
51 

 

OBTENÇÃO DE AMIDOS MALEATADOS EM CÂMARA DE 
MISTURA 

Fernanda T.G. Dias1, Roberta C. R. Souza2, Cristina T. Andrade1* 
 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Instituto de Macromoléculas (IMA),  Rio de Janeiro – RJ 

fesitabr@yahoo.com.br, ctandrade@ima.ufrj.br 
 

2 
Poland Química Ltda –Duque de Caxias – RJ – roberta.souza@poland.com.br 

 

 

Novos amidos maleatados (MSt) foram preparados por meio da modificação química de amido de milho em presença 
de anidrido maléico em misturador interno como reator. O peróxido de benzoíla (BPO) foi escolhido como iniciador. Os 
parâmetros físico-químicos foram determinados para o processo realizado com diferentes teores de MA, sob as mesmas 
condições reacionais. O processamento foi realizado a 50 ºC, 30 rpm, durante 8 min. Curvas de torque em função do 
tempo foram fornecidas pelo equipamento. A energia mecânica específica (SME) envolvida foi determinada para cada 
caso. Espectros de absorção no infravermelho (FTIR) confirmaram a incorporação do anidrido maléico na cadeia 
polimérica do amido. Além disso, análises de difração de raios-X (WAXS) comprovaram a destruição da estrutura 
cristalina do amido nativo nos produtos. As reações promovidas pelo MA reduziram a cristalinidade dos produtos. Os 
resultados indicaram que o teor de MA teve um efeito significativo sobre as características das amostras processadas. 
 
Palavras-chave: Amido maleatado; Misturador interno; Reômetro de torque; Energia mecânica específica. 

 

Development of maleated starches using an internal mixer  

 
Novel maleated starches (MSt) were prepared by chemical modification of cornstarch with maleic anhydride (MA), 
using an internal mixer as a reactor. Benzoyl peroxide (BPO) was chosen as initiator. Physico-chemical parameters 
were determined for the process carried out at different MA contents, under the same reaction conditions. Processing 
was carried out at 50ºC, 30 rpm for 8 min.Torque developed during processing was given by the digital display of the 
rheometer, and the total specific mechanical energy (SME) input was estimated. FTIR measurements confirmed the 
successful incorporation of MA into the starch backbone. In addition, WAXS diffraction analyses revealed disruption of 
the crystalline structure of native starch for the products. Such reactions promoted by MA reduced the crystallinity of 
the products. The results indicated that the MA content had a significant effect on the characteristics of the processed 
starch samples.  
 
Keywords: Maleated starch; Esterification; Internal mixer; Torque rheometer; Specific mechanical energy. 

 
Introdução  
Ao longo das últimas décadas, o amido tem atraído atenção considerável no que diz respeito à 

manufatura de plásticos sustentáveis e biodegradáveis, pela sua abundância natural e baixo custo. 

Isto representa uma maneira elegante de impedir o esgotamento das reservas petroquímicas e a 

emissão de CO2 derivada de combustíveis fósseis1. Entretanto, o uso de amido em escala industrial 

encontra algumas limitações, como pequena resistência à umidade, baixa processabilidade e 

incompatibilidade com polímeros hidrofóbicos. Modificações físicas e químicas dos grânulos de 

amido foram consideradas para superar estes problemas. Amidos modificados são extensivamente 

usados desde embalagens biodegradáveis até em composições de lamas de perfuração, agentes 

espessantes e gelificantes2. Polissacarídeos modificados têm-se mostrado competitivos devido ao 

seu potencial de atuar como surfactantes poliméricos. Os principais métodos usados para introduzir 
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grupos hidrofóbicos na cadeia polissacarídica baseiam-se em reações de esterificação em presença 

de cloretos de acila. Em virtude da toxicidade destes reagentes, métodos de esterificação a partir de 

misturas de anidridos foram desenvolvidos3. Reações de transesterificação com ésteres metílicos de 

