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MÉTODOS FÍSICO QUÍMICOS NO ESTUDO DE EFEITO DA RADIAÇÃO 

EM AMIDO DE ARARUTA 

Aline Gonçalves Barroso 

RESUMO 

O amido é um polissacarídeo distribuído em diversas espécies 

vegetais como reserva de energia, fornecendo de 80% a 90% das calorias 

consumidas pelo homem. Dentre as espécies de fontes de amido, está a 

araruta, uma planta herbácea comum nas florestas tropicais brasileiras que 

tem sua importância relacionada ao rendimento e as características do seu 

amido. Como ingrediente principal, o amido confere estrutura, textura, 

consistência e atratividade a uma série de alimentos. No entanto, algumas 

propriedades do amido nativo não são de interesse para a indústria 

alimentícia. A irradiação gama é um tratamento físico em que o amido é 

exposto a uma dose de radiação controlada, modificando as 

macromoléculas e alterando suas propriedades. O presente trabalho teve 

como objetivo estudar o amido de araruta tratado com radiação ionizante em 

fonte de cobalto-60 Gammacell 220, com doses de 5 kGy, 10 kGy e 15 kGy, 

a uma taxa de 1 kGyh-1, e compará-las com a amostra controle. Para tanto, 

as amostras foram submetidas à difração de raios-X, espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier, ensaio de textura, análise 

instrumental de cor, análise térmica (TG e DSC) e análise de imagem. Após 

os ensaios, constatou-se que a radiação não alterou o espectro de FTIR e a 

termogravimetria. Apesar de ter afetado o tamanho do grânulo, a radiação 

não o danificou. A difração de raios-X e a análise térmica evidenciaram uma 

degradação da parte amorfa do grânulo (cristalinidade e entalpia 

aumentaram) após a irradiação. No estudo das propriedades de pasta, por 

ensaio viscográfico no Rapid Visco Analyser, houve uma queda da 

viscosidade com o aumento da dose de radiação e os hidrogéis se 

mostraram mais duros e mais claros.  
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PHYSICALCHEMICAL METHODS IN THE RADIATION EFFECT STUDY IN 

ARARUTA STARCH 

 

Aline Gonçalves Barroso 

 

ABSTRACT 

 

Starch is a polysaccharide distributed in several plant species as a 

reserve of energy, providing 80-90% of the calories consumed by man. 

Among the species of starch sources is arrowroot, a tropical herb plant, 

probably native to South American rainforest habitats, which has its 

importance related to the yield and characteristics of its starch. As a major 

ingredient, starch confers structure, texture, consistency and attractiveness 

to a number of food products. However, some properties of native are of no 

interest to the food industry. Gamma irradiation is a physical treatment in 

which the starch is exposed to a dose of controlled radiation, modifying its 

macromolecules and altering its properties. The objective of the present work 

was to study the arrowroot starch treated with ionizing radiation in a cobalt-

60 Gammacell 220 source at doses of 5 kGy, 10 kGy and 15 kGy, at a rate of 

1 kGyh-1, and to compare with the control sample. To do so, the samples 

were submitted to X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, 

texture testing, color instrumental analysis, thermal analysis (TG and DSC) 

and image analysis. After the tests, it was found that the radiation did not 

alter the FTIR spectrum and thermogravimetry. Although it affected the 

granule size, the radiation did not damage it. X-ray diffraction and thermal 

analysis showed a degradation of the amorphous part of the granule 

(crystallinity and enthalpy increased) after irradiation. In the study of pasting 

properties in a Rapid Visco Analyser, there was a decrease in viscosity with 

increasing radiation dose and the hydrogels appeared to be harder and 

lighter. 

 



v 
 

 
 

SUMÁRIO 

Página 

1 INTRODUÇÃO 01 

2 OBJETIVO 03 

2.1 Objetivos específicos  03 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 04 

3.1 Amido 04 

3.1.1 Gelatinização e Retrogradação 06 

3.1.2 Propriedades de pasta  08 

3.2 Araruta 09 

3.3 Interação da radiação ionizante com a matéria 11 

3.3.1 Efeitos da radiação ionizante em produtos alimentícios 12 

3.4 Difração de raios – X 14 

3.5 Microscopia óptica e eletrônica de varredura 15 

3.6 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 16 

3.7 Análise térmica 17 

3.7.1 Termogravimetria 17 

3.7.2 Calorimetria Exploratória Diferencial 17 

3.8 Textura 18 

4 METODOLOGIA 19 

4.1 Material 19 



vi 
 

 
 

4.2 Irradiações 19 

4.3 Análises realizadas no amido em pó 20 

4.3.1 Difração de Raios-x 20 

4.3.2 Morfologia e tamanho dos grânulos 20 

4.3.3 Espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho com 

transformada de Fourier 

21 

4.3.4 Teor de umidade 22 

4.3.5 Termogravimetria 22 

4.3.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 23 

4.4 Análises nos hidrogéis de amido de araruta 24 

4.4.1 Propriedades de Pasta 24 

4.4.2 Textura 25 

4.4.3 Análise Instrumental da cor 25 

4.5 Análise estatística 27 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 28 

5.1 Morfologia e tamanho dos grânulos   28 

5.2 Difração de Raios X e Cristalinidade 31 

5.3 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR)  

34 

5.4 Teor de Umidade 37 

5.5 Termogravimetria 38 



vii 
 

 
 

5.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  39 

5.7 Propriedades da pasta 40 

5.8 Textura 42 

5.9 Análise Instrumental da cor 43 

6 CONCLUSÃO 45 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  46 

 

 

  



viii 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 Aplicações da radiação ionizante no processamento de 

alimentos 

13 

TABELA 2 Tamanho do grânulo (média±DP) pela dose absorvida 29 

TABELA 3 Principais atribuições para as bandas de absorção no IV 

para amido de araruta 

35 

TABELA 4 % umidade no amido de araruta de acordo com a dose 

de radiação 

38 

TABELA 5 Eventos em que ocorrem perda de massa em amido de 

araruta de (0-15 kGy) 

38 

TABELA 6 Parâmetros da calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) para amido de araruta irradiada (0-15 kGy). 

40 

TABELA 7 Propriedades das pastas de amido de araruta irradiado 

(0 -15 kGy) 

41 

TABELA 8 Parâmetros de cor (L*, a*, b*) analisadas no gel de 

amido de araruta irradiado com diferentes doses. 

44 

TABELA 9 Comparação numérica da diferença entre cores da 

amostra do amido nativo e dos amidos irradiados 

44 

  



ix 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 Representação esquemática da cadeia linear da 

amilose (esquerda) e amilopectina (direita) 

05 

FIGURA 2 Viscograma típico do RVA e seus respectivos 

parâmetros avaliados 

09 

FIGURA 3 Rizomas de Araruta 10 

FIGURA 4 Fonte de 60Co Gammacell 220 AECL 19 

FIGURA 5 Sputter Coater SCD-050 e Microscópio eletrônico de 

varredura 

21 

FIGURA 6 Espectrômetro Nicolet iS50FT-IR 22 

FIGURA 7 Analisador Termogravimétrico modelo SDT Q600 23 

FIGURA 8 Calorímetro DSC 6000 Perkin Elmer 23 

FIGURA 9 Rapid Visco Analyser da Perten Instruments 24 

FIGURA 10 Analisador de textura TA-XT2i 25 

FIGURA 11 Espaço de cor CIELab 26 

FIGURA 12 Micrografias dos grânulos de amido de araruta não 

irradiada (à esquerda) e araruta irradiada com dose de 

5kGy (à direita), com de aumento 1000x. 

28 

FIGURA 13 Micrografias dos grânulos de amido de araruta irradiada 

a 10kGy (à esquerda) e araruta irradiada a 15kGy (à 

direita), com de aumento 1000x. 

28 

FIGURA 14 Distribuição do tamanho dos grânulos de amido de 

araruta irradiado (0-15 kGy) 

30 

FIGURA 15 Difratograma do amido de araruta a 0kGy 32 



x 
 

 
 

FIGURA 16 Difratograma do amido de araruta irradiado (0-15 kGy) 32 

FIGURA 17 Índice de cristalinidade das amostras irradiadas (0-15 

kGy) 

33 

FIGURA 18 Espectro do FTIR da amostra de 0 kGy do amido de 

araruta. 

34 

FIGURA 19 Espectro do FTIR das amostras do amido de araruta de 

0 kGy à 15 kGy 

36 

FIGURA 20 Termogravimetria do amido de araruta (0 – 15) kGy 39 

FIGURA 21 Hidrogéis de amido de araruta preparados com amostra 

controle e irradiada com 15 kGy 

42 

FIGURA 22 Força máxima em função da dose de radiação em 

hidrogéis de araruta 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

O amido é um tipo de carboidrato de origem vegetal que está 

disponível em grande quantidade na natureza, e que é encontrado 

principalmente, em órgãos de reserva das plantas, grãos de cereais e 

raízes. É amplamente utilizado pelas indústrias alimentícia, de bens de 

consumo, química, farmacêutica, papeleira, de construção civil, têxtil e 

petrolífera (ANÔNIMO, 2015).  

 
Os amidos nativos podem ser modificados para adquirirem 

diversas propriedades de interesse industrial, tais como: características 

espessante, texturizante, retentor de umidade, gelatinizante e estabilizante. 

