóides, fenóis, glicosídeos cianogênicos, fitoesteróis, triterpenos, ácidos 

furanóicos, dímeros de flavonol e proantocianidinas [4].  

Por possuir composição variada e compostos de alto valor nutricional, a semente do 

abacate vem sendo apontada por diversos estudos como material com potencial 

anticancerígeno, anti-inflamatório, antidiabético, anti-hipertensivo, antioxidante, 

hipocolesterolêmico, antimicrobiano, inseticida [38], anti-helmíntica, antifúngico, 

antiprotozoário, bem como inibidor da oxidação lipídica e protéica [24]. 

A riqueza composicional da semente do abacate, proporciona a extração de compostos 

interessantes, como extração de óleos, óleos essenciais, fibras e fitoquímicos, que atualmente 

são ingredientes muito procurados para a produção de alimentos e outros produtos. Pode ainda 

ser usado como fonte de amido, pois contêm um alto teor desse polissacarídeo, 

aproximadamente 30%, tornando as sementes do abacate uma fonte alternativa desse material 

[24]. 
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2.2 Amido 

Amido é um polissacarídeo vegetal abundante, encontrado em vários tipos de vegetais 

como cereais e leguminosas e em uma variedade de órgãos, tais como raízes, tubérculos, 

rizomas e sementes [9], que fornece energia para a germinação de sementes e para o 

desenvolvimento inicial das plantas [39]. É um carboidrato de baixo custo, renovável, 

biodegradável e não tóxico que tem sido extensivamente utilizado [40], sendo considerado a 

principal e mais barata fonte de energia para os seres humanos. Contribui com 50-70% da 

energia da dieta humana, sendo uma fonte direta de glicose, que é um substrato essencial para 

o cérebro e para as reações químicas que ocorrem no organismo [8]. 

É um polissacarídeo versátil utilizado em diversos setores industriais. Na indústria de 

alimentos tem sido utilizado em produtos de panificação, confeitaria, laticínios, cereais 

matinais, massas, molhos, sopas, lanches, revestimentos e produtos à base de carne [9], 

[41]. Pode ser usado no controle da uniformidade, estabilidade e textura dos alimentos; como 

agente gelificante; agente espessante; agente de volume e para aumentar a vida útil dos produtos 

[41]. As aplicações não alimentares incluem produtos farmacêuticos, têxteis, papéis, indústrias 

de materiais de construção, mineração, agente encapsulante, bioetanol e produção de adesivos 

[9], [41]–[43]. 

 É utilizado ainda, no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, os quais têm 

atraído atenção desde o surgimento de problemas de escassez de petróleo e o crescente interesse 

em diminuir a carga ambiental, devido ao uso extensivo de polímeros petroquímicos, o que tem 

impulsionado a implementação de regulamentações para diminuição de plásticos descartáveis 

em vários países [44]. 

A demanda mundial por amido, suas características de disponibilidade, baixo custo, 

segurança e as novas tendências no desenvolvimento de alimentos [45] ampliam sua produção, 

sendo de aproximadamente 60 milhões de toneladas por ano. Dessa demanda, cerca de 60% do 

amido extraído é utilizado em alimentos e 40% em produtos farmacêuticos e não comestíveis 

[8]. 

A maioria dos amidos disponíveis no mercado é isolado de grãos como milho, arroz e 

trigo, ou de tubérculos e raízes, como a batata e a mandioca [44]. O milho é o principal cereal 

utilizado para extração de amido, sendo o mercado global de amido de milho em 2018 de 15,73 

bilhões de dólares, devendo atingir 29,39 bilhões de dólares até o final de 2026, exibindo uma 

taxa de crescimento anual de 8,2% nesse período [46]. 
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Em função da enorme demanda por esse polímero em indústrias alimentícias e não 

alimentícias pesquisas têm sido feitas para exploração de novas fontes de amidos que possam 

satisfazer as necessidades comerciais. Vários trabalhos investigaram as propriedades físico-

químicas, funcionais, térmicas, morfológicas entre outras características de amidos não 

convencionais para conhecer as possíveis aplicações industriais, como nos trabalhos com amido 

de risoma de lótus (Nelumbo nucifera) [47], amido de lobeira (Solanum lycocarpum) [19], 

amido de sorgo [43], amido de ervilha e lentilha [48], amido de feijão [49], amido de banana 

[50], amido de quinoa [51], amido de tubérculo de Dioscorea pyrifolia [52], amido de feijão 

caupi (Vigna unguiculata) [53], amido de iburua [54], amido de inhame, araruta, castanha d’ 

água e taioba (Colocasia esculenta) [55]. 

Tem sido investigado ainda, fontes de amidos provenientes de resíduos vegetais 

oriundos de diferentes setores industriais, como as indústrias de alimentos, que produzem 

grandes quantidades de resíduos com alto valor nutricional, como as semente obtidas de jaca 

[56], manga [57], durião [58], urucum [59], entre outros. A presença de alto teor de amido 

nesses subprodutos, fazem destes, uma fonte potencial de polissacarídeo, com oportunidades 

atraentes para melhorar a agroindústria, agregar valor econômico a um material negligenciado 

e evitar problemas ambientais.  

A necessidade de investigação de fontes alternativas é fundamentada na grande 

demanda por esse polissacarideo para a fabricação de materiais biodegradáveis que tem afetado 

notavelmente o suprimento de amidos normalmente usados em dietas humanas [5]. Assim, 

amidos não convencionais que não representam competição aos utilizados comercialmente e 

que podem funcionar como matéria-prima em processos industriais, como a semente do 

abacate, torna-se uma promissora fonte desse biocomposto. 

Os amidos de fontes alternativas devem ter suas características físico-químicas e 

tecnológicas investigadas, pois o mesmo varia muito em forma e funcionalidade entre as 

espécies botânicas e até mesmo na mesma cultivar quando cultivada sob diferentes condições 

[8]. O estudo dessas propriedades é importante pois a variabilidade das características físico-

químicas representa, não apenas problemas no processamento dos alimentos, devido à 

inconsistência das matérias-primas, mas também porque permite determinar sua aplicabilidade 

em diferentes funcionalidades, quando explorada de forma inteligente. 

A seleção de um amido para uso industrial é feita considerando sua disponibilidade, 

suas propriedades reológicas, térmicas e físico-químicas, como tamanho molecular, grau de 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/colocasia-esculenta
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cristalinidade, teor de amilose e, principalmente, as propriedades viscosas [11], que 

determinarão sua funcionalidade. As propriedades reológicas e térmicas são as que conduzem 

o processo de gelatinização e o seu conhecimento é essencial para melhor controle do 

processamento e qualidade do produto final [7]. 

2.2.1 Composição e estrutura do amido 

O amido é um polissacarídeo produzido pelas plantas como meio de armazenamento 

de energia [44], armazenado intracelularmente na forma de grânulos semicristalinos discretos 

com tamanhos de partículas variados (1-100 µm), formas (esféricas, lenticulares, poliédricas, e 

irregulares) e distribuições de tamanho de partículas (unimodais e bimodais), a depender da 

fonte botânica [60]. É um polissacarídeo constituído por unidades de glicose ligadas por meio 

de ligações glicosídicas, constituído por cadeias lineares e ramificadas. A estrutura 

predominantemente linear é denominada amilose e a estrutura ramificada é denominada 

amilopectina [44]. 

A amilose é um polímero essencialmente linear e simples, formado por até 3000 

moléculas de glicose interconectadas por ligação α-(1→4)  (Figura 4a) [61]. O peso molecular 

da amilose é de aproximadamente 1 x 106 g. mol-1, e a molécula exibe um grau de polimerização 

de 250-1000 unidades de D-glicose [9]. Devido à presença de ligações do tipo α-D-(1→4) , a 

amilose apresenta conformação em hélice, com aproximadamente seis resíduos de glicose por 

passo de hélice [62]. O teor de amilose influencia bastante as propriedades físico-químicas e 

funcionais do amido.  

    A amilopectina é uma molécula altamente ramificada e complexa, formada por 

unidades de D –glicopiranosil, com ligações α-(1→4) que serve como coluna vertebral e 

ligações α-(1→6) nos pontos de ramificação (Figura 4b) [9]. As cadeias dos ramos da 

amilopectina formam uma dupla hélice e montam uma estrutura de cluster (Figura 5) para 

constituir a estrutura esquelética dos grânulos de amido [39]. É uma das maiores moléculas 

encontradas na natureza, com um peso molecular da ordem de 1 x 107 até 1 x 109 g.mol-1 e um 

grau de polimerização de 5000-50.000 unidades D–glicose [9]. 

A arquitetura interna dos grânulos de amido é caracterizada por anéis de crescimento 

concêntricos originários do hilo do grânulo [9], constituídos de camadas amorfas e semi-

cristalinas alternadas [63]. A amilopectina é considerada estruturalmente a mais importante das 

duas frações, porque sozinha é suficiente para formação dos grânulos, como ocorre em amidos 

cerosos que são desprovidos de amilose [64]. 
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                                                Fonte: Jiang e colaboradores (2020) 

Figura 4. Estruturas da (a) amilose e (b) amilopectina 

 

 

Fonte: Adaptado de Buléon e colaboradores (1998) 

Figura 5. Representação do modelo estrutural da amilopectina 

A proporção de amilose e amilopectina dentro do grânulo, assim como, a forma como 

as mesmas estão organizadas, estão diretamente relacionadas à funcionalidade do amido [60]. 
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Fontes convencionais, como milho, arroz, trigo e batata, contêm de 20 a 30% de amilose e 70 

a 80% de amilopectina. Entretanto, a literatura mostra diversos amidos de fontes não 

convencionais que possuem diferentes teores de amilose, como apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Teores de amilose de amidos de diferentes fontes vegetais 

Fonte de amido Teor de amilose (%) Fonte bibliográfica 

Feijão fava 39,9 ± 0,8 (Li et al, 2019) [48] 

Feijão azuki 19,18 ± 0,62 (Reddy, Luan e Xu, 2017) [65] 

Feijão mungo 45,3 (Hoover et al., 1997) [66] 

Lentilha 38,0 ± 0,9 (Li et al., 2019)  [48] 

Mandioca 17,65 ± 0,68 (Wang, Reddy e Xu, 2017) [55] 

Raiz de samambaia 26,21 ± 0,86 (Wang, Reddy e Xu, 2017) [55] 

Ervilha 40,7 ± 0,9 (Li et al., 2019) [48] 

Lobeira 34,66 (Pascoal et al., 2013) [19] 

Araruta 25,64 ± 1,32 (Astuti et al., 2018) [67] 

Pitomba 19,25 (Castro et al., 2019) [68] 

Taro 17,12 ± 1,24 (Wang, Reddy e Xu, 2017) [55] 

Inhame 34,7 ± 0,9 (Cai et al., 2014) [69] 

Semente de urucum 24,0 (Zabot et al., 2019) [59] 

Semente de manga 25,26 (Ferreira et al., 2019) [57] 

Quinoa 11,28 ± 0,06 (Valdez-Arana et al., 2019) [51] 

Tubérculos de 

Dioscorea pyrifolia 

44,47 ± 1,86 (Sharlina et al., 2017) [52] 

 A orientação das moléculas de amilose e amilopectina dentro do grânulo de amido 

tem sido intensamente investigada, sendo relatado que o grânulo possui regiões amorfas e 

cristalinas dispostas em uma estrutura semelhante à cebola [70]. O grânulo semicristalino 

(Figura 6) exibe uma periodicidade estrutural hierárquica e possui uma organização em 

camadas com anéis de crescimento semicristalinos e amorfos alternados, com uma distância de 

repetição regular de 9 a 10 nm [71]. 

As cadeias de amilopectina são as principais responsáveis pela cristalinidade do amido, 

formando uma estrutura helicoidal dupla, empacotadas lateralmente em uma rede cristalina 

[39]. O grau de cristalinidade é muito importante para o estudo das características 

hidrodinâmicas dessa molécula, uma vez que, a estrutura cristalina vai conferir a este polímero 

uma menor solubilidade. A natureza cristalina do amido depende provavelmente do controle 

genético e das condições climáticas durante o crescimento da planta. O comprimento das 
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cadeias envolvidas na fase cristalina e o padrão de ramificação nas moléculas de amilopectina 

influenciam a cristalinidade e o tipo cristalino. No entanto, as condições de temperatura e 

hidratação durante o crescimento da planta também podem induzir algumas mudanças 

importantes no padrão de cristalinidade do amido [63]. 

 

Fonte: Tester, Karkalas e Qi (2004) 

Figura 6. Representação esquemática da estrutura lamelar do grânulo de amido com vista 

ampliada das regiões amorfas e cristalinas 

A amilose está presente na estrutura amorfa e uma parte está presente como um 

complexo helicoidal com os lipídios. A amilose encontra-se entrelaçada com a amilopectina 

para manter a integridade do grânulo [39]. Os grânulos de amido exibem diferentes padrões de 

cristalinidade, os quais estão relacionados com o tipo de empacotamento no grânulo e 

dependem do comprimento das cadeias de amilopectina, da densidade de empacotamento 

dentro dos grânulos, bem como da quantidade de água [72].  

Os padrões de cristalinidade são do tipo A, B, C e V, dependendo da fonte e do arranjo 

molecular. O empacotamento do tipo A apresenta amilopectina com comprimento de cadeias 

curtas, enquanto que o tipo B é constituído por cadeias longas e o tipo C, comprimento de 

cadeias de tamanho intermediário. O padrão do tipo A adota um arranjo fechado com moléculas 

de água entre cada estrutura helicoidal dupla, enquanto o tipo B é mais aberto, havendo mais 

moléculas de água, localizadas em uma cavidade central cercada por seis hélices duplas [73]. 

O padrão do tipo C demonstra ser uma mistura dos diagramas do tipo A e B [63], [71]. O padrão 

de difração do tipo V por sua vez, está relacionado à amilose que se complexa com moléculas 

de lipídios endógenos durante a biossíntese e adota uma única conformação helicoidal [57]. 

Além da amilose e amilopectina que representam aproximadamente 98 a 99% do peso 

seco do grânulo de amido, existem ainda, outros constituintes presentes no amido, como 

lipídios, proteínas e minerais. Os lipídios podem estar correlacionados com a fração de amilose 
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ou podem estar dispostos na superfície como contaminantes, derivados da membrana de 

amiloplasto e de fontes não amiláceas [62].  

As proteínas ocorrem na superfície do grânulo e compreendem as proteínas não 

derivadas do amido, as quais são incorporadas na matriz dos grânulos e podem estar associadas 

a lipídios. A presença destes constituintes deve ser investigada pois, tanto os lipídios como as 

proteínas têm o potencial de modelar a funcionalidade do amido. Os minerais por sua vez, estão 

presentes em quantidades relativamente pequenas e os comumente encontrados são cálcio, 

magnésio, fósforo, potássio e sódio [62]. 

2.2.2 Gelatinização e retrogradação do amido 

O amido é insolúvel em água fria, mas em contato com a água pode ocorrer uma 

pequena hidratação dos grânulos, devido a absorção de água nas regiões amorfas, conhecido 

como índice de absorção de água, sendo este processo reversível [74]. Entretanto, quando este 

polissacarídeo é aquecido em excesso de água, as moléculas iniciam um processo vibratório 

intenso, ocorrendo rompimento das ligações de hidrogênio. Esse processo permite a entrada de 

água, que se liga aos grupos hidroxilas expostos da amilose e amilopectina através de ligação 

de hidrogênio que promove a gelatinização do amido [75], [76]. 

A gelatinização inicia-se nas regiões amorfas, em oposição às regiões cristalinas, 

porque a ligação de hidrogênio é enfraquecida nestas áreas [77]. Como a amilopectina 

desempenha um papel importante na cristalinidade dos grânulos de amido, a presença de 

amilose diminui o ponto de fusão das regiões cristalinas e a energia para iniciar a gelatinização. 

Essa correlação indica que o amido com maior teor de amilose possui maior região amorfa e 

menor região cristalina, o que diminui as temperaturas de gelatinização [78]. 

A estrutura cristalina é destruída durante o aquecimento em água e as unidades de 

amilose e amilopectina são parcialmente separadas durante a gelatinização por serem 

incompatíveis [79] (Figura 7). O colapso da ordem cristalina provoca alterações irreversíveis 

nas propriedades do amido, como difusão da água, lixiviação de polissacarídeos solúveis, 

inchaço, formação de gel, perda de birrefringência óptica, perda da ordem cristalina, 

desenrolamento e dissociação das duplas hélices e solubilidade do amido [66].  

 A temperatura de gelatinização, a energia necessária para desestruturação dos 

grânulos (entalpia), bem como as transições de ordem e desordem em uma suspensão aquosa 

de amido são controladas pela composição do amido (proporção amilose/amilopectina e 
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conteúdo de fósforo), estrutura molecular da amilopectina (comprimento da cadeia, extensão 

da ramificação e peso molecular), e arquitetura dos grânulos (razão da área amorfa/cristalina) 

[77]. Esses parâmetros são comumente medidos através da técnica de calorimetria diferencial 

de varredura (DSC) [79]. A entalpia de gelatinização (ΔH) expressa uma medida geral da 

cristalinidade (qualidade e quantidade) e é um indicador da perda de ordem molecular dentro 

do grânulo. Amidos de diferentes fontes botânicas, com diferentes composições, exibem 

diferentes temperaturas de transição e entalpias de gelatinização [77]. 

Com o resfriamento subsequente, as cadeias de amilose e amilopectina gradualmente 

se associam e agregam-se (Figura 7), o que é chamado de retrogradação [42]. Durante esse 

processo, a amilose e a amilopectina mostram papéis diferentes. A amilose forma associações 

duplas helicoidais de 40 a 70 unidades de glicose, enquanto a cristalização da amilopectina 

ocorre por associação dos ramos curtos mais externos [77]. 

 

Fonte: Jiang e colaboradores (2020)  

Figura 7. Processo de gelatinização e retrogradação do amido 

A retrogradação de curto prazo que ocorre no início do armazenamento, é atribuída 

principalmente à amilose, enquanto a retrogradação de longo prazo é causada pela cristalização 

da amilopectina que possui cinética de reordenamento mais lenta, portanto, sujeita a 

armazenamento mais longo. A reorganização da estrutura mostra um aumento da temperatura 

de transição e relativa cristalinidade em comparação ao amido gelatinizado recentemente. [76]. 
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Esse processo de realinhamento das macromoléculas durante o resfriamento e 

armazenamento promove uma expulsão de água do gel, conhecida como sinérese [42], que 

prejudica a qualidade dos produtos amiláceos e reduz sua vida útil [21]. Dessa forma, é 

essencial compreender as características de gelatinização e retrogradação do amido para 

projetar equipamentos, controlar a qualidade e produzir produtos à base de amido [78]. 