ácidos graxos, conhecidas há muitos anos, foram reinvestigadas e adaptadas para novas condições, 

na ausência de solventes orgânicos4. Interessantemente, anidridos cíclicos dibásicos, como o 

anidrido maléico, podem dar origem a ésteres de amido contendo um grupo carboxílico livre, capaz 

de promover reações de transesterificação, catalisadas por ácido, com poliésteres biodegradáveis, 

levando à formação de um copolímero graftizado5. Amidos maleatados encontram aplicações em 

formulações adesivas. Os sais destes materiais são úteis no processo de amaciamento do pão e como 

inibidores da gelificação do amido. Estes materiais vêm sendo preparados por meio da reação do 

amido com anidrido maléico em suspensão aquosa alcalina6.  Reações em meios orgânicos foram 

executadas por Paschall e por Katzbeck7. Reações na ausência de solvente foram realizadas por 

Kovats8. Estas reações exigem elevados tempos reacionais e rendem produtos com baixos valores 

de grau de substituição. Recentemente, houve um aumento no interesse em reações conduzidas por 

aquecimento em microondas, como um método para facilitar processos não favoráveis9. Os métodos 

convencionais para a modificação do amido exigem quantidades em excesso de reagentes e podem 

causar contaminação ambiental a partir dos produtos químicos não-reagidos. Extrusoras vêm sendo 

usadas como reatores químicos para a polimerização de plásticos e em reações de graftização do 

amido. Existem relatos de uso de extrusoras na produção de amidos de batata catiônicos e 

carboximetilados, amidos fosfatos, amidos aniônicos derivados de ésteres dicarboxílicos e amidos 

oxidados10. No presente trabalho, um misturador interno foi usado para a investigação da 

esterificação do amido em presença de anidrido maléico. 
 
Metodologia Experimental  

Processamento em misturador interno  

Os ensaios de reometria de torque foram realizados em um misturador interno RheoDrive 4, com 

rotores do tipo “roller”, acoplado ao Reômetro de Torque PolyLab Open System (Haake, Karlsruhe, 

Alemanha). As amostras foram processadas a uma velocidade de rotação de 30 rpm sob temperatura 

de 50 ºC, durante 8 minutos. O teor de anidrido maléico foi variado na faixa de 0 – 20%, mantendo-

se fixa a concentração de iniciador em 10% em relação à quantidade de anidrido adicionada. Curvas 

de torque e de temperatura em função do tempo de mistura foram registradas ao longo de cada 

processamento. O cálculo da massa de amostra utilizada na câmara de mistura obedeceu à relação 

abaixo. Os ensaios foram realizados com 60% da capacidade da câmara. 

 

  (Equação 1) ( )[ ] 6,0..)( namidoamido VXgM ρ=
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Nessa equação, a densidade do amido de milho (ρamido) é 1,2 g/cm3 e o volume livre da câmara (Vn) 

é de 69 cm3. 
 
Energia mecânica Específica (SME) 

O torque desenvolvido durante o processamento das amostras em misturador interno foi obtido dos 

dados mostrados no reômetro de torque. A energia mecânica específica11 (SME) absorvida durante o 

processamento de cada amostra foi calculada por meio da Equação 2. A unidade da SME é J/kg. 

         ∫=
t
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m

N
SME

0
)(

2π
       (Equação 2)                                                

Onde: N é a velocidade de rotação (rpm); m é a massa total da amostra (g); t é o tempo de 

processamento (min); C(t) é o torque produzido durante o tempo de processamento (Nm). 
 
Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras MST-BPO foram obtidos a partir 

de pastilhas de KBr em um espectrofotômetro Perkin-Elmer, modelo 1720X, equipado com o 

acessório ATR e cristal de seleneto de zinco. Foram realizadas 100 varreduras no mínimo, na região 

4000 a 600 cm-1, com resolução de 4 cm-1. 
 