Essas modificações, que servem para introduzir poder emulsificante, 

diminuir a retrogradação e aumentar a estabilidade das pastas, podem ser 

feitas por processos físicos, químicos ou enzimáticos, podendo resultar em 

alterações nas ramificações glicosídicas (BOBBIO E BOBBIO, 1992). O 

tratamento por radiação - processo físico- pode modificar as propriedades 

químicas, físicas e funcionais dos mais diversos tipos de materiais 

biológicos, biopolímeros naturais, polissacarídeos ou proteínas (TAIPINA et 

al., 2010; INAMURA et al., 2010; MASTRO, 2010; MASTRO & MATTIOLO, 

2010; BARBOSA et al., 2012; INAMURA et al., 2012; TEIXEIRA et al., 2012; 

INAMURA et al., 2013). Entretanto, muitos dos efeitos benéficos das 

radiações, são, às vezes, limitados por causa de efeitos deletérios sobre 

outras propriedades dos produtos em estudo.  

 
A araruta (Maranta arundinacea) é uma planta de origem tropical, 

cuja fécula apresenta vários usos medicinais, mas é na culinária que o uso 

desta planta se destaca, recomendada para pessoas com restrições 

alimentares ao glúten (doença celíaca). Considerada como um alimento de 

fácil digestão, o amido de araruta é usado no preparo 

de mingaus, bolos e biscoitos. Por esta característica, é indicado 

para idosos, crianças pequenas e pessoas com debilidade física ou doentes 

em recuperação (JYOTHI, SAJEEV & SREEKUMAR, 2010). 

https://biologianet.uol.com.br/botanica/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAten
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cel%C3%ADaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mingau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biscoito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
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A ação da radiação sobre amidos de interesse comercial, trigo, 

milho, mandioca e batata, está bem documentada (TEIXEIRA et al., 2012; 

TEIXEIRA et al., 2018). Entretanto, pouco se conhece sobre o 

comportamento do amido de araruta submetido à ação da radiação 

ionizante.  
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2 OBJETIVO 

Caracterização dos efeitos do processamento pela radiação 

ionizante em amido de araruta comercializado para uso em alimentação 

humana. Serão estudados os aspectos reológicos e estruturais do amido de 

araruta. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

• Identificar e quantificar a fase cristalina no amido de araruta; 

• Estudar a morfologia dos grânulos (formato e tamanho) do amido de 

araruta e sua modificação pela ação da radiação; 

• Identificar e determinar mudanças produzidas pela radiação em 

grupos funcionais e estrutura de macromoléculas por espectroscopia de 

infravermelho do amido em estudo; 

• Observar as modificações induzidas pela radiação nas propriedades 

de pasta, como o ponto de viscosidade máxima, viscosidade mínima, 

claridade da pasta, textura, entre outras; 

• Realizar análise térmica: Termogravimetria e Calorimetria Exploratória 

Diferencial no amido de araruta irradiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Amido 

Amplamente distribuído em diversas espécies vegetais, o amido é 

um carboidrato de reserva, sendo abundante em grãos de cereais (40% a 

90% do peso seco), leguminosas (30% a 50% do peso seco), bulbos e 

tubérculos (65% a 85% do peso seco) e frutas imaturas ou verdes (40% a 

70% do peso seco) (LAJOLO & MENEZES, 2006). Fonte importante de 

carboidratos na alimentação humana, representando 80% a 90% de todos 

os polissacarídeos da dieta (WHO/FAO, 1998). O amido é um polissacarídeo 

composto por várias cadeias poliméricas de amilose e amilopectina. A 

amilose é formada por unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas 

𝛼(1 → 4), originando uma cadeia linear ou ligeiramente ramificada, sendo 

esta, um componente menor que a amilopectina. Já a amilopectina é 

formada por unidades de glicose em 𝛼(1 → 4) e 𝛼(1 → 6), que resulta em 

uma estrutura ramificada, sendo o principal componente altamente 

ramificado do amido (ELIASSON, 2004; TESTER et al., 2004; PERONI, 

ROCHA & FRANCO, 2006).  

Esses polímeros estão associados por pontes de hidrogênio. 

Juntos, eles configuram o grânulo, formando regiões cristalinas que mantêm 

a sua estrutura, controlando o comportamento do amido e limitando a 

quantidade de água absorvida (BULÉON et al., 1998). Os grânulos de amido 

são semicristalinos, possuindo partes amorfas, e, quando tratados com 

ácido clorídrico diluído ou ácido sulfúrico, a parte amorfa pode ser removida, 

permanecendo a parte cristalina. A partir deste, percebe-se que a amilose é 

completamente amorfa enquanto a amilopectina é completamente cristalina 

(FIG 1) (BERTOFT, 2017). Jane e Shen (1993), estudando grânulos de 

amido de batata, concluíram que a amilose está mais concentrada nas suas 

partes periféricas do que no interior. No entanto, Blennow et al. (2003), 

concluíram que em grânulos de amido de batata, a amilose está confinada 

no seu interior, portanto, a localização desse polímero no grânulo ainda está 

em estudo. 
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FIGURA 1 - Representação esquemática da cadeia linear da amilose 
(esquerda) e amilopectina (direita) (QUIROGA, 2015). 

 

 
As proporções em que estas estruturas aparecem diferem entre 

as diversas fontes, entre variedades de uma mesma espécie e, ainda, em 

uma mesma variedade, de acordo com o grau de maturação da planta 

(PERONI et al., 2006).  

 
As cadeias podem ficar menores e as ramificações podem ser 

alteradas, devido as modificações realizadas por processos físicos e 

químicos (BOBBIO E BOBBIO, 1992). O tamanho e a forma de grânulos de 

amido estão entre os fatores de importância na determinação de usos 

potenciais de amidos (LEONEL, 2007). Por outro lado, o amido pode ser 

modificado para melhorar ou inibir características originais como aumento da 

estabilidade, gelatinização, melhorar sensação ao paladar, alterar 

viscosidade, poder de inchamento e outras propriedades particulares 

(RIBEIRO, 2011; AMARAL et al, 2011). 

 
Denardin & Silva (2009) mencionam a existência de relação entre 

a estrutura molecular do amido e propriedades físico-químicas. O teor de 

amilose, a distribuição de comprimento das cadeias de amilopectina e o grau 

de cristalinidade no grânulo, estariam intimamente relacionadas a eventos 

associados com a gelatinização e retrogradação, inchamento do grânulo, 

lixiviação de amilose e/ou amilopectina, perda da estrutura radial 

(birrefringência), supra-molecular (cristalinidade) e molecular e 

recristalização. 
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As propriedades características dos amidos são: solubilidade e 

inchamento dos grânulos, gelatinização, retrogradação, claridade das pastas 

e susceptibilidade enzimática. Essas dependem das características do 

amido como, teor de amilose e amilopectina, tamanho dos grânulos, 

constituintes presentes na amostra ou resíduos da extração (CEREDA et al., 

2001).  

 
O grânulo de amido em seu estado natural tem capacidade 

limitada de absorver água, porém, durante o aquecimento da suspensão 

aquosa, a parte cristalina mantém a região amorfa intacta, que absorve a 

água e incha rapidamente. Portanto o poder de inchamento é uma medida 

da capacidade de hidratação dos grânulos e depende do teor de amilose 

(OLIVEIRA, 2011). 

 
A susceptibilidade enzimática do amido depende da fonte do 

amido, do tamanho do grânulo, do teor de amilose e amilopectina, da 

cristalinidade, do tipo polimórfico (A, B, ou C), tipo de enzima, condições de 

hidrólise (concentração, pH, temperatura ambiente) (FRANCO & CIACCO, 

1992; FRANCO, et al., 1998).  

 
Os principais grupos de enzimas que hidrolisam amidos são α-

amilase, β- amilase, glicoamilase e enzimas desramificantes (isoamilases e 

pululanases) (OLIVEIRA, 2011). 

 

3.1.1 Gelatinização e retrogradação  

Em água fria, amidos são quase insolúveis (BOBBIO & BOBBIO, 

1992). Quando suspensos em água e submetidos ao aquecimento, os 

grânulos de amido absorvem água, que penetra na região amorfa formada 

principalmente por amilose, causando um inchamento dos grânulos. A 

região cristalina, formada principalmente por amilopectina, fica 

desestabilizada devido ao aumento do grânulo, a temperatura aumenta, 

ocorre quebras de pontes de hidrogênio, resultando na fusão dos cristais e 

perda da birrefringência e tem-se a chamada temperatura de gelatinização 
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(DAIUTO, 2005; RIBEIRO, 2011). A gelatinização ocorre entre de 50°C e 

70°C, dependendo da variedade do amido e da sua origem. Porém quando o 

teor de água é baixo, há a necessidade de uma temperatura mais elevada 

(SOUZA & ANDRADE, 2000). Devido às regiões cristalinas dentro do 

grânulo, os grânulos maiores gelatinizam primeiro, portanto cada um tem a 

sua temperatura de fusão e a temperatura de gelatinização é uma soma de 

eventos particulares. O pico de viscosidade acontece quando a maioria dos 

grânulos estão inchados, e a transparência também. Esse processo é 

irreversível e é uma propriedade físico-química do amido.  

 
Existem outros fatores que influenciam a gelatinização do amido, 

um destes é a presença de proteínas, gorduras, sacarose e sal que 

competem pela presença de água no sistema. Amidos de raízes e 

tubérculos gelatinizam relativamente a baixas temperaturas com 

intumescimento rápido e uniforme dos grânulos (BOBBIO & BOBBIO, 1992). 

