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RESUMO
O amido é um polímero natural que apresenta características favoráveis a muitas
aplicações industriais, por ser de origem renovável, de baixo custo e biodegradável.
Devido ser hidrofílico, o amido, na forma nativa apresenta limitações no desenvolvimento
de novos materiais dele originados. Uma alternativa para isso são as modificações na
estrutura do amido, como a acetilação e reticulação. Desta forma, este trabalho avaliou a
reação de acetilação do amido e a influência do grau de substituição em suas propriedades,
bem como o uso de amido acetilado para preparação de hidrogéis reticulados com
dianidrido de EDTA. Nesse trabalho, foram avaliadas a capacidade de adsorção de íons
cobre e os isotermas de absorção de água do hidrogel de acetato de amido. Foram
avaliados diferentes métodos de acetilação do amido de milho. Os métodos estudados
foram a mistura de ácido acético/anidrido acético e ácido sulfúrico como catalisador
(Método 1); amido suspenso em solução aquosa com pH 8 (Método 2) e amido suspenso
em anidrido acético e hidróxido de sódio como catalisador (Método 3). O método 1 foi
escolhido para o estudo da cinética e termodinâmica da acetilação e síntese de acetatos de
amido com diferentes graus de substituição (GS), por ser o melhor método de se obter
acetatos de amido com maiores graus de substituição. Foi determinada a ordem da reação
pelo método da análise integral, definida como de pseudo primeira ordem. A partir dos
modelos termodinâmicos usados foi possível determinar a entalpia de acetilação,
temperatura crítica, capacidade calorífica e mudança de entropia. O amido e acetatos de
amido foram caracterizados por Espectroscopia na Região Do Infravermelho com
Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração
de Raio-X (DRX), Análise Termogravimétrica (TGA), Análise Termodinâmico-Mecânica
(DMA), determinada as viscosidades (relativa, específica, reduzida e inerente), o ângulo de
contato e energia de superfície. Com acetilação, houve o aparecimento da banda em
1740cm-1, correspondente a carbonila do grupo acetil, presença de poros e quebra dos
grânulos de amido, diminuição da cristalinidade e viscosidade, melhora nas propriedades
mecânicas, aumento da temperatura de transição vítrea (Tg), diminuição do caráter
hidrofílico e aumento na energia de superfície. A biodegradabilidade do amido acetilado
foi avaliada pelo respirômetro de Bartha, concluindo que a acetilação até GS 0,96 não
afetou na biodegradação. Foram realizados teste para aplicação do acetato de amido para
absorção da nicotina em filtro de cigarro e, pela análise em espectroscopia no ultravioleta
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visível (UV-VIS), foi possível verificar a presença da nicotina nos acetatos de amido após
os testes. Para a síntese dos hidrogéis, foram utilizados os acetatos de amido com GS 0,3 e
0,9 para reticulação com dianidrido de EDTA (EDTAD) nas estequiometrias 1:2 (1mol de
EDTAD para 2mols de hidroxilas livres do acetato de amido) e 1:1 (com excesso do
reagente EDTAD). Pela teoria de Florry-Rehner, foram determinados o intumescimento no
equilíbrio em água, a porcentagem de intumescimento no equilíbrio, coeficiente de
intumescimento máximo, volume reduzido, densidade, parâmetro de solubilidade,
parâmetro de interação polímero/solvente e densidades de ligações cruzadas. Os hidrogéis
apresentaram intumescimento em água próximo a 3000% e a adsorção de íons cobre Cu(II)
pelo hidrogel HAA 0,3 12 foi estuda. Concluiu-se que a adsorção inicialmente é rápida e,
após o tempo de uma hora, o hidrogel atingiu o equilíbrio em seus valores máximos de
adsorção. Nesse trabalho, foi avaliado como a acetilação do amido influencia as suas
propriedades, a cinética química da reação e possíveis aplicações em filtros de cigarro e
hidrogéis para remoção de íons cobre.
Palavras chave: amido, acetado de amido, hidrogel, cinética química, adsorção.
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ABSTRACT
Starch is a natural polymer that has favorable characteristics for many industrial
applications, as it is of renewable origin, low cost and biodegradable. Due to being
hydrophilic, starch, in its native form, presents limitations in development of new materials
originated from it. An alternative to this are modifications in structure of starch, such as
acetylation and cross-linking. Thus, this work evaluated the starch acetylation reaction and
influence of degree of substitution on its properties, as well as the use of acetylated starch
for preparation of crosslinked hydrogels with EDTA dianhydride. In this work, adsorption
capacity of copper ions and water absorption isotherms of starch acetate hydrogel were
evaluated. Different methods of acetylation of corn starch were evaluated. The methods
studied were the mixture of acetic acid/acetic anhydride and sulfuric acid as catalyst
(Method 1); starch suspended in aqueous solution at pH 8 (Method 2) and starch suspended
in acetic anhydride and sodium hydroxide as catalyst (Method 3). Method 1 was chosen to
study the kinetics and thermodynamics of acetylation and synthesis of starch acetates with
different degrees of substitution (DS), as it is the best method to obtain starch acetates with
higher degrees of substitution. Order of reaction was determined by method of integral
analysis, defined as pseudo first order. From the thermodynamic models used, it was
possible to determine the enthalpy of acetylation, critical temperature, heat capacity and
entropy change. Starch and starch acetates were characterized by Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction
(XRD), Thermogravimetric Analysis (TGA), Thermodynamic-Mechanical Analysis (
DMA), determined viscosities (relative, specific, reduced and inherent), contact angle and
surface energy. With acetylation, there was the appearance of band at 1740cm -1,
corresponding to the carbonyl of acetyl group, presence of pores and breakage of starch
granules, decreased crystallinity and viscosity, improved mechanical properties, increased
glass transition temperature (Tg), decreased hydrophilic character and increased surface
energy. Biodegradability of acetylated starch was evaluated by Bartha's respirometer,
concluding that acetylation up to DS 0.96 did not affect biodegradation. Tests were carried
out for the application of starch acetate for nicotine absorption in a cigarette filter and,
through the analysis in visible ultraviolet spectroscopy (UV-VIS), it was possible to verify
presence of nicotine in starch acetates after tests. For the synthesis of hydrogels, starch
acetates with DS 0.3 and 0.9 were used for crosslinking with EDTA dianhydride (EDTAD)
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in 1:2 stoichiometry (1mol of EDTAD for 2mols of free hydroxyls of starch acetate) and
1:1 (with excess EDTAD reagent). By the Florry-Rehner theory, equilibrium swelling in
water, percentage of equilibrium swelling, maximum swelling coefficient, reduced volume,
density, solubility parameter, polymer/solvent interaction parameter and crosslinking
densities were determined. Hydrogels showed swelling in water close to 3000% and
adsorption of copper Cu(II) ions by the hydrogel HAA 0.3 12 was studied. It was
concluded that the adsorption is initially fast and, after a time of one hour, hydrogel
reached equilibrium in its maximum adsorption values. In this work, it was evaluated how
starch acetylation influences its properties, chemical reaction kinetics and possible
applications in cigarette filters and hydrogels to remove copper ions.
Keywords: starch, starch acetate, hydrogel, chemical kinetics, adsorption.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO
Os materiais estão vinculados à espécie humana desde o início da civilização e são
usados para melhorar o estilo de vida. A concorrência entre diferentes tipos de materiais é
um processo contínuo através do qual o homem iniciou a transformação destes materiais
em ferramentas e utensílios (HABERMEIER, 1995).
Os polímeros vêm substituindo muitos dos materiais tradicionais (metais e
cerâmicos) por serem mais leves, de fácil manuseio, temperatura de processamento mais
baixa, menor custo na produção, entre outras. A principal desvantagem no uso de
polímeros é em relação ao grande volume descartado que demoram anos para degradarem
no meio ambiente. A solução para isso são os chamados polímeros biodegradáveis.
Polímeros biodegradáveis são aqueles que, quando em presença de microrganismos,
sofrem degradação. Esses microrganismos podem ser algas, bactérias e fungos de
ocorrência natural em condições favoráveis à biodegradação (CRAWFORD, 2011).
Os polímeros biodegradáveis podem ser derivados de fontes naturais renováveis,
por exemplo, celulose, milho, batata, cana-de-açúcar, ou serem sintetizados por bactérias
ou animais. A celulose e amido são os principais polímeros naturais (BRITO et al., 2011).
O amido é um polímero natural que apresenta características favoráveis a muitas
aplicações industriais, porém, por ser hidrofílico, o amido na forma nativa apresenta
limitações em alguns processamentos. A alternativa para isso são as modificações na
estrutura do amido, como a acetilação e reticulação (BERSKI et al., 2011).
A acetilação do amido é uma das modificações químicas mais conhecida pelos
pesquisadores, porém, são poucos os trabalhos de destaque na literatura que descrevem o
estudo cinético e termodinâmico da acetilação do amido. O Grau de Substituição (GS)
varia de zero (amido) até três (triacetato de amido), suas propriedades e aplicações serão
alteradas com o grau de substituição (LIN et al., 2017). As aplicações do acetato de amido
são várias, como membranas em biorreatores (PARANDOOSH; HUDSON, 1993), filmes
para impregnação de papel (LAROTONDA et al., 2004) e liberação de fármacos (PAN et
al., 2019).
Amidos com alto grau de substituição (de 2 a 3) foram de interesse em pesquisa
ente os anos de 1950 e 1980 por serem solúveis em acetona e clorofórmio e por sua
termoplasticidade. No entanto, eles não foram capazes de competir com os semelhantes
derivados da celulose em termos de custo e não foram desenvolvidos comercialmente,

mas os amidos acetilados com baixo GS (de a 0,01 a 0,2) ainda são comercialmente
interessantes (DE GRAAF et al., 1995).
De Craaf e colaboradores (1995) estudaram a cinética da acetilação do amido em
solução aquosa com NaOH como catalisador. Eles chegaram à conclusão de que a reação
de acetilação é de primeira ordem e a dependência da temperatura e da constante K podem
ser determinadas em função da concentração de amido e temperatura.
Outra modificação interessante para o amido é a reação de reticulação para
formação de hidrogéis. Os hidrogéis são definidos como redes poliméricas tridimensionais,
capazes de absorver grande quantidade de solventes sem se dissolver. Isso é resultado de
uma reticulação química ou física (KARADAG et al., 2006). Na literatura não há relatos
de hidrogel de acetato de amido reticulado com EDTAD.
Neste trabalho foi investigada a cinética e termodinâmica da reação de acetilação
do amido seguindo a metodologia registrada na patente US Patent n° 5.710.269 e
comparada a influência do GS nas propriedades dos amidos acetilados. Também foi
realizada

a

posterior

reticulação

dos

acetatos

de

amido

com

dianidrido

etilenodiaminotetracético (EDTAD) para obtenção de hidrogéis capazes de adsorver íons
Cu(II).

2

1.2 OBJETIVO GERAL
O objetivo desse trabalho foi avaliar a reação de acetilação do amido e a
influência do grau de substituição em suas propriedades, bem como o uso de amido
acetilado para preparação de hidrogéis reticulados com dianidrido de EDTA.
1.2.1 Objetivos específicos
•

Avaliar as rotas sintéticas para acetilação do amido;

•

Acetilação do amido em diferentes graus de substituição;

•

Identificar a cinética e termodinâmica da reação de acetilação do amido;

•

Caracterizar as propriedades químicas, térmicas, termodinâmico-mecânicas,
morfológicas e físicas dos diferentes acetatos de amido;

•

Correlacionar o grau de substituição do acetato de amido com sua propriedade de
biodegradação;

•

Avaliar a adsorção de nicotina pelos acetatos de amido com diferentes GS para
possível aplicação em filtro de cigarro;

•

Desenvolver hidrogéis de amido por modificação combinada de acetilação e
reticulação;

•

Caracterizar as propriedades químicas, físico-químicas e térmicas dos hidrogéis;

•

Avaliar o comportamento dos hidrogéis em isotermas de absorção de água;

•

Investigar o potencial de remoção de íons Cu(II) em soluções aquosas pelos
hidrogéis.
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 AMIDO
O amido é um polímero de origem natural e pode ser encontrado distribuído em
diversas espécies vegetais como um carboidrato de reserva, sendo abundante em grãos de
cereais (40% a 90% do peso seco), leguminosas (30% a 50% do peso seco), tubérculos
(65% a 85% do peso seco) e frutas imaturas ou verdes (40% a 70% do peso seco). O amido
possui diversas aplicações industriais, tais como espessante, estabilizador de colóides,
agente gelificante e de volume, adesivo, na retenção de água, dentre outros (DENARDIN;
SILVA, 2009).
O amido tem forma de grânulos, coloração branca, é insípido, inodoro e forma
suspensão leitosa quando em contato com a água fria. O tamanho, a forma e a estrutura dos
grânulos de amido dependem das fontes de origem botânica (Figura 2.1). Os diâmetros dos
grânulos geralmente variam de 1 a 100 µm e seus formatos podem ser regulares (esféricos,
elipsoides, angulares) ou irregulares (ISOTTON, 2013).

1Figura 2.1 - Representação esquemática do amido de milho (Autoria própria).
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Os amidos são produzidos mundialmente e possuem baixo custo, porém, levando
em consideração alguns fatores como a cristalinidade, a utilização de plastificantes e
parâmetros de produção, seus filmes se tornam geralmente quebradiços e possuem baixa
resistência mecânica, o que pode restringir sua aplicação (CARMO; MARIA; PAIVA,
2015). Na literatura, podemos encontrar trabalhos em que o amido foi utilizado como
matriz polimérica em compósitos reforçados com fibras naturais, com intuito de promover
a sinergia entre as propriedades dos mesmos, e mantendo sua biodegradabilidade.
(GIRONÈS et al., 2012)(MA; YU; KENNEDY, 2005)(YANG, Jianlei et al., 2021).
A relação entre estrutura molecular do amido e algumas propriedades físicoquímicas, sugere que diversas características estruturais, como teor de amilose, distribuição
de comprimento das cadeias de amilopectina, massa molar e grau de cristalinidade, estão
relacionadas a gelatinização e retrogradação, inchamento do grânulo, lixiviação de amilose
e/ou amilopectina e biodegradação. Portanto, o conhecimento da origem e propriedades do
amido são essenciais na caracterização (DENARDIN; SILVA, 2009).
2.1.1 Estrutura química
O amido é composto por dois tipos de polissacarídeos que são homopolímeros de
D-glicose, amilose e amilopectina. A amilose consiste em unidades de anidroglicose com
ligações glicosídicas α-1,4, originando uma cadeia linear (Figura 2.2(a)). Já as ligações nas
unidades da amilopectina são unidas por ligações glicosídicas α-1,4 nas cadeias curtas e as
ramificações unidas por ligações glicosídicas α-1,6. Isso forma uma estrutura ramificada
entre grupos hidroxila de uma cadeia de glicose e o carbono 6 da glicose de outra cadeia
(Figura 2.2(b)). Dependendo da fonte do amido (sua origem e das condições de
processamento durante sua extração), as proporções de amilose e amilopectina na sua
estrutura variam. A massa molar da amilose pode variar entre 105 e 106g/mol. A massa
molar da amilopectina varia entre 106 e 109g/mol e seu grau de polimerização em torno de
8 x 103 a 13 x 103. Dependendo da fonte, variam-se as propriedades como viscosidade,
retenção de água, resistência mecânica, entre outras (FAN; PICCHIONI, 2020).
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2Figura 2.2 - Estrutura química da (a) Amilose e (b) Amilopectina (BEMILLER, 2015) adptado.