Difração de Raios-X 

As amostras, sob a forma de pó, foram analisadas em um difratômetro de raios-X Miniflex (Rigaku 

Corporation, Japan), com uma fonte de radiação gerada a 30 kV e 15 mA, a qual opera no 

comprimento de onda de 1.542 Ẳ, correspondente à banda CuKα. Os difratogramas foram obtidos 

sob velocidade de 1° (2θ)/ min, com um passo de 0,05. A radiação foi detectada por meio de um 

detector proporcional. Os espectros foram obtidos no modo de reflexão na faixa angular de 5 a 35° 

(2θ), a qual cobre todos os picos significativos dos cristalitos de amido. O índice de cristalinidade 

relativa dos materiais foi obtido pela equação abaixo12, de acordo com a metodologia proposta por 

HAYAKAWA13. 

                                                                            (Equação 3) 
 

Onde AC é a área correspondente aos picos característicos das regiões cristalinas da amostra e AA é 

a área correspondente à fase amorfa.  
 
Resultados e Discussão  

Processamentos preliminares em câmara de mistura 

O objetivo dos ensaios foi avaliar a influência do reagente escolhido na cinética de esterificação do 

amido de milho, em misturador interno como reator. Os valores de temperatura, velocidade de 

rotação e tempo reacional foram mantidos constantes para todos os ensaios. As amostras foram 
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codificadas como MSt(DS)-BPO, onde DS representa o grau de substituição teórico (DS) 

empregado (0, 3, 5, 7, 10, 15 ou 20%). 
 
Os valores de torque obtidos durante o processamento foram registrados em função do tempo. Em 

uma curva típica em reômetro de torque, o primeiro pico ocorre no carregamento da amostra, e 

corresponde ao aumento da resistência à livre rotação dos rotores devido à introdução do material. 

Quando esta resistência é superada, o torque necessário para que os rotores possam girar diminui e 

atinge rapidamente um estado estacionário. O torque aumenta rapidamente devido ao processo de 

fusão (ou amolecimento) do material e, em seguida, é atingido um novo estado estacionário, 

podendo ocorrer o decréscimo do torque, o que indica a degradação do material, ou o aumento do 

torque, o que indica a reticulação do material14,15. A Figura 1 mostra a variação do torque (a) e da 

temperatura (b) durante os ensaios de processamento conduzidos a 50 ºC, sob velocidade de rotação 

de 30 rpm, durante 8 minutos. Pode-se observar que o aumento do teor de MA nas misturas 

provocou um acréscimo nos valores do pico de compactação e nos valores de torque desenvolvidos. 

Em contrapartida, o tempo de estabilidade dos materiais foi reduzido. Este comportamento está 

associado ao maior esforço realizado pelos rotores para homogeneizar o material. A adição de 

concentrações maiores de anidrido também aumentou o calor desenvolvido na reação, com a 

elevação da temperatura.  
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Figura 1: Curvas de torque (a) e de temperatura (b) obtidas durante o processamento dos amidos de milho nativo (●) e de amostras contendo teores de 

3% (●), 5% (●), 7% (●), 10% (●), 15% (●) e 20% (●) de anidrido maléico (MA), com velocidade de rotação de 30 rpm.  
 

Nas curvas características das amostras modificadas, pode-se observar o surgimento de um patamar 

imediatamente após o pico de carga referente à adição de MA. É provável que este evento esteja 

associado à ocorrência da reação entre o anidrido maléico e a superfície do amido. Para as amostras 

com teores de 3 e 5% de MA, este evento foi seguido da estabilização dos valores de torque, 

indicando a homogeneização da mistura. Com a estabilização do torque, os perfis de temperatura 

desses produtos tenderam a valores de 56,1 e 61,2 ºC, respectivamente (Figura 1b). Esse 

comportamento não foi observado para as amostras com a adição de teores acima de 7% de MA. 
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Nesses casos, os valores de torque cresceram rapidamente, com o aparecimento de um ponto de 

inflexão. Nestes casos, a energia gerada pelo sistema parece ter provocado a perda da ordem 

cristalina, com a consequente ruptura da estrutura granular. O cisalhamento e o calor liberados 

durante a reação exotérmica favoreceram a gelatinização/fusão no interior do grânulo. Estudos 

realizados por Lai e Kokini (1990) mostraram que o grau de desestruturação dos grânulos do amido 