 
Se o aquecimento for prolongado, a viscosidade diminui devido a 

destruição dos grânulos, nesta fase ocorre a quebra da viscosidade ou 

breakdown. Ao resfriar a amostra, ela tende a virar um gel, ocorre uma 

reaproximação das moléculas, as pontes de hidrogênio se reorganizam e 

expulsam novamente a água (sinérese) e há nova formação de cristais 

(CUNHA, 2016). Esse processo é chamado de retrogradação e é 

basicamente uma cristalização das moléculas de amido que ocorre pela 

forte tendência de formação de pontes de hidrogênio entre moléculas 

adjacentes. Este processo depende de vários fatores como, presença de 

outros componentes, temperatura e tempo de armazenamento, pH, fonte de 

amido e condições de processamento e é potencializada em temperaturas 

de refrigeração. Quanto maior o teor de amilose mais rápido ocorrerá este 

processo. As cadeias de amiloses, por apresentarem estrutura linear 

encontram-se mais disponíveis para reassociar-se, como consequência 

ocorre maior perda de água (aumento da sinérese) no produto final (SILVA 

et al., 2008). 
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O processo de retrogradação pode ser desejável ou indesejável. 

Ele é a principal causa do envelhecimento de pães; porém, alguns alimentos 

como pudins e flanes encontram neste fator um aliado, já que aumenta a 

firmeza e opacidade do gel. Esse processo é potencializado quando 

congela-descongela essa mistura, visto que os cristais de gelo formados 

alteram a textura do produto.  

 
Uma alta viscosidade de produtos amiláceos é desejável para 

usos industriais, a fim de se obter um produto espessante. Para isso, é 

necessário o controle da retrogradação no resfriamento (SILVA et.al., 2006). 

 
Os amidos são muito utilizados na indústria alimentícia devido às 

suas propriedades físico-químicas: gelatinização e retrogradação; e as 

tecnológicas: solubilidade, inchamento, sinérese e comportamento de suas 

pastas e géis. Para tanto, é necessário levar em consideração as 

propriedades tecnológicas do amido, como temperatura de gelatinização, 

tendência à retrogradação (setback), índice de solubilidade em água, índice 

de absorção de água e claridade das pastas. 

 
 
3.1.2 Propriedades de pasta 

Segundo Crosbie e Ross (2007), propriedades de pasta podem 

ser determinadas pelo ensaio viscográfico em um Rapid Visco Analyser 

(RVA) analisando a curva de empastamento (FIG 2), e os parâmetros: 

Temperatura de pasta: temperatura em ºC que corresponde ao ponto onde 

se inicia a formação de curva no gráfico; Tempo de viscosidade máxima ou 

de pico: tempo no qual se dá a viscosidade máxima de pasta, expresso em 

minutos; Viscosidade máxima ou de pico: valor máximo de viscosidade 

obtido durante o teste (pico da curva); Viscosidade mínima: menor valor da 

viscosidade; Viscosidade final: valor da viscosidade obtido no ponto final do 

ciclo de resfriamento; Breakdown ou quebra: diferença entre a viscosidade 

de pico e a viscosidade mínima; Setback: diferença entre a viscosidade final 

e a viscosidade mínima. 
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FIGURA 2 – Viscograma típico do RVA e parâmetros avaliados (Newport 
Scientific, 1998) 

 

 

A claridade da pasta é importante principalmente na produção de 

filmes. A transparência e o brilho da embalagem plástica são desejáveis 

como resultado final para o consumidor. A cor é um parâmetro que depende 

da espécie botânica utilizada na pasta para fabricação do filme (BERTUZZI, 

ARMADA & GOTTIFREDI, 2007; RADUNZ et.al., 2018). 

 
As pastas que contém relativamente elevados níveis de amilose 

(milho, trigo, arroz), se tornam mais opacas. Pastas obtidas de féculas de 

batata ou mandioca, geralmente se tornam menos opacas (OLIVEIRA, 

2011). 

 

3.2 Araruta 

A araruta (Maranta arundinacea), espécie do gênero Maranta, é 

uma planta de origem tropical, com caule articulado que cresce a uma altura 

de 0,9-1,5 m (FIG 3) (ERDMAN & ERDMAN, 1984). A colheita de seus 

rizomas pode ser feita de 9 a 12 meses após o plantio (FERRARI, LEONEL 

& SARMENTO, 2005). Sua  fécula possui um teor de amido de 20%, menor 

do que o encontrado na mandioca (31,09%), maior que o da batata-doce 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranta
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9cula
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(14,72%) (LEONEL & CEREDA, 2002), mas com um teor de amilose de 

21,9% e 62,3% de amilopectina, segundo Aprianita (2014).  

 

 

 
 

FIGURA 3 – Rizomas de Araruta  
 

 
A araruta também é conhecida como agutiguepe, araruta-

caixulta, araruta-comum, araruta-especial, araruta-gigante, araruta-

palmeira, araruta-raiz-redonda, araruta ramosa, embiri e agutingue-pé. 

"Araruta" é o termo oriundo do aruaque aru-aru, "farinha de farinha" ; 

"embiri" provém do tupi embira, "embira pequena" (FERREIRA, 1986). 

 
Estudos arqueológicos mostram evidências do cultivo de araruta 

nas Américas há pelo menos 7000 anos. É considerada originária dessa 

região, principalmente das regiões tropicais (e com pequenas plantações na 

Europa), concentrada em cerrados e na Floresta Amazônica, e distribuída 

em mais de 34 espécies (ERDMAN, 1986; VIEIRA & SOUZA, 2008). 

 
Segundo a sabedoria popular, a araruta tem vários 

usos medicinais, mas é na culinária (preparo de biscoitos, bolos e mingaus) 

que o uso desta planta se destaca por ser um alimento de fácil digestão, 

recomendada para pessoas com restrições alimentares ao glúten (doença 

celíaca), crianças e doentes em recuperação (JYOTHI et al., 2010; 

SRIAMORNSAK, JUTTULAPA & PIRIYAPRASARTH, 2010). A araruta vem 

despertando interesse das indústrias produtoras de amido no Brasil frente a 

relatos de propriedades diferenciadas desse amido em produtos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_aruaques
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daphnopsis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAten
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cel%C3%ADaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cel%C3%ADaca
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panificação (LEONEL, CEREDA & SARMENTO, 2002). Ela corre o risco de 

extinção devido ao fato da indústria alimentícia ter substituído o polvilho de 

araruta pelo de mandioca ou pela farinha de trigo ou milho, prejudicando, 

assim, o cultivo daquela planta. A Empresa Brasileira de pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) junto com a Empresa de Assistência Técnica e 

Rural (EMATER) tem feito um trabalho de resgate da araruta em sua 

Fazendinha Agroecológica. 

(https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap6ID-

hfStG1VdpS.pdf), onde as variedades são cultivadas organicamente. 

 

3.3 Interação da radiação ionizante com a matéria  

O espectro eletromagnético se estende desde a radiação de 

menor comprimento de onda (maior frequência), como os raios gama e 

os raios X, passando pela radiação ultravioleta, a luz visível e a radiação 

infravermelha, até as ondas eletromagnéticas de maior comprimento de 

onda com são as ondas de rádio. Radiação ionizante é a radiação que 

possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, ou seja, é capaz 

de arrancar um elétron de um átomo ou molécula. Quando um fóton 

(radiação gama – 𝛾 ou X) penetra num meio, pode interagir através de três 

processos: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de par. Os tipos de 

interações da radiação com a matéria dependerão da energia do fóton 

incidente (BITELLI, 1982).  

Segundo Okuno (2013), a sequência dos estágios da interação da 

radiação ionizante é a seguinte: 

• “estágio físico em que ocorre a ionização de um átomo em cerca 

de 10-15 s; 

• estágio físico-químico, quando ocorrem as quebras das ligações 

químicas das moléculas que sofreram ionização, com duração de uns 10-

6 s; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extin%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polvilho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_org%C3%A2nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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• estágio químico, quando os fragmentos da molécula se ligam a 

outras moléculas, com duração de poucos segundos; 

• estágio biológico que pode durar dias, semanas ou até várias 

dezenas de anos quando surgem efeitos bioquímicos e fisiológicos com 

alterações morfológicas e funcionais dos órgãos. 

Os mecanismos de ação da radiação ionizante podem ser de dois 

tipos: 

• mecanismo direto, quando a radiação interage diretamente com 

as moléculas importantes como as de DNA, podendo causar desde mutação 

genética até morte celular; 

• mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula da 

água (radiólise), formando assim radicais livres que podem atacar outras 

moléculas importantes”. Este mecanismo é importante em materiais ricos em 

água. Durante o processo de radiólise, observa-se a formação de radicais 

livres (H e OH) altamente reativos. 

Na irradiação de alimentos e materiais biológicos em geral o 

efeito Compton é predominante, onde fótons com energias médias 

interagem com um elétron orbital (fracamente ligado), expulsando-o de sua 

órbita sofrendo um desvio com perda de energia. O elétron ejetado tem 

energia suficiente para continuar a sua trajetória, causando ionizações e 

excitações (SOUZA, 2006; GARCIA, 2002). 