Com as ligações tipo α e as ligações intermoleculares (principalmente as ligações
de hidrogênio nas hidroxilas) forma-se uma estrutura helicoidal (Figura 2.3) nas seções
lineares das cadeias de amido (ISOTTON, 2013). Isso torna o amido muito propenso a
ataques químicos, primordial para modificações químicas. Assim, os grupos funcionais
(hidroxilas –OH) podem ter reações de substituição e as ligações C–O–C, de caráter
nuclefílico, são suscetíveis à ruptura de cadeias (CARMO; PAIVA, 2015). A Tabela 2.1
relaciona a fonte de amido com seu percentual de amilose e morfologia dos grânulos.

3Figura 2.3 - Conformação helicoidal da amilose (ISOTTON, 2013).
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1Tabela 2.1 - Características de alguns amidos de diferentes fontes.
Teor de Amilose

Teor de

Morfologia dos

(%)

Amilopectina (%)

grânulos

Milho

28

72

Arroz

30

70

Mandioca

14-18

86-82

Batata

18-20

82-80

Trigo

24

76

Fonte de Amido

Fonte: (GUINESI et al., 2006) Adaptado.
2.1.2 Cristalinidade
A maioria dos amidos são semicristalinos, com cristalinidade entre 20 a 45%. As
regiões amorfas estão na amilose e nos pontos de ligação da amilose com a amilopectina.
As regiões cristalinas são as pequenas ramificações da amilopectina, isso se deve as forças
intermoleculares das partes lineares da cadeia e se alinham de modo a formar micelas
cristalinas. As micelas se organizam em lamelas isoladas ou na forma radial, formado uma
estrutura de anéis (FAN; PICCHIONI, 2020).
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Pode-se encontrar dois tipos de estruturas cristalinas na amilopectina: a
monoclínica ou tipo A (Figura 2.4(a)), encontrada em cereais e a hexagonal ou tipo B
(Figura 2.4(b)), que é encontrada em tubérculos. Há também um terceiro, tipo C, que se
acredita ser uma mistura dos dois primeiros (RAO; TATTIYAKUL; LIAO, 2012).

4Figura 2.4 - Estrutura cristalina da amilopectina (a) monoclínica e (b) hexagonal. Os círculos pretos
representam as moléculas de água constituintes da estrutura cristalina (RAO; TATTIYAKUL; LIAO,
2012).

Pela difração de raio-x é possivel avaliar esses três tipos de pradrões no
difratograma, os quais apresentam ângulos de difração especificos. A Figura 2.5 apresenta
difratogramas de raio-x para diferentes fontes de amido com os três tipos de estrutura
cristalina.

5Figura 2.5 - Difratogramas de raio-x para os três tipos de estruturas cristalianas do amido
(TEIXEIRA, 2007).
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Conforme apresentado, a amilopectina é responsável pela cristalinidade do amido.
Amidos com alto grau de cristalinidade apresentam altas temperaturas de gelatinização. A
gelatinização é o fenômeno que ocorre quando os grânulos são aquecidos em água e
incham, perdendo organização estrutural com a fusão dos cristais. Em contato com água
fria, os grânulos incham devido à difusão de água nas regiões amorfas, mas é um processo
que pode ser reversível com secagem. Assim, a presença de amilose reduz a temperatura de
fusão das regiões cristalinas e consequentemente a de gelatinização (BULÉON et al.,
1998).
2.1.3 Modificações
O amido apresenta vantagens, como o baixo custo, biodegradabilidade,
renovabilidade e fácil disponibilidade. Porém, o amido tem algumas limitações de
aplicação devido a seu caráter hidrofílico, retrogradação e perda de viscosidade devido a
ligação glicosídica. Para sanar esses problemas e melhorar suas aplicações, é recomendado
a modificação do amido. A modificação pode ser feita por meio químico, físico ou
enzimático. A modificação química é a mais empregada, pode ser por hidrólise ácida,
reticulação, acetilação/esterificação, modificação dupla, oxidação e enxerto de amido
(HAQ et al., 2019).
Várias são as modificações no amido estudadas atualmente, como: esterificação,
reticulaçao, oxidação (DAI; ZHANG; CHENG, 2019), hidrotérmica (WŁODARCZYKSTASIAK et al., 2019), jato de plasma e pressão atmosférica (WU et al., 2019),
desramificação e hidroxipropilação (HU et al., 2019) e ozonização (CASTANHA;
MATTA JUNIOR; AUGUSTO, 2017). Os amidos modificados são produzidos visando
obter propriedades funcionais não encontradas nos amidos nativos, para que atendam a
aplicações específicas em diversos segmentos industriais, aumentando o valor agregado
dos mesmos (ROSA ZAVAREZE et al., 2010).
Vários pesquisadores estudaram as diferentes modificações no amido e serão
citados a seguir. Collussi e colaboradores (2020) investigou a associação do tratamento
térmico e úmido com alta pressão hidrostática e avaliou seus efeitos nas características
térmicas, de colagem, poder de inchamento, solubilidade, morfologia e cristalinidade, bem
como a digestibilidade in vitro do amido de batata. Chegaram à conclusão de que a dupla
modificação apresentou eficiência na modificação do amido de batata e pode ser utilizada
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como alternativa na elaboração de alimentos de baixo índice glicêmico (COLUSSI et al.,
2020).
Clasen e colcaboradores (2018) realizaram a síntese e caracterização de amido de
mandioca modificado. O amido de mandioca foi enxertado com três diferentes ésteres pela
reação de eterificação. Eles concluíram que o amido modificado pode ser utilizado como
compatibilizante em blendas poliméricas com polímeros hidrofóbicos para a produção de
folhas e filmes para embalagens biodegradáveis e bioativas, na indústria de alimentos e no
encapsulamento de substâncias naturais ou drogas hidrofóbicas. A modificação superficial
do amido adicionou caráter hidrofóbico, ampliando o uso e potenciais aplicações
(CLASEN et al., 2018).
Dois amidos de mandioca com diferentes teores de amilose (normal e ceroso)
foram modificados por hidrólise ácida, fosfatizados e sucinados, e avaliados como material
para microencapsulação de Lactobacillus pentosus. Com essas modificações, chegou-se a
conclusão que foi observado um efeito sinérgico entre os amidos modificados, aumentando
assim o percentual de Eficiência de Encapsulamento (CRUZ-BENÍTEZ et al., 2019).
Guo e colaboradores (2019) modificaram o amido com enzima ramificadora e
transglucosidase a fim de expandir suas propriedades. Com os estudos, chegaram à
conclusão de que as duas enzimas mostraram o efeito sinérgico na modificação enzimática
dos grânulos de amido de batata. As principais mudanças apontadas foram diminuição
notável no grau de cristalinidade, viscosidade, temperatura de gelatinização e entalpia,
juntamente com o aumento significativo da solubilidade (GUO, Li et al., 2019).
A modificação física cresceu nos últimos anos, principalmente na indústria
alimentícia, uma vez que os consumidores preferem produtos alimentícios “naturais e
saudáveis”. Dentre as modificações físicas, as técnicas usando campo elétrico estão em
evidência nas pesquisas recentes. As principais técnicas baseadas em campo elétrico são
campo elétrico pulsado, campo elétrico induzido, campo elétrico moderado e aquecimento
ôhmico (ZHU, 2018).
Outra modificação física é por vapor superaquecido. Nesse tratamento, o vapor
superaquecido modifica as propriedades estruturais e físico-químicas do amido sem alterar
a estrutura granular. Após a modificação, propriedades como solubilidade, transparência e
viscosidade foram melhoradas (HU et al., 2018).
A reação de esterificação do amido, também conhecida por acetilação, é uma das
principais modificações químicas usadas. Ela consiste na substituição dos grupos hidroxila
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por grupos acetila, formando assim o acetato de amido. O principal objetivo é a introdução
de cadeias laterais ou radiais de éster nas cadeias do amido. O Grau de Substituição é o
número de grupos acetilas introduzidas na amilose por unidades de glicose, como no
acetato de celulose. Esse número pode variar de 0 a 3. A acetilação promove a redução nas
interações entre as cadeias exteriores da amilopectina e entre as cadeias de amilose,
conferindo novas características ao polímero (LAWAL; ODENIYI; ITIOLA, 2015). Na
literatura existem vários trabalhos sobre acetilação de amido de diferentes fontes, tais
como mandioca (LAROTONDA et al., 2004), arroz (BARTZ, 2012), rizoma de lótus
(SUN; ZHANG; MA, 2016), batata (HONG et al., 2016), milho e batata doce (LAWAL;
ODENIYI; ITIOLA, 2015).
2.2 ACETILAÇÃO DO AMIDO
O estudo sobre a modificação do amido via acetilação teve seus primeiros
registros em 1867 por Schutzenberger. Em seguida, vários pesquisadores desenvolveram
técnicas para acetilação do amido até que, em 1904, Cross e Traquair patentearam o
método para acetilação de amido com ácido acético glacial (CROSS; J TRAQUAIR - US
PATENT 778; 1904,). Nos mais de 150 anos de história do amido acetilado, vários
pesquisadores desenvolveram patentes, pesquisas e relatórios científicos sobre os processos
de acetilação, propriedades dos amidos acetilados e as aplicações possíveis
(GOLACHOWSKI et al., 2015).
Acetato de amido (AA) é produzido pela reação de esterificação. Nessa reação são
introduzidas cadeias laterais ou radicais de éster nas cadeias do amido. A quantidade de
radicais adicionados no amido é definida como Grau de Substituição (GS), razão entre o
número de ligações substituídas e o número de unidades de glicose. O valor máximo de GS
é igual a 3 mols de substituinte acetila por mol de unidade de D-glucopiranose
(anidroglicose) e o mínimo é zero (amido). Isso significa que todos os grupos de OH
(hidroxila), de cada unidade de repetição, foram substituídos. Assim, o acetato de amido
com GS igual a 0,07 contém 7 substituições por 100 unidades de glicose como valor médio
(YANG; MONTGOMERY, 2008).
As propriedades dos amidos acetilados variam de acordo com o grau de
substituição, tipo de síntese e origem botânica do amido. Os acetatos de amido com alto
grau de substituição, entre 2 e 3, foram estudados por vários pesquisadores devido a sua
11

solubilidade em solventes orgânicos, como acetona e clorofórmio, e por suas propriedades
plásticas. Acetatos com baixo grau de substituição, de 0,01 a 0,2, são interessantes
comercialmente por apresentarem propriedades de formação de filmes, adesividade e
estabilidade (LIN et al., 2017).
Em estudo anterior foi determinado que os radicais de um derivado de amido
parcialmente substituído são distribuídos entre três radicais hidroxílicos (C-2, C-3 e C-6)
da unidade de glicose na molécula de amido. A distribuição dos radicais é definida pela
reatividade relativa do grupo hidroxil e a natureza da reação de substituição. Nos acetatos
comerciais os radicais substituintes, como os amidos hidróxialquil, carbóximetil e amidos
catiônicos são predominantemente ligados ao carbono 2 das unidades de glicose. Os
demais radicais substituintes são ligados principalmente à posição C-6, apenas com
substituições negligenciáveis no C-3. A Figura 2.6 apresenta a estrutura destes amidos
estabilizados com baixo GS (MEIRA, 2012).

6Figura 2.6: Diferentes modificações químicas para os amidos estabilizados com baixo grau de
substituição (MEIRA, 2012).
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A solubilidade do amido é o principal motivo para a sua modificação. Amidos
naturais são insolúveis em solventes orgânicos e água fria. Para solubilização do amido
natural é necessário dispersar em água quente e, após a solubilização e resfriamento, é
possível obter géis cujas viscosidade depende do tipo e da origem botânica do amido. Já a
solubilidade do acetato de amido depende do índice de esterificação, do grau de
degradação da molécula esterificada, da fragmentação do grão de amido ou do derivado, da
natureza da substituinte acetila, do tipo de amido, do solvente e da temperatura. Nos graus
de substituição até 0,3, aproximadamente, os acetatos continuam insolúveis. Entre os GS
0,3 a 1,1, tornam-se solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos; acima desse
grau de substituição são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos (MEIRA,
2012; GHIOTTI e FALCONE, 1994). Com a acetilação, a temperatura de gelatinização
diminui e o inchamento dos grânulos aumentam. Com a substituição do grupo hidroxila
por acetil, há redução das ligações de hidrogênio, possibilitando o aumento na flexibilidade
dos filmes de acetato de amido(SCHMIDT et al., 2018) .
2.2.1 Métodos de acetilação do amido
O método escolhido para a reação de acetilação do amido será o responsável pelas
futuras propriedades do amido acetilado. O grau de substituição e as propriedades físicoquímicas do amido acetilado são determinadas pelo tipo de reagente, concentrações, meio
reacional (aquoso ou anidro), pH, temperatura, duração da reação, catalisador e outros
tratamentos que afetam o curso da reação (por exemplo, microondas ou alta pressão)
(GOLACHOWSKI et al., 2015)
Na reação em meio anidro é possível chegar aos graus de substituição mais
elevados. Nesse método o amido seco é dissolvido em solventes orgânicos, por exemplo,
piridina, ácido acético glacial e mistura de ácido acético glacial com anidrido acético
(ZHANG et al., 2012).
Um dos primeiros estudos sobre a obtenção de ésteres de amido com o sistema
reagente-catalisador-solvente em meio anidro foram reportados na literatura por
pesquisadores como Wurzburg (1960) e Rutenberg e Solarek (1984). Neles, eram obtidos
acetatos com GS entre 2 e 3. Outra técnica usada é a mistura de anidrido acético/piridina
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para produção de AA com altos graus de substituição e mínima degradação (MEIRA,
2012).
A patente (US Patent n° 5.710.269) de autoria de Bernice L. Feuer, depositada por
Hoescht Celanes e Corp., Somerville, New Jersey (FEUER, 1998), descreve acetilação
com mistura de anidrido acético/ácido acético com agente catalítico ácido metil-sulfônico.
Nela, os graus de substituição variam com a temperatura de reação (MEIRA, 2012).
Larotonda (2004) realizou essa mesma síntese substituindo o catalisador por ácido
sulfúrico concentrado. O grau de substituição obtido foi em torno de 1,7. A Figura 2.7
apresenta a reação de acetilação do amido com anidrido acético/ácido acético e ácido
sulfúrico como catalisador.

7Figura 2.7: Reação de acetilação de amido com ácido acético e anidrido acético, na presença do
catalisador ácido sulfúrico (MEIRA, 2012)

Os acetatos de amido produzidos em meio aquoso apresentam grau de
substituição inferior a 1, e são usados pela indústria alimentícia. Um dos processos para
obter AA com baixo GS é a suspensão do amido em água com anidrido acético, NaOH e
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pH 8,0. Após adição de todo anidrido, a reação é acidificada com ácido clorídrico diluído,
o produto obtido é filtrado, lavado e seco (MEIRA, 2012).
Han e colaboradores (2012) realizaram a acetilação de amido de milho em meio
aquoso com anidrido acético na presença hidróxido de sódio como catalisador.