é controlado pelo teor de plastificante, e também pela energia térmica e mecânica envolvidas no 

processamento16. O segundo máximo observado na curva de torque para essas amostras está 

associado a um aumento de aproximadamente 30 ºC na temperatura (Figura 1b), o que também 

deve ter levado à perda de água por evaporação. Não foi possível o processamento em misturador 

interno de amostras com teores acima de 20% de MA, nas mesmas condições reacionais. 
 

Energia Mecânica Específica (SME)  

A energia mecânica específica (SME) é um bom parâmetro para caracterizar as condições de 

processamento em misturador interno e em extrusora. A contribuição dos valores de SME depende 

da reologia do material. Para o processamento de materiais com altas viscosidades, uma elevada 

energia mecânica específica faz-se necessária17. Alterações na viscosidade do material processado, 

provocadas por qualquer variável presente no sistema durante o processamento, como elevação na 

temperatura e na velocidade de rotação, tempo de processamento e baixos teores de umidade, 

podem influenciar os valores de torque e de SME17. As mudanças físico-químicas como a 

gelatinização, a fusão e a interação entre os componentes, durante o processamento, também vão 

interferir na qualidade do produto18. A adição de agentes em reações de modificação de amidos 

também pode levar à alteração dos valores de SME. A energia mecânica específica (SME) 

envolvida no processamento das amostras de amido de milho com teores de 0 – 20% de anidrido 

maléico foi determinada de acordo com a Equação 2, levando-se em consideração o tempo total de 

ensaio, que foi de 8 minutos (0 < t < 8 min). Os resultados obtidos em função do teor de MA são 

apresentados na Tabela 1. Na Figura 2, pode-se observar o comportamento dos valores de SME das 

amostras em função do tempo de ensaio.  
  
Tabela 1: Valores de energia mecânica específica (SME) em função da variação do teor de MA nas amostras de amido processadas.  

Amostra Teor de MA (%) SME (kJ/kg) 

Stbranco - 
168,0 

MSt3-BPO 3 
242,3 

MSt5-BPO 5 
304,3 

MSt7-BPO 7 
500,82 

MSt10-BPO 10 
452,0 

MSt15-BPO 15 
604,28 

MSt20-BPO 20 
518,0 
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Figura 2: Curvas de energia mecânica específica (SME) em função do tempo, obtidas durante o processamento dos amidos de milho nativo (●) e de 

amostras com teores de 3% (●), 5% (●), 7% (●), 10% (●), 15% (●) e 20% (●) de anidrido maléico (MA).   

 
Conforme mostrado pelas curvas de torque (Figura 1a), os maiores valores de torque de 

processamento foram obtidos para as amostras com maiores teores de MA. Nessas condições, a 

Tabela 2 mostra que os valores de SME para essas amostras também foram mais elevados.  Estes 

resultados eram esperados, tendo-se em vista que o processamento do amido granular na ausência 

de plastificante é dificultado e necessita de maior energia para ser realizado. É razoável supor-se 

que, na ausência de plastificante, as forças de interação entre as macromoléculas constituintes do 

amido sejam maiores e que a mobilidade de suas cadeias seja menor, o que torna o material mais 

resistente ao fluxo.  Quanto maior o teor de MA incorporado na mistura, maior a dificuldade de 

processamento, e maiores foram os valores de torque desenvolvidos. Dessa forma, os resultados 

justificam o maior gasto de energia. Os parâmetros de análise não dependem somente dos teores de 

MA adicionados às amostras. A temperatura e a velocidade de rotação também são peças-chave 

para os valores de SME. As condições reacionais empregadas foram escolhidas para a realização 

dos experimentos no limite entre a processabilidade e a fusão do material. Neste caso, a obtenção de 

termoplástico não era o objetivo da pesquisa.  
 
Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) permitiu a caracterização 

estrutural dos materiais resultantes das reações realizadas em misturador interno. As amostras foram 

previamente purificadas para a extração do anidrido maléico não-reagido. Todos os espectros 

apresentaram perfis similares. Na Figura 3, pode-se observar as principais absorções características 

da estrutura do amido. A banda forte e larga a 3000-3660 cm-1 pode ser atribuída aos grupos 

hidroxílicos presentes nas unidades de D-glicose. A ocorrência de uma absorção a 2927 cm-1 está 

associada à deformação axial de ligações C-H do anel. Nos espectros, os picos de absorção na 

região 930-1160 cm-1 são atribuídos a vibrações de deformação axial de C-O em álcoois e a 

vibrações de deformação axial do sistema C-O-C. As absorções presentes nas regiões 1018 cm-1 e 
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1080 cm-1 são características do estiramento O-C do anel de D-glicose. As reações de modificação 

química em polímeros caracterizam-se pelas baixas conversões. Conversões de 60% podem ser 

consideradas elevadas. Assim, quando o reagente foi adicionado em quantidade suficiente para 

reagir com 20% de apenas um dos grupos hidroxila da unidade repetitiva do amido (o qual possui 

três grupos hidroxílicos), a reação de 12% desses grupos seria o esperado. Como esse porcentual 

equivale a um número muito pequeno de grupos substituídos, as bandas de absorção dos grupos 

carboxílicos introduzidos na cadeia deveriam ter baixa intensidade. Tais bandas de baixa 

intensidade podem ser observadas na faixa 1720 - 1700 cm-1, região característica de estiramento de 

grupo carboxílico. Foram determinadas as áreas relativas à absorbância dos picos a 1710 cm-1 

(característico do grupo funcional introduzido) e a 1640 cm-1 (característico do amido) e o grau de 

substituição relativo (GSR) foi calculado como a relação entre essas áreas, de acordo com a 

Equação 4. Valores de GSR de 0,11, 0,23, 0,34, 0,36, 0,37 e 0,52 foram encontrados, 

respectivamente, para os produtos obtidos com 3, 5, 7, 10, 15 e 20% de anidrido maléico. 

 
                               (Equação 4) 
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Figura 3: Espectros de absorção no infravermelho dos amidos processados na ausência de anidrido maléico (a) e com teores de MA de 3% (b), 

5% (c), 7% (d), 10% (e), 15% (f) e 20% (g).  

 
Difração de Raios-X  

De acordo com a cristalinidade, os amidos são classificados como dos tipos A, B e C. Amidos 

nativos de cereais são classificados como sendo do tipo A e amidos de tubérculos do tipo B, como 

resultado dos diferentes tipos de empacotamento, que ocorrem nas zonas cristalinas da 

amilopectina. As cristalinidades dos tipos A e B contêm organização similar, com arranjo de 

hélices duplas designadas de células unitárias. A diferença entre os tipos de cristalinidade A e B 

encontram-se no empacotamento das células unitárias19. O tipo C adota uma cristalinidade 

intermediária entre os tipos A e B; este tipo de cristalinidade pode ser encontrado em alguns 
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tubérculos tropicais e legumes como a ervilha20. A cristalinidade do tipo V é uma estrutura que 

pode ser observada após a gelatinização do grânulo de amido (V é originário da palavra alemã 

“Verkleinesterung”, que significa gelatinização). Esta estrutura pode também estar associada à 

formação de complexos com determinados compostos como álcool, iodo ou sulfóxido de metila. A 

cristalinidade do tipo V pode variar de acordo com o grau de umidade e a presença de lipídeos21. 
 