 

3.3.1 Efeitos da radiação ionizante em produtos alimentícios 
 

O processamento por radiação ionizante é aplicado em alimentos 

com diversos objetivos: inibição da germinação (bulbos), retardo do 

amadurecimento ou aumento de vida-de-prateleira (frutas, vegetais), 

desinfestação (grãos), controle de parasitas, controle de microrganismos 

patogênicos (em aves, carnes, mariscos), esterilização para armazenagem 

segura e no melhoramento de propriedades tecnológicas (MASTRO, 2011, 

MASTRO, 2015). A TAB 1 mostra aplicações do uso da radiação ionizante 
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para diferentes doses em alimentos. O tratamento por radiação não é 

nocivo, pois não induz radioatividade no alimento, porém, deve ser aplicado 

em condições controladas a fim de evitar efeitos deletérios (SILVA, 2012; 

BAO, AO & JANE, 2005). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), em 2001 aprovou a resolução RDC n° 21, onde consta 

que qualquer alimento pode ser irradiado a qualquer dose, sendo que a dose 

mínima deve atingir o efeito desejado e a dose máxima não pode prejudicar 

a qualidade sensorial e nutricional do alimento (BRASIL, 2001).  

 

TABELA 1 - Aplicações da radiação ionizante no processamento de 
alimentos 

Objetivo Intervalo de dose 
(kGy) 

Inibição da germinação (batata, cebola, 
alho, etc.) 

0,01 – 0,15 

Retardo do amadurecimento (frutas e 
vegetais) 

0,01 – 1,0 

Desinfestação (grãos, cereais, frutas 
frescas e secas, peixes secos) 

0,2 – 1,0 

Controle de parasitas (fígado, carnes, 
peixes) 

0,1 – 1,0 

Redução de microrganismos causadores 
de decomposição (carnes, peixes, 

vegetais, frutas, especiarias) 

0,4 – 10,0 

Controle de microrganismos patogênicos 
(aves, mariscos e carnes) 

2,0 -8,0 

Melhorar propriedades tecnológicas 
(aumentar a produção de suco de frutas, 

reduzir o tempo de cozimento para 
vegetais desidratados) 

1,0 – 10,0 

Esterilização comercial para 
armazenagem segura 

10,0 – 50,0 

(Adaptado IEA_TECDOC-481, IAEA, Viena, 2017) 
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Como mencionado anteriormente, a radiação ionizante (feixe de 

elétrons, raios γ e raios X) age sobre os materiais através de eventos 

primários: ionização, excitação e captura de elétrons. Assim, são produzidos 

espécies  excitadas, cátions, ânions e radicais livres de alta reatividade. Em 

materiais poliméricos essa interação resulta em dois efeitos principais: cisão, 

ou quebras na cadeia polimérica e ou reticulação (crosslinking) quando 

cadeias poliméricas lineares ou ramificadas são interligadas por ligações 

covalentes, o que induz o aumento da massa molecular.  

 
O amido, ao ser irradiado, pode ter as ligações glicosídicas das 

macromoléculas quebradas por ação dos radicais livres gerados pela 

radiação, transformando-as em cadeias menores. Se a energia não for 

suficiente para ionizar estas moléculas, pode resultar em um estado 

eletronicamente excitado que por sua vez para voltar ao seu estado 

fundamental. A modificação química induzida pela reticulação poderia 

melhorar a estabilidade dos grânulos de amido (BHAT & KARIM, 2009; 

MARÌN et al., 2010). Segundo Chung e Liu (2009), a probabilidade de 

ocorrer reticulação seria maior quanto menor for a dose da radiação 

absorvida. O uso de radiação gama reduz progressivamente o peso 

molecular de amilose e amilopectina, diminuindo a viscosidade e 

aumentando a solubilidade.  

 
A grandeza física dose absorvida mede a energia depositada em 

um meio pela radiação ionizante, sua unidade de medida é o gray (Gy). Um 

gray equivale a 1 J kg-1 (um joule por quilograma) de energia absorvida.  

 
3.4 Difração de Raios-X 
 

Ao interagir com um material cristalino, os raios X geram um 

padrão de difração, tendo cada material seu padrão. A análise por técnica de 

difração de raios X permite distinguir os três tipos de cristalinidade para os 

grânulos de amido que, dependendo de sua forma e estrutura cristalina, 

denominam-se A, B e C (LIMA et al., 2012). As partes amorfas geram picos 
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largos e baixos, e o plano com maior número de cristais gera picos 

pontiagudos e estreitos (CANEVAROLO, 2003). 

 
O padrão cristalino tipo A, é um arranjo monocíclico, formado de 

amilose e amilopectina em dupla hélice compactadas, possui pouco espaço 

para moléculas de água. O padrão tipo B, é um arranjo hexagonal, com uma 

estrutura aberta altamente hidratada. O padrão do tipo C é uma mistura de 

padrões do tipo A e B (PERONI, 2003; SAJILATA, SINGHAL & KULKARNI, 

2006) contendo polimorfos A e B puros em diferentes proporções. Existem 

vários tipos de padrões do tipo C, alguns se assemelham ao tipo A (CA), 

outros ao tipo B (CB), e alguns são quase intermediários entre os dois, 

chamados CC (WANG et al., 2018). 

 
Cada padrão apresenta um pico característico no difratograma. O 

padrão cristalino do tipo A, apresenta picos com maior intensidade para 

ângulos de Bragg 15°, 17°, 18° e 23°; o tipo B tem seus picos em 5,6°, 15°, 

17°, 22° e 23°; o tipo C ângulos intermediários (CUNHA, 2016). 

 

3.5 Microscopia Óptica e Eletrônica de Varredura 

Para a análise da forma e tamanho dos grânulos de amido é 

utilizada a microscopia eletrônica de varredura e a microscopia óptica. 

Diferentes formas e tamanhos de grânulos de amidos são encontrados 

dependendo da espécie botânica e estes fatores são de grande importância 

para a indústria de alimentos (SINGH et. al., 2003). O diâmetro médio maior 

do grânulo pode variar de 1 a 110 µm. Grânulos pequenos, por exemplo, 

podem ser usados como gordura por ter tamanho semelhante ao dos 

lipídeos, e os grânulos de amido de tamanho grande têm sido evitados em 

produtos comestíveis como molhos e sobremesas lácteas que exigem uma 

sensação de maciez na boca (YONEMOTO, 2006).  

 
Grânulos maiores tendem a inchar a temperaturas menores, 

portanto as propriedades térmicas estão relacionadas com a morfologia 

desses (DAIUTO, 2005).  
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3.6 Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é usada 

para a caracterização das farinhas, analisando as bandas referentes a 

deformações moleculares existentes nas moléculas de amido (LIMA et al, 

2012). A técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR) pode ser empregada para a 

identificação e a determinação de grupos funcionais e em estudos de 

conformação e estrutura de macromoléculas (CANEVAROLO, 2004).  

 
A molécula orgânica absorve a radiação infravermelha 

convertendo em energia de vibração molecular. Este movimento vibracional 

é refletido no espectro e costuma aparecer em forma de bandas. As 

vibrações moleculares podem ser de dois tipos: deformações axiais (ou 

estiramento - stretching) que ocorrem na direção do eixo da molécula, a 

distância interatômica aumenta ou diminui alternadamente; e deformações 

angulares (bending) que são movimentos de um grupo de átomos em 

relação ao resto da molécula, sem que as posições relativas dos átomos do 

grupo se alterem (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2007). 

 
A possibilidade de dois compostos diferentes terem o mesmo 

espectro no infravermelho é improvável, assim, através de comparação à 

literatura, pode-se fazer identificação das estruturas e estabelecer se as 

moléculas dos amidos sofreram alterações com a radiação ou não. 

 
A localização de uma banda de absorção no infravermelho pode 

ser especificada em unidades relacionada com a frequência, pelo seu 

comprimento de onda, medidos em centímetros ou micrômetros (𝜈 = 1/𝜆). A 

intensidade da banda é medida pela transmitância (𝑇) (STUART, 2004): 

 

 
𝑇 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

(1) 
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3.7 Análise Térmica 

Análise térmica é um conjunto de técnicas por meio das quais 

uma propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação 

é medida em função da temperatura, enquanto essa substância é submetida 

a uma programação controlada de temperatura e sob uma atmosfera 

especificada (IONASHIRO & GIOLITO, 1988). 

 

3.7.1 Termogravimetria 

A termogravimetria é uma técnica na qual a amostra é submetida 

a uma programação controlada de temperatura, e a variação de sua massa 

é medida em função da temperatura e/ou tempo (ITO et al, 2018). O registro 

é a curva termogravimétrica (ou curva TG). O objetivo é conhecer as 

alterações que o aquecimento pode provocar na massa das substâncias, 

permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que elas adquirem 

composição química, fixa, definida e constante, a temperatura em que 

começam a se decompor, acompanhar o andamento de reações de 

desidratação, oxidação, combustão, decomposição, etc. (CANEVAROLO, 

2004). 

 
Utilizando um recurso matemático que fornece a derivada 

primeira da curva TG em função do tempo ou da temperatura, tem-se a 

termogravimetria derivada (DTG). O registro é a curva DTG. A área dos 

picos sob a curva DTG é proporcional à perda de massa durante um evento 

térmico (WENDLANDT, 1986). 