Eles

relataram que as reações em suspensão aquosa são favorecidas, uma vez que são
facilmente preparadas, não tóxicas e renováveis, os subprodutos da reação podem ser
facilmente removidos por filtração e lavagem com água. Foram obtidos acetatos de amido
com GS de 0,071 e 0,105, concluiu-se que os AA possuíram propriedades melhores do que
o amido nativo. Com o aumento do GS, o poder de dilatação, absorção de água,
solubilidade, clareza, estabilidade de congelamento-descongelamento e tendência para
retrogradação diminui (HAN et al., 2012).
A acetilação do amido de milho assistida por ultra alta pressão foi realizada por
Choi e colaboradores (2009). A reação de substituição de OH por grupos acetila foi
realizada na faixa de pressão de 0,1–400MPa por 15min; também, foi realizada a reação
sem pressão, como controle da reação. O tratamento de ultra alta pressão aumentou a
reatividade dos grânulos de amido e facilitaram a penetração de anidrido acético no interior
do grânulo. Assim, a acetilação foi mais eficiente com o uso do ultra alta pressão (CHOI et
al., 2009).
Bartz e colaboradores (2012) realizaram a síntese do acetato de amido por dois
métodos, em meio anidro e em meio aquoso, para avaliar as propriedades de pasta do
amido de arroz antes e depois da acetilação. O amido acetilado em meio aquoso apresentou
GS de 0,01 e o em meio anidro GS de 0,67. Após a acetilação, ocorreu a redução na
temperatura de pasta, na viscosidade mínima, no pico de viscosidade, na viscosidade final
e na tendência à retrogradação, sendo o nível de redução mais intenso no acetato de amido
de maior grau de substituição (GS). Assim, em aplicações industriais que necessitam de
pastas mais resistentes à retrogradação e menos viscosas, podem ser obtidos por acetilação,
sendo a intensidade dessas alterações proporcional à quantidade de grupos acetila inserida
no amido (BARTZ et al., 2012).
2.2.1 Propriedade e aplicação do amido acetilado
O grupo acetila é muito maior em tamanho, com nuvens de elétrons mais
expansivas quando comparado a hidroxila. Consequentemente, as cadeias individuais se
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repelem devido ao impedimento estérico, pois os amidos acetilados tentam existir no
estado de energia mais baixo e mais estável. Assim, a repulsão entre as cadeias não apenas
aumenta a capacidade de inchamento do amido em água, mas também a solubilização do
amido (MASINA et al., 2017).
Uma das principais mudanças relatadas em trabalhos de acetilação de amido é a
morfológica. As mudanças morfológicas nos grânulos do amido incluíram erosão da
superfície dos grânulos, formação de valas e cavidades e uma tendência para a agregação
dos grânulos. As modificações nos grânulos do amido são diretamente proporcionais ao
GS (GOLACHOWSKI et al., 2015). Alguns autores relataram que durante o processo de
acetilação é provável que ocorra a despolimerização do amido, evidenciada pela alteração
no peso molecular do amido acetilado em comparação com amido nativo (BELLO-PÉREZ
et al., 2010; BERSKI et al., 2011).
Um dos principais motivos para modificação do amido por acetilação é diminuir a
hidrofilicidade

do amido.

Fitch-Vargas e

colaboradores (2019)

desenvolveram

biocompósitos à base de amido de milho acetilado, fibra acetilada de cana-de-açúcar e
glicerol por extrusão. Foi possível observar a diminuição da afinidade com a água devido a
presença dos grupos acetil (FITCH-VARGAS et al., 2019).
As propriedades mecânicas dos amidos acetilados apresentam variação
dependendo da fonte botânica do amido e do processo utilizado na acetilação. Colussi e
colaboradores (2017) avaliaram filmes de amido de arroz acetilado com diferentes níveis
de amilose e concluíram que a acetilação diminuiu a resistência à tração e aumentou o
alongamento dos filmes. Os filmes de amido acetilado exibiram degradação mais rápida
em comparação com os filmes de amido nativo (COLUSSI et al., 2017).
Vários trabalhos avaliaram aplicações e sínteses de acetato de amido. Como
exemplo, o acetato de amido foi sintetizado com uma mistura piridina/anidrido acético
com objetivo de obter filmes para serem usados como membranas em biorreatores
(PARANDOOSH; HUDSON, 1993). Filmes de AA foram produzidos a partir do amido de
mandioca e duas alternativas foram investigadas. Na primeira, os filmes foram preparados
por gelatinização, seguido de termoprensagem e o glicerol foi utilizado em diferentes
concentrações como plastificante. Na segunda, os filmes de acetato de amido foram
obtidos por solubilização do acetato de amido de mandioca em solventes orgânicos,
seguido de fundição em placa de vidro e secagem à temperatura ambiente. Os filmes
obtidos por gelatinização foram transparentes e resistentes à tração. Os filmes de acetato de
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amido também eram transparentes, mas quebráveis. A utilização destes filmes de acetato
de amido na impregnação de papel melhorou as propriedades mecânicas do papel
(LAROTONDA et al., 2004).
Outra aplicação que mostrou grande interesse dos pesquisadores foi a liberação
controlada. XIAO e colaboradores (2016) desenvolveu um novo sistema nanoparticulado
para nanocristais de amido acetilado. Foi investigada a capacidade de carregar e liberar o
cloridrato de doxorrubicina e potenciais sistemas de administração de fármacos para
terapia de câncer. Com base nos resultados, foi possível concluir que é um veículo
promissor para o fornecimento controlado de cloridrato de doxorrubicina para terapia de
câncer (XIAO et al., 2016). Foi investigada a liberação de albumina sérica bovina (BSA) a
partir de amido de batata e acetatos de amido. Devido à diminuição do inchaço e
degradação de filmes de acetatos de amido, a BSA foi liberada muito mais lentamente de
filmes ac do que de filmes de amido de batata, tanto na presença como na ausência de
enzimas (TUOVINEN et al., 2002).
2.3 HIDROGÉIS
Os hidrogéis são definidos como redes poliméricas tridimensionais, capazes de
absorver grande quantidade de solventes sem se dissolver. Isso é resultado de reações de
reticulação química ou física. Os hidrogéis, quando absorvem grandes proporções de água,
são chamados de “superabsorventes”. Os polímeros superabsorventes são uma importante
classe de polímeros que podem absorver grande quantidade de água e esta é dificilmente
removida, mesmo sob pressão. Tais polímeros têm uma rede estruturada hidrofílica, com
grupos funcionais como hidroxila, ácido carboxílico e aminas. Devido a suas excelentes
propriedades, como hidrofilicidade, alta capacidade de expansão, não toxicidade e
biocompatibilidade, esses materiais são usados em muitas aplicações (KARADAG et al.,
2006).
Reações de reticulação são aquelas em que é introduzido um ou mais monômeros
multifuncionais chamados agente reticulante. A reação de reticulação pode ocorrer durante
o crescimento das cadeias poliméricas ou entre duas ou mais cadeias poliméricas já
sintetizadas. Para a formação da rede polimérica, o agente reticulante deve ter
funcionalidade, número de grupos reativos maior do que dois (f >2). O número de grupos
reativos de uma macromolécula cresce com o aumento do número de ramificações,
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levando à formação de redes complexas. A ramificação da estrutura pode ser precisamente
controlada e o crescimento da rede é limitado apenas pelo volume do meio reacional
(SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014).
A formação de uma rede polimérica pode ocorrer por dois processos:
entrecruzamento ou reticulação (crosslinking) e a polimerização de grupos terminais
(endlinking). As figuras 2.8 e 2.9 apresentam exemplos de crosslinking e endlinking
respectivamente.

8Figura 2.8 - Formação de uma rede polimérica através da reticulação das cadeias.

9Figura 2.9 - Formação de uma rede polimérica através da polimerização de grupos terminais
Com o crescimento das cadeias tridimensional, a partir de certo ponto de
conversão em ausência de solvente, ocorre a gelificação do meio reacional. Esse ponto é
bem definido durante a polimerização e é chamado de ponto de gel. Nesse instante, o meio
reacional passa do estado líquido viscoso para o de um gel elástico, que se torna um sólido
insolúvel e infusível após o processo de cura (DANTAS; BOTARO, 2012)
Os hidrogéis podem ser do tipo químico, formado por ligações covalentes; ou
físicos, formados por interações hidrofóbicas, embaraço das cadeias poliméricas,
complexos carregados ou cristalitos (Figura 2.10). Nas redes poliméricas, que formam o
hidrogel, as interações entre as macromoléculas recebem o nome de ponto de junção. Os
pontos adjacentes de junção são separados por cadeias normalmente lineares, formadas por
ligações covalentes. Assim, as propriedades são determinadas pela estrutura e
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comprimento das subredes entre os pontos de junção e o tipo de interação entre as
macromoléculas (SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014).

10Figura 2.10 - Esquemas representativos das estruturas dos hidrogéis químico e físicos.