2.2.3 Modificação do amido 

O amido em sua forma nativa possui grande potencialidade, entretanto, seu uso em 

algumas aplicações, como material encapsulante por exemplo, é limitado.  Propriedades, tais 

como, hidrofobicidade, carga e anfifilicidade são bastante requeridas nos processos de síntese 

de nanopartículas [8], [9], [40]. À vista disso, quando o amido não exibe as propriedades 

pertinentes para determinada aplicação, as estruturas moleculares de amilose e de amilopectina 

podem ser modificadas para apresentar novas propriedades físico-químicas [9], [40]. 

O amido pode ser modificado por métodos físicos, químicos e enzimáticos [80] onde, 

diferentes métodos de modificação produzem amidos com diferentes propriedades. A 

modificação química é frequentemente realizada para melhorar as propriedades funcionais e 

físico-químicas, incluindo solubilidade, propriedades de pasta, poder de espessamento, 

estabilidade no cisalhamento e digestibilidade [81]. Esta tem a vantagem de possuir alta 

eficiência, controlabilidade do processo e facilidade de implementação em escala industrial em 

relação às modificações físicas e enzimáticas [82]. 

Entre os diferentes métodos de modificação química, a esterificação com anidrido 

acético é comumente utilizado, tornando o amido anfifílico, devido à presença de grupamentos 

hidrofílicos e hidrofóbicos [80]. A acetilação ocorre na presença de anidrido acético em meio 

aquoso e de hidróxido de sódio como catalisador a baixa temperatura, acontecendo a 

substituição dos grupamentos hidroxilas das unidades de glicose por grupos acetato [83]. 

O mecanismo de reação da acetilação é de adição-eliminação. Os grupos hidroxilas, 

particularmente C-2, C-3 e C-6 do amido, apresentam diferentes reatividades. O grupo hidroxila 

em C-6 é mais reativo e é acetilado mais facilmente do que os grupos OH em C-2 e C-3 devido 

ao impedimento estérico. O carbono C-2, por sua vez, é mais reativo do que o C-3 porque o 

primeiro é mais próximo do hemiacetal e mais ácido do que o último [84]. 

Os grupos acetil introduzidos nas cadeias de amido conferem propriedades 

emulsificantes e proporcionam o surgimento de propriedades hidrofóbicas. Podem ser 
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utilizados na fabricação de produtos alimentícios, filmes biodegradáveis e nanopartículas. O 

uso de amido acetilado como agente de encapsulação melhora a eficiência de encapsulação e a 

libertação controlada de substâncias em relação ao amido nativo [42], [85]. 

A introdução de grupos acetila interrompe a estrutura ordenada do amido nativo e 

interfere na reassociação de moléculas de amilose e amilopectina no amido gelatinizado, 

levando a uma diminuição na temperatura de gelatinização [86]. A redução na temperatura de 

gelatinização é uma propriedade interessante para produtos sensíveis ao calor, como aqueles 

que contêm corantes, especiarias, agentes aromatizantes, vitaminas e compostos bioativos, ou 

aqueles tratados à temperaturas mais baixas como os pudins instantâneos, sobremesas frias, 

recheios de torta e alimentos para bebês [9], [40]. 

Na reação de acetilação, o número de grupos acetil incorporados na molécula de amido 

e a eficiência da reação dependem do tipo de reagente, concentração, pH, presença de 

catalisador, tempo de reação, origem botânica e as características de tamanho e estrutura dos 

grânulos [86]. O grau de substituição (DS), que é definido como o número médio de locais por 

unidade de glicose que possuem um grupo substituinte [42], determina sua aplicabilidade. 

Os amidos acetilados são classificados de acordo com o grau de substituição, como 

baixo DS (< 0,1), médio DS (0,1 - 1,0) e alto DS (> 1,0) [86]. Amidos com baixo grau de 

substituição, têm sido amplamente utilizados nas indústrias de alimentos devido às suas 

características, tais como baixa temperatura de gelatinização, alta capacidade de absorção de 

água e solubilidade, bom cozimento e boa estabilidade de armazenamento [42]. Pode ainda ser 

utilizado em segmentos não alimentícios devido as suas propriedades de formação de filme, 

adesão, espessamento, estabilização e texturização [86]. Quanto ao teor de grupos acetil, amidos 

acetilados podem ser utilizados na área de alimentos quando o nível máximo de grupos acetil 

for de 2,5% com base no peso seco do amido [87]. 

Nesse contexto, modificar as estruturas moleculares do amido da semente do abacate 

seco por liofilização, através do método de acetilação, é uma estratégia interessante, conferindo 

novas propriedades ao material e aumentando sua versatilidade em uma ampla gama de 

condições de processamento. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/amylopectin
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o amido extraído da semente do abacate nativo, bem como o amido 

tratado hidrotermicamente e acetilado. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Extrair o amido da semente do abacate utilizando a liofilização como método de 

secagem e calcular o rendimento; 

● tratar hidrotermicamente o amido da semente do abacate; 

● modificar quimicamente o amido da semente do abacate; 

● avaliar a composição centesimal, perfil mineral, padrão de cor e teor de amilose do 

amido nativo; 

● analisar a morfologia dos grânulos dos amidos nativo, tratados hidrotermicamente e 

acetilado; 

● avaliar o índice de absorção e solubilidade em água dos amidos nativo e tratados 

hidrotermicamente; 

● determinar o grau de cristalinidade dos amidos nativo, tratados hidrotermicamente 

e acetilado; 

● estudar as propriedades térmicas e de viscosidade do amido nativo e tratados 

hidrotermicamente; 

● analisar o perfil de textura do amido nativo e tratados hidrotermicamente; 

● investigar a digestibilidade e teor de amido resistente dos amidos nativo, tratados 

hidrotermicamente e acetilado. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 MATERIAL 

A semente do abacate foi gentilmente doada pela lanchonete Vitaminas Lacerda, 

situada na cidade de Goiânia – Goiás, Brasil. A coleta foi realizada entre os meses de maio a 

agosto de 2018. Todos os reagentes utilizados eram de grau analítico. 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Extração e purificação do amido da semente do abacate nativo 

Após a coleta, as sementes foram acondicionadas em freezer (-20 ºC) até a extração 

do amido. O amido foi isolado da semente do abacate de acordo com o método de Rupollo e 

colaboradores [49] com modificações. Sementes do abacate, sem a película, (aproximadamente 

25 unidades) foram cortadas manualmente em cubos de aproximadamente 1,0 cm e imersas em 

solução de ácido cítrico 1% por 12 h sob condições ambientais. Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado e as sementes embebidas em solução aquosa de metabissulfito de sódio a 0,16%, 

trituradas em liquidificador Philips Walita® e deixadas em banho de gelo a 4 °C durante 24h.  

Posteriormente, a água de maceração foi drenada e o resíduo lavado com água 

destilada, usando peneiras de 35, 42 e 170 mesh. O material remanescente na peneira foi lavado 

com água destilada e o material filtrado foi deixado em repouso durante 3 h sob condições 

ambientais. Depois, o sobrenadante foi removido e o amido foi lavado com água destilada e 

centrifugado (centrífuga 5804R, Eppendorf®) a 3234 xg durante 5 min. O processo de lavagem 

e centrifugação foi repetido por 5 vezes para completa purificação do amido. Posteriormente, 

parte do amido foi recolhido e liofilizado (liofilizador Liobras L1O1). E a outra fração do amido 

foi seca em estufa a 35 °C, para posterior comparação. 

O rendimento foi calculado pela relação da massa inicial da semente do abacate e o 

peso final do amido liofilizado, sendo o resultado expresso em base seca (g/100g). A análise 

foi realizada em triplicata. O rendimento foi calculado através da equação 1. 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =  
𝑠

𝑃
 𝑥 100                                                                     (1) 

Em que, S é a massa de amido extraído da semente do abacate (g) e P a massa da 

semente do abacate inicial (g). 
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4.2.2 Tratamento hidrotérmico do amido da semente do abacate 

O tratamento hidrotérmico do amido nativo liofilizado foi realizado segundo método 

de Di-Medeiros e colaboradores [20]. Amostras de amido (1 g) foram dispersas em três 

mililitros de água destilada, vigorosamente agitadas e incubadas em banho pré-aquecido em 

diferentes temperaturas (40, 50, 60 ou 70 °C) separadamente, durante 10 minutos. Após a 

incubação, as amostras foram centrifugadas (centrífuga 5804R, Eppendorf®) a 3234 xg, os 

sobrenadantes descartados, os amidos armazenados a temperatura ambiente (aproximadamente 

30 °C) por 7 dias e em seguida, secos em estufa FANEM (modelo 515A) a 35 ºC por 36 horas. 

O experimento foi repetido com novas amostras, seguindo o mesmo protocolo de aquecimento 

e em seguida, foram armazenadas em geladeira a temperatura de 4 ºC durante 7 dias e depois, 

secas em estufa como descrito anteriormente. A análise foi realizada em triplicata. 

4.2.3 Modificação química do amido da semente do abacate 

O amido nativo liofilizado foi modificado quimicamente por acetilação segundo o 

método descrito por Motozato e colaboradores [88] com algumas modificações. Dois gramas 

de amido foram dispersos em 25 mL de água destilada e 0,4 mL de NaOH 0,5 mol/L por 2 horas 

sob agitação. Em seguida, foi adicionado 60 mL de N,N dimetilformamida P.A. e agitado por 

12 h à 50 °C. Após, foram colocados 40 mL de piridina P.A. e 100 mL de anidrido acético P.A. 

e o sistema foi submetido à agitação por 24 horas. A amostra foi precipitada em meio aquoso, 

centrifugada (centrífuga 5804R, Eppendorf®), lavada com água destilada e liofilizada 

(liofilizador Liobras L1O1). 

O grau de substituição (DS) foi determinado em triplicata através do método 

titulométrico. Uma amostra de 0,1 g de amido modificado foi dissolvido em 5 mL de sulfóxido 

de dimetila e submetido a agitação durante 10 min. Após, foram adicionados 3 gotas de 

fenolftaleína e a solução foi titulada com NaOH 0,1 mol/L. O DS foi determinado através do 

teor de grupos acetil (GA) de acordo com Olagunju e colaboradores [87] apud Golachowski 

[89] de acordo com a equação 2. 

𝐺𝐴 (%) =
𝑣 × 𝑁 × 𝑀 ×  10−3 × 100

𝑤
                                                                          (2) 

A partir disso, o grau de substituição, que é definido como o número de grupos 

hidroxilas substituídos por unidades de anidroglicose no polímero de amido, foi calculado 

segundo a equação 3. 
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             𝐷𝑆 =
(162 × 𝐷𝐴)

[𝑀 ×100 −((𝑀−1) ×𝐷𝐴)]
                                                                           (3) 

Onde, v é o volume de NaOH 0,1 mol/L necessário na titulação, N é a concentração 

da solução de NaOH, M é o peso molecular do grupo acetil (43,05 g/mol), w é a massa do 

amido da semente do abacate acetilado e 162 é o peso molecular de uma unidade de 

anidroglicose. 

4.2.4 Caracterização centesimal e físico-química  

4.2.4.1 Composição centesimal e perfil mineral 

O teor de umidade do amido nativo liofilizado e dos amidos tratados 

hidrotermicamente (TH) foi determinado em estufa FANEM (modelo 515A) a 50 °C até peso 

constante de acordo com o método AACC n° 44-19 [90]. Para determinação da atividade de 

água foi utilizado equipamento Aqualab CX-2, acoplado a um banho termostático com 

temperatura controlada a 25 °C. A análise foi feita seguindo as instruções descritas no manual 

de operação do equipamento. O teor de nitrogênio foi estimado para o amido nativo liofilizado 

pelo método micro Kjeldahl em destilador de nitrogênio SOLAB e convertido no teor de 

proteína utilizando fator 6,25, segundo método 46-10 da AACC [90]. Lipídio total foi 

determinado pelo método de Bligh e Dyer [91]. A extração dos lipídios polares e apolares foi 

realizada com mistura de clorofórmio e metanol, com posterior separação das fases e isolamento 

do extrato etéreo após evaporação do solvente em estufa a 70 ºC.  

Teor de cinzas foi quantificado em mufla a 550 °C segundo método AACC n° 01-08 

[90], com prévia carbonização da amostra em bico de Bunsen. O resíduo proveniente do 

experimento de cinzas foi digerido com HCl 3,0 M à quente e utilizado para determinar o perfil 

mineral. O conteúdo de Ca, Mg, Cu, P, Mn e Cr foi determinado em um espectrômetro de 

absorção atômica (SpectrAA, 50B) e o teor de K e Na foi avaliado em um fotômetro de emissão 

atômica (micronal B462) [92]. O teor de carboidratos foi determinado por diferença dos demais 

constituintes [92]. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

4.2.4.2 Análise de cor 

A análise de cor do amido nativo liofilizado (ANL) foi realizada utilizando um 

colorímetro ColorQuest II (Hunter-Lab) segundo método de Alimi e Workneh [54] e os valores 

de cor foram expressos como L*, a* e b*. Em que, a luminosidade (L*) varia de zero (preto) a 

cem (branco) e as coordenadas de cromaticidade variam de a* vermelho (positivo) a verde 

(negativo) e b* amarelo (positivo) a azul (negativo). As medições dos parâmetros foram 
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realizadas após a padronização do colorímetro usando azulejo branco. A análise foi realizada 

em triplicata. 

4.2.4.3 Determinação do teor de amilose 

O teor de amilose aparente do ANL foi determinado de acordo com o método AACC 

[90]. Foram transferidos 10 mg de amido, 100 µL de álcool etílico 95% (v/v) e 900 µL de NaOH 

1M para balão volumétrico de 10 mL. O balão foi agitado cuidadosamente e deixado em 

repouso durante 12 horas. Em seguida, o balão foi avolumado com água destilada e uma 

alíquota de 0,5 mL foi transferido para outro balão volumétrico de 10 mL, no qual foram 

adicionados 0,1 mL de ácido acético 1M e 0,2 mL de iodo iodeto de potássio (2 g de I2 e 20 g 

de KI para 1 litro de solução) com formação de coloração azul. O balão foi avolumado com 

água destilada e deixado em repouso por 30 minutos no escuro. Posteriormente, foi realizado a 

leitura de absorbância em espectrofotômetro biospectro SP-220 a 620 nm.  

A análise foi realizada em triplicada e o conteúdo de amilose foi calculado inserindo 

os valores de absorbância encontrados na equação da reta obtido através da curva padrão de 

amilose pura (Sigma-Aldrich) na faixa de 0,01 a 0,06 mg/mL (r2 = 0,9985). 

 

4.2.4.4 Índice de solubilidade (ISA) e índice de absorção de água (IAA) 

Índice de solubilidade em água e índice de absorção de água do ANL e TH foram 

determinados de acordo com o método descrito por García-Tejeda, Salinas-Moreno e Martínez-

Bustos [85]. Amostra de amido (2,5 g) foi misturada vigorosamente com 30 mL de água em um 

tubo falcon de 50 mL previamente tarado. Em seguida, a mistura foi incubada em banho de 

água a 30 °C durante 30 min e centrifugada (centrífuga 5804R, Eppendorf®) a 3000 xg durante 

15 minutos. Logo após, o sobrenadante foi recolhido em placa de Petri previamente tarada e 

colocada em estufa a 105 °C até peso constante. O resíduo do tubo foi pesado para o cálculo do 

índice de absorção de água. A quantidade de sólidos presentes no sobrenadante seco em relação 

ao total dos sólidos na amostra inicial (2,5 g) é um indicador do índice de solubilidade em 

água. O índice de absorção de água foi calculado como a razão entre o peso do sedimento no 

tubo falcon após centrifugação em relação à quantidade de amostra inicial. A análise foi 

realizada em triplicata. 

A solubilidade e o índice de absorção de água foram calculados como descritos nas 

equações 4 e 5. 
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𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑚 á𝑔𝑢𝑎 (%) =  
𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)

𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
 𝑥 100               (4) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝑔. 𝑔−1) =
𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑔)

𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
                                  (5) 

4.2.5 Caracterização molecular 

4.2.5.1 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

Os amidos foram caracterizados através de espectroscopia na região do infravermelho 

com transformada de Fourier (PerkinElmer Spectrum 400), utilizando pastilhas de Brometo de 

Potássio (KBr) com grau espectroscópico de pureza, no intervalo de número de onda de 400 a 

4000 cm-1, utilizando 16 varreduras, de acordo com Ye e colaboradores [93].  

4.2.5.2 Análises de ressonância magnética nuclear (RMN) 

A análise de RMN unidimensional de 13C em solução foi realizada para o ANL e o 

amido acetilado em um espectrômetro BRUKER Avance III 500 (11,75 T), equipado com 

sonda Broad Band Observe (BBO) de 5 mm e gradiente de campo na direção Z. Utilizou-se 

sequência de pulso zgpg (pulsos simples com desacoplamento de hidrogênio), tempo de 

relaxação de 0,1s, duração do pulso de 9,5 µs e acúmulo de 50000 espectros. Em um agitador 

magnético, 30 mg da amostra foram solubilizados em 700 μL de dimetilsulfóxido 

hexadeuterado (DMSO-d6) contendo 0,5% de tetrametilsilano (TMS), usado como referência 

interna, a 50 °C sob agitação, durante 6h, sendo após transferido para tubo de RMN de 5 mm. 

O experimento de RMN de 13C no estado sólido foi realizado para o ANL e o amido 

acetilado em um espectrômetro BRUKER Avance III 400 (9,4 T), operando a 100,57 MHz para 

o núcleo 13C. Utilizou-se uma sonda de CP-MAS comercial de ressonância dupla de 4 mm. A 

amostra foi empacotada em rotor de óxido de zircônio de 4 mm de diâmetro. A análise ocorreu 

com velocidade de giro de 5 KHz e o tempo de contato da polarização cruzada foi de 3 µs com 

um atraso de reciclagem de 1 s, com acúmulo de 10240 espectros realizadas a temperatura 

ambiente, segundo Mutungi e colaboradores [94] com modificações. 

4.2.5.3 Análises de difração de raios X (DRX) 

A análise foi realizada segundo o método utilizado por Pascoal e colaboradores [19] 

em um difratômetro Shimadzu XRD-6000 X-Ray, com amostras de ANL, amido nativo seco 

em estufa, amidos TH e amido acetilado, operando sob as seguintes condições: tubo de radiação 

Cu Ka, 40 kV e 100 mA, com scans variando de 3,0 a 10,000 e de 10,000-80,000.   

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/double-resonance
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/double-resonance
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O grau de cristalinidade foi estimado quantitativamente e expresso em porcentagem, 

conforme equação 6. 

                                      𝐷𝑐 (%) =
𝐴𝑐

𝐴𝑐+𝐴𝑎
 × 100                                                       (6) 

Em que, Dc refere-se ao grau de cristalinidade; Ac refere-se à área cristalina no 

difratograma de raios X; Aa refere-se à área amorfa sobre o difratograma de raios X. 