 
 

3.7.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A calorimetria exploratória diferencial mede a diferença de 

entalpia entre a amostra e um material de referência em função da 

temperatura, enquanto ambas são aquecidas de acordo com uma 
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programação controlada de temperatura. A curva gerada tem área dos picos 

(endotérmicos) de caráter quantitativo de entalpia (CANEVAROLO, 2004). A 

técnica de DSC fornece informações sobre ordem e desordem dos grânulos 

de amido em solução aquosa. É capaz de medir a energia requerida para 

ocorrer a gelatinização da amostra, ou seja, mede a quebra de ligações 

dentro dos grânulos, mensurando a energia envolvida na transição de um 

grânulo semicristalino para um gel amorfo (WENDLANDT, 1986; 

IONASHIRO & GIOLITO, 1988; CUNHA, 2016). 

 

3.8 Textura 

 

A textura é um fator importante para a aceitação sensorial dos 

alimentos, um critério de qualidade para o produto alimentício. O amido, por 

sua vez, é o agente de textura mais utilizado na fabricação de produtos à 

base de molho (QUIROGA, 2015). As propriedades de textura são: 

gomosidade, flexibilidade, dureza e coesividade. A dureza é expressa pela 

força máxima para comprimir a amostra na primeira compressão. A 

coesividade é calculada como a razão entre a área do segundo pico pela 

área do primeiro pico. A gomosidade é obtida pela multiplicação da dureza 

pela coesividade. A flexibilidade é medida pela altura que a amostra 

recupera durante o tempo que decorre entre o final da primeira compressão 

e o início da segunda (ZAVAREZE et al., 2010). 

 
O que torna um gel mais duro é a cristalização da amilopectina, 

que ocorre após a sinérese e à cristalização da amilopectina. Quanto maior 

a cadeia da amilopectina, maior a dureza do gel. Portanto, as propriedades 

de textura dependem do que o amido é constituído, como o percentual de 

amilose e amilopectina (SANDHU & SINGH, 2007; RODRIGUES, 2014). 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Material 

Amido de araruta obtido no comércio local.  

 

4.2 Irradiações 

O amido de araruta, embalado em filme plástico próprio para 

alimentos, foi separado em pacotes de 100 g cada e irradiado utilizando 

fonte de 60Co Gammacell 220 da Atomic Energy of Canada Ltd (AECL), 

com taxa de dose de 1 kGy.h-1 e fator de uniformidade de dose de 1,13. A 

dosimetria tinha sido realizada com filmes dosimétricos de acetato de 

celulose “CTA-FTR-125” (Fuji PhotoFilmCo. Ltd), e as doses aplicadas foram 

de 0 kGy, 5 kGy, 10 kGy e 15 kGy, cada pacote com uma dose. As análises 

foram realizadas no Centro de Tecnologia das Radiações (CTR) do IPEN-

CNEN/SP (FIG 4). 

  

 

 
 

FIGURA 4 – Fonte de 60Co Gammacell 220 AECL 
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4.3 Análises realizadas no amido em pó 

4.3.1 Difração de Raios X 

A análise foi realizada no Laboratório de Difração de raios-X, do 

Centro de Combustível Nuclear (CCN-IPEN/SP), no equipamento Bruker D8 

Advance, equipado com tubo de cobre, operando em 40 kV e 30 mA, com 

monocromador de grafite e detector de cintilação. O raio do goniômetro é de 

250 mm. Foram utilizadas as seguintes identificações: fendas 

antiespalhamento e divergente de 1.0 mm e fenda de recepção de 0.4 mm, a 

velocidade de varredura foi de 0,04° a cada 10 segundos, sob ângulo 2θ 

variando de 5° a 37°. A relação entre a área dos picos e a área total resultou 

na cristalinidade relativa. 

 
O Índice de Cristalinidade IC de cada amostra foi calculado 

utilizando o método de Nara & Komiya (1983) (Cheetham & Tao, 1998) 

utilizando o Software Bruker EVA considerando equação (2): 

 

 
𝐼𝐶 =

𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑎
× 100 

 

(2) 

 

4.3.2 Morfologia e tamanho dos grânulos 

A análise da morfologia dos grânulos das diferentes amostras 

irradiadas foi realizada com microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia óptica. A análise de microscopia óptica foi realizada no Centro 

de Biotecnologia (CB-IPEN). A diluição foi preparada na proporção 100 mg 

de amido de araruta e 10 mL de água, dispersada em banho de ultrassom 

(30 segundos). Vinte fotografias foram feitas com um aumento de 40x, em 

um microscópio Nikon Eclipse 80i com o auxílio do software NIS-Elements. 

As fotografias foram analisadas mediante o programa ImageJ para a 

avaliação do tamanho dos grânulos. 
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A análise da morfologia dos grânulos foi realizada no laboratório 

de Microscopia e Microanálise do CCTM, IPEN-CNEN/SP, utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura. As amostras foram colocadas em fita 

de carbono, e levadas ao equipamento Sputter Coater SCD-050 do 

fabricante Bal-Tec (FIG 5), para que fosse depositada uma fina camada de 

ouro a fim de se obter uma boa condução dos elétrons. As amostras 

metalizadas foram observadas em microscópio eletrônico de varredura da 

marca Hitashi, modelo TM3000 (FIG 5). As micrografias foram tiradas nas 

escalas de 500x e 1000x de magnificação, utilizando uma tensão de 

aceleração no modo analyse. 

 

 

 
 

FIGURA 5 – Sputter Coater SCD-050 e Microscópio eletrônico de varredura. 
 

 

4.3.3 Espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho com 

transformada de Fourier 

Foi utilizado espectrômetro Nicolet iS50 FT-IR com transformada 

de Fourier, localizado no Senai – Mario Amato/SP (FIG 6). Utilizou-se um 

acessório ATR, de cristal de ZnSe com ângulo de incidência de 45º acoplado 

ao equipamento. Os espectros foram adquiridos com 32 scans e resolução 

de 4 𝑐𝑚−1, na faixa espectral de 4000 a 650 𝑐𝑚−1.  
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FIGURA 6 - Espectrômetro Nicolet iS50FT-IR 
 

4.3.4 Teor de umidade 

A umidade foi determinada utilizando estufa com circulação de ar 

Marconi, e 2g de amostra e a temperatura de 130°C/1h, conforme a 

metodologia da AACCI 44-15.02. 

 

4.3.5 Termogravimetria 

A termogravimetria foi realizada no analisador termogravimétrico 

modelo SDT Q600 (FIG 7), localizada no Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR) do IPEN-CNEN/SP. As análises foram realizadas nas 

seguintes condições: massa da amostra de aproximadamente 5,0 mg 

acondicionadas em um cadinho de platina; atmosfera de ar sintético a uma 

vazão de 100 𝑚𝐿. 𝑚𝑖𝑛−1 e razão de aquecimento 20 °𝐶. 𝑚𝑖𝑛−1 de 25°C até 

450°C. As curvas TGA foram determinadas por meio do software Universal 

Analysis 2000 fornecido pela TA Instruments. 



23 
 

 
 

 

FIGURA 7 – Analisador Termogravimétrico modelo SDT Q600 

 

4.3.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As curvas de fluxo de calor para os amidos estudados foram 

determinadas usando um calorímetro de varredura diferencial DSC 6000 

Perkin Elmer (FIG 8), localizado no Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do IPEN-CNEN/SP. O amido de araruta foi pesado em panela de 

alumínio e misturado com água destilada na proporção de 1: 1. As amostras 

foram de aproximadamente 6,5 mg e seladas hermeticamente. Uma panela 

de alumínio vazia foi usada como referência. As panelas foram aquecidas de 

0 ° C a 200 ° C a uma velocidade de varredura de 10 °𝐶. 𝑚𝑖𝑛−1, sob um fluxo 

de N2 seco (50 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛−1). Eventos térmicos como o início (To), pico (Tp), 

temperaturas finais (Tf) e gelatinização da entalpia (ΔH) foram determinados 

a partir dos termogramas. A entalpia de gelatinização (ΔH) foi expressa por 

grama de amido seco. 

 

 

FIGURA 8 – Calorímetro DSC 6000 Perkin Elmer  
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4.4 Análises nos hidrogéis de amido de araruta 

4.4.1 Propriedades de Pasta 

As propriedades de pasta das farinhas foram determinadas em 

aparelho Rapid Visco Analyser (modelo RVA-4500 da Perten Instuments, 

Warriewood, Austrália – FIG 9), usando programa Thermocline for Windows 

versão 3, no Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas/SP. Cada 

farinha foi analisada em triplicata. Foram pesados 2,5 g de amostra 

(passadas em peneira), corrigidos para 14% de umidade, que foram 

adicionados a 25 mL de água em copo especial de alumínio. A dispersão foi 

feita com o agitador acrílico do próprio aparelho. O conjunto copo/agitador 

foi acoplado ao aparelho e o teste iniciado pelo programa Extrusion 1, cuja a 

programação tempo/temperatura seguiu-se de acordo com a metodologia de 

Ferrari et al (2005): 50°C por um minuto, aquecimento de 50°C a 95°C a 

uma taxa de 6 °𝐶. 𝑚𝑖𝑛−1 , manutenção da pasta a 95ºC por 5 min e 

resfriamento de 95ºC a 50ºC a uma taxa de 6°𝐶. 𝑚𝑖𝑛−1.  

 
Os parâmetros usados para a interpretação dos resultados foram: 

Temperatura de pasta; Tempo de viscosidade máxima ou de pico; 

Viscosidade máxima ou de pico; Viscosidade mínima; Viscosidade final; 

Breakdown ou quebra; Setback. 