As ligações interatômicas que formam a rede polimérica tridimensional são
chamadas de ligações cruzadas. A separação dessas ligações por calor ou qualquer outro
meio implica na degradação do material. Com as ligações cruzadas, o polímero pode
apenas absorver as moléculas do solvente, promovendo o intumescimento do material, e
sua dissolução não é possível. O grau de intumescimento depende da densidade de ligações
cruzadas, isto é, do grau de fechamento do retículo. O mecanismo, a cinética de
intumescimento e a estrutura do hidrogel podem mudar pós o material sofrer o
intumescimento até o equilíbrio e secagem. Esse fenômeno é explicado baseando-se na
separação das cadeias que se encontravam emaranhadas antes do processo de
intumescimento (PEPPAS; KHARE, 1993).
Para as aplicações dos hidrogéis, deve-se avaliar a sua capacidade de absorver
água, ou seja, intumescimento. A capacidade de intumescimento está relacionada a
presença de grupos hidrofílicos como –OH, -CONH, -COOH, -SO3H e –CONH2 em sua
rede polimérica. Dependendo da natureza dos grupos que formam a rede polimérica, os
hidrogéis podem ser classificados como iônicos ou neutros. Pela estrutura física da rede,
hidrogéis podem ser classificados como amorfos semicristalinos ou reticulados por
ligações de hidrogênio, por estruturas supramoleculares ou agregados hidrocoloidais
(DANTAS; BOTARO, 2012).
É vasto o campo de aplicações dos hidrogéis, como: bioengenharia, indústria
alimentícia, biomedicina, processos de separação, purificação de água, cromatografias,
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condicionadores de solos na agricultura, sistemas de liberação controlada de fármacos,
fraldas descartáveis, fitas de retenção de água, almofadas absorventes, absorventes
femininos, combate a incêndios, extração de metais preciosos, extração de solventes,
liberação de agroquímicos etc.(ROSA; BOTARO, 2018)
O Grupo de Pesquisa em Materiais Lignocelulósicos – GPML apresentou o
acetato de celulose com GS 2,5 como boa alternativa para modificação com diferentes
agentes de intercruzamento para obtnção de hidrogéis com diversas aplicações (DANTAS;
BOTARO, 2012; SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014; ROSA; BOTARO, 2018).
Acetato de celulose foi reticulado com dianidrido 3,3’,4,4’ benzofenona
tetracarboxílico (BTDA). A influência da concentração de dianidrido no meio reacional,
bem como a influência do aumento no grau de reticulação no comportamento térmico do
material foi avaliada, obtendo-se isotermas de absorção de água em diferentes temperaturas
para os hidrogéis com diferentes graus de reticulação (BOTARO; SANTOS; OLIVEIRA,
2009).
Dantas (2012) avaliou a absorção e liberação controlada de herbicida Paraquat®,
utilizando hidrogéis derivados de Propionato Acetato de Celulose (CAP) e Acetato de
Celulose (AC) entrecruzados com os agentes reticuladores PMDA (Dianidrido
Piromelítico) e BTDA (Dianidrido 3, 3’, 4, 4’ Benzofenona Tetracarboxílico). Oliveira
(2013) descreveu, em seu trabalho, a síntese de hidrogéis de acetato de celulose (AC)
reticulado com PMDA (Dianidrido Piromelítico) (DANTAS; BOTARO, 2012).
Senna (2015) desenvolveu hidrogel de acetato de celulose (GS) de 2,5, dissolvido
em dimetilformamida, reticulado com dianidrido etilenodiaminotetracético (EDTAD),
catalisada por trietilamina. Foi avaliada aplicação de absorção e liberação controla de
fertilizantes no solo. Os resultados indicaram que o hidrogel pode ser utilizado na
agricultura e horticultura, em particular nas regiões propensas à seca, onde a
disponibilidade de água é limitada (SENNA et al., 2015).
3.2.1 Hidrogéis derivados de amido
O amido tem atraído a atenção de diversos pesquisadores para a produção de
hidrogéis devido ao seu baixo custo, por ser renovável e por sua biocompatibilidade
(KOEV et al., 2020). As ligações tipo α e as ligações intermoleculares (principalmente as
ligações de hidrogênio nas hidroxilas) do amido o tornam propenso ataques químicos,
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facilitando assim sua modificação. Os grupos funcionais (hidroxilas –OH) podem ter
reações de substituição e as ligações C–O–C, de caráter nucleofílico, são suscetíveis à
ruptura de cadeias (OATES, 1997).
Os amidos modificados são produzidos visando obter propriedades funcionais não
encontradas nos amidos nativos para que atendam a aplicações específicas em diversos
segmentos industriais, aumentando o valor agregado dos mesmos. Dentre essas
modificações, uma que se destaca é a reticulação com ligações intercruzadas para obtenção
de hidrogéis de amido. A reticulção é realizada utilizando agente de reticulação, tal como o
trimetafosfato de sódio, tripolifosfato de sódio, epicloridrina e cloreto de fosforilo
(RATNAYAKE; JACKSON, 2007; WANG et al., 2009).
A seguir serão apresentadas as pesquisas mais recentes que envolvem a
modificação do amido por reticulação para obtenção de hidrogel. Serão listados os
processos ultilizados na reticulação do amido, as propriedades observadas e possíveis
aplicações desses hidrogéis.
O encapsulamento de hidrogel de amido e dopagem de nanomagnetita em
estruturas metal-orgânicas para remoção eficiente do antibiótico de fluvastatina da água foi
desenvolvido por Mohamed e Mahmoud (2020). O hidrogel foi sintetizado via processo de
irradiação de microondas. A porcentagem de inchamento do hidrogel obtido foi de 1000%
no pH 10 a 25°C no período de 180min. Os pesquisadores estudaram a absorção da
fluvastatina e chegaram à conclusão de que a adsorção foi melhor ajustada com modelos de
isoterma de Langmuir e pseudo-segunda ordem (MOHAMED; MAHMOUD, 2020).
Lima-Tenório e colaboradores desenvolveram nanocompósitos de hidrogel a base
de amido que respondem a mudança de pH e a campo magnético remoto para uso como
materiais inteligentes. Para gelatinização, o amido foi modificado em vinil para introdução
de ligações cruzadas covalentes em sua cadeia e subsequentemente reticulada com
dimetilacrilamida (DMAAm) e ácido acrílico (AAc) na presença de CoFe2O4 sob
ultrassom. Os hidrogéis sofreram alterações no comportamento do intumescimento em
resposta ao pH e a um campo magnético remoto. A dependência do grau de
intumescimento no pH foi investigada por adição de hidrogel seco de massa conhecida em
soluções tampão de pH 2, 7 e 10 a 37°C e a dependência do campo magnético foi estudada
aplicando-se um campo magnético constante de intensidade 48MGOe. Os pesquisadores
chegaram à conclusão de que o efeito do campo magnético no potencial de intumescimento
foi mais proeminente no pH 2 para hidrogéis sem AAc e a taxa de intumescimento ficou
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mais lenta com a adição de CoFe2O4. Pesquisas de citotoxicidade mostraram que os
hidrogéis têm um grande potencial farmacológico para aplicação em sistemas biológicos
(LIMA-TENÓRIO et al., 2015).
Foi investigada a aplicação de hidrogel a base de amido para remoção de amônia
em soluções aquosas. A contaminação por amônia é um grave problema ambiental, pois
gera consequências como aumento da velocidade da eutrofização, diminuição de oxigênio
dissolvido e toxicidade em peixes e vidas aquáticas. Os pesquisadores usaram uma mistura
de álcool polivinílico (PVA) e amido para síntese do hidrogel. Os autores descreveram que
a mistura de PVA e amido é adequada porque ambos são constituintes polares e possuem
muitos grupos hidroxila em sua estrutura química. Os reagentes usados na preparação do
hidrogel foram PVA (Mw 60.000 a 72.000, totalmente hidrolisado), anidrido maleico,
ácido fumárico, Al(NO3)3.9H2O, NaOH e o amido (Mw 180000). O amido foi reticulado
com anidrido maleico com nanopartículas de fumarato-alumoxano (Fum-A) e PVA. Em
seus resultados, os autores descreveram que o grau de adsorção de água dos hidrogéis com
nanopartículas diminuiu com o aumento da quantidade de nanopartículas. A máxima
eficiência de remoção dos íons de amônia pelo nanocompósito de hidrogel foi de 97,99%
(SHAHROOIE et al., 2015).
Os hidrogéis à base de amido foram investigados como portadores de
carbendazim para liberação controlada e absorção de água. Três hidrogéis carregados com
carbendazim (CLHs) com diferentes capacidades de absorção de água foram preparados
por polimerização em solução. O amido de mandioca foi sintetizado com ácido acrílico,
peroxissulfato de potássio, acrilamida e N,N-metilenobisacrilamida. O carbendazim, um
fungicida amplamente utilizado, é usado para controlar e prevenir ampla variedade de
doenças fúngicas das culturas. A partir dos resultados encontrados, os pesquisadores
chegaram à conclusão que o hidrogél foi um bom agente de liberação controlada para
carbendazim e absorvente de água para o solo (BAI et al., 2015).
2.4 BIODEGRADAÇÃO POLIMÉRICA
A maioria dos polímeros sintéticos convencionais é descartada no meio ambiente
e acarreta sérios problemas ambientais, uma vez que são inertes ao ataque imediato de
microrganismos. Resíduos como sacos de lixo, filmes agrícolas, embalagens e recipientes
alimentares são bastante resistentes ao ataque microbiano (BRITO et al., 2011).
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Muito se discute sobre os impactos ambientais causados por polímeros sintéticos
oriundos do petróleo, e sobre o seu tempo de degradação no meio ambiente, que pode
ocorrer, dependendo do material, por longos períodos (podendo ultrapassar séculos), sendo
estes responsáveis por grande parte dos resíduos do planeta. Uma proposta que tem
tornando a matriz energética mais renovável, e vem cada vez mais chamando a atenção da
organização industrial, é a utilização de polímeros biodegradáveis, que podem ser
produzidos a partir de matérias-primas renováveis, podendo ser compostáveis
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018).
A partir dessa perspectiva, o uso e pesquisa por polímeros biodegradáveis tem se
destacado cada vez mais. Os polímeros biodegradáveis quimicamente sintetizados podem
ser produzidos a partir de monômeros oriundos de produtos de biomassa renováveis, como
os poli(ácido lático) (PLA), ou de monômeros de origens fósseis não renováveis como os
poli(butileno adipato co-tereftalato) (PBAT) e as poli(ε-caprolactona) (PCL). Os principais
polímeros biodegradáveis são poliésteres baseados nos ácidos hidroxi-carbônicos. Entre
eles, pode-se mencionar: PHB – poli(hidroxibutirato); PHBV – poli(hidroxibutirato-cohidroxivalerato); PLA – poli(ácido lático); PCL – poli(e-caprolactona). Esses polímeros
apresentam alto custo e, por vezes, apresentam desempenho inferior aos polímeros
tradicionais. Dentre os polímeros biodegradáveis, obtidos de fontes naturais, destaca-se o
amido, encontrado em forma de grânulos como reserva de carboidratos em espécies
vegetais de tubérculos, cereais e leguminosas (DENARDIN; SILVA, 2009).
São três os elementos principais do processo de biodegradação de polímeros:
organismos, que são os microrganismos presentes que conseguem dar início ao processo de
despolimerização; ambiente, como temperatura, sais e umidade; e substrato, a estrutura do
polímero que inclui os tipos de ligação química, nível de ramificação, nível de
polimerização, distribuição de massa molar, cristalinidade e outros aspectos morfológicos
dos polímeros (ROSA et al., 2002).
A biodegradação de polímeros biodegradáveis ocorre através da ação de
microrganismos tais como bactérias, fungos e algas de ocorrência natural. Esses polímeros
podem ser obtidos de forma natural durante os ciclos de crescimento de organismos vivos,
ou podem ser sintetizados. Geralmente, são provenientes de fontes variadas, dentre os
quais podem ser citados os derivados de fontes microbianas, derivados da biomassa e os
quimicamente sintetizados (LUCAS et al., 2008).
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Existem várias técnicas para análise da biodegradação de materiais poliméricos,
dentre elas estão: solo simulado, biodegradação por fungos, respirometria, atividade
desidrogenase, degradação enzimática, entre outras. No estudo de biodegradação por solo
simulado a amostra é enterrada em solo durante um intervalo de tempo, desenterrada,
lavada e seca em estufa. Podem ser avaliadas diversas propriedades do material em função
do tempo de ensaio, como propriedades mecânicas, perda de massa, massa molar e índice
de fluidez. A norma ASTM G160-03 define as condições de teste (BRAMBILLA, 2013).
Na biodegradação utilizando fungos, a amostra é inoculada com o fungo e
avaliada a colonização e secreção de enzimas extracelulares. A biodegradação é avaliada
pela perda de massa do material. A avaliação da biodegradação pela atividade das enzimas
desidrogenase é realizada baseado nas enzimas que são oxirredutases e atuam como
indicadores de atividade microbiana. Na degradação enzimática a degradação do polímero
ocorre por enzimas extracelulures (COSTA et al., 2015).
A respirometria, também conhecida como método de Bartha, é uma técnica
utilizada para acompanhar a atividade dos microrganismos pela produção de dióxido de
carbono (CO2) por unidade de volume e tempo. O ensaio respirométrico tem como
principal objetivo estimar o tempo para a estabilização de um resíduo inserido no solo,
além de obter as taxas de aplicação mais convenientes e detectar uma possível toxicidade
aos microrganismos do solo devido à presença de determinados elementos no resíduo
(TEIXEIRA, 2010).
O respirômetro é um sistema fechado com duas câmaras interligadas. Em uma
câmara são adicionados o solo e o material a ser degradado. Nesta câmara ocorre a
biodegradação dos compostos orgânicos pelos microrganismos presentes no solo com
consequente produção de gás carbônico, transferido a outra câmara, que se dissolve na
solução de hidróxido de potássio. A quantificação do gás carbônico produzido é realizada
regularmente pela retirada e titulação da solução de hidróxido de potássio com ácido
clorídrico (MELLO et al.,2007).
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CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 ACETILAÇÃO DO AMIDO
3.1.1 Método 1
A acetilação do amido foi realizada segundo procedimento usado por Meira
(2012), com base na patente (US Patent n° 5.710.269) de autoria de Bernice L. Feuer,
depositada por Hoescht Celanes e Corp., Somerville, New Jersey (FEUER, 1998). Esse foi
nomeado Método 1. O amido de milho utilizado foi fornecido pela empresa Cargil. Em um
béquer de 1L foram adicionado 75g de amido seco, 135mL de ácido acético glacial P.A. e
138mL de anidrido acético P.A. A mistura foi aquecida a 40°C sob agitação magnética.
Após atingir a temperatura desejada, retirou-se a mistura do aquecimento e,
cuidadosamente, adicionou-se uma mistura catalisadora (1mL de ácido sulfúrico
concentrado e 12,5mL de ácido acético glacial). Em seguida, a solução sob agitação foi
resfriada até atingir a temperatura ambiente (25º C) e pelo tempo de reação de 2 horas. Em
seguida adicionou-se aproximadamente 250mL de água destilada refrigerada (15°C) para
precipitação do acetato de amido. O precipitado foi lavado com excesso de água destilada e
filtrado em funil de Büchner para posterior secagem em estufa a 60°C por 24 horas e
depois triturado.
3.1.2 Método 2
O Método 2 foi o proposto por Phillips et al. (1999). Em um béquer de 100mL,
foram adicionados 100g de amido disperso em 225mL de água destilada, com agitação
magnética durante 60min a 23°C. O pH da suspensão foi ajustado para 8,0, com solução
aquosa de NaOH 1,0mol/L e auxílio de pHmetro digital. Depois foram adicionados 20mL
de anidrido acético, lentamente, à suspensão, mantendo-se o pH entre 8,0 e 8,4, com
auxílio da solução alcalina. Após completa adição do anidrido acético, a reação prosseguiu
por 10 minutos e foi então interrompida pelo ajuste de pH para 4,5 (solução de HCl
0,5mol/L). A suspensão final foi submetida a lavagens sucessivas com água e a uma
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lavagem final com álcool etílico 95%. Por fim, foi filtrada e seca em estufa a 60°C por 24
horas (PHILLIPS et al., 1999).
3.1.3 Método 3
O último método adotado foi o proposto por Mark e Mehltretter (1972). 23g de
amido de milho foram dispersos em 74mL de anidrido acético. Foram adicionados 2,9mL
de Na0H 0,5M como catalisador. A reação foi conduzida a 120ºC sob agitação em banho
de glicerol. Decorrido o período de 10min, foram adicionados 100mL de álcool etílico
absoluto. A mistura foi filtrada e seca a 40ºC por 24 horas.
3.1.4 Determinação do Grau de Substituição (GS)
Para a determinação do GS, hidratou-se 1,0g de acetato de amido em 50mL de
uma solução alcoólica (álcool etílico absoluto P.A. 75% v/v) e aqueceu-se a 50°C por 30
minutos. Em seguida, a solução foi resfriada e 30mL de hidróxido de sódio (0,5N) foram
adicionados e a solução agitada por 72 horas à temperatura ambiente. Em seguida, o
indicador fenolftaleína foi adicionado e o álcali em excesso titulado com 0,5mol por litro
de ácido clorídrico (LAROTONDA,2004). A amostra referência (amido sem modificação)
foi analisada pelo mesmo método. A porcentagem de acetilação foi calculada usando a
Equação 3.1:

Onde: Vo = volume de HCl (0,5N) usado para titular a amostra referência; Vn =
volume de HCl (0,5N) usado para titular a amostra de acetato; N = Normalidade usada de
HCl; 43 = massa molar do grupo acetil (g/mol); M = massa da amostra pesada (g); O grau
de substituição (GS) foi calculado utilizando a porcentagem de acetilação usando a
Equação 3.2:
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3.1.5 Estudo cinético e termodinâmico
O estudo cinético e termodinâmico de uma reação é realizado a partir de dados
experimentais coletados durante a reação. A reação ocorreu seguindo a metodologia já
descrita como Método 1, porém, sem aquecimento. Foi escolhido realizar a reação sem
aquecimento para garantir que a velocidade de reação fosse mais lenta para obtenção de
diferentes GS variando o tempo de reação. No béquer de 1 L foram colocados 75g de
amido seco, 135mL de ácido acético glacial P.A. e 138mL de anidrido acético P.A. A
mistura foi agitada por 30min sem aquecimento. Após o tempo de 30min, cuidadosamente,
adicionou-se uma mistura catalisadora (1,05mL de ácido sulfúrico concentrado e 12,45mL
de ácido acético glacial). Nos tempos de 10 em 10 min até 180min, amostras foram
coletadas, precipitadas, lavadas e secas na estufa. Após isso, foi realizada análise de FTIR
e a determinação do grau de substituição pelo método citado no item 3.1.4. Os cálculos
cinéticos e termodinâmicos serão apresentados junto com os resultados do estudo cinético
e termodinâmico.
3.1.6 Determinação das Viscosidades
Soluções de amido e acetatos de amido com GS 0,41, 1,17, 2,07 e 2,62 foram
solubilizados em DMSO a 50°C na concentração de 10g/mL. Para determinar o tempo de
escoamento do solvente (DMSO PA) e das soluções de amido e acetatos de amido, 10 mL
foram transferidos para um viscosímetro Cannon Fenske nº 50, mantido em banho
termostatizado a 50°C. As viscosidades foram determinadas pelas equações apresentadas
na Tabela 1, sendo t o tempo de escoamento da solução de amido e acetatos de amido; t0 o
tempo de escoamento do solvente DMSO; e C a concentração das soluções (ROCHA;
DEMIATE; FRANCO, 2008).
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2Tabela 3.1 - Definições de tipos de viscosidades e equações.
Tipo de Viscosidade

Equação

Unidade

Viscosidade relativa

(3.3)

adimensional

Viscosidade específica

(3.4)

adimensional

Viscosidade reduzida

(3.5)

dL/g

Viscosidade inerente

(3.6)

dL/g

3.1.7 Ensaio de biodegradação com respirômetro de Bartha
O teste de biodegradação foi realizado para avaliar a biodegradabilidade dos
acetatos de amido com diferentes GS. O respirômetro de Bartha é um sistema fechado,
constituído de duas camadas interligadas como apresentado na figura 3.1. O ensaio foi
realizado seguindo o método da norma NBR 14283-1999. Foram analisadas as amostras de
amido e acetatos de amido com GS 0,59, 0,96 e 2,63.
O respirômetro de Bartha é um sistema fechado, constituído de duas câmaras
interligadas, onde ocorrem, na primeira, a biodegradação dos compostos orgânicos por
microrganismos nativos ou introduzidos no solo e a produção do gás carbônico, que é
transferido para a segunda câmara, onde se dissolve numa solução de hidróxido de
potássio. A quantificação do gás carbônico é feita regularmente pela retirada e titulação da
solução de hidróxido de potássio, mostrando assim a biodegradação do material
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Legenda:

A - Tampa da cânula
B - Cânula (∅i entre 1 mm e 2 mm), com canhão Luer
C - Rolha de borracha
D - Braço lateral (∅~40 mm; H~100 mm)
E - Solução de KOH
F - Solo
G - Frasco de Erlenmeyer (250 mL)
H - Válvula
I - Suporte (lã de vidro ou algodão)
J - Filtro de ascarita (∅ ~15 mm; H~ 40 mm)

11Figura 3.1 – Vista em corte do respirômetro Respirômetro de Bartha (norma NBR 14283-1999)
3.1.7.(a) Caracterização do Solo
O solo utilizado na biodegradação foi retirado na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) – Campus Sorocaba. A área onde o solo foi retirado, foi percorrida em
29

ziguezague, retirando-se com um trado amostras de cinco pontos diferentes em uma
profundidade de 15cm, e armazenadas em um recipiente limpo. O solo foi misturado e
peneirado em malha 2,0mm. O solo foi caracterizado para determinação da densidade
aparente, umidade residual e capacidade de campo (CC). A capacidade de campo é um
parâmetro muito importante para análise de biodegradação em solo. A capacidade de
campo é o limite superior de retenção hídrica no solo, sendo a quantidade máxima de água
que o mesmo pode reter sem causar danos ao sistema {Formatting Citation}.
Em um anel volumétrico de 50mL, previamente aferido (V2), foi fixado papel
filtro por colagem com adesivo epóxi fluido. Após a colagem, o conjunto foi inserido em
água até umedecer e saturar o papel filtro. O conjunto foi retirado e aguardada a drenagem
do excesso de água e pesado (m3). O anel volumétrico com o fundo de papel foi seco a
105°C até peso constante (m4). Após seco, o anel foi preenchido com o solo compactando
com aproximadamente 10 batidas, repetindo o procedimento até completar o anel,
retirando-se o excesso de solo com o auxílio da espátula e pesado (m5). O solo foi seco em
estufa a 105°C por 24 h. Após esse tempo, foi esfriado em dessecador e pesado (m6). O
anel volumétrico com solo seco foi imergido em água destilada até cerca da metade da
altura do anel. Após a saturação da amostra (umidade visível), foi colocada em dessecador
até drenagem completa e pesado (m7). A densidade aparente foi calculada por:

(3.3)
Onde, A é a densidade aparente (g/cm3), m é a massa (g) e V2 o volume do anel
(cm3). A umidade residual (UR) e a capacidade de campo (CC) foram calculadas pelas
equações 3.8 e 3.9, respectivamente:

(3.4)
(3.5)
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3.1.7.b Preparação dos respirômetros e quantificação do gás carbônico produzido na
biodegradação
Em cada respirômetro foram adicionados 50g de solo, 5g de amostra em pó e
misturados até homogeneização e adicionado no respirômetro indicado no ponto F (Figura
3.1). A umidade do solo foi ajustada a 70% da capacidade de campo. O respirômetro foi
fechado com o filtro de ascarita, mantendo a válvula de ventilação fechada. Foi adicionado
10mL de solução KOH 0,2mol/L no braço lateral do respirômetro e fechado. Cada amostra
foi realizada em triplicata juntamente com o conjunto controle sem amostra, somente com
solo. Os respirômetros foram mantidos em estufa com temperatura constante de 28°C.
A quantificação do CO2 produzido na biodegradação foi realizada no intervalo de
sete em sete dias, totalizando o tempo de biodegradação de 84 dias. A norma sugere que o
tempo de incubação seja, no mínimo, 15 dias. O tempo de 84 dias foi escolhido, pois foi o
necessário para fazer o teste em todas as amostras. A medição da produção de CO2 foi
realizada pela titulação, com solução de ácido clorídrico (HCl) (Figura 3.2), da solução de
hidróxido de potássio (KOH) onde o CO2 estava dissolvido.