4.2.5.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas de acordo com o 

método de Almeida e colaboradores [95] em um microscópio Jeol (JSM – 6610), usando um 

detector de elétrons secundário com 15 kV de aceleração. As amostras de ANL, TH e amido 

acetilado foram fixadas com fita de cobre em suportes de alumínio e depois metalizadas com 

uma fina camada de ouro sob vácuo (350 Å). As imagens foram realizadas utilizando uma 

voltagem de aceleração de 5 kV e uma ampliação de 500, 1000 e 3000×. 

4.2.5.5 Microscopia de luz polarizada (MLP) 

Observações de aspecto de cruz de malta em suspensões de ANL, TH e amido 

acetilado foram realizadas com um microscópio ótico (Leica ICC50), usando um filtro de luz 

polarizada, com observações em magnitudes de ampliação de 40× de acordo com a metodologia 

de Deladino e colaboradores [45]. A birrefringência foi analisada usando o software Leica LAS 

EZ (Leica Microsystems, Suíça, versão 1.8.1) [95]. 

4.2.6 Caracterização térmica e viscoamilográfica 

4.2.6.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

As características térmicas do ANL e TH foram estudadas por calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), utilizando analisador TA Instruments Q20, segundo Pascoal e 

colaboradores [19]. Foram pesados 2 mg da amostra em base seca em panelas de alumínio e 

adicionados 6 µL de água destilada usando seringa cromatográfica. As panelas foram 

hermeticamente seladas e mantidas à temperatura de 25 °C durante 12 horas. As amostras foram 

aquecidas no intervalo de 30 a 100 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1. A amostra 

resultante do experimento de DSC foi armazenada em recipiente fechado, para evitar 

interferências de umidade, por 7 dias a temperatura de 4 °C e submetido novamente ao 

experimento de DSC para analisar as propriedades térmicas após a retrogradação do amido. 
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A partir da curva obtida, a entalpia de gelatinização (ΔH), o intervalo de temperatura 

de gelatinização (ΔT), a temperatura inicial (To), de pico (Tp) e final (Tc) da gelatinização 

foram calculadas usando o software de processamento de dados através do aplicativo TA 

Universal Analysis (TA Instruments, UK). 

4.2.6.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

As análises termogravimétricas (TGA) foram realizadas utilizando o método dinâmico 

em um analisador termogravimétrico (DTG 60/60H da Shimadzu), segundo método utilizado 

por López e colaboradores [96]. Amostras de aproximadamente 10 µg de ANL, TH e amido 

acetilado foram colocadas em cadinho de alumínio e aquecidas em atmosfera de nitrogênio (40 

mL/min) de 20 a 600 °C com taxa de aquecimento de 10 °C.min-1.   

4.2.6.3 Propriedades de pasta 

As propriedades de pasta do ANL e TH foram avaliadas segundo método de Dey e Sit 

[97] utilizando o equipamento Rapid Visco Analyzer - RVA (Perten, RVA 4500, Suécia). Perfis 

de viscosidade foram registrados utilizando 2,5 g de amostra em 25 mL de água destilada 

colocados na cápsula do equipamento. Os experimentos foram conduzidos como descritos a 

seguir: as amostras foram aquecidas a 50 °C durante 1 minuto, aquecimento até 95 °C a taxa de 

9,5 °C.min-1, depois foram mantidas a 95 °C durante 2,5 minutos antes de arrefecer para 50 °C 

com taxa de 11,84 °C min-1. O pico de viscosidade (PV), a quebra de viscosidade (QV), a 

viscosidade final (VF), a tendência à retrogradação (TR) e a temperatura de gelatinização foram 

avaliados com auxílio do software computacional (TCW3, Thermo Cline for Windows v3, 

Austrália). Todos os valores de viscosidade obtidos foram expressos em centipois (cP). 

4.2.7 Análise de perfil de textura (TPA) 

Géis de ANL e TH (2,5 g de amido e 25 mL de água) utilizados nos experimentos de 

RVA - Rapid Visco Analyzer, foram usados para o experimento de perfil de textura. A pasta 

quente removida do RVA foi armazenada a 4 ºC /24 h antes da análise. As amostras foram 

equilibradas para temperatura ambiente por 30 minutos e submetidas a dois ciclos de 

compressão usando o analisador de textura TA.XT plus (Stable Micro Systems, TA.XT2 plus, 

UK). 

O teste foi realizado com uma sonda cilíndrica de 20 mm e as velocidades de pré-teste, 

teste e pós-teste foram fixadas em 2 mm/s, 0,5 mm/s e 10 mm/s, respectivamente. A distância 

foi fixada em 10 mm da altura inicial do gel com uma força de gatilho de 10 g. As medidas 
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foram realizadas em triplicata. Os parâmetros analisados foram: dureza, adesividade, 

gomosidade, resiliência, coesividade, viscosidade e mastigabilidade. Os testes foram 

conduzidos de acordo com a metodologia descrita por AACC [98]. 

4.2.8 Teste toxicológico 

O teste de toxicidade aguda foi realizada com náuplios de Artemia salina de acordo com 

o procedimento descrito por Meyer e colaboradores [99], com algumas modificações. Os cistos 

de Artemia salina foram obtidos comercialmente e 0,15 g foram eclodidos em 100 mL de 

solução salina com 3,5% de sal marinho (Blue Treasure) em água destilada à temperatura de 27 

ºC, sob aeração constante, na presença de luz.  

Após 48 horas, os náuplios foram coletados e distribuídos em tubos de ensaios (10 

náuplios/tubo) e completou-se o volume para 1,0 mL com solução salina. Foram adicionados 

100 μL das soluções de ANL e amido acetilado nas concentrações de 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 10 

mg/mL. Para o preparo das soluções, foi feita uma solução mãe de 20 mg/mL de amido 

dissolvido em dimetilsulfóxido. Em seguida, as diluições foram realizadas completando os 

volumes com água destilada. Logo depois, os náuplios foram incubados com as amostras por 

24 h a temperatura ambiente (∼ 25 °C), e o número de sobreviventes foi contado para 

construção da curva de toxicidade. O experimento foi realizado em triplicata. 

4.2.9 Amido resistente (AR) e digestibilidade 

O conteúdo de amido resistente do ANL, TH e acetilado foi determinado segundo método 

de Goni e colaboradores [100]. Dez miligramas de amido foram incubados com 500 μL de 

pepsina (2 mg de pepsina/mL de tampão KCl-HCl pH 1,5) a 40 °C, durante 1 h. Em seguida, 

foi adicionado 900 μL de tampão trismaleato (pH 6,9), 20 μL de α-amilase (Termamyl 2x) 

concentrado e incubado a 37 °C durante 15 minutos, sob agitação. As amostras foram 

centrifugadas (centrífuga 5804R, Eppendorf®) a 3000 xg, por 15 minutos, o sobrenadante 

removido, e o resíduo lavado com água destilada, centrifugado e o sobrenadante descartado. O 

material remanescente foi tratado com solução de KOH 2 mol.L-1, durante 30 minutos, a 27 °C, 

sob agitação.  

Posteriormente, adicionou-se 550 μL de HCl 2M e 300 μL de tampão acetato de sódio 

(pH 4,75) e o pH ajustado. As amostras foram então incubadas com 40 μL de amiloglicosidase 

a 60 °C, durante 45 minutos, sob agitação. O material foi centrifugado a 3000 g por 15 minutos, 

o sobrenadante coletado, o resíduo lavado com água destilada, centrifugado e o sobrenadante 
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combinado com o sobrenadante coletado anteriormente. Foram pipetados 10 μL do 

sobrenadamente, e o teor de glicose foi determinado com o kit de glicose oxidase (Gold Analisa) 

e incubados a 37 °C/10 minutos. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro 

biospectro SP-220 a 500 nm. 

Amido resistente foi calculado como glicose (mg) × 0,9. Digestibilidade foi calculado 

segundo Goni e colaboradores [101] pela diferença entre o amido total e o amido resistente. 

4.2.10 Delineamento experimental e tratamento dos dados 

Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os 

resultados de umidade, atividade de água, índice de absorção de água e índice de solubilidade 

em água das amostras tratadas hidrotermicamente foram submetidos a análise de variância e 

teste t de Student. Os demais dados foram submetidos ao teste de média e desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CAPÍTULO 1 - Caracterização de amido da semente do abacate nativo 

 

5.1.1 Caracterização composicional e físico-química 

5.1.1.1 Rendimento, composição centesimal, perfil mineral, atividade de água e cor 

A extração do amido da semente do abacate apresentou um rendimento, em base seca 

(b.s.), de 43,32 ± 0,80 g.100g-1, equivalente a 19,04 ± 1,15 g.100g-1 em base úmida (b.u.), valor 

semelhante ao encontrado por Santos e colaboradores [102] (42,2% (b.s.)) e Builders e 

colaboradores [10] (20,5 ± 0,55% (b.u.)) em amido da semente do abacate. O rendimento do 

amido é influenciado por fatores edafoclimáticos, cultivar [10], grau de maturação do fruto, 

quantidade de lavagens durante a extração, grau de pureza do amido e método de secagem.  

Os teores de minerais no amido da semente do abacate foram de 12,43 ± 4,47 mg.100g-

1 de P, 4,49 ± 0,52 mg.100g-1 de Ca, 2,69 ± 0,34 mg.100g-1 de Mg, 2,49 mg.100g-1 ± 0,22 de 

K, 0,50 ± 0,38 mg.100g-1 de Na, 0,25 ± 0,02 mg.100g-1 de Cu, 0,06 ± 0,02 mg.100g-1 de Cr e 

0,05 ± 0,01 mg.100g-1 de Mn. O material estudado apresentou baixos teores de minerais, 

confirmando a citação de Tester, Karkalas e Qi [62], que descrevem que os minerais 

encontrados em amidos estão presentes em quantidade relativamente pequenas. Dentre os 

minerais avaliados, é interessante destacar a presença do fósforo devido a sua importância 

funcional. Segundo Leonel, Fernandes e Santos [103], o conteúdo de fósforo tem importância 

no poder de expansão, solubilidade, propriedades térmicas e de pasta do amido. 

 As análises centesimais mostraram que o amido investigado possui alto grau de pureza 

(Tabela 2). O teor de lipídios foi de 0,43 ± 0,01 g.100g-1 b.s., valor próximo ao encontado por 

Macena e colaboradores (0,42%) [16] e significativamente inferior ao observado por Builders 

e colaboradores [10] em amido da semente do abacate (3,75 g.100g-1). O conhecimento do teor 

de lipídios em amidos é importante pois, a presença de gorduras na superfície dos grânulos, 

influencia algumas propriedades físico-químicas e funcionais do amido devido à maior 

hidrofobicidade [10]. Eles induzem a formação de complexos amilose-lipídios durante a 

gelatinização, restringindo o intumescimento, a dispersão dos grânulos de amido e a 

solubilização da amilose, gerando pastas opacas com viscosidade reduzida e temperatura de 

pasta aumentada [63]. 
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Tabela 2. Composição centesimal, atividade de água, cor e teor de amilose de amido da semente 

do abacate nativo 

Análises Médias Desvio padrão 

Umidade (%) 10,05  0,10 

Cinzas (%) 0,03  0,01 

Proteínas (%) Nd - 

Lipídios (%) 0,43  0,01 

Carboidratos (%) 89,5 - 

Atividade de água 0,49  0,00 

Teor de amilose (%) 41,0 0,00 

   

Parâmetros de cor   

L* 95,51 0,30 

a* 1,12 0,02 

b* 3,64 0,18 

nd = não detectado. 

Baixos valores de gordura é um fator positivo quando a aplicação industrial requer 

uma matriz com alto grau de pureza, para elaboração de materiais nobres, como exemplo, a 

utilização em excipientes farmacêuticos para encapsulação de compostos bioativos ou quando 

se objetiva a produção de amidos modificados através de mudanças químicas das estruturas do 

amido como será mostrado futuramente neste estudo. Outro fator importante é a qualidade e 

vida útil do produto que pode ser afetada em amidos com alto teor de lipídios devido a oxidação 

lipídica. 

O grau de pureza do amido em estudo foi também confirmado através da análise de 

proteína. A técnica utilizada, micro Kjeldahl, não detectou proteína no amido da semente do 

abacate (tabela 2), mostrando que o método de extração utilizado foi eficaz. Macena e 

colaboradores [16] por sua vez, encontraram 1,97% de proteína, utilizando a mesma técnica de 

detecção, em amido da semente do abacate extraído com metabissulfito de sódio 0,2%. 

O teor de cinzas encontrado (0,03 ± 0,01 g/100g-1 b.s.) também foi baixo e encontra-

se dentro dos limites recomendados pela indústria de amidos (< 0,5%) [52]. O amido da semente 

do abacate investigado por Builders e colaboradores [10] obteve teor de cinzas superior (0,42 

± 0,10% g.100g-1) ao relatado nesse estudo, mostrando ser um material mais rico em perfil 

mineral, característico da cultivar estudada. A determinação do valor de cinzas é importante 

pois indica a presença de compostos inorgânicos que permaneceram após a incineração da 

matéria orgânica que são resultantes do próprio tecido vegetal da planta [82]. 
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Observando os resultados das análises centesimais pode-se verificar que o amido da 

semente do abacate apresentou baixos teores de proteínas, lipídios e cinzas e altos teores de 

carboidratos mostrando que o processo de isolamento e purificação do amido foi eficaz, 

obtendo-se uma matriz limpa, ideal para aplicações nobres e síntese de materiais que exige alto 

padrão de pureza. 

O teor de umidade do amido da semente do abacate foi inferior ao observado nos 

estudos de Macena e colaboradores (15,36%) [16] em amido da mesma fonte vegetal seco em 

estufa a 40 °C por 12h  e semelhante ao reportado nos estudos com amido de semente de lótus 

(10,37 ± 0,42%) [55] seco em estufa a 40 °C por 24h. O valor de umidade encontrado neste 

estudo está dentro do estabelecido pelas normas regulamentadoras para produtos alimentícios 

(< 15%) [65] e é um fator importante para a conservação e vida útil do alimento.  

O amido estudado apresentou baixa atividade de água (Aa) (tabela 2). A Aa indica a 

intensidade das forças que unem a água com outros componentes não aquosos e, exerce 

fundamental importância no crescimento dos microrganismos e nas reações químicas e 

bioquímicas [104]. O resultado de Aa encontrado neste estudo era esperado uma vez que o 

amido passou pelo processo de secagem por liofilização. Autores que utilizaram método de 

secagem não convencional, também encontraram baixos valores de Aa em amidos da semente 

da manga (0,19 a 0,36) secos pelo método de pulverização (spray drying) em diferentes 

condições de secagem [57]. 

A Aa varia de 0 a 1, sendo zero correspondente a ausência de água livre e um a água 

pura. Alimentos com Aa inferior a 0,6 são considerados microbiologicamente estáveis, pois 

esta quantidade de água limita o crescimento dos microrganismos [104]. Assim, podemos dizer 

que o amido da semente do abacate extraído nas condições propostas nesse estudo, possui baixa 

atividade de água, o que indica boa estabilidade microbiológica. Segundo Maneffa e 

colaboradores [105] a quantidade de água livre presente em um alimento é um dos fatores que 

mais influi na alteração do produto final, pois desempenha um papel importante nas 

propriedades sensoriais e nas reações químicas e enzimáticas, servindo como indicador da vida 

útil dos alimentos. 

O amido da semente do abacate apresentou-se como um pó fino de coloração branca e 

inodoro (Figura 8). A cor é uma propriedade física importante em amido pois, determina a 

qualidade do produto e sua aplicabilidade, uma vez que, a presença de pigmentos escuros reduz 

sua qualidade e aceitação do produto final [65]. Foi encontrado alto valor de luminosidade no 
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amido isolado da semente do abacate (Tabela 2), resultado este, próximo ao valor máximo 

(100), que representa o branco puro. Segundo Reddy, Luan e Xu [65], valores altos de 

luminosidade refletem a pureza do amido. A presença de materiais residuais como compostos 

fenólicos, lipídios e proteínas são reportados como sendo responsáveis pela diminuição da 

luminosidade (L*) [54]. As coordenadas de cromaticidade a* e b* apresentaram baixos valores 

de saturação indicando cor neutra. De acordo com Castro e colaboradores [68], baixo valor de 

b* associado a alta luminosidade são características de cor desejáveis para aceitação do amido.  

 
                                             Fonte: Própria 

Figura 8. Amido da semente do abacate 

Nos trabalhos de Chel-Guerrero e colaboradores [5], Builders e colaboradores [10] e 

Bet e colaboradores [106] os amidos da semente do abacate apresentaram coloração marrom, 

variando de mais claro a um pouco mais escuro. A coloração mais clara obtida para o amido 

neste trabalho, deve-se à utilização do ácido cítrico e do metabissulfito de sódio, que retardaram 

a ação da enzima polifenoloxidase (PPO), principal causadora de escurecimento enzimático em 

plantas superiores [107]. Sabe-se que, quando os tecidos vegetais são expostos a condições de 

estresse, inicia-se a oxidação dos compostos fenólicos por enzimas endógenas, na presença de 

oxigênio molecular. Essas reações geram substâncias altamente reativas (quinonas) que 

desencadeiam a geração de pigmentos escuros [108], [109].  

As sementes do abacate foram cortadas e imersas em solução de ácido cítrico (Figura 

9b) com a finalidade de evitar o escurecimento enzimático, pois o mesmo inativa a PPO por 

ataque ao sítio ativo e abaixa o pH, evitando escurecimento pois, a maior parte das PPO são 

completamente inativadas em valores de pH abaixo de 4,0. O metabissulfito de sódio, por sua 

vez, inibe a PPO atuando sobre seu sítio ativo, reage com as quinonas, gerando compostos 

incolores estáveis, controla o desenvolvimento microbiológico, age como antioxidante, 

conservante e agente redutor [109]. O ácido cítrico e o metabissulfito de sódio são comumente 

utilizados nas indústrias de alimentos para preservar os alimentos contra oxidação [110]. 
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                Fonte: Própria 

Figura 9. Semente do abacate cortado (a) sem imersão e (b) imerso em ácido cítrico 

5.1.1.2 Teor de amilose 

O teor de amilose influencia as propriedades físico-químicas e funcionais do amido. 

No teste colorimétrico utilizado, os átomos de iodo se acomodam dentro do complexo helicoidal 

das cadeias de amilose, que possui interior hidrofóbico, formando um composto de cor azul 

escura típica que permite a determinação quantitativa da amilose. [64]. 