A análise de difração de raios X foi realizada de forma a avaliar a variação da cristalinidade do 

amido de milho antes e após o processamento das amostras em misturador interno. A Figura 4 

mostra os difratogramas de raios-X dos respectivos produtos. Observa-se que os grânulos de amido 

in natura apresentam uma cristalinidade do tipo A, com fortes reflexões em 15,7°; 18,3°; 19,05° e 

23,8° (2θ). Os resultados mostram que o caráter semicristalino existente no amido granular foi 

perdido durante o processamento, à medida em que o teor de anidrido maléico incorporado às 

amostras foi aumentado. A perda de cristalinidade do grânulo, evidenciada pela variação no perfil 

do difratograma, está associada à destruição das regiões ordenadas22. Durante o processo de 

gelatinização, mudanças físicas irreversíveis ocorrem no grânulo de amido. A perda da sua 

birrefringência e da cristalinidade são características deste processo23. Com o aumento do teor de 

anidrido, o pico em 15,7º (2θ) se torna progressivamente mais fraco e largo, enquanto os picos em 

18,3º e 19,05º (2θ) fundem-se em um único pico. Similarmente, o pico em 23,8º (2θ) também 

diminui em intensidade.  
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Figura 4: Difratogramas de raios-X para o amido de milho granular (a) e para as amostras processadas na ausência de anidrido maléico (b) e com 

teores de anidrido de 3% (c), 5% (d), 7% (e), 10% (f), 15% (g) e 20% (h).  

 
O produto resultante do processamento não apresentou o aspecto de massa fundida, mas sim de um 

pó claro facilmente disperso. Para teores acima de 10 % de anidrido maléico, é possível verificar 

que a cristalinidade do tipo A foi praticamente perdida, o que significa que houve 

gelatinização/fusão, embora os grânulos não tenham sido totalmente rompidos e o material esteja 
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sob a forma de pó. A Tabela 2 apresenta os valores de cristalinidade relativa obtidos para os amidos 

nativo e processados com teores de anidrido maléico variando entre 0 e 20%. Para teores de 

anidrido maléico superiores a 10%, o pico cristalino a 23,8º (2θ) foi considerado. Os resultados 

confirmam a redução de cristalinidade observada nos difratogramas dos produtos modificados. Os 

valores determinados para a cristalinidade relativa mostram uma forte dependência da quantidade 

de anidrido maléico incorporado às amostras, sendo o grau de cristalinidade inversamente 

proporcional ao teor de modificador. Esses resultados sugerem que o anidrido maléico realiza um 

importante papel na redução da cristalinidade, e não favorece a retrogradação do amido.  
 

Tabela 2: Resultados experimentais do Índice de cristalinidade relativa (%) das amostras processadas em misturador interno. 

Amostra Índice de cristalinidade  

relativa 

(%) 
StNATIVO 21,9 

StBRANCO 28,1 

MSt3-BPO 24,2 

MSt5-BPO 24,7 

MSt7-BPO 13,3 

MSt10-BPO 10,8 

MSt15-BPO 9,9 

MSt20-BPO 8,8 

 
 
Conclusões  
No processamento dos materiais amiláceos, o teor de MA exerceu influência significativa sobre as 

características do produto final. O surgimento de um patamar associado à modificação do amido 

indicou que o uso da câmara de mistura como reator químico mostrou ser uma técnica vantajosa, 

comparada aos métodos convencionais. Medidas de espectroscopia de absorção no infravermelho 

(FTIR) comprovaram a existência de bandas de baixa intensidade com máximo a 1710 cm-1, 

característica de estiramento de grupo carboxílico. Para amostras com teores acima de 7% de MA, a 

energia gerada pelo sistema parece ter provocado a perda da ordem cristalina, com a consequente 

ruptura da estrutura granular. Para essas amostras, análises de difração de raios-X mostraram a 

perda quase total da cristalinidade do tipo A, confirmando os resultados anteriores.  
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