 

 
 

FIGURA 9 – Rapid Visco Analyser da Perten Instruments 
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4.4.2 Textura 

A dureza do gel das amostras foi determinada utilizando o 

analisador de textura TA-XT2i Godalming, versão 6.10 e 7.10, da marca 

Stable Micro Systems, 1997 (FIG 10), no Instituto de Tecnologia de 

Alimentos em Campinas/SP. O gel obtido da análise de RVA, foi mantido no 

seu próprio copo de alumínio, foram vedados com filme plástico de PVC 

transparente e deixado a temperatura de 23°C até o seu completo 

resfriamento e realizadas as leituras de dureza do gel. As velocidades de 

pré-teste, teste e pós teste, foram respectivamente 0,5 mm/s, 1,0 mm/s, e 10 

mm/s, com uma distância de penetração da amostra de 5 mm, utilizando um 

probe de acrílico cilíndrico de P20. 

 

 

FIGURA 10 – Analisador de textura TA-XT2i 
 

 
4.4.3 Análise Instrumental da cor 

A cor do gel dos amidos de araruta irradiados foi determinada 

pela análise de RVA, mantido no seu próprio copo de alumínio, foram 

vedados com filme plástico de PVC transparente e deixado a temperatura de 

23°C até o seu completo resfriamento e realizadas as leituras de cor 

analisada em colorímetro modelo CR-410 (Konica Minolta, Japão), no 

Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas/SP, usando o sistema 

CIE L*a*b* (FIG 11), onde L* indica a luminosidade, que vai do zero (preto) 
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ao 100 (branco), a* e b* indicam as coordenadas de cromacidade, sendo 

que +a* é a tendência para o vermelho e –a* é a tendência para o verde; +b* 

é a tendência para o amarelo e –b* a tendência para o azul. Os valores de 

a* e b* permitem calcular o croma (C), que indica a saturação ou a 

intensidade da cor (0 – cor impura e 60 – cor pura), e o ângulo Hue, que 

quantifica a cor (ângulo da cor; 0° vermelho; 90° amarelo; 180° verde; 270° 

azul e 360° negro), através das EQ 3 e 4 (SÁ et al., 2008): 

 

 

Figura 11 – Espaço de cor CIELab 

Fonte: (TEIXEIRA, 2016) 

 

 𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎 =  √𝑎2 + 𝑏² (3) 

 

 𝐻𝑢𝑒 = tan−1 𝑏/𝑎 (4) 

 

 
Para realizar uma comparação numérica entre a amostra do 

amido nativo e as amostras irradiadas, usou-se a diferença de cores (Δ). Os 

deltas para L* (ΔL), a* (Δa) e b* (Δb) podem ser negativas ou positivas. Se 

ΔL* for positivo, está mais claro; se for negativo, está mais escuro. Se Δa* 

for positivo, está mais vermelho; se for negativo está mais verde. Se Δb* for 

positivo, está mais amarelo; se for negativo está mais azul. A diferença total, 

Delta E (ΔE*), no entanto, é sempre positiva e representa a diferença total 

de cor entre as três coordenadas. A equação utilizada foi a EQ 3 (CHROMA 

METER): 

 

 ΔE∗ = √(ΔL∗)2 + (Δa∗)2 + (Δb∗)2 (5) 
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4.5 Análise estatística 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio de 

análise de variância pelo teste ANOVA e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey no nível de 5% de probabilidade. Para tanto, foram utilizados os 

softwares Minitab 18, Origin 8 e Excel 2016. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Morfologia e tamanho dos grânulos   

A microscopia eletrônica de varredura fornece informações sobre 

a morfologia dos grânulos, que podem ser visualizadas nas FIG 12 e 13, de 

acordo com a dose com que as amostras foram irradiadas. Observa-se que 

o formato predominante dos grânulos das amostras do amido de araruta 

nativo e irradiado é circular, não aparentam estar danificados, pois 

apresentam superfícies lisas, poucas irregularidades e sem porosidades 

superficiais. 

      

FIGURA 12 – Micrografias dos grânulos de amido de araruta não irradiada 
(à esquerda) e araruta irradiada com dose de 5kGy (à direita), com de 

aumento 1000x. 

   

      
FIGURA 13 – Micrografias dos grânulos de amido de araruta irradiada a 

10kGy (à esquerda) e araruta irradiada a 15kGy (à direita), com de aumento 
1000x. 
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Através da microscopia óptica foi possível determinar o tamanho 

dos grânulos. O diâmetro médio de Feret das amostras podem ser 

visualizados na TAB 2. 

 

TABELA 2 – Tamanho do grânulo (média±DP) pela dose absorvida 

Dose (kGy) Diâmetro médio (µm) N 

0 29.0a ± 9.0 1333 

5 25.0b ± 7.0 2284 

10 28.0c ± 9.0 3025 

15 25.0b ± 7.0 3368 

Valores com sobrescritos diferentes em cada coluna são significativamente diferentes (p < 

0.05). 

 

A distribuição normal  é uma das distribuições de 

probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Na FIG 14 

são apresentados os histogramas de frequências do número de eventos em 

função do logaritmo do diâmetro do grânulo.  

 
A radiação pode quebrar macromoléculas do amido e romper 

estruturas de regiões amorfas e até cristalinas dos grânulos, podendo 

influenciar na resistência destes modificando a sua estrutura o que irá alterar 

o seu tamanho (CHUNG & LIU, 2009). No presente estudo as doses 

aplicadas afetaram pouco: apenas diminuiu ligeiramente o tamanho dos 

grânulos. Para amido de milho, Teixeira (2016), também encontrou uma 

diminuição no tamanho dos grânulos após a irradiação: predomínio no 

tamanho dos grânulos para a amostra controle tinha sido de 16 a 24 μm, e 

para a amostra irradiada a 15 kGy, o predomínio do tamanho do diâmetro 

maior foi de 14 μm.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade
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FIGURA 14 - Distribuição do tamanho dos grânulos de amido de araruta 
irradiado (0-15 kGy). 

 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho sobre tamanho dos 

grânulos evidenciam que a amostra não irradiada, tem diâmetro médio igual 

ao encontrado na literatura. Para amido de araruta nativo, Leonel (2007) 

encontrou grânulos circulares e ovalados com diâmetro maior médio entre 9 

a 42 µm, com média de 29,54 µm. Rodrigues (2014) obteve resultados muito 

próximos, com média de 29 µm, enquanto Daiuto (2005) chegou a 

resultados equivalentes, 25,46 µm. Hernández-Medina et.al. (2008), fazendo 

a caracterização físico química de amido de tubérculos, encontraram uma 
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média de tamanho para o amido de araruta de 10,64 µm, 12,41 µm para 

batata doce e 16,5 µm para mandioca. 

 
O trabalho de Ferrari et.al. (2005), mostrou que há diferença no 

tamanho dos grânulos do amido de araruta dependendo do estádio de 

desenvolvimento da planta. Com 12 meses de cultivo, o tamanho médio do 

diâmetro estava na faixa de 20 a 27 μm e para amidos com 14 meses de 

cultivo, o tamanho do grânulo encontrado aumentou para 25 a 32 μm. 

 
Valencia (2015), estudando as propriedades físico químicas do 

amido de araruta, encontrou para diâmetro médio do grânulo 56,6 μm, com 

formato esférico e alongado (elíptico). 

 

5.2 Difração de Raios X e Cristalinidade  

As amostras foram analisadas com a finalidade de estimar as 

frações cristalinas e amorfas da amostra. Segundo Van Soest & Vliegenthart 

(1997) os amidos de cereais apresentam cristalinidade do tipo A os amidos 

de tubérculos cristalinidade do tipo B e os amidos de raízes e sementes 

cristalinidade do tipo C. 

 
A FIG 15, representa o difratograma da amostra controle (0 kGy). 

Nele, observa-se que a cristalinidade do amido de araruta é do tipo A, 

corroborando com os resultados reportados na literatura (DAR et. al, 2018; 

WANG et al., 2018) e apresenta 4 picos principais, um em 15º, 17º, 18º e 

23º. Os picos em 38° e 44° são devidos ao porta amostra de alumínio. Pepe 

et.al. (2015) e JYOTHI et al. (2010) encontraram um padrão cristalino do tipo 

CA.  
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FIGURA 15 – Difratograma do amido de araruta a 0kGy 
 

 

A FIG 16 apresenta o difratograma de todas as amostras 

irradiadas e não irradiadas sobrepostas. Nota-se que os picos não ficaram 

deslocados, mas a intensidades dos picos foram alteradas. Quanto maior a 

dose de radiação, os picos produzidos são levemente mais baixos.  

 

 
 

FIGURA 16 –Difratograma do amido de araruta irradiado (0-15 kGy) 
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O índice de cristalinidade (IC) obtido para as amostras irradiadas 

com as diferentes doses pode ser visualizado no FIG 17.  

 

 
 

FIGURA 17 – Índice de cristalinidade (IC) das amostras irradiadas (0-15 
kGy) 

 

 

Os valores de IC encontrados foram de 29,0 ± 1,6; 30,6 ± 1,0; 

29,5 ± 1,0 e 29,5 ± 1,2 (%) para as amostras de amido irradiadas com 0, 5, 

10 e 15 kGy respectivamente. Houve um leve aumento da cristalinidade, 

evidente especialmente para a dose de 5 kGy, porém não significativo 

estatisticamente (p>0,05). 