12Figura 3.2 – Fluxograma dos procedimentos para quantificação de CO2
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Para cada titulação dos respirômetros-ensaio e controle, foi usado um erlenmeyer
de 100mL, onde foram adicionadas duas gotas do indicador ácido/base fenolftaleína e 1mL
de solução de cloreto de bário (BaCl2) 1mol/L. A rolha de borracha do filtro de ascarita foi
retirada, aberta vávula H (Figura 3.1) e removida a tampa da cânula do braço lateral. A
solução de KOH do braço do respirômetro foi retida e adicionada ao erlenmeyer com
fenolftaleína e cloreto de bário. O braço lateral foi lavado com 30mL de água destilada
isenta de CO2 em três lavagens de 10mL e transferido para o erlenmeyer que foi titulado
com HCl 0,1mol/L. A quantidade de HCl necessária para a viragem da coloração roseada
para incolor era anotada e uma nova solução de KOH era imediatamente reposta no
respirômetro de Bartha. Para os cálculos, foi realizada a análise em branco com um
elernmeyer contendo 10mL de solução de KOH (0,1 mol/L), 2 gotas de fenolftaleína, 1mL
de solução de cloreto de bário (1mol/L) e 30mL de água destilada isenta de CO2.
A produção do gás carbônico no respirômetro foi calculada pela seguinte equação:
(3.6)
Onde A é o volume de solução de HCl 0,1mol/L gasto para titular a solução do
KOH do branco, em mL; B é o volume de solução de HCl 0,1mol/L gasto para titular a
solução de KOH do respirômetro com o solo, em mL; 50 é o fator para transformar
equivalente em µmol de CO2; 0,044 = fator para transformar µmol de CO2 em mg de CO2 e
fHCl é o fator de solução de HCl 0,1mol/L. A produção de CO2, produzida pela
biodegradação do polímero, foi calculada subtraindo o valor encontrado no respirômetrocontrole pelo respirômetro-ensaio.
3.1.8 Teste do acetato de amido para absorção de nicotina
Foi realizado teste para avaliação do acetato de amido quanto ao seu potencial
para absorção de nicotina em cigarro convencional. A metodologia aplicada foi
desenvolvida para este trabalho.. O cigarro usado foi da marca Eight com 8,7cm de
comprimento (Figura 3.3(a)). Foi retirado o filtro de acetato de celulose (Figura 3.3(b)),
adicionado aproximadamente 0,5g acetato de amido em pó até 2,7 cm de profundidade e
completado o espaço restante de 0,5cm com uma tampa de filtro de acetato de celulose
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(Figura 3.3(c)). Foi realizada simulação do fumo do cigarro com pipetador mecânico PiPump com roldana móvel para aspiração e válvula de pressão para dispensa total ou parcial
do volume. Em cada tragada, a válvula de pressão era puxada, o cigarro retirado da entrada
do pipetador para fechamento da válvula e inserido novamente, como representado na
figura 3.4.

13Figura 3.3 – Cigarro usado para teste de absorção de nicotina

14Figura 3.4 – Simulação do fumo do cigarro com pipetador mecânico Pi-Pump
O pó do acetato de amido, antes e após a absorção da nicotina na simulação do
fumo, foi analisado no FTIR-ATR e UV-Vis. Para análise em UV-Vis, a amostra foi
colocada em sistema de agitação com água destilada por 24h, filtrada e analisado o líquido
no UV-Vis Genesys 10uv Scanning com faixa de 190 a 300cm-1.
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3.2 SÍNTESE DO HIDROGEL HAA
3.2.1 Síntese do dianidrido de EDTA (EDTAD)
Para síntese do hidrogel é necessário agente reticulante, neste trabalho foi usado o
dianidrido de EDTA (EDTAD). A reação ocorre pela desidratação do EDTA ácido devido
a reação entre os ácidos carboxílicos. Uma das hidroxilas liga-se ao hidrogênio da outra,
formando a molécula de água que será eliminada. Como o carbono da carboxila de uma
molécula perdeu uma ligação (a que era feita com o grupo OH) e o oxigênio (da hidroxila)
da outra carboxila perdeu outra (a que era feita com o hidrogênio), eles estabelecem entre
si uma ligação, o que resulta em um anidrido orgânico. A reação será apresentada na
discussão dos resultados da síntese do EDTAD.
Em um balão de fundo chato foi adicionado 180g de EDTA ácido
(Etilenodiaminotetraacético) seco em 310ml de piridina anidra e 240ml de anidrido
acético. A mistura foi agitada a 65°C durante 24 horas. O sólido formado foi filtrado a
vácuo e depois lavado com anidrido acético e éter etílico. O dianidrido foi seco a alto
vácuo e guardado em dessecador (KARNITZ et. al., 2009; SENNA,2015).
3.2.2 Síntese dos hidrogéis de acetato de amido com EDTAD (HAA)
A seguir, é apresentado fluxograma da síntese dos hidrogéis de acetato de amido
com EDTAD desenvolvida para este trabalho.
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15Figura 3.5 – Fluxograma da síntese do hidrogel
A reação de síntese do hidrogel de acetato de amido com GS 0,3 e 0,9 reticulado
com EDTAD seguiu a estequiometria de 1mol de EDTAD para reagir com 1mol de grupos
OH livre e 1mol de EDTAD para reagir com 2 mol de grupos OH livre do acetato de
amido. O acetato de amido e EDTAD foram dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO) na
proporção de 20%m/v, com agitação a 70°C. Após a solubilização o EDTAD foi
adicionado no acetato de amido, também solubilizado e mantido em agitação constante
com auxílio de agitador mecânico a 70°C por 10min para completa homogeneização. Em
seguida, foi adicionado 5mL do catalisador trietilamina. A solução ficou mais viscosa e, ao
atingir o ponto de gel, o hidrogel foi transferido para placa de petri e colocado em sistema
fechado sem iluminação por uma semana para a cura. Após esse período, o hidrogel foi
seco na estufa a 40°C por sete dias até ficar totalmente seco. O hidrogel já seco foi
triturado e neutralizado com solução de NaOH 0,1mol/L até pH 7, filtrado e seco em estufa
a 40°C por mais sete dias.
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3.2.3 Determinação da densidade
A determinação da densidade dos hidrogéis foi realizada por picnometria. A
metodologia adotada foi a seguinte:
Um picnômetro de 50mL, acoplado com termômetro, foi preenchido com água
destilada e tampou-se o picnômetro. Anotou-se a temperatura da água no picnômetro e,
com o auxílio da tabela 3.2, determinou-se a densidade da água nessa temperatura (25°C).
Enxugou-se com um pedaço de papel poroso o líquido presente na parte externa do
picnômetro e, em seguida, pesou-se o picnômetro com água.
3Tabela 3.2 - Densidade absoluta da água
T (°C)

ρ (g/cm3)

T (°C)

ρ (g/cm3)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,9997
0,999605
0,999498
0,999377
0,999244
0,999099
0,998943
0,998774
0,998595
0,998405

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

0,998203
0,997992
0,99777
0,997538
0,997296
0,997044
0,996783
0,996512
0,996232
0,995944

Com os dados obtidos, determinou-se a capacidade do picnômetro (Tabela 3.3).
4Tabela 3.3 - Dados referentes à calibração do picnômetro.
Grandeza

Representação

Massa do picnômetro vazio
Massa do picnômetro com água
Massa da água
Temperatura da água
Densidade da água
Volume do picnômetro

mpv
mpa
mágua = (mpa) – (mpv)
Tágua
dágua
Vp = mágua / dágua

Separadamente, pesou-se o hidrogel seco no picnômetro e completou-se com água
destilada e sendo, depois, tampado para que o excesso de água escorresse pelo capilar e,
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com papel, enxugou-se o picnômetro. Pesou-se o picnômetro contendo água destilada e
amostra e, com os dados obtidos, determinou-se a da densidade do gel (Tabela 3.4).
5Tabela 3.4 – Determinação da densidade da amostra sólida.
Grandeza
Massa do picnômetro vazio
Massa do picnômetro com
amostra
Massa da amostra
Massa total
Massa da água adicionada
Volume da água
Volume da amostra
Densidade da amostra

Representação
mpv
mp+a
mamostra = (mp+a) – (mpv)
mtotal = m (picnômetro + amostra + água(ad))
mágua(ad) = (mtotal)- (mp+a)
Vágua = mágua(ad) / dágua
Vamostra = (Vp) – (Vágua)
damostra = mamostra / Vamostra

3.2.4 Determinação do parâmetro de solubilidade
Foram adicionados aproximadamente 0,01g dos hidrogéis em tubos falcon e
10mL de vários solventes, com parâmetros de solubilidade (δ) conhecidos, separadamente
(Tabela 3.5). Após atingir o equilíbrio, as amostras foram retiradas e, por pesagem, mediuse o inchamento. O parâmetro de solubilidade do polímero é considerado como sendo o
valor

do

parâmetro

de

solubilidade

correspondente

ao

máximo

inchamento

(CANEVAROLO Jr., 2007).
6Tabela 3.5 – Parâmetros de solubilidade (δ) (CANEVAROLO Jr., 2006).
Solvente
Cicloexano
Acetato de Etila
DMSO
Acetona
DMF
Etanol
Água
Metanol

δ (cal/cm3)1/2
8,18
9,1
13
9,74
12,14
12,93
23,5
14,28

Os hidrogéis permaneceram na ausência total de luz por 15 dias, até atingirem o
equilíbrio, de acordo com as normas ASTM 471 e ASTM 1239-55. A porcentagem de
intumescimento no equilíbrio foi determinada pela equação abaixo:
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(3.7)
Sendo %S o intumescimento no equilíbrio; W a massa final do hidrogel
intumescido e Wo a massa inicial.
O grau de intumescimento no equilíbrio, expresso pelo parâmetro Q, é também
chamado

de

coeficiente

de

intumescimento

no

equilíbrio

e

é

determinado,

experimentalmente, pela equação:
(3.8)
Onde mo é a massa do polímero seco, mi a massa do polímero inchado e ρ a
densidade do solvente. O parâmetro de solubilidade dos géis será igual ao valor do
parâmetro de solubilidade do solvente correspondente ao Qmáx
3.2.5 Determinação do volume do hidrogel intumescido e seco
O volume do hidrogel intumescido foi determinado pelo método de deslocamento
do volume de solvente. Após determinar com qual solvente a amostra sofreu maior
intumescimento e encontrar o coeficiente de intumescimento (Qmáx), utilizou-se uma
proveta de 10ml, com graduação de 1/10ml, e adicionou-se 5ml do solvente. Em seguida, a
proveta foi tampada para evitar a evaporação do solvente. Esse volume foi adotado como
Vi, volume inicial. A amostra do polímero foi retirada do tubo Falcon e transferida para a
proveta, tampando-se novamente o sistema. Foi feita a leitura do volume da proveta
novamente. Para este volume, foi adotado o volume final, (V f). Após o término do
procedimento, calculou-se o volume da amostra intumescida:
(3.9)
O volume do hidrogel seco foi calculado pela equação 3.14:
(3.10)
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Onde Vamostra

seca

é o volume da amostra seca, m a massa da amostra e d a

densidade do hidrogel.
3.2.6. Determinação da densidade de ligações cruzadas
O método usado para determinação da densidade de ligações cruzadas foi baseado
na teoria de Flory-Rehner. Com a obtenção dos dados anteriores, foi possível determinar a
densidade das ligações cruzadas nos hidrogéis aplicando-se a seguinte equação:

(3.11)

Sendo, υ é a densidade de ligações cruzadas, ρ a densidade do polímero, Vr é o
volume reduzido (volume da amostra seca / volume da amostra intumescida) χ o parâmetro
de interação polímero-solvente e V1 o volume molar do solvente puro.

3.2.8 Isotermas de absorção de água
Para determinar o mecanismo de intumescimento dos hidrogéis em diferentes
temperaturas, pesou-se aproximadamente 0,5g de hidrogel seco e adicionou 50mL de água
deionizada. Em seguida, foram mergulhados em banho térmico à temperatura de 20, 30 e
40°C. As medidas foram realizadas nos tempos 1, 3, 5, 7, 9 e 24h, pesando-se o hidrogel
intumescido. O percentual de intumescimento (%S) dos hidrogéis em água foi calculado
pela seguinte equação 3.11 já citada anteriormente:
(3.12)
Onde %S o intumescimento no equilíbrio; W a massa final do hidrogel
intumescido e Wo a massa inicial.
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3.2.9 Estudo de Adsorção de íons cobre (Cu)II
O estudo de adsorção de íons (Cu)II foi realizado a fim de avaliar a cinética de
adsorção, o tempo de contato e a influência do pH. O hidrogel sintetizado com acetato de
amido com GS 0,3 na estequiometria 1:2 (HAA 0,3 12) foi o escolhido para os testes
devido a resultados preliminares.
Aproximadamente 0,05g do hidrogel HAA 0,3 12 foi adicionado em béquer com
15mL de solução de CuSO4, com concentração de 8g/L, e mantido em agitação nos tempos
de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1440 e 2880min. Após os tempos de contato as amostras eram
filtradas e as soluções resultantes separadas para análise em UV-Vis.
A influência do pH foi estuda adicionando 0,05g do hidrogel HAA 0,3 12, em
solução de CuSO4, com concentração de 8g/L, deixado em agitação pelo tempo de contato
de 1h. O ajuste do pH na solução de sulfato de cobre foi realizado pela adição de hidróxido
de sódio (NaOH 0,1 mol/L), sendo realizado somente no início do experimento. Não se
utilizou solução tampão para evitar o efeito competitivo de diferentes espécies iônicas aos
sítios de adsorção. Após o tempo de contato, as amostram eram filtradas e a solução
resultante separada para análise em UV-Vis. Todos os experimentos foram realizados a
temperatura de aproximadamente 25°C.
Para determinação da concentração de Cu(II) nas soluções resultantes, foi
realizada curva de calibração das soluções de CuSO4 dissolvidas em água deionizada nas
diferentes concentrações. As soluções foram analisadas no UV-Vis Genesys 10uv
Scanning com faixa de 400 a 1000cm-1. Com a equação da reta da calibração, foi possível
determinar a concentração das soluções resultantes pelo valor de absorbância no
comprimento de onda em 811cm-1, característico do sal de Cu(II).
A quantidade de íons de cobre (II) adsorvida no equilíbrio pelo hidrogel foi
calculada usando a equação de balanço de massa (WAN NGAH; KAMARI; KOAY,
2004):
(3.13)
Onde Co é a concentração inicial de íons de cobre(II) em (mg/L), Ce é a
concentração final de íons de cobre(II) em (mg/L) na solução, V é o volume da solução de
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íons de cobre(II) em (mL) e w é a massa do hidrogel. A cinética de adsorção foi avaliada
usando os modelos de pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem e modelo de difusão
intra-partícula.
3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
3.3.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier
(FTIR)
As amostras foram caracterizadas por FTIR a fim de determinar as bandas
principais e suas variações, como diminuição, estreitamento e alargamento. As análises
foram realizadas pelo do método de ATR com varredura de 4000 a 400 cm-1 e 32scans.
3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As amostras foram caracterizadas pela Microscopia Eletrônica de Varredura a fim
de verificar as mudanças morfológicas causadas pela acetilação. As superfícies das
amostras foram analisadas no modelo TM 3000 Hitachi com aceleração de 5kV e aumento
de 300x, 1000x e 4000x. As amostras foram analisadas sem recobrimento metálico.
3.3.3 Difração de Raio-X (DRX)
As análises de difração de raios X foram realizadas a fim de determinar o índice
de cristalinidade. As amostras em pó (amido e acetatos de amido com diferentes GS) foram
submetidas a radiação CuKα, 30mA, 40Kv, na velocidade de 2ϴ = 1°/min no intervalo de
3-40°. O índice de cristalinidade (Xc) foi calculado pelo método de deconvolução de picos.
O método é realizado por meio de programas computacionais que utilizam funções de
perfil como a Gaussiana, Lorentziana e Voigt, com o intuito de ajustar as curvas
provenientes das contribuições cristalinas de cada pico e da contribuição não cristalina da
amostra. Foi usada a Função pseudo-Voigt tipo 1 no software Origin (versão 8.5, Microcal
Inc., Northampton, MA, EUA). O índice de cristalinidade (Xc) foi calculado pela razão entre
a área dos picos cristalinos e a área total do difratograma.
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3.3.4 Análise Termodinâmica-Mecânica (DMA)
As análises no equipamento de DMA (modelo Q800 da TA Analysis) foram
realizadas em suporte de porta amostra de pó e filme.
O porta amostra de pó foi projetado sob medida para conter o pó com uma
geometria definida. Ele consiste em um recipiente aberto, retangular, de aço inoxidável,
com dimensões internas de 60mm x 11,5mm x 1mm e uma tampa (Figura 3.4(a)).
Aproximadamente 0,2g de amostras em pó de amido e acetato de amido foram espalhados
uniformemente dentro desse recipiente raso e a placa superior (tampa) foi colocada na
superfície do pó. As dimensões da tampa permitem um encaixe exato nas paredes do
recipiente (Figura 3.4(b)). O porta amostra contendo o pó foi colocado na garra dual
cantilever (Figura 3.4(c)) e preso em três pontos com pressão fixa de 5psi para garantir que
a pressão exercida sobre a tampa no pó dentro do suporte fosse uniforme. As análises
foram realizadas usando a taxa de aquecimento de 3°C/min de -50 até 180°C, amplitude de
20μm e frequência fixa de 1Hz (MAHLIN et al., 2009).