O teor de amilose aparente do amido extraído foi de 41,0 ± 0,00% como pode ser 

visualizado na Tabela 2. A quantidade encontrada neste estudo foi superior ao detectado por 

Builders e colaboradores [10] e Chel-Guerrero e colaboradores [5] em amido da semente do 

abacate (32,5 ± 0,5%) e (14,94 ± 0,03% - 15,78 ± 0,02%) respectivamente. Essa diferença é 

justificada uma vez que, o conteúdo de amilose varia no grânulo de acordo com a espécie 

botânica e é afetado pelo clima e condições do solo durante o desenvolvimento do grão [111]. 

Podendo também ser atribuída aos métodos analíticos usados para determinar o teor de amilose 

[77].  

A quantidade de amilose presente no grânulo é um fator determinante para a escolha 

da aplicação industrial, pois a proporção de amilose e amilopectina desempenha um papel 

importante nas propriedades químicas do amido [19]. Amido rico em amilose geralmente 

produz gel, com melhores propriedades para produção de massas, pães, doces e materiais de 

confeitaria [52], bem como adesivos e agentes aglutinantes em indústria de papel [111] ou ainda 

para produção de filmes com boas propriedades de barreira ao oxigênio, membranas com baixa 

permeabilidade à água ou materiais de revestimento para produtos farmacêuticos [19]. A 

amilose também tem alto potencial de uso em produtos de saúde, pois demonstrou reduzir a 

insulina e a resposta glicêmica, risco de obesidade, doença cardiovascular e desenvolvimento 

de diabetes [52]. 
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5.1.1.3 Índice de absorção de água (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA) 

O índice de absorção de água (IAA) está relacionado a capacidade da molécula de 

amido em reter água e, fornece evidências da magnitude da união entre as cadeias de amido nos 

domínios amorfo e cristalino [75]. Os grânulos de amido absorvem água em uma extensão 

limitada à temperatura ambiente, sendo este processo reversível. Esta absorção está relacionada 

com as áreas amorfas, uma vez que as áreas cristalinas têm um conteúdo de água estrutural 

estritamente definido [112].  

O amido da semente do abacate apresentou um IAA de 1,78 ± 0,01 g.g-1 a 30 °C, 

enquanto nos estudos de Macena e colaboradores com amido da semente do abacate seco em 

estufa foi observado um valor de ∼1,5 g.g-1 a 50 °C [16]. O amido da semente do abacate 

analisado apresentou maior IAA devido ao alto teor de amilose e ao processo de secagem por 

liofilização que tornou o material mais amorfo. Maiores índices de absorção de água são 

importantes para aplicações industriais que não utilizam altas temperaturas. Essa diferença pode 

ser influenciada ainda, pela razão amilose/amilopectina e pelas características desses 

polissacarídeos em termos de peso molecular, grau e comprimento de ramificação e 

conformação [75]. O IAA relativamente mais alto implica maior teor de amilose e, 

implicitamente, menor grau de cristalinidade do amido [54].  

A solubilidade em água por sua vez, é a porcentagem de moléculas lixiviadas dos 

grânulos de amido após a absorção de água em condições específicas e demonstra as interações 

que podem ocorrer entre as cadeias amilose-amilose e amilose-amilopectina [52]. O ISA do 

amido da semente do abacate nativo à temperatura de 30 ºC foi de 0,48 ± 0,09%, demonstrando 

ser pouco solúvel, como observado comumente na maioria dos amidos, confirmando a citação 

de Oates [64] e Srichuwong e Jane [113] que afirmaram que os grânulos de amido são 

densamente empacotados e insolúveis em água a temperatura ambiente.  

Entretanto, quando o amido é aquecido em excesso de água a altas temperaturas, os 

grânulos absorvem água e pequenas moléculas são lixiviadas. Sharlina e colaboradores [52] 

mostram que os grânulos de amido se dispersam melhor em meio aquoso em temperaturas mais 

altas, quando comparado com a temperatura ambiente. Reddy e colaboradores [50] descreve 

que o parâmetro solubilidade é usado como um indicador de destruição de interações. 

Os valores de solubilidade dos amidos podem variar a depender da fonte botânica e 

até mesmo entre cultivares de uma mesma fonte, devido às diferenças nos teores de amilose e 

amilopectina, bem como pela organização dos grânulos [49]. Depende ainda do tamanho 
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molecular, da cristalinidade e outros componentes como lipídios e proteínas associados ao 

amido [50].  Os complexos amilose-lipídeo por exemplo, restringem a solubilização do amido 

[75]. 

5.1.2 Caracterização molecular 

5.1.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

Através da espectroscopia na região do infravermelho foi possível identificar os 

principais grupos funcionais presentes na amostra de amido da semente do abacate. Como pode 

ser observado na Figura 10, o espectro apresentou uma banda larga em 3407 cm-1 que é 

característica de estiramento da ligação O-H dos grupos hidroxilas na glicose e da água residual. 

A banda em 2926 cm-1 indica as ligações C-H da estrutura de glicose [19] e sua intensidade 

pode variar dependendo da razão amilose/amilopectina [57].  

 

Figura 10. Espectro no infravermelho com transformada de Fourier de amido da semente do 

abacate nativo 

O pico em 1648 cm-1 foi atribuído à deformação angular das ligações O-H, 

responsáveis pelas ligações de hidrogênio características de amido nativo. Pico em 1161 cm-1 

é característico de estiramento assimétrico C-O-C atribuído às ligações glicosídicas e, em 1012 
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cm-1 é indicativo do alongamento C-O e C-C. E o sinal em 1082 cm-1 é atribuído às deformações 

C-O-H presente em carboidratos. O espectro de FT-IR do amido da semente do abacate é similar 

aos espectros apresentados para os amidos de sementes de manga [57] e abacate [102] 

apresentados na literatura. 

5.1.2.2 Análise de ressonância magnética nuclear (RMN) 

O resultado do experimento de RMN de 13C em solução, apresentado na Figura 11, é 

característico de espectro de amido. O espectro mostra um sinal em 99,92 ppm que corresponde 

ao carbono anomérico (C-1) e um sinal em 60,33 ppm que pode ser atribuído ao C-6. Os sinais 

em 71,81, 71,44 e 73,08 ppm são atribuídos aos carbonos C-2, C-3 e C-5. O C-4 corresponde 

ao sinal observado em 78,62 ppm. Esses resultados são consistentes com os dados da literatura 

apresentados para amidos [114]–[117]. 

 

Figura 11. Espectro de RMN 13C em solução de amido da semente do abacate nativo 

O espectro de RMN de 13C no estado sólido (CP/MAS) fornece informações sobre a 

organização molecular em escalas de curto alcance nos grânulos de amido. O assinalamento 
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dos sinais para o amido da semente do abacate (Figura 12) é consistente com os dados descritos 

na literatura [12], [118], [119] e corresponde aos átomos de carbono presentes na estrutura do 

amido em hexapiranose. O sinal na região de 101,49 ppm corresponde ao carbono anomérico 

e, em 61,83 ppm ao C-6. O sinal próximo a 72,38 ppm está associado ao C-2, C-3, e C-5 e o 

sinal em 81,66 ppm ao cabono C-4.  

 

Figura 12. Espectro de RMN 13C no estado sólido de amido da semente do abacate liofilizado 

A região do carbono anomérico contém informações da natureza cristalina e sua 

multiplicidade corresponde ao tipo de empacotamento nos grânulos de amido [71], [118]. O 

amido do tipo A mostra um tripleto na região do carbono anomérico (C-1), onde a maltotriose 

é a unidade de repetição, enquanto o amido do tipo B, a maltose é a unidade de repetição e 

mostra um dubleto [71]. Os amidos do tipo C, apresentam comumente, um tripleto em C-1 se a 

estrutura cristalina do tipo A for predominante na amostra ou um dubleto se a estrutura cristalina 

do tipo B for a prevalecente [118]. Por sua vez, estruturas amorfas ou do tipo V apresentam um 

singleto no carbono anomérico [120]. Através da deconvolução do sinal do carbono anomérico 

(Figura 13), foi observado um singleto, com deslocamento químico de 101,49 ppm, 

característico de amido amorfo. 
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Figura 13: Deconvolução dos sinais do espectro de RMN 13C CP/Mas do amido da semente 

do abacate seco por liofilização 

Em paralelo, ombros de menor intensidade observados na região de C-1 na faixa de 93 

a 99 ppm são desenvolvidos a partir de material não ordenado [18]. O amido da semente do 

abacate apresentou um sinal em 94,4 ppm, dessa forma, pode-se dizer que existe contribuição 

de regiões amorfas neste polímero, corroborando com o alto teor de amilose apresentado 

anteriormente e comprovando que o método de secagem por liofilização provocou uma 

desordem estrutural no grânulo. Tan e colaboradores [121] quando propuseram um método para 

analisar os espectros de RMN 13C no estado sólido de amostras de amidos ceroso, normal e de 

alto teor de amilose para estimar as proporções relativas de regiões amorfas e componentes de 

dupla hélice dentro dos grânulos, notaram a presença de picos de ombro na região do carbono 

anomérico particularmente para os amidos com alto teor de amilose. 

Em consonância, sinais largos na região de C-4 também revelam domínios amorfos. 

Sinais em C-4 são ausentes em espectros de cristais [18], [118] O espectro do amido analisado 

apresentou sinal bem desenvolvido em C-4, indicando presença significativa de material 

desordenado neste polissacarídeo. No estudo de Mutungi e colaboradores [94] foi possível 

observar sinal amplo em C-4 para o amido amorfo e redução progressiva na intensidade do sinal 

à medida que houve aumento no grau da cristalinidade. 
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O aspecto do sinal correspondente aos carbonos C-2, C-3 e C-5 também revela 

características sobre a cristalinidade do amido. A presença de desdobramento do sinal em 

aproximadamente 75 ppm é típico de estrutura ordenada, enquanto um singleto largo na mesma 

região demonstra estruturas amorfas [94]. O espectro do amido liofilizado apresentou um sinal 

largo na região de 72,38 ppm peculiar de amidos amorfos. 

Para verificar o efeito do processo de liofilização na redução da cristalinidade do 

amido, testes preliminares de RMN 13C no estado sólido do amido seco pelo método 

convencional (estufa a 35 °C) foi realizado. O resultado mostrou que a secagem lenta e a maior 

presença de água nos grânulos de amido favoreceram outra forma de organização molecular, 

apresentando nova natureza cristalina (Figura 14). A multiplicidade observada no carbono 

anomérico, determinada através da deconvolução dos sinais (Figura 15) foi de um dubleto, com 

deslocamento químico em 100,3 ppm e 102,1 ppm, indicando um padrão de cristalinidade do 

tipo B ou CB. Um ombro de menor intensidade em 94,4 ppm, também foi notado indicando 

contribuição de estruturas amorfas no polímero devido ao alto teor de amilose presente no 

grânulo. 

 

Figura 14. Espectro de RMN 13C no estado sólido de amido da semente do abacate seco em 

estufa a 35 °C 
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Figura 15. Deconvolução dos sinais do espectro de RMN 13C no estado sólido do amido da 

semente do abacate seco em estufa a 35 °C 

O sinal referente aos carbonos C-2, C-3, e C-5 sofreu um desdobramento com 

deslocamento químico em 71,8 ppm e 74,3 ppm indicando maior estruturação do polímero. Os 

sinais próximos a 81,9 ppm e 61,5 ppm estão associados ao C-4 e C-6 respectivamente e 

apresentaram deslocamento químico semelhante ao amido liofilizado. 

5.1.2.3 Análise de difração de raios X (DRX) 

A difração de raios X fornece uma elucidação da ordem molecular de longo alcance, 

normalmente denominada como cristalinidade, que se deve a matrizes ordenadas de hélices 

duplas formadas pelas cadeias laterais de amilopectina [121]. Diferentes formas poliméricas 

cristalinas de amidos podem ser observadas no difratograma de raios X, bem como amido com 

alta amorficidade. Na Figura 16a pode ser observado o amido da semente do abacate seco por 

liofilização que mostrou um modelo amorfo, com presença de pequenos picos em 2θ de 

aproximadamente 16,71° e 22,54°.  

O gráfico apresentado não permitiu o cálculo da cristalinidade devido à alta desordem 

no grânulo. Esse resultado foi devido ao processo de liofilização do amido que modificou as 

estruturas das cadeias poliméricas. Essa hipótese é baseada no estudo de Buléon e colaboradores 

[63] que descreve que a cristalinidade do amido deve ser determinada com uma hidratação bem 
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definida, uma vez que o grau de cristalinidade depende fortemente da quantidade de água 

presente nos grânulos. Bogracheva e colaboradores [112] relataram que é necessário uma 

quantidade de água estrutural estritamente precisa para a estrutura cristalina existir e que o 

aumento no teor de umidade aumenta a cristalinidade total no grânulo. 

 

 

Figura 16. Difratogramas de raios X do amido da semente do abacate nativo seco por 

liofilização (a) e seco em estufa a 35 °C (b) 
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Testes preliminares do grau de cristalinidade do amido da semente do abacate seco em 

estufa a 35 °C foram realizados para fazer um estudo comparativo dos difratogramas e poder 

verificar o grau de desordem provocado pelo método de secagem proposto neste estudo. A 

Figura 16b apresenta o difratograma do amido seco pelo método convencional, o qual mostrou 

um comportamento divergente ao encontrado no amido liofilizado. 

Este revelou um padrão de estruturação do tipo B, comum em amidos obtidos de 

sementes, que pode ser evidenciado pela presença de picos em 2θ de aproximadamente 5,5°; 

15,14°; 17,11°; 19,35°; 22,15°; e 23,84°. Este resultado corrobora com os dados do experimento 

de RMN de 13C no estado sólido, e é semelhante ao apresentado por Kahn [17], Santos e 

colaboradores [102] e Macena e colaboradores [102] que também encontraram cristalinidade 

do tipo B em amido da semente do abacate. O grau de cristalinidade medido através da 

determinação da área amorfa e área cristalina foi de aproximadamente 47,43%, que corresponde 

ao padrão de repetibilidade do hábito da fração de amilopectina. 

5.1.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A fotomicrografia do amido da semente do abacate liofilizado (Figura 17a) apresentou 

grânulos com tamanhos e formas heterogêneas, com predominância da forma elipsoidal, com 

superfícies lisas e ausência de fissuras, sugerindo inexistência de processos oxidativos. Os 

resultados são similares aos apresentados por Jane e colaboradores [122] e Silva e 

colaboradores [123] que também observaram grânulos com superfície lisa, formas ovais e 

tamanhos variados em amido da semente do abacate nativo. Segundo Castro e colaboradores 

[68] superfícies lisas e sem rachaduras sugerem pureza devido a eficiência no processo de 

extração do amido. O resultado mostrado também é condizente com as fotomicrografias 

apresentadas nos trabalhos de amidos da semente do abacate de Santos e colaboradores [102] e 

Kahn [17]. 

Nos trabalhos de Bet e colaboradores [106] e Builders e colaboradores [10] com amido 

da semente do abacate, foram observados nas imagens de microscopia, materiais impregnados 

nas superfícies dos grânulos de amido, que são compostos não amiláceos provenientes das 

sementes dos frutos, como lipídios, proteínas e fibras. Bet e colaboradores [106] relataram que 

a presença desses compostos é devido ao método de extração utilizado, o qual foi realizado em 

meio aquoso. Na imagem do amido da semente do abacate analisado, não foi notada entretanto, 

a presença de materiais estranhos, reafirmando o alto grau de pureza do amido extraído. 
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Figura 17. Imagens de microscopia eletrônica de varredura (a) e microscopia sob luz 

polarizada (b) de amido da semente do abacate nativo 

As características morfológicas apresentadas para o amido da semente do abacate são 

provenientes da espécie vegetal, cultivar, estágio de crescimento das plantas, condições 

ambientais e agronômicas, rotas bioquímicas que ocorrem no cloroplasto ou amiloplasto, além 

dos métodos de extração e purificação do amido [5], [124]. 

5.1.2.5 Microscopia de luz polarizada (MLP) 

Quando os grânulos de amido são observados no microscópio sob luz polarizada, uma 

cruz escura típica (cruz de Malta), centrada no hilo, é vista, característica de substâncias 

cristalinas, cujo índice de refração varia dependendo da direção em que o raio de luz viaja 

através da substância [62], o que leva os grânulos a serem considerados como esferocristais 

distorcidos. Os padrões de birrefrigência indicam a orientação e o alinhamento das moléculas 

de amilopectina dentro do grânulo [6], [39] e sua intensidade depende fortemente da forma e 

da orientação dos grânulos em relação ao feixe de luz [63]. As cadeias de amilopectina contêm 

estruturas ordenadas e são as responsáveis pela cristalinidade. 

A fotomicrografia feita sob luz polarizada do amido da semente do abacate liofilizado 

(Figura 17b) apresentou a formação de cruz de Malta com formato elipsoidal e hilo em uma das 

extremidades do grânulo, típicas de estruturas cristalinas. A forma dos grânulos e a posição do 

hilo observadas na MLP podem ser atribuídas à origem biológica, bioquímica do amiloplasto e 

fisiologia da planta [37]–[39]. Os resultados apresentados neste estudo são semelhantes ao 

amido da semente do abacate seco por métodos tradicionais estudado por Kahn [17]. 

Os dados apresentados nos experimentos de RMN 13C no estado sólido e raios X 

mostraram alta amorficidade do amido decorrente do processo de liofilização. Entretanto, os 
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resultados de MLP mostraram cruz de malta íntegras, indicativo de estruturas cristalinas. Esse 

resultado mostra que a reidratação do amido leva a reordenação molecular das estruturas de 

amilose e amilopectina com recuperação da estrutura cristalina, pois o experimento de MLP 

ocorre na presença de água. Esse dado reafirma a influência da quantidade de água na ordenação 

molecular do grânulo de amido e consequentemente nas propriedades físico-químicas e revela 

que a cristalinidade é recuperada com a reintrodução de água nos grânulos. 

5.1.3 Caracterização térmica e viscoamilográfica 

5.1.3.1 Propriedades térmicas 

O processo de desordenamento das regiões cristalinas causado quando o amido é 

aquecido na presença de água é conhecido como gelatinização [52]. Esse fenômeno 

endotérmico de transição de uma fase ordenada para uma desordenada pode ser estudado 

através do experimento de calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

O experimento de DSC apresentado na Figura 18 mostrou um único pico endotérmico 

para o amido da semente do abacate nativo, que é uma característica padrão de amidos puros. 

A temperatura inicial de gelatinização foi de 59,33 °C, indicando que necessita de pequena 

energia térmica, refletindo em baixa temperatura para provocar uma desorganização estrutural 

nos grânulos do amido. A temperatura final (Tc) foi de 72,60 °C, revelando uma faixa de 

estabilidade térmica de ~ 13,27 ºC. A temperatura de pico (Tp) foi de 65,22 °C mostrando que 

nessa temperatura todos os grânulos de amido estão gelatinizados, necessitando de um montante 

de energia de aproximadamente 10,60 J.g-1 referente à entalpia de gelatinização (ΔH). A 

ΔH reflete a energia necessária para que haja o desdobramento das dupla hélices, com 

consequente perda da cristalinidade e ordem molecular do grânulo [42], [44]. 