 
O grau de cristalinidade de um amido é proporcional à sua 

composição, sendo a região amorfa formada por amilose e a região 

cristalina por amilopectina (APRIANITA, 2014). Cunha (2016) encontrou um 

índice de cristalinidade de 40,79% para araruta do tipo seta e 39,17% para a 

araruta do tipo redonda.  

 
O IC pode aumentar por efeito da radiação, pois ela degrada 

preferencialmente regiões amorfas (TEIXEIRA, 2016). Pepe (2011), fazendo 

o tratamento térmico com baixa umidade em amido de araruta verificou que 

houve um aumento progressivo na cristalinidade relativa com o aumento do 

tempo de tratamento, diferente dos amidos de mandioca e mandioquinha-

salsa. Esse autor encontrou um valor de IC do amido de araruta nativo de 

36,8%, maior que encontrado no presente estudo. 
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5.3 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) 

A espectroscopia no infravermelho se baseia no fato de que 

as ligações químicas das substâncias possuem frequências de vibração 

específicas, as quais correspondem a níveis de energia da molécula 

(chamados nesse caso de níveis vibracionais). Tais frequências dependem 

da forma da superfície de energia potencial da molécula, da geometria 

molecular, das massas dos átomos e eventualmente do acoplamento 

vibrônico. Esta técnica espectroscópica é utilizada para a obtenção de 

espectros de absorção ou emissão no infravermelho que coleta 

simultaneamente dados de alta resolução espectral sobre uma ampla faixa 

espectral. Mediante FTIR é possível monitorar as vibrações dos grupos 

funcionais que caracterizam a estrutura molecular e governam o curso de 

reações químicas.  

  
Na FIG 18 é apresentado o espectro de IV com transformada 

de Fourier obtido com a amostra de amido de araruta não irradiada.  

 

 
 

FIGURA 18 – Espectro do FTIR do amido de araruta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_de_energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie_de_energia_potencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_molecular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_molecular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acoplamento_vibr%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acoplamento_vibr%C3%B3nico
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A absorção na região 3.600 - 2.700 cm-1 é associada às 

vibrações de deformação axial nos átomos de hidrogênio ligados a carbono, 

oxigênio e nitrogênio (C-H, O-H e N-H) (SILVERSTEIN et al., 2007). Na 

região de 1636 𝑐𝑚−1, aparece uma banda que indica a presença de água no 

amido (VALENCIA, HENAO & ZAPATA, 2012). A banda de absorção na 

região 1336 𝑐𝑚−1 é uma deformação angular do grupo 𝐶𝑂2 (SILVERSTEIN 

et al., 2007).  As bandas de 1243 a 1000 𝑐𝑚−1 , são associadas as 

deformações de estiramento de C-O de éteres, álcoois e fenóis e às 

vibrações de deformações de estiramento do sistema O-C-O (CUNHA, 

2016). Bandas encontradas na região de 950 𝑐𝑚−1 e 810 𝑐𝑚−1, geralmente 

são associadas a vibrações axiais de C-O-C que são elongações simétricas 

características de amidos (GORDILLO et. al., 2014; VALENCIA et.al., 2015). 

Na TAB 3 estão dispostas as bandas características do amido de araruta e 

sua correspondente atribuição.  

 
 

TABELA 3 – Atribuições para as bandas de absorção no IV para amido de 
araruta 

 

Atribuição Faixa de absorção 

(𝐜𝐦−𝟏) 

Bandas características do 

amido de araruta (𝐜𝐦−𝟏) 

 

Deformação Axial 

O-H 

 

3600 – 2700 

 

3258 

Deformação Axial 

C-H 

3600 -2700 2943 e 2882 

Deformação Angular 

Água presente na 

amostra 

1653-1645 1636       

Deformação Angular 

CO2 

666 e 1334   1336 

Deformação Axial 

C-O 

1275 – 1020 1243 a 1000 

Deformação Axial 

C-O-C 

950 – 810 861 
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A FIG 19 apresenta os espectros IV com transformada de Fourier 

de amido de araruta. A amostra controle e as amostras irradiadas 

apresentam as mesmas bandas características, com pequenas variações, 

porém com aumento na intensidade de bandas (transmitâncias). 

Aparentemente, haveria uma banda fraca a 2981 𝑐𝑚−1, atribuída a vibração 

de estiramento CH (DAR et al., 2018), inexistente na amostra não irradiada. 

Noor et al (2018), trabalhando com polissacarídeos nativos, também atribuiu 

um pico na faixa de 2990-3000 𝑐𝑚−1 para as vibrações de estiramento de 

ligações C-H. Teixeira et. al. (2018), verificaram que a radiação gama 

também não modificou o espectro do infravermelho em amido de milho e 

batata, mas houve diferença nas intensidades das bandas. 

 
 

a) 
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b) 

 

FIGURA 19 - a) Espectros FTRI de amido de araruta irradiado; b) Espectros 
com imagem zoom  
 

 

 
5.4 Teor de Umidade 

 
Os resultados da determinação do teor de umidade podem ser 

visualizados na TAB 4. Os valores diferem cerca de 2% do valor encontrado 

na literatura (RODRIGUES, 2014). Não houve diferença no teor de umidade 

das amostras do amido irradiadas e não irradiadas. 
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TABELA 4 – % umidade no amido de araruta de acordo com a dose de 
radiação aplicada 

Dose Umidade (%) 

0kGy 13,1 ± 0,1 

5kGy 13,0 ± 0,2 

10kGy 13,1 ± 0,1 

15kGy 13,1 ± 0,2 

 

 

5.5 Termogravimetria  

Com a análise de termogravimetria verificou-se que o amido de 

araruta após ser submetido a altas temperaturas, possui três regiões com 

perdas de massa (TAB 5).  

 

TABELA 5 - Eventos em que ocorrem perda de massa em amido de araruta 

de (0-15 kGy).  

Amostra 1º Evento 2° Evento 3º Evento 

 Perda 

de 

Massa  

Intervalo de 

Temp. (°C) 

Perda 

de 

Massa  

Intervalo de 

Temp. (°C) 

Perda 

de 

Massa  

Intervalo de 

Temp. (°C) 

0 kGy 14,8% 25,7 - 133,5 68,9% 251,2 – 379,7 5,8% 379,7 – 440,0 

5 kGy 9,2% 29,5 - 132,1 67,8% 246,0 – 381,2 6,2% 381,2 – 439,6 

10 kGy 15,3% 23,8 – 138,7 70,2% 249,3 – 380,7 5,9% 380,7 – 439,8 

15 kGy 14,2% 25,7 – 134,0 67,2% 244,6 – 379,3 6,1% 379,3 – 439,8 
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O primeiro evento é atribuído a evaporação da água, ocorrendo 

sempre entre 23°C e 140°C. O segundo e o terceiro evento foram atribuídos 

à degradação térmica do amido (seus compostos como proteínas, lipídios e 

fibras). É neste segundo evento que ocorre a maior perda da massa do 

amido (cerca de 68%) e a degradação começa por volta dos 250°C (ITO et 

al., 2018). Valencia et al. (2015) e Cunha (2016), também encontram três 

regiões de perda de massa para amido de araruta. As amostras irradiadas e 

a amostra controle, não apresentaram diferenças significativas quanto a 

perda de massa (FIG 20), com exceção da amostra irradiada com menor 

dose, que apresentou uma menor perda de massa no primeiro evento. 

Teixeira (2016), estudando alguns tipos de amido (batata, milho e polvilho) 

irradiados, não notou diferença quanto a perda de massa entre as amostras.  

 

 

FIGURA 20 – Termogramas do amido de araruta (0 – 15) kGy. 

 

 
5.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
 

Os perfis endotérmicos e as propriedades térmicas do amido de 

araruta podem ser visualizados na TAB 6. A To, Tp e Tc são parâmetros 

relacionados com a estrutura molecular da região cristalina do grânulo, que 

corresponde à distribuição das cadeias curtas de amilopectina. A entalpia 
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aumentou significativamente comparando a amostra controle e as amostras 

irradiadas. Menores valores de entalpia estão associados a níveis mais 

elevados de amilose (HERNÀNDEZ et al., 2008). Oliveira et al. (2009) 

relacionou altos valores de entalpia à cristalinidade da amilopectina e à força 

com que as duplas hélices formadas por suas cadeias estão associadas no 

grânulo, sendo assim ΔH, a energia requerida para ocorrer o rompimento da 

estrutura dos grânulos. Isso indica uma degradação da parte amorfa do 

amido após a irradiação, o que está de acordo com os resultados da 

difração de raios-X.  

 

 

TABELA 6 – Parâmetros da calorimetria exploratória diferencial (DSC) para 
amido de araruta irradiada (0-15 kGy). 

 

Amostra Parâmetros DSC  

 To  (°C) Tp (°C) Tc (°C) ΔH (J/g) 

Controle 63,9a 71,0a 81,3a 4,2a 

5 kGy 66,5b 73,8b 83,7b 21,6b 

10 kGy 66,7c 73,9c 83,9c 23,4c 

15 kGy 66,9d 74,1d 83,9d 22,3d 

Valores com sobrescritos diferentes em cada coluna são significativamente diferentes (p < 
0.05). 

 

 
Segundo dados da literatura, grânulos de amido de trigo, do tipo 

A, apresentam entalpia de transição maior que grânulos do tipo B 

(ELIASSON, KARLSON, 1983; SOULAKA, MORISSON, 1985; PENG et al., 

1999; YONEMOTO, 2006). 