16Figura 3.4 – Suporte de amostra em pó, placa superior e bandeja inferior aberta (a) e fechada (b).
Garra dual cantilever com o suporte de pó.

Para análise na garra Tension film (Figura 3.5), foram preparados filmes do amido
e acetato de amido. Os filmes de acetato de amido foram preparados por casting. As
amostras foram solubilizadas com água destilada e usada glicerina bidestilada como
plastificante. Quando o polímero atingiu o ponto de gelatinização (aproximadamente em
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60ºC), foi colocado em placas de vidro para moldagem. A gelatinização é possível ser
observada quando a mistura fica transparente e mais viscosa. Após secagem pelo método
de casting, os corpos de prova foram cortados nas dimensões necessária para o ensaio em
DMA.
Para caracterizar o comportamento Térmico Dinâmico-Mecânico, foi usado o
equipamento DMA (modelo Q 800, TA Instruments), com a garra Tension film. Os corpos
de prova possuíam dimensões aproximadas (comprimento/largura/espessura) de:
10/7/0,5mm respectivamente. Foi aplicada uma frequência 1Hz, pré-carga 0,01N,
amplitude de 4000μm e uma razão de aquecimento de 5°C.min -1, de -50 a 100°C. Esses
parâmetros foram definidos após testes preliminares.
Foram realizadas também análises no modulo tensão x deformação com a garra
Tension

film.

Os

corpos

de

(comprimento/largura/espessura) de:

prova

possuíam

10/7/0,5mm

dimensões

respectivamente.

aproximadas
Os parâmetros

utilizados foram: pré-carga de 0,5N, 0,8 N/min e isoterma de 25°C.

17Figura 3.5 – Garra Tension film.
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3.3.5 Ângulo de contato e energia de superfície
As medidas do ângulo de contato foram realizadas com um goniômetro RaméHart. As medidas foram realizadas pelo método de gota séssil de água deionizada sobre a
superfície dos filmes de amido e acetato de amido com GS 0,6 e 0,8.
A energia de superfície foi calculada pelo método multi-líquido por meio da
Equação (3.16) que conecta a tensão superficial do fluido (γL) com o ângulo de contato
medido (θ) e os componentes polares (γSp ) e dispersivos (γSd) da energia superficial
(VIEIRA et al., 2020).

(3.14)

A Equação (3.14) é a mesma usada no método de dois líquidos e ambos os
métodos fornecem o mesmo resultado usando apenas dois líquidos. No entanto, a precisão
aumenta com o número de líquidos. Com a linearização da Equação (3.14), é possível
obter as componentes dispersiva e polar da energia superficial do polímero, sendo (γSp )1/2
e (γSd)1/2 a inclinação e a interceptação do ajuste linear dos dados experimentais,
respectivamente. O índice d refere-se ao componente dispersivo, enquanto o índice p ao
componente polar. Foram usados cinco líquidos diferentes para medições de energia
superficial: água deionizada, álcool isopropílico, acetona, ciclo-hexano e DMSO. Com a
ajuda do software goniômetro Ramé-Hart, as imagens da queda foram analisadas para
fornecer os valores dos ângulos de contato. Vinte medições foram feitas em cada gota.
3.3.6 Análise Termogravimétrica (TGA)
As análises termogravimétricas foram realizadas com atmosfera de nitrogênio,
vazão de 20 mL/min, taxa de aquecimento de 10°C / min, até 800°C. A derivada DTG foi
calculada para verificar cada estágio de perda de massa.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 ACETILAÇÃO DO AMIDO
4.1.1 Comparação dos métodos de acetilação
A acetilação do amido, ou esterificação, é uma das principais modificações
químicas que podem ser realizadas no amido. Conhecer as várias rotas de síntese é
importante para avaliar o melhor meio reacional para se obter diferentes graus de
substituição (GS), por isso, foram escolhidos os três métodos para estudo. A partir desse
estudo, será possível a síntese de acetatos de amido com diferentes GS.
O Método 1 descreve a reação de acetilação mais comumente utilizada. Ela foi
baseada na patente (US Patent n° 5.710.269) de autoria de Bernice L. Feuer (FEUER,
1998). A diferença foi a substituição do agente catalítico ácido metil-sulfônico por ácido
sulfúrico concentrado. A seguir, é apresentado o espectro de FTIR do amido de milho e
acetato de amido obtido pelo método 1 (AAM1).
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18Figura 4.1: Espectro de FTIR do amido e amido acetilado pelo método 1.
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A análise de FTIR foi usada em todos os métodos, juntamente com a
determinação química do GS, para avaliar as reações de acetilação. A partir do espectro de
FTIR apresentado, foi possível afirmar que a acetilação do amido foi completa. A banda de
estiramento em 3341cm-1, correspondente a hidroxila, foi praticamente excluída. Já a
banda de estiramento da carbonila do grupo acetil, em 1750cm -1, ficou muito evidente com
a acetilação. O grau de substituição obtido foi de 2,68, um GS considerado alto. Durante a
síntese, a reação chegou a 90°C após adição do catalisador.
Segundo Meira (2012), a reação com a mistura anidrido acético/ácido acético em
baixas temperaturas, sem catalisador, é lenta, alcançando 4,1% de acetilação em 6 horas, a
50°C. Entretanto, com 1% de ácido sulfúrico, a reação é muito mais rápida, chegando a
40,9% de acetilação nas mesmas condições. A medida que aumenta a temperatura e
concentração do catalisador ácido, a taxa de acetilação cresce (MEIRA, 2012). Em seus
resultados com acetilação de amido de arroz, Lorotonda (2002) chegou à conclusão de que
a temperatura de reação influência no grau de substituição do acetato de amido, em
temperatura mais altas obtém-se maiores graus de substituição.
Meira (2012) realizou a acetilação de arroz seguindo o modelo de Lorotonda
(2004) com duas temperaturas de reação, 20 e 47°C, obtendo GS de 0,6 e 1,1
respectivamente.
Na reação seguindo o método 2 não houve acetilação comprovada pela
determinação química do GS e FTIR, sem aparecimento do estiramento de carbonila em
1750cm-1. A Figura 4.2 mostra a comparação do espectro de FTIR após a acetilação com o
método 2 e o amido de milho.
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19Figura 4.2: Espectro de FTIR do amido e amido acetilado pelo método 2.

O método 2, descrito por Phillips et. al. (1999), foi reportado anteriormente por
Wurzburg (1964), baseado nos trabalhos de Caldwell para amidos acetilados com baixo
GS. Em seu trabalho, Bartz et al. (2012) usou o método de Phillips et. al. (1999) e obteve
acetato de amido com GS igual a 0,01. Phillips et. al. (1999) usou esse método para obter
diferentes graus de substituição variando a quantidade de anidrido acético. Ele usou NaOH
0,3mol/L para o ajuste de pH, enquanto, nesse trabalho, foi usado NaOH 1,0mol/L. Esse
pode ser um dos motivos por que não foi observada acetilação do amido nesse método.
Outra condição foi a temperatura de reação. Phillips et al. (1999) realizou a reação na
temperatura de 25°C e neste trabalho foi a 23°C. Como já descrito anteriormente, a
temperatura de reação está relacionada ao grau de substituição.
O método 3 é uma reação indireta, em que a substituição é realizada
principalmente por um mecanismo de adição-eliminação, e catalisada por uma base. Essa
substituição pode ser chamada de substituição nucleofílica em um átomo de carbono
insaturado (MEIRA,2012). A Figura 4.3 apresenta o espectro de FTIR do amido acetilado
pelo método 3 (AAM3) e o amido de milho.
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20Figura 4.3: Espectro de FTIR do amido e amido acetilado pelo método 3.

O acetato de amido obtido pelo método 3 apresentou grau de substituição igual a
0,93. Diferente do AAM1, a banda de estiramento dos grupos OH em 3341cm-1 continuou
presente no espectro do AAM3. A metodologia de Mark e Mehltretter (1972) também foi
usada por Bartz et al. (2012), obtendo acetatos de amido com GS igual a 0,67.
O conhecimento dos processos de acetilação do amido é importante na produção
de ésteres de interesse comercial, principalmente nas áreas de solventes, diluentes,
plastificantes, surfactantes, polímeros, essências e fragrâncias sintéticas e, ainda, como
intermediário

químico

para

indústrias

farmacêuticas,

herbicidas

e

pesticidas

(GOLACHOWSKI, 2015).
Os métodos apresentados mostram diferentes rotas sintéticas que influenciam não
só o GS obtido como também outras propriedades. Outro fator que influência no GS é a
origem botânica do amido utilizado. Golachowski e colaboradores (2015), relataram que
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grau de substituição (DS) e as propriedades físico-químicas são determinados pelo tipo de
reagente, sua quantidade em relação ao amido, meio de reação (aquoso ou anidro), valor de
pH, temperatura e duração da reação, bem como pelo uso de catalisadores e outros
tratamentos que afetam o curso da reação (por exemplo, micro-ondas ou alta pressão).
No método 2, em meio aquoso, é descrito na literatura como o responsável por
acetatos de amido com GS em aproximadamente 0,2. Esse método é normalmente utilizado
para preparação de amido acetilado usado na indústria alimentícia. A variação do GS é
obtida pela variação da concentração do anidrido acético, amido e pH da reação (HAN et
al., 2012). O uso do método 2 não foi eficaz na síntese do acetato de amido neste trabalho,
as condições anteriormente citadas podem ser as responsáveis por isso. Seria necessários
um estudo profundo para definir as melhores condições para acetilação usando o método 2
pra o amido utilizado neste trabalho. Esse método foi descartado por não obter altos graus
de substituição.
Já o método 1 e 3, em meio anidro, são capazes de produzir amido acetilado com
altos GS. Avaliando as metodologias empregadas para acetilação do amido, o método 1
foi o escolhido para o estudo da cinética da reação. A partir desse estudo, é possível definir
qual o tempo e condições de reação para um específico grau de substituição. Para tanto, foi
definido que a reação deveria ocorrer a temperatura ambiente, visto que, com a adição do
catalisador, a temperatura da reação aumenta (reação exotérmica) substancialmente e, com
isso, a velocidade de reação também.
4.1.2 Acompanhamento da reação de acetilação
A acetilação do amido, ou esterificação, é uma das principais modificações
químicas que podem ser realizadas no amido. O método usado é a reação de acetilação
mais comumente empregada. Ela foi baseada na patente US Patent n° 5.710.269 de autoria
de Bernice L. Feuer (FEUER, 1998). A diferença foi a substituição do agente catalítico
ácido metil-sulfônico por ácido sulfúrico concentrado. A Figura 4.4 apresenta a reação de
acetilação do amido com anidrido acético/ácido acético e ácido sulfúrico como catalisador.
Nessa figura é apresentada uma acetilação completa obtendo assim o triacetato de amido.
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21Figura 4.4 - Reação de acetilação de amido com ácido acético e anidrido acético, na presença do
catalisador ácido sulfúrico

A Tabela 4.1 apresenta os valores médios e desvios padrões de GS das triplicatas
em cada tempo de reação. Com os valores da Tabela 4.1, os gráficos foram feitos (Figura
4.5) para melhor compreensão da influência do tempo no grau de substituição e a
temperatura em cada tempo de reação.
A acetilação do amido aumentou com o decorrer do tempo de reação. Como pode
ser observado na Tabela 4.1 e na Figura 4.5, o grau de substituição máximo obtido, ≅ 2,62,
alcançado em 50 min de reação. Após esse tempo, a reação teve poucas mudanças no GS,

que se manteve ao redor de 2,5. A reação de acetilação do amido é uma reação de
equilíbrio, como qualquer outra reação de esterificação. Desse modo, a reação inversa, ou
seja, desacetilação, pode ocorrer sob condições apropriadas, diminuindo assim o GS. Isso
justifica a diminuição do GS após 50 min de reação.
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7Tabela 4.1 – Médias e desvios padrões do GS para cada tempo de reação
Tempo de
Reação
(min)
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

Grau de
Substituição
0,04 ± 0,02
0,08 ± 0,02
1,17 ± 0,03
2,07 ± 0,01
2,52 ± 0,03
2,62 ± 0,22
2,46 ± 0,18
2,37 ± 0,09
2,16 ± 0,44
2,42 ± 0,02
2,31 ± 0,12
2,33 ± 0,16
2,43 ± 0,07
2,33 ± 0,04
2,58 ± 0,06
2,39 ± 0,04
2,42 ± 0,09

22Figura 4.5 – Gráfico do grau de substituição (GS) e temperatura pelo tempo de reação
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Outro ponto a se destacar é a temperatura durante a reação. A síntese ocorreu sem
adição de calor, mas no momento que é adicionado o catalisador, a temperatura aumenta,
de 19°C para 50°C. O aumento na temperatura acarreta o aumento na energia cinética
média das moléculas dos reagentes, catalisadores e dos produtos. Esse comportamento
exotérmico é causado pela desidratação do amido em presença do ácido acético, o que é
importante para a reação (VOLKERT et al., 2010).