Baixos valores de temperatura de gelatinização e entalpia encontrados neste estudo 

estão relacionados ao alto teor de amilose (41,0 ± 0,003%), baixos valores de lipídios (0,43 ± 

0,008%) e ao método de secagem por liofilização que provocou uma desordem estrutural nos 

grânulos. Segundo Singh e colaboradores [77], a presença de lipídios aumenta as temperaturas 

de transição no grânulo, enquanto o alto teor de amilose diminui o ponto de fusão das regiões 

cristalinas, portanto, a energia para iniciar a gelatinização, sendo necessário menor quantidade 

de energia para provocar a desestruturação dos grânulos. Amidos com maior teor de amilose 

possui mais regiões amorfas o que diminui a organização molecular e consequentemente as 

temperaturas de gelatinização. 
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Os baixos valores de entalpia (ΔH) e temperatura de pico (Tp) mostrados, também 

podem estar relacionados com uma quantidade maior de cadeias curtas nas moléculas de 

amilopectina que reduz a eficiência do empacotamento na região cristalina do amido [69]. O 

tamanho das cadeias de amilopectina desempenha um papel mais importante que o teor de 

amilose nas propriedades de gelatinização [45], [46]. É importante ainda destacar que as 

propriedades de gelatinização estão relacionadas com o tamanho e estrutura dos grânulos, 

proporção e tipo de organização cristalina e teor de fósforo [39], [41], [46]. 

 

Figura 18. Curva de DSC obtida para amido da semente do abacate nativo 

Comparando os dados de DSC obtidos neste estudo com trabalhos que utilizaram a 

mesma matriz amostral (Tabela 3) percebe-se que os valores encontrados nesta pesquisa se 

assemelham aos resultados de Chel-Guerrero e colaboradores [5]. Os demais estudos listados 

na tabela 3 encontraram valores de temperaturas de transição e entalpias diferentes. O amido 

da semente do abacate obtido por Builders e colaboradores [10], apresentou uma variação de 

temperatura ampla e alto valor de entalpia, indicando que foi requerido muita energia para 

gelatinização do amido. Esses resultados podem ser devido a estrutura granular mais rígida, ao 

tamanho das cadeias de amilopectina ou a grande quantidade de lipídios presente na amostra 

(3,75 g.100g-1).  
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Tabela 3. Propriedades térmicas de amido da semente do abacate nativo comparado com 

amidos de diferentes fontes vegetais 

Amido T0
a (ºC) Tp

b (ºC) Tf
c (ºC) ΔTd(ºC) ΔHe (J/g) 

ANL* 59,33 65,22 72,60 13,27 10,60 

ANL retrogradado 46,92 61,14 72,55 25,63 5,40 

Semente abacate [10] 46,20 69,20 101,50 55,30 23,68 

Semente abacate [4] 56,15 65,79 74,15 18,00 11,60 

Semente abacate [77] 67,60 72,40 84,30 16,70 14,90 

Semente abacate [91] 73,77 78,43 81,27 7,50 4,44 

Milho [92] 64,80 70,70 76,40 11,60 12,00 

Mandioca [93] 62,50 65,60 79,30 16,80 10,70 

Batata [87] 59,20 64,90 71,70 12,50 18,40 

Ervilha verde [61] 59,50 66,40 73,80 14,30 12,50 
*Amido nativo liofilizado; aTemperatura inicial; bTemperatura de pico; cTemperatura final; dTf

 - T0 e 
eEntalpia de 

gelatinização 

 

Comparando os valores encontrados neste estudo com amidos de outras fontes 

botânicas, pode-se observar que o amido da semente do abacate utilizado neste trabalho 

apresentou temperaturas endotérmicas de transição (T0, Tp e Tf) similares aos amidos de batata 

e ervilha verde. Mostrou ainda valores de temperatura de pico e entalpia muito próximos ao 

amido de mandioca.  

A amostra resultante do experimento de DSC, armazenada a temperatura de 4 °C 

durante 7 dias apresentou temperatura inicial, temperatura de gelatinização e entalpia inferior 

ao amido nativo (Tabela 3). Esse resultado era esperado e deve-se ao dano físico provocado 

pelo aquecimento que converteu as regiões ordenadas em materiais amorfos (regiões 

desordenadas) [69]. Esses valores são coerentes pois, amidos retrogradados apresentam uma 

cristalinidade mais fraca do que o amido nativo [77]. 

5.1.3.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 O comportamento da degradação térmica do amido da semente do abacate pode ser 

avaliado por análise termogravimétrica. A degradação térmica do amido ocorreu em dois 

estágios (Figura 19). À princípio foi observado um primeiro decaimento de massa de 0,55 mg 

(aproximadamente 10% do peso inicial) no intervalo de temperatura de 20,40 °C a 101,11 °C 

referente a perda de umidade da amostra, que corrobora com o resultado de umidade (10,05 ± 

0,1%,). 

Em seguida, notou-se um segundo decaimento de 3,13 mg de massa, que corresponde 

ao processo de degradação das cadeias de amilose e amilopectina [52] a uma faixa de 

temperatura de 266,46 ºC a 341,56 °C indicando que em uma única temperatura todo esqueleto 
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carbônico foi degradado termicamente, mostrando alto grau de pureza do amido, confirmando 

os resultados das análises centesimais e de cor descritos anteriormente.  

A perda de massa subsequente é proveniente de resíduos carbonáceos inertes [52], 

restando apenas o material inorgânico da amostra no cadinho (0,55 mg). A perda de massa total 

do amido da semente do abacate foi em torno de 88,63%. A temperatura de decomposição do 

amido foi de aproximadamente 310 °C indicando que o mesmo possui boa estabilidade térmica, 

pois segundo Sharlina e colaboradores [52] amostras estáveis termicamente não se decompõe 

abaixo de 190 °C. 
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Figura 19. Espectro da análise termogravimétrica de amido da semente do abacate nativo 

5.1.3.3 Propriedades de pasta 

Cada amido exibe um comportamento único de viscosidade com a mudança de 

temperatura, concentração e taxa de cisalhamento. Essas propriedades fornecem informações 

importantes para aplicações na área de  alimentos e afins [54] e dependem das características 

físicas e químicas dos grânulos de amido, como tamanho médio dos grânulos, distribuição 

granulométrica, razão amilose/amilopectina e conteúdo mineral [77]. 

As propriedades de pasta do amido da semente do abacate em sistema aquoso foram 

determinadas durante o ciclo de aquecimento e resfriamento com uma força de cisalhamento 
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constante, usando um rápido visco-analisador (RVA). Na curva de RVA (Figura 20), observou-

se um aumento da viscosidade com o aumento da temperatura, em função da incorporação de 

água pelos grânulos e das moléculas de amilose lixiviadas para a fração aquosa, com 

subsequente formação do gel.  

 

Figura 20. Curva de viscosidade de amido da semente do abacate nativo 

A temperatura de pasta, que é definida como a temperatura na qual pode ser observado 

o aumento da viscosidade [125], foi de 65,5 °C, similar a temperatura de gelatinização do amido 

encontrado no experimento de DSC. Segundo Yildiz e colaboradores [125], a temperatura de 

pasta pode ser considerada superior ao ponto inicial de gelatinização como observado neste 

estudo. Através da temperatura de pasta é possível determinar a temperatura mínima necessária 

para gelatinizar uma determinada amostra. 

O pico de viscosidade foi de 1718 cP, mostrando que, à medida que houve aumento 

na temperatura, acima da temperatura de gelatinização, os grânulos incharam cada vez mais 

podendo aumentar até 100 vezes seu volume original sem desintegração [77]. A altura do pico 

de viscosidade em uma dada concentração reflete a capacidade dos grânulos de inchar 

livremente antes de seu colapso físico. Os amidos que são capazes de inchar em alto grau 

também são menos resistentes à quebra no cozimento e, portanto, exibem uma viscosidade 
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decrescente significativamente após atingir o valor máximo. A forma do pico é, no entanto, 

fortemente influenciada pela concentração inicial da suspensão de amido [77]. 

Conforme foi fornecido mais energia (95 °C), ocorreu uma queda de viscosidade (328 

cP), apresentando viscosidade mínima de 1390 cP, que é devido ao alinhamento das moléculas 

de amilose sob cisalhamento. Após o ponto de quebra, foi observado um novo aumento na 

viscosidade (setback) com a diminuição da temperatura devido ao fenômeno de retrogradação. 

A amostra apresentou alta tendência a retrogradação (1380 cP) e viscosidade final alta (2770 

cP) que são indicativos de maiores teores de amilose no grânulo de amido, que é responsável 

pela retrogradação a curto prazo [65]. A retrogradação observada está de acordo com o teor de 

amilose encontrado nessa pesquisa (41,0 ± 0,00%). O aumento da viscosidade durante o período 

de resfriamento foi devido à formação da rede de gel.  

5.1.4 Análise de perfil de textura (TPA) 

Os testes de compressão, tradicionalmente utilizados, fornecem dados sobre as 

propriedades mecânicas dos géis de amidos e mostram boas correlações com atributos 

sensoriais de textura [126].  O conhecimento das propriedades do gel é indispensável para o 

controle de qualidade e o desenvolvimento de alimentos ricos em amido [127]. As propriedades 

de textura do gel de amido da semente do abacate, foram investigadas para auxiliar na 

caracterização deste material. 

A dureza é a força máxima registrada no primeiro ciclo de compressão da TPA, sendo 

em termos sensoriais, a força requerida para compressão de uma substância entre os dentes 

(sólidos) ou entre a língua e o palato (semissólidos) [128]. Esse atributo está altamente 

correlacionado com a retrogradação do amido durante o armazenamento [129] devido 

à reassociação da amilose e cristalização da amilopectina. O gel de amido da semente do abacate 

mostrou baixo valor de dureza (3,60 ± 0,30 g), semelhante ao encontrado em amido de arroz 

(3,28 ± 0,1 g) [130]. A adesividade, caracterizada como a força necessária para remover a 

amostra aderida aos dentes, palato ou língua [128], foi de -452,18 ± 38,36 g.s. Yildiz e 

colaboradores [125] encontraram um valor de adesividade maior em amido de trigo (-285 ± 7 

g.s.) que o observado nesse estudo. 

A elasticidade é definida como a capacidade de recuperação da amostra após a 

deformação, ou seja, o quanto um produto retorna ao estado inicial após ter sido deformado 

durante a primeira compressão [128]. Esse atributo é um indicativo da quebra do gel de amido 

na compressão inicial. Maiores valores de elasticidade indicam maiores interações da rede 
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tridimensional do gel de amido [131]. Foi notado um valor de 0,94 ± 0,03 para elasticidade no 

gel de amido da semente do abacate, valor maior que o encontrado por Hedayati e colaboradores 

[131] em amido de milho (0,85 ± 0,01). Essa diferença pode ser devido ao maior teor de amilose 

no amido estudado (41,0 ± 0,00%) em relação ao amido comparado (28,30%) uma vez que, 

amidos ricos em amilose formam redes de géis mais elásticas devido a lixiviação da amilose 

durante a gelatinização do amido. 

A coesividade é o grau em que o produto resiste a uma segunda deformação em relação 

ao seu comportamento mostrado sob a primeira deformação e inclui as forças adesivas e 

coesivas, bem como a viscosidade e a elasticidade [125]. A coesividade está relacionada às 

interações intramoleculares nas cadeias de amido [131]. Amostras com estrutura interna mais 

forte possuem maior coesividade [132]. O amido analisado apresentou coesividade de 0,30 ± 

0,03, valor próximo ao encontrado em amido de arroz (0,41 ± 0,02) [130]. Em amido de milho 

foi encontrado um valor de 0,76 ± 0,02. Menores valores para o amido estudado é devido 

possivelmente ao enfraquecimento das interações intermoleculares provocadas pela alta 

amorficidade do amido. 

A gomosidade por sua vez, é a densidade que persiste durante a mastigação até a 

deglutição [128]. A gomosidade do gel de amido da semente do abacate foi de 0,95 ± 0,21 g. A 

mastigabilidade, descrita como a energia necessária para mastigar uma amostra semissólida até 

um estado estacionário de deglutição [125], foi de 0,91 ± 0,22 g e a resiliência, descrita como 

a capacidade de um produto em recuperar sua posição original após sofrer uma deformação 

[125], foi de 3,81 ± 0,48. 

 

5.1.5 Toxicidade 

O estudo da toxicidade de amidos extraídos de fontes não convencionais, como as 

sementes, é importante pois segundo Araújo [110] algumas sementes de frutas possuem fatores 

antinutricionais e compostos tóxicos que são prejudiciais à saúde humana. O ensaio de 

letalidade com Artemia salina foi proposto devido à rapidez, conveniência e baixo custo 

dos testes. 

Sabendo-se que a dose letal mediana (DL50) é a dose necessária de uma dada 

substância para matar 50% de uma população em teste [99], pode-se dizer que o amido da 

semente do abacate nativo em diferentes concentrações não foi tóxico para A. Salina, podendo 

ser um indicativo preliminar da toxicidade do polissacarídeo extraído.  Os resultados 
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apresentaram um percentual de ~ 98% de sobrevivência (Tabela 4) mostrando que o 

polissacarídeo extraído e purificado tem grande potencial para aplicações tecnológicas, sendo 

imprescindível a realização de outros testes toxicológicos quando este material for proposto 

para aplicações alimentícias. 

5.1.6 Amido resistente (AR) e Digestibilidade 

Para fins nutricionais, os amidos são classificados, com base na sua taxa de digestão, 

em amido de digestão rápida, de digestão lenta e amido resistente [133]. O conhecimento da 

digestibilidade in vitro de amidos de uma nova fonte vegetal é importante para propor 

aplicações para esse material. A digestibilidade determinará a disponibilidade de glicose e, 

portanto, o índice glicêmico, o valor calórico, a fermentabilidade e várias outras características 

químicas e nutricionais importantes do amido [20]. 

Tabela 4. Dados percentuais da taxa de sobrevivência de náuplios de Artemia salina em 

soluções de amido em diferentes concentrações da semente do abacate nativo 

Concentração final (mg/mL) Contagem (vivas) – sobrevivência (%) 

Branco 100 ± 0,00 

0,4 100 ± 0,00 

0,6 93,3 ± 5,77 

0,8 100 ± 0,00 

1,0 96,7 ± 5,77 

10,0 100 ± 0,00 

 

O amido da semente do abacate apresentou digestibilidade in vitro de 71,92% de 

hidrólise. A digestibilidade de um amido depende da porção das moléculas suscetíveis à 

atividade hidrolítica e das características estruturais do grânulo de amido [20]. O amido 

apresentou 28,08 ± 0,94% de AR, valor semelhante ao encontrado por Tongdang (29,83 ± 

0,83%) [58] e Kittipongpatana e Kittipongpatana (29,7 ± 2,4%) [134] em amido da semente da 

jaca e superior ao encontrado em sementes de durião (4,53 ± 0,32%) e chempedak (Artocarpus 

integer) (16,12 ± 0,92%), respectivamente [58]. O valor encontrado sugere que o amido da 

semente do abacate é fonte de amido resistente, podendo ser utilizado como ingrediente 

funcional em produtos alimentícios, melhorando as propriedades sensoriais em comparação 

com as fibras tradicionalmente utilizadas. 
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O AR possui tamanho de partícula pequeno e sabor suave. Proporciona bom manuseio 

no processamento dos alimentos, crocância, expansão e textura aprimorada no produto final. 

Possui propriedades físico-químicas desejáveis como intumescimento, aumento da viscosidade, 

formação de gel e capacidade de ligação à água, o que o torna útil em uma variedade de 

alimentos [135]. 
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5.1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O amido extraído da semente do abacate liofilizado apresentou-se como um pó branco 

e inodoro, com baixa atividade de água e umidade, indicando boa estabilidade microbiológica. 

O processo de extração resultou em um rendimento de 43,32 ± 0,80 g.100g-1 (b.s.) e as análises 

de cor e centesimais revelaram um amido com alto grau de pureza. Os grânulos apresentaram-

se intactos, com tamanhos variados e predominância do formato helicoidal e o amido 

apresentou birrefringência com formação de cruz de Malta. Os experimentos de RMN 13C em 

solução e no estado sólido, assim como de FT-IR evidenciaram os principais grupos químicos 

presentes em carboidratos e o amido foi classificado como de alto teor de amilose. O amido 

extraído e seco por liofilização mostrou um modelo amorfo. O amido controle, extraído e 

submetido a secagem em estufa a 35 °C, teve cristalinidade de 47,43% e revelou um padrão de 

estruturação do tipo B.  

O experimento de DSC do amido liofilizado revelou que é necessário pequena 

quantidade de energia para provocar uma desestruturação nos grânulos de amido e apresentou 

temperatura de gelatinização de 65,22 °C. O experimento de RVA apresentou baixo pico de 

viscosidade (1718 cP), baixo valor de quebra (328 cP), alta tendência a retrogradação (1380 cP) 

e viscosidade final alta (2770 cP) que são indicativos de maiores teores de amilose no grânulo 

de amido. Baixos valores de quebra são ainda indicativos de maior resistência ao cisalhamento.  

A análise termogravimétrica revelou um amido com alto grau de pureza, onde em uma 

única temperatura todo esqueleto carbônico foi degradado termicamente, condizente com as 

análises centesimais. O índice de absorção de água foi de 1,78 ± 0,01% e solubilidade de 0,48 

± 0,09%, mostrando que o amido é pouco solúvel em água fria e possui pequena absorção de 

água à temperatura ambiente. Apresentou alto teor de amido resistente (28,08 ± 0,94%), 

podendo ser utilizado como alimento funcional e não apresentou toxicidade para Artemia 

Salina. 

Esses resultados indicam que o método de extração e purificação do amido foi eficaz 

e o processo de secagem por liofilização provocou uma desordem estrutural no amido 

aumentando consideravelmente sua amorficidade que proporciona labilidade química, com alta 

suscetibilidade a reações, sendo uma matriz interessante para realização de diferentes 

modificações químicas. Essa matriz pode ser utilizada ainda para aplicações que requer 

existência de gel a baixas temperaturas, devido a sua baixa temperatura e entalpia de 

gelatinização. 
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5.2 CAPÍTULO 2 - Caracterização do amido da semente do abacate tratado 

hidrotermicamente 

Quando o amido é submetido ao aquecimento em excesso de água alterações 

irreversíveis podem ocorrer nas estruturas moleculares dependendo da severidade do 

tratamento aplicado. O comportamento dos amidos durante o aquecimento, resfriamento e 

armazenamento é de grande interesse, uma vez que afeta profundamente a qualidade, 

aceitabilidade e vida útil dos produtos [126]. 