 

 

5.7 Propriedades da pasta 

Os resultados obtidos após os ensaios em triplicata da análise 

viscográfica do amido de araruta irradiado com diferentes doses de radiação 

pode ser visualizado na TAB 7.  
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TABELA 7 – Propriedades da pasta de amido de araruta irradiado (0-15 

kGy) 

Valores com sobrescritos diferentes dentro de cada linha mostraram-se significativamente 
diferentes (p<0,05). 
 
 

A temperatura de pasta é a temperatura em que começa a 

gelatinização, onde os grânulos começam a inchar. Houve uma pequena 

variação para essa grandeza entre o amido nativo e as amostras irradiadas. 

Para a viscosidade máxima atingida das amostras, que ocorre quando a 

maioria dos grânulos estão inchados, percebe-se que quanto maior a dose 

de radiação, menor esse pico. Todas as amostras, apresentaram este pico 

agudo, característico de grânulos que apresentam homogeneidade 

estrutural, típico da araruta, cujos grânulos são esféricos (CUNHA, 2016). As 

amostras também apresentaram alto valor de breakdown, o que indica baixa 

estabilidade da pasta e fragilidade dos grânulos. Segundo Ferrari et al 

(2005), esse alto valor de quebra de viscosidade é uma característica de 

certos amidos. Ao diminuir a temperatura, os polímeros de amilose e 

amilopectina dissociados começam a reassociar-se aumentando a 

viscosidade, chamado setback. Nota-se que com o aumento da radiação a 

tendência a retrogradação é muito baixa. Isso indica, segundo Leonel, 

Cereda e Sarmento (2002), degradação dos polímeros, redução da 

capacidade de cristalização e rompimento das estruturas moleculares.  

 
Um parâmetro importante na análise viscográfica é a viscosidade 

final. Alguns produtos como sopas, por exemplo, devem ter a viscosidade 

final baixa, devido ao paladar.  Um produto muito consistente pode dificultar 

Parâmetro\Dose 0kGy 5kGy 10kGy 15kGy 

Temp. de pasta (°C) 67,2𝑏 ± 0,2 68,1𝑎 ± 0,2 68,3𝑎 ± 0,1 68,4𝑎 ± 0,1 

Visc. Máxima (RVU) 173,1𝑎 ± 0,3 147,0𝑏 ± 0,3 111,0𝑐 ± 10 82,0𝑑 ± 1,0 

Tempo visc. máx. (min) 6,0𝑎 ± 0,1 5,4𝑏 ± 0,1 5,5𝑏 ± 0,0 5,5𝑏 ± 0,0 

Visc. Mínima (RVU) 48,3𝑎 ± 1,3 17,0𝑏 ± 0,1 9,0𝑐 ± 0,1 5,0𝑑 ± 0,1 

Visc. Final (RVU) 58,0𝑎 ± 2,0 22,0𝑏 ± 0,1 10,0𝑐 ± 0,1 5,4𝑑 ± 0,1 

Breakdown (RVU) 125,0𝑎 ± 1,4 130,1𝑏 ± 0,3 102,0𝑐 ± 0,9 77,1𝑑 ± 1,2 

Setback (RVU) 9,2𝑎 ± 0,6 5,3𝑏 ± 0,1 0,7𝑐 ± 0,0 0,5𝑐 ± 0,1 
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a sua retirada do frasco, ou uma geleia com consistência baixa poderia 

deixar a torrada umedecida (ALISTE, 2006). Observa-se que a viscosidade 

final de todas as amostras, também diminuiu com o aumento da dose da 

radiação. 

 

 

5.8 Textura  

 A FIG 21 apresenta hidrogéis utilizados neste estudo preparados com 

amido de araruta irradiado com doses de 0, 5, 10 e 15 kGy. 

 

 

FIGURA 21 – Hidrogéis de amido de araruta preparados com amostra 
controle e irradiada com 15 kGy 

 

 

A FIG 22 mostra o resultado dos ensaios realizados em triplicata 

da dureza das amostras de hidrogéis preparados com amido de araruta 

irradiado com diferentes doses de radiação.  

Pela análise estatística (p<0,05), tem diferença entre as médias 

de forças aplicadas apenas nas amostras 0-5, 0-15 e 5-15 (kGy). O gel de 

amido irradiado a 15 kGy foi a que apresentou maior dureza, apresentando 

2,1N. Os ensaios evidenciaram que com o aumento da dose da radiação 

aplicada, a dureza do gel também aumenta. O amido nativo (0 kGy), 

apresentou uma dureza de 1,0 N. Isso se deve à cristalinização da 
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amilopectina após a retrogradação, pois a dureza do gel está intimamente 

ligada ao teor de amilose e cadeias mais longas de amilopectina (OLIVEIRA 

et al., 2009). Após a irradiação, houve um aumento relativo da região 

cristalina no amido, o que pode ter contribuído para a dureza do gel. 

 

 

FIGURA 22 – Força máxima em função da dose de radiação no amido de 
araruta 
 

5.9 Análise Instrumental da cor 

Os valores dos parâmetros de cor analisados na pasta do amido 

de araruta estão apresentados na TAB 8. Ao analisar os dados, verifica-se 

que com o aumento da dose de radiação, a amostra ficou mais clara, mais 

verde e mais azul. O índice Chroma diminuiu de modo significativo (p≤0,05), 

sendo bem perceptível na dose de 15 kGy, entretanto o ângulo Hue 

aumentou com a dose absorvida. A diferença total de cor entre a amostra 

não irradiada e as irradiadas foram:  ΔE∗0,5 = 1,8 ; ΔE∗0,10 = 2,0 ; ΔE∗0,15 =

4,5, mostrando que com o aumento da dose, hidrogel de amido sofreu uma 

pequena mudança na cor (TAB 9). Segundo Teixeira (2016), com o aumento 

da dose da radiação, a intensidade da cor de amidos de milho, mandioca e 

batata também aumenta. 
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TABELA 8 – Parâmetros de cor (L*, a*, b*, chroma e ângulo Hue) analisados 

no gel de amido de araruta irradiado com diferentes doses. 
 

 

Dose 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

Chroma 

 

Ângulo Hue 

0kGy 64,5 ± 5,2a −0,2 ± 0,1𝑎 5,0 ± 0,1𝑎 5,0 ± 0,1a 92,3 ± 1,0a 

5kGy 63,2 ± 1,8a −0,2 ± 0,3𝑎,𝑏 3,7 ± 1,6a,b 3,7 ± 1,6a,b 94,8 ± 5,6a 

10kGy 66,4 ± 2,7a −0,6 ± 0,6a,b 4,7 ± 1,5𝑎 4,8 ± 1,4a 99,4 ± 9,8a 

15kGy 66,0 ± 3,6a −1,1 ± 0,2𝑏 1,0 ± 0,4𝑏 1,8 ± 0,7b 140,4 ± 15,7b 

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

 

 

TABELA 9 - Comparação numérica da diferença entre cores da amostra do 
amido nativo e dos amidos irradiados 

 

ΔL*05 

 

 

ΔL*010 

 

 

ΔL*015 

 

 

Δa*05 

 

 

Δa*010 

 

 

Δa*015 

 

 

Δb*05 

 

 

Δb*010 

 

 

Δb*015 

 

-1,3 

 

1,9 

 

1,4 

 

0 

 

-0,4 

 

-0,9 

 

-1,28 

 

-0,28 

 

-4,18 
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6 CONCLUSÃO 

Neste estudo foi realizada a caracterização do amido de araruta 

irradiado com doses de até 15 kGy. A radiação parece ter diminuído o 

tamanho dos grânulos, pois todas amostras apresentaram diferenças (p < 

0,05) quando comparadas à amostra controle. Entretanto, os grânulos não 

apresentaram alterações no formato nem danificações ou porosidades 

devido à radiação. Pela difração de raios X, observou-se que houve um 

aumento do índice de cristalinidade, indicando que a radiação degradou 

principalmente a parte amorfa do amido (fundamentalmente formada por 

amilose). Em relação a espectroscopia FTIR, as amostras irradiadas 

apresentaram as mesmas bandas características com pequenas variações 

na intensidade de bandas, e apenas uma pequena banda na faixa de 2981 

cm-1, inexistente na amostra controle. A análise térmica mostrou um 

aumento na entalpia que é provavelmente devido à degradação da parte 

amorfa do amido após a irradiação, porém, não houve diferença significativa 

na perda de massa das amostras irradiadas em comparação com a amostra 

não irradiada. Quanto às propriedades da pasta, a viscosidade máxima 

diminuiu com o aumento da radiação, o que indicaria predominância de 

cisão da cadeia polimérica do amido. Amidos de baixa viscosidade, são de 

utilidade na indústria como agentes ligantes, por exemplo em goma de 

mascar. O alto valor de breakdown indica a baixa estabilidade do grânulo de 

amido de araruta, e o baixo valor de setback indica uma baixa tendência a 

retrogradação, importante para alimentos frios e congelados.  

 
Os hidrogéis resultantes dos amidos irradiados obtiveram no 

ensaio de textura uma dureza maior com o aumento da dose radiação. 

Quanto a cor dos géis, pela análise instrumental verificou-se que com o 

aumento da radiação, as amostras ficaram mais claras, mais verdes e mais 

azuis. A tendência dos hidrogéis ficarem mais claros sugere bom 

aproveitamento para aplicação em molhos de salada, pudins e na produção 

de filmes plásticos.  
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