Além disso, altas temperaturas

contribuem para aumentar a capacidade de inchamento do amido, bem como a taxa de
difusão do anidrido acético (TUPA et al., 2015). Após o tempo de 20 min, a temperatura
da reação começou a decair e se manteve constante no final da reação. Ao atingir a
temperatura máxima de 69,8°C, a mistura reacional se tornou transparente, indicando uma
distribuição homogênea dos reagentes no amido.
4.1.2.(a) Determinação da Extensão da Acetilação por FTIR
A Figura 4.5 apresenta os espectros de FTIR das amostras retiradas em cada
tempo de reação e a Figura 4.5 (b) a banda em 1740cm-1, correspondente a banda de
estiramento de carbonila do grupo acetil.

(a)

(b)

23Figura 4.5 – FTIR das amostras em cada tempo de reação (a) e banda em 1740 cm -1 correspondente
ao estiramento da carbonila do grupo acetil
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A Figura 4.5 (b) evidência o surgimento da banda de estiramento de carbonila
com o passar do tempo de reação. É possível constatar que nos primeiros 10min de reação
não houve o aparecimento da banda de carbonila, a partir do tempo de 20min ela começa a
ficar evidente. Porém, pela determinação do grau de substituição por via química foi
possível comprovar a acetilação nos tempos de 5 e 10min, sendo igual a 0,04 e 0,08
respectivamente.
O método de determinação do GS por via química com titulação reversa consiste
na neutralização dos grupos acetil com uma solução de KOH 0,5mol/L. A quantidade de
KOH que não reagiu é determinada por titulação com solução de ácido clorídrico. Esse é
um dos métodos mais antigos e usados para determinação do GS (GOLACHOWSKI et al.,
2015b).
Outros métodos usados para determinar o GS são pelas técnicas de Espectroscopia
de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e FTIR. Muljana e colaboradores (2010)
realizaram estudo com os métodos de titulação e RMN e concluíram que os dois métodos
estão fortemente correlacionados (R2 = 0,98). O método para determinação do GS por
FTIR é mais complexo, pois são necessárias deconvoluções de banda e curvas analíticas
usando software específico (MULJANA et al., 2010).
A extensão da acetilação consiste em determinar o grau de modificação sofrido
pelo amido devido a reação de acetilação. Nesse caso o estudo relaciona por FTIR, as
bandas que foram alteradas com a modificação. A extensão da acetilação foi determinada
com a razão entre a intensidade da banda de estiramento de acetil C=O em 1740-1745cm-1
e a intensidade de estiramento da C-O da cadeia do amido em 1020-1040cm-1 (ADEBAJO
et al., 2006).
A Figura 4.6 apresenta o gráfico da extensão da acetilação (EA) em cada tempo de
reação e o grau de substituição obtido por titulação. Pode-se observar uma forte correlação
entre o grau de substituição e a extensão da acetilação. O tempo de 20min apresentou a
maior EA, 1,64. Após esse tempo a EA caiu e se manteve linear. Em comparação com o
GS, pôde-se observar uma linearidade depois de 40min.
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24Figura 4.6 – Gráfico da extensão de acetilação (EA) e grau de substituição (GS) pelo tempo de
reação (min)

Os espectros de FTIR das amostras até o tempo de 50 min de reação, GS 2,62, são
apresentados na Figura 4.7. Foram destacados 5 picos principais encontrados nas amostras
acetiladas e/ou amido. A banda 1 em 3284cm-1, correspondente ao estiramento de OH,
diminuiu à medida que aumentou o GS. Quanto maior o GS dos acetatos de amido, menor
a intensidade dessa absorção. Isso é justificado pela substituição dos grupos hidroxilas nas
moléculas de amido por grupos acetil. Os picos 2, 3 e 4 fornecem evidência da acetilação,
sendo eles 1740cm-1 (estiramento da carbonila C=O), 1373cm-1 (deformação angular de CH em -O(C=O)-CH3) e 1221cm-1 (estiramento C-O do grupo acetil), respectivamente (XU;
MILADINOV; HANNA, 2004).
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25Figura 4.7 – FTIR do amido e amidos acetilados com diferentes GS

Outro ponto que foi constatado nos espectros de FTIR foi o desaparecimento da
banda em 930cm-1, atribuída a vibração da ligação α1→4 glicosídica nos acetatos com
altos graus de substituição (Figura 4.8).

As cadeias de amilose e amilopectina são

formadas pelas ligações α1→4 glicosídicas e o desaparecimento dessa banda pode indicar
que, em longos tempos de reação de acetilação, as cadeias poliméricas do amido foram
degradadas. Alguns autores que estudaram, pelo FTIR, as modificações no amido,
constataram que os efeitos das alterações podem ser distinguidos pelas mudanças de picos
semelhantes em direção a um número de onda ligeiramente superior ou inferior (DANKAR
et al., 2018).
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26Figura 4.8 – FTIR do amido e amidos acetilados com diferentes GS na região de número de onda em
930 cm-1

4.1.3 Cinética de acetilação
Os estudos cinéticos, em solução, são usados para investigar os mecanismos de
reação. Isso permite inferir detalhes essenciais nos processos que acorrem antes da etapa
determinante da velocidade. Por meio do estudo cinético, é possível determinar a lei de
velocidade de uma reação, bem como a constante de velocidade. Outro fator de
importância no estudo das leis cinéticas é fornecer expressões concisas para o decorrer da
reação e que possam ser aplicadas para o cálculo de tempos de reação, rendimento e
condições econômicas otimizadas.Um método empregado para tal é o uso de equações
integradas. Nesse método, verifica-se a variação dos produtos ou reagentes numa cinética
de primeira ou segunda ordem ou, mais raramente, uma cinética com ordens superiores,
fracionadas, ou mesmo de ordem zero (OLIVEIRA; FARIA, 2010).
Para análise da cinética com determinação da ordem da reação e a constante k,
foram utilizados os dados em que houve o começo da reação até o tempo de acetilação
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máxima (de 10 até 40min). Nesse ponto, a reação direta foi completa. Foi definido até o
tempo de 40min, pois o tempo de 50 minutos apresentou discrepância dos outros
resultados. A lei de velocidade foi estudada com base no consumo da hidroxila presente na
cadeia do amido. Assim, a equação 4.1 foi usada para determinar o consumo de OH em
porcentagem para cada grau de substituição obtido.
(4.1)

Em estudos cinéticos de reações de ordem superiores utiliza-se, frequentemente,
condições nas quais estas reações exibem um comportamento cinético de “aparentemente”
primeira, segunda ordem ou até mesmo ordem zero, chamado de pseudo ordem. Essa
condição é aplicada quando um dos reagentes se encontra em excesso, sendo assim
considerado uma constante na equação da velocidade (ESPENSON, 1995).
A equação de pseudo-primeira ordem empregada pode ser derivada da seguinte
forma:
Taxa de acetilação (T1):

Onde %OH = quantidade em porcentagem de OH consumido com a reação, t =
tempo e -k = constante.
Os reagentes anidrido acético e ácido acético estão presentes na reação em
quantidades muito superiores que o amido, uma vez que esses também são usados como
solvente durante a reação. Assim, a taxa de acetilação se torna dependente da concentração
dos grupos –OH, ou seja, o consumo de hidroxilas livres (NWADIOGBU et al., 2014).
Reorganizando a equação 4.3 temos:

(4.3)
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Integrando a equação 4.3:

(4.4)
A solução para a equação 4.4:

(4.5)
Reorganizando a equação 4.5, obtemos a equação de pseudo-primeira ordem
integrada:

(4.6)
Usando a equação 4.6 os dados foram plotados e determinada a equação da reta e
o R2:
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27Figura 4.9 – Curva de velocidade da reação de acetilação de amido – Ordem 1
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Da mesma forma, foi empregada a equação de velocidade integrada para ordem 2
(Equação 4.7) e ordem 0 (Equação 4.8):

(4.7)

(4.8)
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28Figura 4.10 – Curva de velocidade da reação de acetilação de amido – Ordem 2

59

100

% de OH

80

60

y = -2,74x + 119,83
R² = 0,9696

40

20

0

10

15

20

25

30

35

40

Tempo (min)
29Figura 4.11 – Curva de velocidade da reação de acetilação de amido – Ordem 0

Seguindo o método de análise integral, foi possível concluir que a reação de
acetilação do amido segue a cinética química de pseudo primeira ordem. A curva de
pseudo primeira ordem foi a que apresentou o fator de correlação R2 mais próximo a 1
(Figura 4.9). Isso era esperado, uma vez que a reação de primeira ordem segue a
proporcionalidade da velocidade com a concentração dos reagentes e produtos. Ela segue
essa linearidade porque a concentração dos reagentes diminui (consumo de OH) à medida
que a reação se desenvolve. Considerando o coeficiente angular correspondente a constante
de velocidade (k), o valor encontrado pela equação integrada para pseudo primeira ordem
foi de aproximadamente 0,0609s-1.
4.1.4 Termodinâmica da acetilação do amido
A termodinâmica da acetilação do amido foi estudada usando:
(4.9)
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Considerando que os reagentes anidrido e ácido acético deslocam a superfície com
–OH locais e essas reações de deslocamento ocorrem quando os poros dos grânulos de
amido são cobertos adequadamente, a cobertura depende da concentração dos grupos –OH
(NWADIOGBU et al., 2014), proporcional ao consumo de OH em %. Portanto,
representa a cobertura da superfície no grânulo do amido.
Existem duas incógnitas na equação 4.9 que dificultam o uso direto. No entanto,
uma observação cuidadosa permite observar que a equação 4.9 é equivalente à equação de
Clausius-Clapeyron:
(4.10)

onde B =

/R e A é o intercepto. De fato, Eq. 4.10 é a equação de Gibbs –

Helmholtz:
(4.11)

Integrando a Eq. 4.11 obtemos:

Resolvendo a Eq 4.12:
(4.12a)

(4.12b)
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(4.12c)

A equação (4.12c) permite a plotagem de ln θT versus T-1 de modo que

/R seja

a inclinação da reta, interceptação no eixo Y (ln θ) fornece ln θ0, e a interceptação no eixo
x (T-1) dá

/RT0.

é o calor da acetilação do amido, T0 é a temperatura crítica da

acetilação (abaixo da qual a acetilação no amido não é viável) e θ0 é o grau crítico da
acetilação do amido. Lembrando que a equação da reta é y=ax+b.

A equação 4.13

apresenta a equação da reta obtida pela plotagem utilizando a equação 4.12c.
(4.13)

y = -0,0016x + 0,0223

Para a obtenção desses dados, foi assumido que a acetilação do amido é uma
reação de equilíbrio superficial. Com a equação da reta foi possível calcular o calor da
acetilação do amido (ΔH) igual a -1,33 x 10-2J.mol-1, sendo uma reação exotérmica como
foi verificado com o aumento da temperatura com o tempo de reação. A temperatura crítica
e grau crítico de acetilação foram, respectivamente, 0,0223 K e 1,0226.
A capacidade calorífica (Cp) da reação de acetilação do amido, a pressão contante,
pode ser obtida pela equação 4.14:
(4.14)

O Cp representa a quantidade de calor necessário para acetilação do amido sempre
que ocorre um aumento na temperatura, a variação (

representa essa mudança na

temperatura. A capacidade calorífica obtida foi de 1,53 x 10-3 J.mol-1.K-1. Com o valor da
Cp pode-se obter a entropia da reação da acetilação usando a seguinte equação:

(4.15)
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O valor da variação da pressão é igual a zero, uma vez que a reação foi realizada
nas mesmas condições de pressão. Assim a equação fica:
(4.16)

O valor da variação da entropia (

da acetilação do amido obtida foi de -2,31 x

10-4 J.mol-1.K-1. Segundo o trabalho realizado por Nwadiogbu e colaboradores (2014), a
temperatura crítica muito baixa, sugere que a reação de acetilação na presença do
catalisador é um processo que ocorre com espontaneidade, porém, o valor negativo da
entropia sugere o contrário.
A entropia está relacionada à espontaneidade da reação, e o valor negativo sugere
que a reação não acontece espontaneamente, por isso a necessidade do catalisador. O
catalisador é de extrema importância para se alcançar a energia nessária para que a reação
aconteça. O valor negativo da entropia sugere baixo grau de desordem na reação de
acetilação do amido.

4.1.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A análise de MEV foi usada para caracterizar morfologicamente os grânulos de
amido antes e após a acetilação. A Figura 4.13 apresenta as micrografias do amido e
acetatos de amido com GS 0,04, 0,08, 1,17, 2,07, 2,52 e 2,62 nos aumentos de x300, x1000
e x4000. O grânulo de amido de milho apresenta estrutura poligonal com forma irregular e
superfície lisa. Comparando com o amido, à medida que aumenta o GS surgem maiores
orifícios nos grânulos. A presença de anidrido acético causa uma fusão dos grânulos do
amido, atribuída à introdução de grupos hidrofílicos à molécula de amido, isso resulta na
aglutinação das moléculas de acetato de amido na micrografia (SINGH et al., 2007).
Muitos autores relatam que as mudanças nos grânulos de amido incluem erosão da
superfície, formação de valas e cavidades, e uma tendência para agregação dos grânulos
(GOLACHOWSKI et al., 2015). A introdução do grupo volumoso de acetil causou a
quebra do grânulo do amido. A acetilação ocorre preferencialmente na região amorfa do
grânulo, composto por amilose, devido a fraca capacidade de penetração do anidrido
acético nas lamelas cristalinas do grânulo. Porém, durante a acetilação, o grânulo se torna
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mais poroso, o que acelera a acetilação, corroborando com os resultados da Figura
4.1(DIOP et al., 2011).

30Figura 4.13 – Imagens de MEV das amostras de amido x1000(a)/ x3000(b) e acetatos de amido:
GS0,04 x1000(c)/ x3000(d); GS0,08 x1000(e)/ x3000(f); GS1,17x1000(g)/ x3000(h); GS2,07x1000(i)/
x3000(j) e GS2,52x1000(k)/ x3000(l);

64

4.1.7 Difração de Raio-X (DRX)
A técnica de difração de Raio-X foi usada para verificar as mudanças de
cristalinidade nos amidos acetilados. Observando a Figura 4.14 e a Tabela 4.2 é possível
verificar a diminuição da cristalinidade com o aumento do GS, a Tabela 4.2 apresenta os
índices de cristalinidade (Xc) para cada amostra. Amido e acetatos de amido com GS 0,04
e 0,08 apresentaram os picos característicos de maiores intensidades em aproximadamente
2θ = 15, 17, 18, 20 e 23°. Esses picos são característicos de amido com estrutura cristalina
monoclínica ou tipo A (cadeias curtas de amilopectina e densa ramificação), encontrada
em cereais (HE; WEI, 2017). Esses picos também foram encontrados no acetato de amido
com GS 1,17, porém, com menor intensidade. Nos acetatos de amido com alto GS (2,07,
2,52 e 2,62) a estrutura tipo A foi totalmente modificada e novos picos amplos em 2θ =
9,5° e 20° foram observados. Chi e colaboradores, também observaram que a estrutura
cristalina do amido nativo de milho havia desaparecido e uma nova estrutura cristalina de
amido acetilado foi formada a 9° e 20° (2θ) (CHI et al., 2008).
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31Figura 4.14 – Difratogramas de amido e acetatos de amido com diferentes GS
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8Tabela 4.2 – Índice de cristalinidade (Xc) do amido e acetatos de amido
Amostra
Amido
5 min
10 min
20 min
30 min
40 min
50 min

GS
0
0,036
0,075
1,171
2,071
2,517
2,615

%Xc
39,48
33,23
29,84
28,95
28,23
27,68
31,74

O pico amplo e intensidade em 20°(2θ) é atribuído a amidos do tipo V. Esse tipo
ocorre quando um volume é adicionado na cadeia do amido, deixando-o mais hidrofóbico.
A maioria dos amidos são semicristalinos, com cristalinidade entre 20 a 45%, mas esses
valores dependem da origem botânica, processamento e cálculo usado na determinação do
índice de cristalinidade (DIOP et al., 2011).
Os difratogramas de amido e acetatos de amido com diferentes GS e as
deconvoluções dos picos para o cálculo do grau de cristalinidade estão apresentados nas
figuras 4.15 a 4.21.O grau de cristalinidade reduziu de 39,48% do amido para 31,74% no
acetato de amido com maior GS. Isso indica que, no processo de acetilação, a estrutura
cristalina do amido foi parcialmente destruída. A cristalinidade do amido de milho é
atribuída a formação de duplas hélices por meio de ligação intermolecular de hidrogênios
nos segmentos de amilopectina (CARMO; PAIVA, 2015). Corroborando com os
resultados da análise de FTIR, após a acetilação, os grupos acetil substituíram alguns
grupos hidroxilas no amido, reduzindo as ligações inter e intramoleculares de hidrogênio.
Isso resultou na destruição da estrutura original de cristal ordenado do amido de milho.