Dessa forma, o estudo do comportamento de amidos de novas fontes vegetais frente a 

diferentes tratamentos térmicos é interessante para a proposição de aplicabilidade. O amido da 

semente do abacate nativo liofilizado foi tratado hidrotermicamente através de uma curva de 

temperatura de 40 a 70 °C e armazenado à temperatura ambiente (30 °C) ou refrigeração (4 °C). 

Essas temperaturas foram propostas pois é sabido, através dos dados de DSC, que dentro dessa 

faixa é possível observar grânulos de amido antes, durante e pós gelatinização, que é importante 

para a compreensão do comportamento físico-químico do biopolímero. O armazenamento em 

duas condições distintas (temperatura ambiente e refrigeração) foi proposto pois estas 

temperaturas simulam as formas de armazenamento comumente utilizadas para produtos 

alimentícios e afins e, sua avaliação é importante pois a temperatura exerce influência na 

retrogradação do amido. 

 As siglas 40A, 50A, 60A e 70A estão relacionadas aos amidos tratados 

hidrotermicamente a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente, secos em estufa a 35 °C e armazenados 

à temperatura ambiente e, as siglas 40G, 50G, 60G e 70G aludem aos amidos tratados 

hidrotermicamente a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a 4 °C. 

5.2.1 Umidade e atividade de água (Aa) 

Os valores de umidade e atividade de água dos amidos da semente do abacate TH estão 

apresentados nas Figuras 21 e 22. Nota-se que todas as amostras apresentaram umidade e Aa 

superior ao amido nativo (U=10,05 ± 0,1% e Aa = 0,49 ± 0,002), devido ao tratamento 

hidrotérmico e ao método de secagem utilizado, que permitiu um novo ordenamento e 

mobilidade molecular.  

As amostras armazenadas a temperatura ambiente não apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) entre si no valor de umidade (Figura 21). Entre as amostras armazenadas 

a 4 °C, houve diferença entre as amostras 50G e 60G. Foi notado ainda redução significativa 
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(p<0,05) no valor de umidade para a amostra 70G. A redução da umidade foi devido a 

desestruturação molecular com perda de conformação estrutural e liberação de água e, a 

diferença estatística observada foi ocasionada pela baixa temperatura de armazenamento que 

acelerou o processo de realinhamento das cadeias de amilose com maior saída de água durante 

o processo de retrogradação.  

Fazendo um comparativo entre os tipos de armazenamento utilizado (4 °C e 30 °C), 

foi observado que apenas o tratamento a 50 °C apresentou diferença significativa (50A ≠ 50G). 

 

Figura 21. Umidade dos amidos da semente do abacate tratados hidrotermicamente nas 

temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a temperatura ambiente ou refrigeração 

Todas as amostras TH apresentaram valor de Aa inferior a 0,6 (Figura 22). Segundo 

Jay [136], os alimentos com Aa inferior a 0,6 estão dificilmente propícios ao crescimento 

microbiano, o que demonstra boa estabilidade microbiológica e possivelmente vida útil longa. 

Entre as amostras armazenadas a temperatura ambiente, todos os tratamentos apresentaram 

diferença significativa (p<0,05) entre si, com exceção da amostra tratada a 50 °C que não 

apresentou diferença quando comparado com a amostra tratada a 60 °C (50A – 60A). O maior 

valor de Aa foi notado na amostra 40A (0,554 ± 0,00). As amostras armazenadas a 4 °C por sua 

vez, apresentaram diferença significativa (p<0,05) para todos os tratamentos. 
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Figura 22. Atividade de água dos amidos da semente do abacate tratados hidrotermicamente 

nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a temperatura ambiente ou refrigeração 

Em ambos os tratamentos (ambiente e refrigerado) foi observado uma redução nos 

valores de Aa com aumento da temperatura. A quantidade de água livre foi menor devido a 

maior interação da água com as estruturas moleculares, através de ligações de hidrogênio. É 

possível notar uma menor inclinação da curva nos amidos armazenados a temperatura ambiente 

em relação as amostras armazenadas sob refrigeração à medida que ocorre aumento da 

temperatura. O maior decaimento da curva de Aa nas amostras armazenadas a 4 °C mostra que 

a refrigeração acelerou o processo de retrogradação.  

A 60 °C inicia-se o processo de gelatinização do amido com agitação molecular mais 

intensa e maior número de quebra de ligações intermoleculares, o que favorece maior interação 

com a água, ficando pouca água livre disponível no meio.  A 70 °C foi observado menor valor 

de Aa, pois nessa temperatura a água presente encontra-se ligada, uma vez que, em temperaturas 

acima do ponto de gelatinização, os grânulos incham, aumentando seu volume original sem 

desintegração [77].  

5.2.2 Índice de absorção de água (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA)  

Os dados do índice de absorção e solubilidade em água estão apresentados na Figura 

23. O IAA das amostras TH e armazenadas a temperatura ambiente, apresentaram diferença 
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significativa (p<0,05) entre si, com exceção da amostra 40A em relação a 50A que não mostrou 

diferença significativa (p<0,05) (Figura 23A).  

 

Figura 23. Índice de absorção (a) e solubilidade (b) em água de amidos da semente do 

abacate tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a 

temperatura ambiente ou refrigeração 
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As amostras armazenadas em refrigeração apresentaram resultados semelhantes às 

armazenadas a temperatura ambiente. Por sua vez, os resultados de solubilidade das amostras 

armazenadas a temperatura ambiente mostraram que o tratamento 40A não diferiu 

estatisticamente (p<0,05) do tratamento 60A (Figura 23b). As demais amostras diferiram entre 

si. No armazenamento refrigerado somente o tratamento 70G apresentou diferença significativa 

(p<0,05) das demais amostras.  

As amostras 40A e 40G apresentaram ISA similar ao amido nativo (0,413 ± 0,184) e 

as amostras 40A, 40G, 50A e 50G apresentaram IAA semelhante ao amido nativo (1,80 ± 

0,007). A baixa absorção e solubilidade nessas amostras está relacionada com as áreas amorfas 

que absorvem água em uma extensão limitada em temperaturas inferiores a temperatura de 

gelatinização, dados estes, consistentes com os resultados de DSC do amido nativo que mostra 

que o processo de gelatinização ocorre em temperaturas superiores a 59 °C, onde ocorre de 

forma considerável o inchaço e solubilidade dos grânulos. 

Inexistência de aumento no IAA em temperaturas inferiores a 50 °C era esperado, pois 

as estruturas de amilose restringem o inchaço inicial, onde o aumento da absorção prossegue 

mais rapidamente após a exsudação da amilose em temperaturas de gelatinização. Em baixas 

temperaturas não ocorre ruptura de ligações intermoleculares entre as moléculas de água e as 

moléculas de amilose e amilopectina, que é a causa da maior absorção de água pelos grânulos 

[102].  

Com relação ao ISA, foi observado no tratamento a 50 °C, armazenado a temperatura 

ambiente, uma maior solubilidade (1,03 ± 0,23), devido possivelmente ao aumento da agitação 

molecular e consequentemente desprendimento de pequenas moléculas de polissacarídeos 

solúveis que são lixiviados para a fase aquosa. No armazenamento refrigerado, entretanto, não 

foi observado aumento da solubilidade devido à redução da energia térmica e acomodação dos 

fragmentos de amilose que foram desprendidos. 

A 60 °C o processo de gelatinização do amido foi iniciado. Nessa temperatura, ocorre 

desordem térmica das estruturas cristalinas dos grânulos de amido, aumento da absorção de 

água pelos grânulos [79], e formação de gel. Os grânulos intumescidos imobilizam a água 

dentro das estruturas, o que resulta em níveis mais baixos de solubilidade [77]. Isso justifica o 

aumento significativo (p<0,05) no IAA (1,99 ± 0,03) e redução no valor de ISA (0,35 ± 0,10) 

provocado pela força do gel que permite menor lixiviação dos polissacarídeos. 
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O IAA das amostras aquecidas a temperatura de 70 °C, armazenados a temperatura 

ambiente e refrigeração, apresentaram diferença significativa (p<0,05) quando comparado aos 

demais tratamentos (40 a 60 °C) pois, em temperaturas acima da temperatura de gelatinização, 

os grânulos incham cada vez mais, podendo aumentar até 100 vezes seu volume original, sem 

desintegração [77].  

Em consonância, ocorreu um aumento significativo (p<0,05) na solubilidade do amido 

a temperatura de 70 °C com o aumento concomitante da claridade da suspensão, devido 

principalmente ao inchaço dos grânulos que provocou a exsudação da amilose [77], devido à 

maior agitação molecular e consequentemente maior desprendimento de moléculas do amido 

para a fase aquosa. Sharlina e colaboradores [52] mostram que os grânulos de amido se 

dissolvem em meio aquoso em temperaturas altas. Reddy e colaboradores [97] afirmam que as 

moléculas desprendidas dos grânulos possuem maior afinidade com as moléculas de água que 

aos polímeros de amido.  

É importante frisar que o ISA varia com a fonte vegetal do amido, teor de água, 

temperatura e cisalhamento durante o aquecimento [66], conteúdo de amilose, ligação de 

hidrogênio e grau de cristalinidade [44].  O aumento da solubilidade do amido pode ocorrer 

devido às variações na estrutura molecular do amido, redução do peso molecular dos grânulos 

e aumento da formação de moléculas de cadeia curta a partir dos grânulos de amido [97]. A 

lixiviação de compostos solúveis depende ainda do conteúdo lipídico e da capacidade do amido 

em formar complexos amilose-lipídios. Estes complexos são insolúveis em água e requerem 

temperaturas mais altas para se dissociar. 

5.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

A Figura 24 mostra os espectros de FT-IR dos amidos TH. Os amidos armazenados a 

temperatura ambiente e refrigeração apresentaram sinais semelhantes aos mostrados no amido 

nativo. Foram notados grupamentos químicos típicos de carboidratos. Observou-se uma banda 

larga que varia entre 3366 a 3432 cm-1 que correspondem aos estiramentos das ligações O-H. 

Um pico forte na região de 2924 a 2932 cm-1 indicativo dos estiramentos das ligações C-H da 

estrutura de glicose. Um pico em 1634 a 1643 cm-1 atribuído às deformações angulares das 

ligações O-H, responsáveis pelas ligações de hidrogênio características de amido. E os sinais 

em 1155 a 1158 cm-1, 1077 a 1089 cm-1 e 1011 a 1020 cm-1 que são indicativos das ligações de 

C-O-C e C-O-H. O experimento de FT-IR foi útil para mostrar que os tratamentos térmicos 
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aplicados não provocaram modificações dos grupamentos químicos da estrutura do amido, 

mesmo apresentado desestruturação molecular em alguns tratamentos.  

As bandas largas, presentes entre 3366 e 3432 cm-1, apresentaram intensidade menor 

nos tratamentos 70A e 70G, sugerindo menor quantidade de grupamentos O-H nessas amostras. 

Os grupos O-H são derivados das hidroxilas das estruturas das cadeias de amilose e 

amilopectina, assim como da água aprisionada nos grânulos de amido. A redução na intensidade 

da banda do grupamento O-H sugere menor quantidade de água presente nos grânulos, hipótese 

comprovada anteriormente nos experimentos de umidade. 

 

Figura 24. Espectros no infravermelho com transformada de Fourier de amidos da semente 

do abacate tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a 

temperatura ambiente ou refrigeração 

5.2.4 Análise de difração de raios X (DRX) 

Os difratogramas de raios X (Figura 25) apresentados para os amidos da semente do 

abacate TH mostraram um padrão de cristalinidade e amorficidade característicos de 

difratogramas de amidos. O padrão de cristalinidade dos amidos aquecidos até 60 ºC 

mantiveram o mesmo perfil do amido nativo seco em estufa a 35 °C, evidenciando um padrão 

de cristalinidade do tipo B devido à presença de picos em 2θ de aproximadamente (14,89° a 
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15,21°;17,04° a 17,23°; 19,35° a 19,43°; 22,13° a 22,49° e 23,68° a 23,96°). As amostras 

aquecidas a 70 °C apresentaram os mesmos picos, porém com menor resolução e intensidade, 

mostrando que após a gelatinização do amido, a reestruturação molecular não foi 

completamente retomada e, portanto, o processo de retrogradação não ocorreu perfeitamente, 

resultando em uma estrutura mais amorfa. 

 

Figura 25. Difratogramas de raios X de amidos da semente do abacate nativo e tratados 

hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a temperatura ambiente ou 

refrigeração 

Essa afirmação pode ser justificada mediante o cálculo do grau de cristalinidade dos 

amidos, determinados através das áreas abaixo das curvas, traçadas nos espectros de raios X 

(Figura 26). O grau de cristalinidade foi medido segundo método utilizado por Nara e Komiya 

[137] e estão expressos na tabela 5. Os resultados mostraram que as amostras aquecidas a 70 

°C apresentaram menor grau de cristalinidade e consequentemente, menor organização 

estrutural, mostrando que o processo de retrogradação não ocorreu da mesma forma que nas 

amostras aquecidas a 60 °C. Observou-se também, que as amostras armazenadas a baixa 

temperatura (4 °C) apresentaram melhor reorganização estrutural quando comparadas com as 

armazenadas a temperatura ambiente, pois a diminuição da energia do sistema favorece a 

reordenação molecular. 
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Figura 26. Representação das gaussianas traçadas nos difratogramas de raios X de amidos da 

semente do abacate tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e 

armazenados a temperatura ambiente ou refrigeração 
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Tabela 5. Grau de cristalinidade dos amidos da semente do abacate tratados hidrotermicamente 

nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a temperatura ambiente ou refrigeração 

Amostra Grau de cristalinidade (%) 

40Aa 38,1 

50Ab 47,0 

60Ac 37,1 

70Ad 30,0 

40Ge 41,5 

50Gf 47,7 

60Gg 44,7 

70Gh 31,3 

a, b, c, d Amidos aquecidos a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a temperatura ambiente; 

e, f, g, h amidos aquecidos a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a 4 °C. 

Maior grau de cristalinidade observados em 50A e 50G em relação as amostras 

aquecidas a 40 °C deve-se a maior energia fornecida ao sistema que facilitou a entrada da água 

em sítios mais internos da amilopectina favorecendo uma nova organização molecular. A 

quantidade de água presente nos grânulos tem forte influência na cristalinidade do amido como 

foi visto anteriormente. 

5.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Os resultados de MEV (Figura 27) dos amidos da semente do abacate aquecidos de 40 

a 60 ºC são semelhantes. Os resultados apresentaram grânulos de tamanhos e formas 

heterogêneas, com predominância da forma elipsoidal e ausência de fissuras semelhantes ao 

amido nativo. Entretanto, foram notadas pequenas imperfeições nas superfícies ocasionadas 

pelo aquecimento, que provocou leves alterações na organização molecular, refletidas no grau 

de cristalinidade, como apresentado nos experimentos de DRX.  

Alterações mais evidentes foram observadas apenas após aquecimento do amido à 70 

°C, onde a morfologia dos grânulos, sofreu alteração na forma e aparência da superfície da 

estrutura. Houve surgimento de imperfeições na superfície e modificação da forma geométrica 

devido a desestruturação molecular provocada pela temperatura. Esses resultados eram 

esperados, uma vez que o processo de desorganização estrutural ocorre em temperaturas 

superiores a 60 ºC, corroborando com os dados de DSC do amido nativo que mostrou que a 
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gelatinização do amido acontece na temperatura de 65,22 °C. A temperatura de armazenamento 

dos amidos não mostrou diferença na morfologia dos grânulos. 

5.2.5 Microscopia de luz polarizada (MLP) 

Através das análises de microscopia de luz polarizada (Figura 28), verificou-se a 

presença de cruz de malta nos amidos aquecidos de 40 a 60 ºC, similares ao amido nativo, 

evidenciando a contribuição da fração cristalina presente nos grânulos. Os resultados são 

condizentes com os de MEV, que evidenciou que até 60 °C a morfologia dos grânulos foi bem 

preservada. 

Após aquecimento da amostra a 70 °C (70A e 70G) foi verificado a extinção de parte 

das cruzes de Malta, mostrando que o aquecimento provocou uma modificação estrutural nos 

grânulos de amido, com redução da cristalinidade, como verificado anteriormente nos 

experimentos de difração de raios X e MEV. Segundo Bertolini [138], a perda da birrefringência 

durante a gelatinização do amido é refletida pelo desaparecimento da organização radial da 

amilopectina e das cadeias de amilose. Os resultados apresentados são consistentes com a 

literatura que relata que os grânulos de amido perdem a birrefringência e a cristalinidade à 

medida do aumento da temperatura acima das temperaturas de transição [65]. 

5.2.6 Propriedades térmicas  

Os resultados de DSC dos amidos TH estão apresentados na Tabela 6. Os experimentos 

mostraram que os amidos armazenados a 4 °C obtiveram comportamentos similares aos 

armazenados à temperatura ambiente. Nas temperaturas de 40 e 50 °C os amidos exibiram 

entalpia similar ao amido nativo, pois a energia fornecida nessa faixa de temperatura não foi 

suficiente para provocar quebra das ligações intermoleculares, mantendo a integridade do 

grânulo, sendo requerida a mesma quantidade de energia para a desestruturação que o amido 

nativo. 

Na temperatura de 60 °C foi observado uma redução do valor de entalpia, isso porque, 

nas temperaturas superiores a 59 °C inicia-se a desordem molecular e consequentemente a 

gelatinização do amido com posterior retrogradação durante o resfriamento. Essa redução na 

energia requerida para provocar uma desordem no sistema (ΔH) era esperada, pois segundo os 

resultados de DRX, as amostras aquecidas a 60 °C apresentaram menor grau de cristalinidade, 

implicando em uma estrutura mais amorfa. Essa justificativa é comprovada baseado no exposto 

por Singh e colaboradores [66] que afirmam que os amidos retrogradados apresentam menor 

entalpia do que os amidos nativos, por apresentarem uma cristalinidade reduzida.  
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Figura 27. Microscopia eletrônica de varredura de amidos da semente do abacate tratados 

hidrotermicamente  
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Figura 28. Microscopia de luz polarizada de amidos da semente do abacate tratados 

hidrotermicamente 
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Tabela 6. Propriedades térmicas de amidos da semente do abacate tratados hidrotermicamente 

nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a temperatura ambiente ou refrigeração 

Amido T0
i (ºC) Tp

j (ºC) Tf
k (ºC) ΔHl (J/g) 

40Aa 58,91 ± 1,39 65,47 ± 0,15 74,89 ± 0,64 10,74 ± 1,65 

50Ab 59,96 ± 0,22 66,33 ± 0,46 74,75 ± 0,21 10,49 ± 0,89 

60Ac 64,14 ± 0,33 69,61 ± 0,20 76,42 ± 0,81 8,89 ± 0,63 

70Ad - - - - 

40Ge 58,39 ± 0,30 65,71 ± 0,18 75,39 ± 0,38 10,78 ± 0,70 

50Gf 60,00 ± 0,37 66,13 ± 0,03 74,13 ± 0,83 10,39 ± 1,64 

60Gg 63,83 ± 0,07 69,58 ± 0,14 76,25 ± 0,76 8,98 ± 0,05 

70Gh - - - - 
a, b, c, d Amidos aquecidos a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a temperatura ambiente; e, f, g, h amidos 

aquecidos a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a 4 °C; iTemperatura inicial; jTemperatura de pico; 

kTemperatura final e 
lEntalpia de gelatinização. 

A variação nas propriedades térmicas dos amidos após gelatinização e durante o 

armazenamento refrigerado pode ser atribuída à variação na proporção de amilose / 

amilopectina, tamanho e forma dos grânulos e presença ou ausência de lipídios. Foi relatado 

que o teor de amilose é um dos fatores influentes na retrogradação do amido [66]. 

Tradicionalmente, uma maior quantidade de amilose tem sido associada a uma maior tendência 

a retrogradação, mas a amilopectina e os materiais intermediários também são importantes na 

retrogradação do amido a longo prazo, durante o armazenamento [66]. 

Na temperatura de 70 °C porém, não foi observado pico endotérmico na curva de DSC 

indicando que nessas condições a estrutura granular era predominantemente amorfa, com uma 

estrutura cristalina bastante enfraquecida, indicando que a reestruturação molecular não foi bem 

sucedida durante o resfriamento e armazenamento da amostra. Esses dados são coerentes com 

os experimentos de DRX que mostraram baixo grau de cristalinidade (30 e 31,3%) nas amostras 

70A e 70G. Os resultados são ainda condizentes com as micrografias de luz polarizada e de 

microscopia eletrônica de varredura.  

O tratamento hidrotérmico aumentou a faixa de estabilidade térmica das amostras 

aquecidas a 40 e 50 °C, podendo ser devido a ocorrência de rearranjos das cadeias moleculares 

do amido durante o aquecimento formando certa proporção de estruturas ordenadas [139]. Essa 

afirmação está em harmonia com os resultados de DRX que mostra maior organização 

molecular nas amostras 50A e 50G observados pelo maior grau de cristalinidade. 
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5.2.7 Análise termogravimétrica (TG) 

A degradação térmica das amostras dos amidos da semente do abacate tratados 

hidrotermicamente (Figura 29) apresentaram o mesmo comportamento, indicando que o 

material possui composição única com alto grau de pureza. Os tratamentos térmicos aplicados, 

bem como o processo de gelatinização e retrogradação não provocaram alterações na 

degradação térmica dos amidos.  

O comportamento térmico de todas as amostras ocorreu em dois estágios bem 

definidos. O primeiro decaimento, referente a quantidade de água presente na amostra, ocorreu 

em temperaturas inferiores a 105 °C. A perda de massa inicial foi diferente entre as amostras e 

similares aos resultados da análise de umidade, como pode ser observado na Tabela 7. Um 

segundo decaimento de massa, correspondente a degradação da cadeia carbônica dos 

heteropolissacarídeos presentes na estrutura do amido, foi observado em todas as amostras na 

faixa de temperatura de 247 °C a 333 ºC (Tabela 8) indicando que toda estrutura carbônica foi 

carbonizada em uma única rampa de temperatura, mostrando alto grau de pureza das amostras. 

A perda de massa subsequente foi proveniente de resíduos carbonáceos inertes [44]. 

 

Figura 29. Espectros termogravimétricos de amidos da semente do abacate nativo e tratados 

hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a temperatura ambiente ou 

refrigeração 
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Tabela 7. Dados do primeiro decaimento da curva termogravimétrica de amidos da semente do 

abacate tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a 

temperatura ambiente ou refrigeração 

Amostra Perda de massa (mg) Perda de massa (%) Umidade (%) 

40A 0,77 13,2 13,2 

50A 0,93 13,4 13,3 

60A 0,73 13,3 13,5 

70A 0,90 12,4 12,9 

40G 1,36 13,4 13,6 

50G 0,83 13,3 13,9 

60G 0,86 13,2 13,4 

70G 0,81 12,3 12,7 

 

Tabela 8. Valores do segundo decaimento da curva termogravimétrica do amido da semente 

do abacate tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a 

temperatura ambiente ou refrigeração 

Amostra Perda de massa (mg) Temperatura inicial (ºC) Temperatura final (ºC) 

40Aa 3,43 257 327 

50Ab 4,02 260 333 

60Ac 3,28 262 327 

70Ad 4,23 262 329 

40Ge 5,74 247 327 

50Gf 3,54 253 327 

60Gg 4,29 257 328 

70Gh 3,79 261 331 

a, b, c, d Amidos aquecidos a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a temperatura ambiente; 

e, f, g, h amidos aquecidos a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a 4 °C. 

5.2.8 Propriedades de pasta 

O comportamento da viscosidade dos amidos TH podem ser vistos através das curvas 

de RVA (Figura 30). Os valores médios de pico de viscosidade (PV), quebra de viscosidade 

(QV), viscosidade mínima (VM), tendência à retrogradação (TR), viscosidade final (VF) e 

temperatura de pasta (TP) estão apresentados na Tabela 9. No início do aquecimento, no 

experimento de RVA, ocorreu inchaço dos grânulos devido a absorção de água que provocou 
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um aumento na viscosidade. O PV foi observado, a temperatura de 95 °C sob agitação 

constante, quando os grânulos estavam completamente inchados. Os amidos tratados a 40 °C 

(40A e 40G) apresentaram PV semelhantes ao amido nativo (p<0,05). O PV diminui nos amidos 

TH, indicando menor poder de expansão dos grânulos. Menor PV observado nos amidos 

aquecidos acima da temperatura de gelatinização foi devido possivelmente a desestruturação 

molecular provocada durante o aquecimento térmico que dificultou o aprisionamento da água 

nos grânulos reduzindo o intumescimento e consequentemente a viscosidade. 
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Figura 30. Propriedades de pasta de amidos da semente do abacate tratados 

hidrotermicamente  

Com a manutenção da temperatura a 95 °C, ocorreu a quebra da viscosidade. Segundo 

Singh e colaboradores [140], a QV reflete a estabilidade dos grânulos ao aquecimento e agitação 

contínua. Os amidos aquecidos a 60 °C apresentaram menores valores de quebra durante o 

aquecimento. Baixos valores de quebra indicam melhor resistência ao cisalhamento [141]. 

Durante o ciclo de resfriamento das amostras foi observado um aumento da viscosidade 

ocasionado pela reorganização dos polímeros de amilose e amilopectina através do processo de 

retrogradação. A TR indica a tendência de retrogradação em curto espaço de tempo [140] 

devido a reorganização da amilose. Os tratamentos aquecidos a 50 °C mostraram menor 

tendência a retrogradação e menores valores de VF.
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Tabela 9. Propriedades de pasta de amido da semente do abacate tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a 

temperatura ambiente ou refrigeração 

Amostra PVi QVj VMk TRl VFm TPn 

40Aa 1708,00 ± 55,97 290,67  ±  9,50 1417,33 ± 65,04 1258,00 ± 80,87 2675,33 ± 145,48 71,90 ± 0,20 

50Ab 1397,67 ± 87,64 321,33 ± 19,39 1076,33 ± 106,72 794,33 ± 12,89 1870,67 ± 113,36 72,50 ± 0,38 

60Ac 1608,00 ± 58,12 214,67 ± 57,18 1393,33 ± 113,21 1341,00 ± 26,00 2734,33 ± 97,70 73,35 ± 0,36 

70Ad _ _ _ _ 2346,50 ± 41,72 76,00 ± 0,32 

40Ge 1683,67 ± 22,30 327,33 ± 19,40 1356,33 ± 19,14 1142,00 ± 26,51 2498,33 ± 36,96 72,00 ± 0,00 

50Gf 1342,00 ± 18,38 341,50 ± 9,19 1000,50 ± 27,58 739,50 ± 7,78 1740,00 ± 19,80 72,50 ± 0,035 

60Gg 1639,75 ± 49,15 180,25 ± 20,86 1459, ± 70,00 1442,50 ± 329,87 2901,50 ± 259,86 73,80 ± 0,035 

70Gh _ _ _ _ 2475,67 ± 42,72 76,10 ± 0,05 

a, b, c, d Amidos aquecido a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a temperatura ambiente; e, f, g, h amidos aquecido a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e 

armazenados a 4 °C; iViscosidade de pico; jViscosidade de quebra; kViscosidade mínima;  lTendência a retrogradação; mViscosidade final e nTemperatura de pasta 
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A temperatura de pasta do amido nativo foi de 65,22 °C e após tratamento 

hidrotérmico sofreu aumento significativo (p<0,05) em todas as condições de calor e 

armazenamento. O aumento na PT é consistente com o aumento nas temperaturas de 

transição medido por DSC. Singh e colaboradores [140] também observaram aumento na 

TP em amido de sorgo quando aplicaram tratamento hidrotermal. O aumento na TP após TH 

pode ser devido ao rearranjo interno dos grânulos de amido devido as associações das 

cadeias de amido [142]. 

5.2.9 Análise de perfil de textura (TPA) 

As propriedades texturais é um dos fatores que mais influencia o comportamento 

do consumidor [143]. Os parâmetros de textura dos amidos da semente do abacate TH foram 

determinados usando um texturômetro e estão apresentados na Tabela 10. A dureza, também 

conhecida como firmeza, representa a força necessária para quebrar o produto e está 

correlacionado com as características sensoriais [143]. A dureza das amostras TH a 40 e 50 

°C não diferiram significativamente (p<0,05) da amostra padrão.  

As amostras 70A e 70G diferiram das amostras aquecidas em temperaturas mais 

brandas. A redução da dureza das amostras aquecidas em temperaturas mais altas (70 °C) 

pode ser atribuída à formação de estruturas mais fracas em função da fragmentação do 

amido. A força do gel à temperaturas acima do ponto de gelatinização é enfraquecida devido 

a fragmentação do amido em altas temperaturas quando comparado aos tratamentos com 

aquecimentos mais brandos [144]. 

A coesão é uma medida da força das ligações internas de uma amostra [143]. A 

coesividade da amostra tratada a 70 °C e armazenada a temperatura ambiente aumentou em 

relação ao amido nativo.  

A elasticidade representa a capacidade que uma amostra deformada possui de 

recuperar sua forma e tamanho. As amostras tratadas a 70 °C diminuíram a elasticidade em 

relação a amostra padrão, devido possivelmente ao aquecimento acima da temperatura de 

gelatinização que provocou a desestruturação molecular do amido reduzindo a elasticidade. 
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Tabela 10. Perfil de textura dos amidos da semente do abacate tratados hidrotermicamente 

Amostra Força Dureza (g) 
Adesividade 

(g.s) 
Elasticidade Coesividade 

Gomosidade 

(g) 

Mastigabilidade 

(g) 
Resiliência 

40Aa 3,499 3,314 ± 1,83 -171,3 ± 75,8 0,933 ± 0,01 0,316 ± 0,05 1,745 ± 0,88 1,624 ± 0,80 6,447 ± 0,18 

50Ab 1,634 2,378 ± 1,48 -458,1 ± 105 0,965 ± 0,02 0,289 ± 0,02 0,691 ± 0,43 0,673 ± 0,43 3,230 ± 0,24 

60Ac 1,103 2,028 ± 0,15 -155,6 ± 151 0,716 ± 0,19 0,259 ± 0,02 0,528 ± 0,08 0,385 ± 0,14 5,301 ± 2,20 

70Ad 0,964 1,132 ± 0,12 -65,14 ± 41,9 0,715 ± 0,15 0,416 ± 0,00 0,470 ± 0,04 0,341 ± 0,09 8,884 ± 4,26 

40Ge 4,934 5,260 ± 2,47 -619,14 ± 248 0,989 ± 0,00 0,334 ± 0,10 1,593 ± 0,32 1,575 ± 0,31  2,768 ± 0,81 

50Gf 2,271 3,353 ± 1,54 -411,21 ±163 0,891 ± 0,10 0,283 ± 0,02 0,953 ± 0,43 0,829 ± 0,37 4,251 ± 1,62 

60Gg 1,565 2,733 ± 0,82 -273,1 ±86,7 0,813 ± 0,19 0,2953 ± 0,06 0,774 ± 0,15 0,633 ± 0,19 4,111 ± 1,27 

70Gh 0,725 1,014 ± 0,02 -108,5 ±46,1 0,619 ± 0,09 0,347 ± 0,03 0,352 ± 0,03 0,219 ± 0,04 5,284 ± 0,91 

a, b, c, d Amidos aquecido a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a temperatura ambiente; e, f, g, h amidos aquecido a 40, 50, 60 e 70 °C  respectivamente e 

armazenados a 4 °C.
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A temperatura de pasta do amido nativo foi de 65,22 °C e após tratamento 

hidrotérmico sofreu aumento significativo (p<0,05) em todas as condições de calor e 

armazenamento. O aumento na PT é consistente com o aumento nas temperaturas de 

transição medido por DSC. Singh e colaboradores [140] também observaram aumento na 

TP em amido de sorgo quando aplicaram tratamento hidrotermal. O aumento na TP após TH 

pode ser devido ao rearranjo interno dos grânulos de amido devido as associações das 

cadeias de amido [142]. 

5.2.10 Amido resistente (AR) e Digestibilidade  

O conteúdo de amido resistente e a digestibilidade dos amidos TH estão expressos 

na tabela 11. O conhecimento da digestibilidade in vitro do amido da semente do abacate 

frente a diferentes tratamentos é importante para compreender o comportamento desse 

material em processamentos que utilizam tratamentos abaixo ou acima da temperatura de 

gelatinização do amido. 

Tabela 11. Conteúdo de amido resistente e digestibilidade de amidos da semente do abacate 

nativo e tratados hidrotermicamente nas temperaturas de 40 a 70 °C e armazenados a 

temperatura ambiente ou refrigeração 

Amostra Amido resistente (%) Digestibilidade (%) 

ANL* 28,08 ± 0,94 71,92 

40Aa 14,19 ± 1,58 85,81 

50Ab 22,64 ± 1,41 77,36 

60Ac 18,38 ± 0,90 81,62 

70Ad 10,86 ± 3,66 89,14 

40Ge 18,68 ± 2,54 81,32 

50Gf 26,73 ± 2,05 73,27 

60Gg 17,55 ± 0,66 82,45 

70Gh 9,40 ± 1,46 90,60 

*Amido nativo liofilizado; a, b, c, d Amidos aquecido a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a 

temperatura ambiente; e, f, g, h amidos aquecido a 40, 50, 60 e 70 °C respectivamente e armazenados a 4 °C. 

Os amidos TH apresentaram digestibilidade maior que o amido em sua forma 

nativa. Amidos aquecidos a 50 °C mostraram diminuição no teor de amido digerível e 

consequentemente maior valor de amido resistente quando comparado aos demais 
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tratamentos hidrotermais. A absorção de água pelos grânulos de amido proporcionado pelo 

aumento da energia térmica favoreceu novo ordenamento molecular e o aumento da 

cristalinidade que dificultou a eficiência das reações enzimáticas. Esses resultados são 

validados pelos dados de DRX que mostram que os amidos tratados a 50 °C apresentaram 

maior cristalinidade. 

O conteúdo de AR das amostras 40G e 50G foi maior do que das amostras 40A e 

50A. O aumento de amido resistente nas amostras armazenadas em geladeira, implica em 

dizer que a diminuição da energia do sistema favorece o ordenamento e diminui a mobilidade 

molecular e portanto oferece impedimento para as reações enzimáticas. 

A partir de 59,33 °C inicia-se o processo de gelatinização do amido estudado como 

visto no capítulo 1. Wang e colaboradores [145] descrevem que após o cozimento ou 

processamento, a digestibilidade do amido aumenta, onde a temperatura, a duração do 

cozimento, e o teor de água são fatores importantes para determinação do grau de 

gelatinização e, por sua vez, a digestibilidade do amido. Amidos aquecidos a 60 °C 

mostraram maior digestibilidade do que os aquecidos a 50 °C. Segundo estudos de Chung, 

Shin e Lim [133], amidos de milho gelatinizados hidrolisaram mais prontamente do que o 

amido em sua forma nativa. Os autores relataram que as enzimas digestivas possuem rápida 

ação em géis de amidos. 

As amostras tratadas a 70 °C revelaram maior valor de amido digerível, 

apresentando diferença significativa (p<0,05) em relação aos demais tratamentos. O 

aumento da digestibilidade foi atribuído à alta solubilidade e ruptura dos grânulos de amido, 

que aumentaram a suscetibilidade do amido ao ataque enzimático para efetuar a hidrólise 

[144]. Foi observado menor valor de digestibilidade nos amidos aquecidos a 60 °C quando 

comparado aos aquecidos a 70 °C porque nesta temperatura os grânulos de amido não 

estavam completamente gelatinizados. 
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5.2.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os amidos tratados hidrotermicamente foram classificados em tipo B e mostraram 

cristalinidade reduzida com o aumento da temperatura. O menor grau de cristalinidade foi 

observado nas amostras aquecidas a 70 °C, devido a menor organização estrutural provocada 

pelo aquecimento e confirmada pelo desaparecimento das cruzes maltesas. Alterações 

evidentes nas superfícies dos grânulos, como surgimento de imperfeições e modificações na 

forma geométrica, foram notadas após aquecimento à 70 °C. Nos tratamentos de 40 a 60 °C, 

a morfologia dos grânulos foi bem preservada. 

Os tratamentos hidrotermais não provocaram modificações nos grupamentos 

químicos da estrutura do amido e o tipo de armazenamento mostrou diferença em alguns 

experimentos, como efeito na reorganização estrutural observada pelo maior grau de 

cristalinidade apresentado nas amostras armazenadas a baixas temperaturas. 

Nas temperaturas de 40 e 50 °C os amidos exibiram entalpia e temperatura de 

transição similares ao amido nativo. Nos amidos tratados hidrotermicamente em 

temperaturas superiores a 60 °C, foram necessários menor quantidade de energia para causar 

uma desordem estrutural. As propriedades de pasta dos amidos tratados hidrotermicamente 

mostraram aumento da temperatura de pasta em todos os tratamentos. O pico de viscosidade 

diminuiu nos tratamentos a 60 e 70 °C, possivelmente devido a desestruturação molecular 

provocada durante o aquecimento térmico reduzindo o aprisionamento da água e 

consequentemente a viscosidade. 

A dureza das amostras 70A e 70G diminuíram em função da formação de uma 

estrutura mais fraca proveniente da fragmentação do amido. Os tratamentos hidrotérmicos 

aumentaram a digestibilidade do amido. O tratamento a 70 °C apresentou maior quantidade 

de amido digerível devido a ruptura dos grânulos de amido, que aumentou a suscetibilidade 

do amido ao ataque enzimático.  
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5.3 CAPÍTULO 3 - Caracterização do amido da semente do abacate acetilado 

 

5.3.1.  Modificação química 

A acetilação do amido da semente do abacate foi realizada para obtenção de uma 

matriz com propriedades físico-químicas diferentes do amido em sua forma nativa, 

possibilitando novas aplicações. Modificar estas biomoléculas através da inserção de 

grupamentos acetil, confere características hidrofóbicas ao amido, modulando suas 

propriedades reológicas, o que permite aplicações biotecnológicas interessantes como 

agentes encapsulantes, micro ou nanoencapsulação de compostos bioativos [85], [146] e 

biocompósitos com propriedades funcionais melhoradas para substituir plásticos sintéticos 

[147]. 

O rendimento do amido acetilado foi de 89%, sugerindo que o processo de 

modificação não causou perda excessiva do amido. O teor de grupos acetil foi de 2,08% ± 

0,2, podendo ser utilizado em produtos alimentícios pois a porcentagem de acetilação obtida 

encontra-se dentro dos valores permitidos pelo FDA (Food and Drug Administration USA), 

que recomenda limite inferior a 2,5% de grupos acetil para aplicações industriais na área de 

alimentos [85], [87]. 

Silva e colaboradores [123] encontraram conteúdo de grupos acetil (0,22%) em 

amido da semente do abacate acetilado inferior ao observado nesse estudo. A diferença no 

percentual de acetilação pode ser devido à alta amorficidade do amido provocada pelo 

processo de liofilização, pois a desordem molecular aumenta a labilidade química do 

biopolímero. Sarah e colaboradores [84] observaram que o conteúdo de amilose, diferença 

no tamanho do grânulo, empacotamento e fragilidade do amido também são fatores que tem 

influência na eficiência do processo. 

O grau de substituição (DS) foi de 0,08 ± 0,01. Olagunju e colaboradores [87] 

obtiveram amido de sementes de guandu acetilado com diferentes DS (0,05; 0,09 e 0,14) ao 

variar a quantidade de anidrido acético utilizado, sendo um desses resultados semelhante ao 

observado nesse trabalho. A eficiência e a extensão da acetilação dependem das condições 

específicas da reação, da estrutura do grânulo, como tamanho, tipo de empacotamento, teor 

de amilose e tipo de amido que variam com a origem botânica [42], [148].  
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Com relação ao grau de substituição, o valor máximo de DS é 3, uma vez que a 

unidade de anidroglicose possui 3 grupos hodroxilas reativos [149]. O amido estudado foi 

classificado como amido de baixo DS que é o tipo mais comum de amido acetilado [148]. 

Estes oferecem propriedades desejáveis, como estabilidade a baixa temperatura, sinérese 

reduzida, alto poder de espessamento, baixa temperatura de gelatinização, clareza da pasta 

nos alimentos cozidos, boas propriedades de formação de filme e tendência reduzida de 

retrogradação. Além disso, o amido acetilado é um emulsificante eficaz devido à adição de 

grupos hidrofílicos e hidrofóbicos em sua estrutura que desempenha dupla função. Essas 

mudanças são promovidas principalmente, com à introdução de grupos acetila, que 

interrompem a estrutura ordenada do amido nativo e reduzem a interação da amilose e 

da amilopectina [81]. 

Amidos de baixo DS (entre 0,01 e 0,2) são usados na indústria de alimentos como 

espessante, aglutinante, formador de filme, agente de gelificação e texturização e agente 

encapsulante e tem inúmeras outras aplicações tanto em áreas alimentícias quanto não 

alimentícias [84]. 

 

5.3.2.  Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

Para verificar a eficácia do processo de acetilação, a análise de espectroscopia na 

região do infravermelho do amido acetilado foi realizada (Figura 31). O espectro apresentou 

bandas semelhantes ao observado no amido nativo como as presentes na região 3424 cm-1 

que é característica de estiramento da ligação O-H, em 2935 cm-1 referente ao estiramento 

das ligações C-H da estrutura de glicose, em 1646 cm-1 atribuído as vibrações de deformação 

angular das ligações O-H e em 1015 cm-1 que é indicativo da ligação de C-O-H.   

Entretanto, foi observado o surgimento de picos que são típicos de ligações do 

grupamento éster, como o pico forte na região de 1740 cm-1 característico de estiramento da 

ligação C=O, em 1374 cm-1 atribuído a vibração do grupamento metil (CH3) do grupamento 

éster e em 1251 cm-1 que corresponde a vibração de alongamento C-O-C do grupo acetil 

comprovando que a adição de anidrido acético favoreceu a acetilação do polímero [84], 

[149], [150]. Foi notado ainda, que a banda larga presente em 3424 cm-1 sofreu uma redução 

na intensidade comprovando a ocorrência da reação de esterificação em parte das ligações 

O-H do açúcar, reduzindo o número de grupos hidroxilas. Esses resultados são semelhantes 

ao observado em diversos trabalhos na literatura [42], [86], [87], [151]. 
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Figura 31. Espectros na região do infravermelho com transformada de Fourier de amido 

da semente do abacate acetilado 

5.3.3 Análise de ressonância magnética nuclear (RMN) 

A acetilação do amido da semente do abacate foi corroborada pela análise de RMN 

de 13C em solução (Figura 32) através do surgimento dos sinais com deslocamento químico 

em 170 ppm característico de carbono carbonílico (C=O) e em 20 ppm que representa o 

grupamento metila (CH3), comprovando a inserção do grupamento acetil na estrutura do 

amido. Os demais sinais presentes no espectro são característicos da estrutura da glicose, 

como observado anteriormente no amido nativo, com deslocamento químico em 99,9 ppm 

que corresponde ao carbono anomérico (C-1), o sinal em 60,3 ppm que é atribuído ao C-6. 

Os sinais em 71,8, 71,4 e 73,1 ppm são atribuídos aos carbonos C-2, C-3 e C-5 

respectivamente e, o C-4 corresponde ao sinal observado em 78,6 ppm. Cuenca, Ferrero e 

Albani [150] observaram valores de deslocamentos químicos semelhantes ao encontrado 

nesse estudo. 
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Figura 32. Espectro de RMN 13C em solução de amido da semente do abacate acetilado 

Surgimento de sinais típicos de carbono carbonílico e grupamento CH3 também 

foram observados no espectro de RMN de 13C no estado sólido (Figura 33), no deslocamento 

químico de 172,3 ppm e 21,2 ppm respectivamente, comprovando a modificação do amido 

através da inserção de grupamentos acetil nas unidades de amilose e amilopectina. 

O espectro do amido da semente do abacate apresentou uma estrutura amorfa 

devido à presença de um singleto largo em 72,4 ppm correspondente aos carbonos C-2, C-3 

e C-5 e um sinal em 82,8 ppm correspondente ao C-4. A amorficidade foi comprovada ainda 

pela multiplicidade do carbono anomérico (C-1) que mostrou um singleto. O sinal em 61,9 

ppm corresponde ao carbono C-6. A alta desordem do grânulo é devido a inserção de 

grupamentos acetil introduzidos nas cadeias de amido que proporcionaram o surgimento de 

propriedades hidrofóbicas. Sendo também devido ao processo de secagem por liofilização e 

o alto teor de amilose do amido, como apresentado no capítulo 1. 
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Figura 33. Espectro de RMN 13C no estado sólido de amido da semente do abacate 

acetilado 

5.3.4 Análise de difração de raios X (DRX) 

O espectro de raios X do amido acetilado é apresentado na Figura 34. O 

difratograma apresentou uma estrutura completamente desordenada. Mutungi e 

colaboradores [94] mostram difratograma semelhante ao encontrado neste trabalho e afirma 

que o modelo corresponde a um amido amorfo. Sabe-se que a cristalinidade do amido é 

baseada na formação de duplas hélices nas cadeias de amilopectina. No processo de 

acetilação, grupos hidroxilas das unidades de glicose são substituídos por grupos acetila, o 

que reduz a formação de ligações de hidrogênio inter e intramoleculares e altera o 

empacotamento do grânulo resultando em uma destruição parcial da estrutura cristalina 

ordenada do amido gerando regiões mais amorfas [81]. A inserção de grupos acetil 

volumosos reduzem a formação de zonas de junção entre as moléculas de amido devido ao 

impedimento estérico reduzindo a cristalinidade [84]. 

Todavia, a desordem estrutural do grânulo observada através da amorficidade no 

difratograma não é devido unicamente a introdução de grupos acetila, o processo de 

liofilização também contribuiu para uma estrutura completamente amorfa, uma vez que o 

grau de cristalinidade depende fortemente da quantidade de água presente nos grânulos [63]. 

O efeito da liofilização no grau de cristalinidade do grânulo foi discutido no capítulo 1. 



98 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
In

te
n

s
id

a
d

e
 (

a
.u

)

2

 

Figura 34. Difratograma de raios X de amido da semente do abacate acetilado 

5.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As micrografias do amido da semente do abacate acetilado obtidas por MEV 

apresentaram mudanças na morfologia, integridade e aspecto superficial dos grânulos 

(Figura 35). O amido nativo apresentou grânulos com superfície mais lisa e forma 

predominantemente oval.  Por outro lado, os grânulos de amido acetilado exibiram alterações 

na forma, com presença de rugosidade, poros e deformações na superfície com formação de 

concavidades em alguns grânulos. No trabalho de Silva e colaboradores [123], os grânulos 

de amido da semente do abacate sofreram modificação, mostrando forma de sino redondo 

após a acetilação. 

A mudança na superfície, bem como deformação em alguns grânulos após 

acetilação do amido, também foi relata por Machado, Benelli e Tesaro [152] e Shah e 

colaboradores [84] em amidos de outras fontes vegetais. Tupa e colaboradores [149] 

observaram que à medida que o nível de esterificação aumenta os grânulos exibem superfície 

mais rugosas com maiores deformações. Além disso, a substituição progressiva de grupos 

hidroxilas por grupos acetil mais volumosos pode contribuir para a fissuração de grânulos 

de amido altamente substituídos. As deformações e fissuras observadas nos grânulos de 
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amido acetilado podem ser causadas pela ruptura de ligações de hidrogênio inter e 

intramoleculares induzidas pela substituição progressiva de grupos OH por grupos acetato 

menos polares, resultando então em uma estrutura granular mais fraca do amido [149]. 

 

Figura 35. Imagens de microscopia eletrônica de varredura de amido da semente do 

abacate acetilado em ampliações de (a) 500× e (b) 3000× 

5.3.6 Microscopia de luz polarizada (MLP) 

Após a modificação do amido por acetilação foi verificado através da MLP grânulos 

com formato predominantemente elipsoidal e extinção de grande parte das cruzes de Malta 

(Figura 36), sendo que na microscopia do amido em sua forma nativa havia sido verificado 

a presença de cruz de Malta característica de amido (Capítulo 1), mostrando que a acetilação 

provocou uma modificação estrutural nos grânulos provocado pela inserção de grupamentos 

acetila volumosos que reduziu a cristalinidade do grânulo. A presença de cruz de Malta, 

centrada no hilo, vista em microscópio sob luz polarizada é característica de substâncias 

cristalinas, o que justifica o desaparecimento das mesmas no amido modificado. Esse 

resultado confirma o observado nos experimentos de RMN 13C no estado sólido e raios X. 
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Figura 36. Imagem de microscopia de luz polarizada de amido da semente do abacate 

acetilado 

5.3.7 Análise termogravimétrica (TGA) 

A degradação térmica do amido acetilado pode ser vista na Figura 37. A princípio 

é observado uma leve perda de massa (aproximadamente 7,7% do peso inicial) no intervalo 

de temperatura de 27 °C a 110 °C referente a volatilização da água retida na molécula de 

amido. Na faixa de temperatura entre 235,75 ºC a 372,83 °C ocorreu um decaimento 

significativo de massa de 87,5% para 23,4% devido ao processo de degradação da cadeia de 

amilose e amilopectina [52]. A decomposição do amido modificado deu-se em uma 

temperatura mais baixa do que o amido nativo (266,46 ºC a 341,56 °C) sendo atribuída às 

mudanças estruturais que o grânulo de amido experimentou durante a reação de acetilação. 

A temperatura de decomposição, correspondente à taxa máxima de perda de peso, 

foi de 298,06 °C para o amido acetilado e 313,25 °C para o amido nativo, indicando que a 

estabilidade térmica do amido acetilado foi menor do que a do amido nativo podendo ser 

explicado pela instabilidade dos grupos carboxílicos e quebra das ligações de hidrogênio 

durante a acetilação. O principal mecanismo de decomposição do amido é a reação de 

desidratação entre as hidroxilas do polissacarídeo. O amido acetilado possui grupos 

hidroxilas instáveis, e por isso, apresenta menor estabilidade térmica [81]. 

A perda de massa total do amido da semente do abacate acetilado foi de 94,43%, 

restando apenas o material inorgânico da amostra no cadinho (0,21 mg).  
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Figura 37. Espectro termogravimétrico de amido da semente do abacate acetilado 

5.3.8 Teste toxicológico  

Quando se propõe a modificação das estruturas de um amido, é fundamental um 

estudo toxicológico deste material antes da utilização do mesmo. Testes com artemia salina, 

um minúsculo crustáceo, são comumente utilizados para triagem e monitoramento de 

diferentes materiais. Esta é uma ferramenta rápida e barata que tem sido utilizada em vários 

sistemas de bioensaios, como exemplo, avaliar a presença de micotoxinas, anestésicos, 

resíduos de pesticidas, tóxicos em ambientes marinhos, entre outros [99].  

Os testes de toxicidade (Tabela 12) revelaram que o amido da semente do abacate 

modificado quimicamente em diferentes concentrações não foi tóxico para Artemia Salina, 

resultado similar ao observado para o amido nativo, com um percentual de ~ 99% de 

sobrevivência, indicando que o material modificado tem potencial para aplicações 

tecnológicas. Entretanto, é imprescindível uma investigação mais detalhada utilizando 

outros testes toxicológicos quando for proposto aplicações alimentícias. 
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Tabela 12. Dados percentuais da taxa de sobrevivência de náuplios de Artemia salina em 

soluções de amido em diferentes concentrações da semente do abacate acetilado. 

Concentração final (mg/mL) Contagem (vivas) – sobrevivência (%) 

Branco 100 ± 0,0 

0,4 96,7 ± 5,77 

0,6 100 ± 0,0 

0,8 100 ± 0,0 

1,0 100 ± 0,0 

10,0 100 ± 0,0 

 

5.3.9 Amido resistente (AR) e digestibilidade 

A digestibilidade in vitro do amido da semente do abacate acetilado foi de 86,16% 

de hidrólise. O valor encontrado foi maior do que o apresentado para o amido nativo 

(71,92%). Senanayake e colaboradores [153] também observaram um aumento na 

digestibilidade em amidos de batata derivatizados por grupos hidroxipropil em relação ao 

amido nativo. Os autores descrevem que o aumento da digestibilidade pode ser devido à 

presença de zonas suscetíveis específicas para 𝛼-amilase. Essas zonas são principalmente as 

regiões amorfas do grânulo.  

O alto teor de amilose presente no grânulo de amido da semente do abacate (41,0 ± 

0,00%) em paralelo a alteração da estrutura cristalina por acetilação pode ter influenciado a 

suscetibilidade para degradação enzimática. Segundo Senanayake e colaboradores [153], a 

estrutura molecular enfraquecida devido ao rearranjo molecular resultante da substituição de 

grupos volumosos pode ter alargado os canais da superfície para facilitar a entrada das 

enzimas, resultando em maiores valores de digestibilidade. Liu, Ramsden e corke [154] 

observaram que amido de milho com alto teor de amilose acetilado apresentou maior 

digestibilidade quando comparado com o amido de milho normal acetilado, ambos 

comparados com a digestibilidade de seus respectivos amidos nativos. 

O ataque enzimático também pode ter sido favorecido pelo processo de liofilização. 

Koksel e colaboradores [155] descrevem que durante a liofilização, as amostras são secas 

no estado congelado, e as cadeias de amido não têm mobilidade e não podem interagir 

livremente entre si. As amostras liofilizadas apresentam uma quantidade menor de áreas 
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compactadas e menos ligações de hidrogênio em suas regiões vagamente reorganizadas. 

Essa condição favorece a hidrólise enzimática e consequentemente a digestibilidade.  

O amido da semente do abacate acetilado apresentou 13,84 ± 2,55% de amido 

resistente, valor inferior ao encontrado para o amido nativo. Koksel e colaboradores [155] 

observaram que amidos que receberam o mesmo tratamento, porém com diferentes métodos 

de secagem (forno a 50 °C e liofilização) apresentaram diferentes valores de AR. O amido 

liofilizado apresentou teor de AR 2,7 vezes menor que o amido seco em forno. Esses dados 

mostram que a amorficidade desenvolvida pela secagem por liofilização aumenta a 

digestibilidade do amido devido à maior desordem no grânulo e acesso das enzimas 

digestivas. 
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5.3.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O amido da semente do abacate foi modificado por acetilação. A introdução de 

grupos acetil foi confirmada através dos experimentos de FT-IR e RMN 13C em solução e 

no estado sólido. O polissacarídeo apresentou um teor de grupamentos acetil de 2,08 ± 0,2% 

e baixo grau de substituição (0,08 ± 0,009). A eficiência do processo e sua suscetibilidade à 

modificação química foi favorecida pela desordem estrutural dos grânulos de amido, 

provocada pela secagem por liofilização e pelo alto teor de amilose.  

O polissacarídeo apresentou alta amorficidade devido a introdução de grupamentos 

químicos volumosos nas estruturas do amido em consonância com o processo de liofilização. 

A acetilação provocou mudanças estruturais na morfologia, integridade e aspecto superficial 

dos grânulos, sendo a redução da cristalinidade também observada na microscopia de luz 

polarizada.  

O amido apresentou menor estabilidade térmica quando comparado ao amido 

nativo, devido à instabilidade dos grupos carboxílicos e maior digestibilidade, decorrente da 

presença de grupamentos químicos volumosos que pode ter enfraquecido a estrutura 

molecular do amido. O amido não apresentou toxicidade aguda para os náuplios de Artemia 

salina e demonstra ter potencial para aplicações em produtos alimentícios, materiais 

farmacêuticos, para síntese de nanopartículas e material encapsulante, entre outros. 

 

6. PERSPECTIVAS 

● Síntese e caracterização de nanopartículas a partir do amido nativo e modificado 

utilizando metodologias eficazes; 

● Encapsulação de compostos bioativos e estudo da eficiência e liberação in vitro. 
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