66

Amido
Pico 1 / A= 2500,7
Pico 2 / A= 2050,4
Pico 3 / A= 2506,3
Pico 4 / A= 642,5
Pico 5 / A= 3437,7
Pico 6 / A= 257,0
Pico 7 / A= 1093,3
Pico 8 / A= 4437,7
Pico 9 / A= 1988,1
Pico 10 / A= 1146,2
Pico 11 / A= 1639,5
Alo amorfo / A= 33256,0
Ajuste acumulativo
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32 Figura 4.15 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo do amido

5 min ( GS 0,036)
Pico 1 / A= 2125,2
Pico 2 / A= 2075,8
Pico 3 / A= 2446,6
Pico 4 / A= 413,7
Pico 5 / A= 3638,6
Pico 6 / A= 108,9
Pico 7 / A= 400,0
Pico 8 / A= 291,8
Pico 9 / A= 2091,7
Pico 10 / A=386,7
Alo amorfo / A= 28081,5
Ajuste acumulativo
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33 Figura 4.16 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo da amostra 5 min (GS 0,036)
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10 min (GS 0,075)
Pico 1 / A=2276,9
Pico 2 / A=2335,8
Pico 3 / A=2313,8
Pico 4 / A=900,9
Pico 5 / A=2843,5
Pico 6 / A=350,0
Pico 7 / A=250,0
Pico 8 / A=475,6
Pico 9 / A=1210,8
Pico 10 / A=250,0
Alo amorfo / A=31044,64
Ajuste acumulativo

3500
3000

Intensidade

2500
2000
1500
1000
500
0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ângulo de Bragg (2)
34 Figura 4.17 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo da amostra 10 min (GS 0,075)

20 min (GS 1,171)
Pico 1 / A= 3621,8
Pico 2 / A= 1976,7
Pico 3 / A= 1549,5
Pico 4 / A= 933,3
Pico 5 / A= 565,1
Pico 6 / A= 3222,6
Alo amorfo / A= 29118,5
Ajuste acumulativo
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35 Figura 4.18 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo da amostra 20 min (GS 1,171)
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30 min (GS 2,071)
Pico 1 / A= 5150,9
Pico 2 / A= 1451,9
Pico 3 / A= 418,1
Pico 4 / A= 317,3
Pico 5 / A= 422,4
Pico 6 / A= 547,5
Alo amorfo / A= 21113,9
Ajuste acumulativo
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36 Figura 4.19 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo da amostra 30 min (GS 2,071)

40 min (GS 2,517)
Pico 1 / A= 8624,4
Pico 2 / A= 640,1
Pico 3 / A= 443,7
Pico 4 / A= 5705,1
Pico 5 / A= 40256,9
Ajuste acumulativo
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37 Figura 4.20 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo da amostra 40 min (GS 2,517)
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2500

50 min (GS 2,615)
Pico 1 / A= 15983,4
Pico 2 / A= 260,0
Pico 3 / A= 550,0
Pico 4 / A= 858,0
Alo amorfo / A= 37960,5
Ajuste acumulativo
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38 Figura 4.21 – Deconvolução dos picos cristalinos e alo amorfo da amostra 50 min (GS 2,615)

4.1.8 Viscosidade
A viscosidade é a medida da resistência que um líquido apresenta para fluir ou escoar,
medindo experimentalmente a resposta reológica do fluido.

Ela está diretamente

relacionada as forças intermoleculares, massa molar, natureza físico-química do líquido, a
composição da mistura, temperatura, pressão, taxa de cisalhamento, tempo e campo
elétrico. As medidas de viscosidade das soluções poliméricas diluídas fornecem
informações sobre o comportamento de um polímero na presença de um determinado
solvente e o tipo de conformação ou estrutura molecular do polímero (MANCINI;
MATOS; ALMEIDA, 2004).
A figura 4.22 apresenta os resultados dos ensaios de viscosidade relativa,
especifica, específica reduzida e inerente dos acetatos de amido com diferentes graus de
substituição.
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39Figura 4.22 – Viscosidade relativa, específica, específica reduzida e inerente do amido e acetatos de
amido com diferentes graus de substituição.

9Tabela 4.3 – Média e desvio padrão das viscosidades determinadas para cada grau
de substituição (GS)
GS 0

GS 0,4

GS 1,17

GS 2,07

GS 2,62

7,18 ± 0,084

6,23 ± 0,695

1,18 ± 0,100

1,45 ± 0,034

1,14 ± 0,036

Viscosidade específica 6,18 ± 0,084
Viscosidade específica
reduzida
0,62 ±0,008

5,23 ± 0,695

0,18 ± 0,100

0,45 ± 0,034

0,14± 0,036

0,52 ± 0,069

0,018 ± 0,010

0,05 ± 0,003

0,01 ± 0,004

0,182 ±0,011

0,017 ± 0,008

0,04 ± 0,002

0,01 ± 0,003

Viscosidade relativa

Viscosidade inerente

0,19 ± 0,001

A partir da figura 4.22 e tabela 4.3, foi possível verificar que a acetilação reduziu
a viscosidade do amido. Os acetatos de amido com GS próximo a 0,5 apresentaram
viscosidades próximas ao amido, após o GS 1 a viscosidade reduziu extremamente. Os
grupos acetil presentes no amido acetilado reduzem as interações intermoleculares,
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provocando afastamento das cadeias. Os valores mais baixos de viscosidade do acetato de
amido podem indicar que a acetilação não afetou apenas a superfície do grânulo, mas
também o resto da estrutura do amido. Esse resultado corrobora com os resultados de DRX
e MEV, em que foi possível verificar que a acetilação reduziu a cristalinidade e quebra dos
grânulos de amido. Isso indica que pode ter ocorrido quebra de cadeias e até
despolimerização (SCHMIDT et al., 2018). As propriedades reológicas, como viscosidade,
estão diretamente relacionadas a massa molecular do polímero, assim a redução da
viscosidade indica redução de massa molar (ROCHA et al., 2008).
4.1.9 Análise Termogravimétrica (TGA)
A análise por TGA dos acetatos de amido foi importante para avaliar a influência
da acetilação e dos graus de substituição na estabilidade térmica e a temperatura de
degradação. A Figura 4.23 e Figura 4.24, mostram as curvas de TG e DTG,
respectivamente, para o amido de milho e os acetatos.

A Tabela 4.4 apresenta a

temperatura com a porcentagem de perda de peso em cada estágio de degradação térmica.

40Figura 4.23 – Curvas termogravimétricas dos acetatos de amidos com diferentes GS.
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4134Figura 4.24 – Curvas das derivadas termogravimétricas dos acetatos de amidos com diferentes
GS.

10Tabela 4.4 - Resultados da Análise Termogravimétrica.
1° Estágio perda
de massa
Amostra

T(°C)

Amido
GS 0,22
GS 0,47
GS 0,59
GS 1,16
GS 2,75

70,3
55,7
56,7
55,3
54,8
55,7

2° Estágio perda 3° Estágio perda
Resíduo
de massa
de massa

% perda
% perda
% perda
T(°C)
T(°C)
de massa
de massa
de massa
3,16
7,05
8,24
5,51
2,52
9,6

256
261
258
258
257

8,22
5,78
20,46
8,64
35,77

336,3
416,8
417,3
417,2
417,8
418,9

68,72
70,74
64,04
60,77
78,67
43,04

(%)
9,16
9,46
19,85
12,26
10,17
11,59

Com a acetilação, as propriedades térmicas foram também modificadas; com base
nos resultados, a estabilidade térmica diminuiu. Enquanto o primeiro estágio de
degradação no amido é em 336°C, os acetatos de amido apresentam a sua primeira
degradação em aproximadamente 250°C. No amido foram observados dois estágios de
degradação, enquanto nos acetatos tivemos três.
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O primeiro estágio de perda de massa é atribuído à perda de água. No segundo
estágio, apenas o amido não teve perda de massa em aproximadamente 250°C. O terceiro
estágio apresentou degradação em 418°C para os acetatos e 336°C para o amido.
O percentual de resíduo, matéria inorgânica residual, variou para cada grau de
substituição. De forma geral, não houve relação dos estágios de perda de massa com a
acetilação. Avaliando as perdas de massa de cada amostra, podemos concluir que outros
fatores também influenciam no comportamento térmico dos acetatos, não só o grau de
substituição. Certamente, as condições de acetilação podem ter provocado quebra mais
acentuada das cadeias, diminuindo a massa molar, assim como a cristalinidade que tem um
fator importante na estabilidade térmica.
Outros autores encontraram resultados diferentes dos encontrados nesse trabalho.
Garg e Kumar (2011) estudaram amidos acetilados com diferentes graus de substituição.
Eles concluíram que os amidos acetilados foram mais estáveis termicamente que o amido
nativo devido à baixa quantidade de grupos hidroxila remanescentes na molécula de amido
após a modificação. Rudnik e colaboradores (2005) associou a estabilidade térmica de
derivados de amido aos grupos hidroxila, quanto menor o número de grupos hidroxila,
maior a estabilidade térmica.
4.1.10 Análise Termodinâmico-Mecânica
4.1.10(a) Tensão x Deformação por DMA
O conhecimento acerca das propriedades mecânicas dos materiais poliméricos é
de suma importância dependendo da aplicação que será dada ao material. Neste estudo,
foram determinados os valores de tensão máxima e deformação por meio de análises no
DMA no módulo de tração. Foram analisados filmes de amido e acetato de amido com GS
0,8 e avaliada a influência da acetilação nas propriedades mecânicas do amido. As curvas
de tensão em função da deformação do amido e acetato de amido GS 0,8 (AA GS 0,8) são
apresentados nas figuras 4.25 e 4.26, respectivamente:
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42Figura 4.25 - Curvas tensão x deformação do filme de amido.

AA GS 0,8
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43Figura 4.26 - Curvas tensão x deformação do filme de acetato de amido GS 0,8.
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É possível observar o aumento considerável da deformação máxima do amido
acetilado para o amido nativo. A introdução de grupos acetil na cadeia do amido garantiu
uma maior mobilidade das mesmas e, consequentemente, o aumento da deformação após
aplicada a força de tensão. O amido sem modificação apresentou a deformação máxima de
aproximadamente 27,64%, enquanto o amido acetilado foi de 63,06%, indicando aumento
de 228,14% da taxa de deformação.
A acetilação do amido também elevou a resistência à tração em comparação aos
filmes de amido nativo. Embora os grupos acetil interfiram no alinhamento da cadeia, eles
levaram a maior resistência devido ao aumento das interações das ligações de hidrogênio
entre as cadeias poliméricas alinhadas. Outros autores relataram os mesmos resultados, em
que a acetilação do amido foi uma ferramenta útil para o aumento da resistência mecânica
dos filmes (LÓPEZ et al., 2011).
4.1.10(b) Comportamento termodinâmico-mecânico pelo módulo Tension film.
A análise termodinâmica-mecânica fornece informações sobre as propriedades
mecânicas em função da temperatura em sólidos viscoelásticos, por exemplo, mecanismos
de

relaxamento,

compatibilidade

de

misturas

de

polímeros,

propriedades

de

amortecimento, taxa de cura de sistemas poliméricos e efeito das modificações no
polímero (LÓPEZ et al,2011).
As figuras 4.27 e 4.28 apresentam as curvas de módulo de armazenamento (E’),
módulo de perda (E”) e tan delta dos filmes de amido e acetato de amido com GS 0,8,
respectivamente. Em ambos os materiais, o primeiro evento térmico é em
aproximadamente -48°C. Essa é uma transição secundária que está relacionada a presença
do glicerol. As transições secundárias estão relacionadas as relaxações de ramificações e
grupos laterais das cadeias poliméricas e movimentações de outros pequenos segmentos
que envolvem, pelo menos, quatro átomos de carbono. A literatura destaca que as misturas
amido-glicerol são sistemas parcialmente miscíveis, dando origem à fase rica em amido e
outra rica em glicerol A miscibilidade do glicerol na matriz do amido é limitada e depende
da concentração do plastificante. Portanto, as curvas de tan delta apresentaram três
relaxamentos, o pico próximo a -48°C, associada à transição vítrea da fase rica em
plastificante, e as outras duas atribuída à fase rica em amido (LOPEZ et al., 2014).
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Os outros dois picos em tan delta, relacionados aos domínios ricos em amido,
sofreram variação com a acetilação. Diferente dos resultados encontrados na análise
termogravimétrica, o amido acetilado apresentou maior estabilidade térmica, ocasionando
no aumento da temperatura de transição vítrea. O aumento na temperatura da Tg com a
acetilação pode estar associado a presença dos grupos acetil, o que restringe a
movimentação das cadeias, precisando, assim, de mais energia para passar do estado vítreo
para o borrachoso. Os módulos de armazenamento e perda também aumentaram com a
acetilação. Outros pesquisadores também relataram o aumento do E’ e E” com acetilação
do amido (SINGH et al., 2007).
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44Figura 4.27 - Curvas de módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E”) e tan delta para o
filme de amido
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45Figura 4.28 - Curvas de módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E”) e tan delta para o
filme acetato de amido com GS 0,8

4.1.10(c) Comportamento termodinâmico-mecânico pelo módulo de amostra em pó
O DMA é altamente sensível ao declínio da resistência mecânica sobre a região de
transição vítrea de sólidos amorfos ou parcialmente amorfos. Entretanto, a aplicação do
DMA é restrita a sistemas autoportantes, como barras, filmes ou fibras (MAHLIN et al.,
2009). O uso de DMA para amostras em pó é pouco convencional e normalmente as
caracterizações térmicas das amostras em pó ficam restritas a equipamentos como TGA e
DSC.
O principal método para analisar a Tg de pós é o DSC, no entanto, quando se
analisa materiais em quantidade de conteúdo amorfo baixo, DSC encontra dificuldades de
detecção de Tg (MCPHILLIPS et al., 1999). A alta sensibilidade de DMA é a melhor
alternativa para a detecção e medição de Tg para amostras em pó, quando outras técnicas
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falham. Assim, foram analisadas amostras de acetatos com diferentes GS (0,08, 1,17 e
2,62) e o amido.
O tan delta é expresso como um número adimensional e definido como a razão de
perda e módulo de armazenamento (Tan delta = E″/ E′). Ele também é responsável pela
diferença de fase entre a tensão dinâmica aplicada e a deformação dinâmica resultante no
material viscoelástico submetido a uma oscilação senoidal. Assim, o tan delta permite
avaliar a diferença entre as componentes elástica e viscosa do material. Quanto mais
intenso o tan delta, maior essa diferença. Um alto valor de tan delta indica que o material
tem alto componente de deformação viscosa e um valor baixo indica alta elasticidade
(SABA et al., 2016).
Os módulos de armazenamento e perda dependem de fatores geométricos e por
isso foram desconsiderados nesse caso. Já a viscoelasticidade, neste caso o tan delta, que é
razão entre o módulo de armazenamento e perda, não é influenciado por questões de
dimensões e compactação.
A figura 4.29 apresenta os resultados de tan delta para o amido e acetatos de
amido com GS 0,08, 1,17 e 2,62. Observando os picos no tan delta é possível notar que,
com a acetilação, os picos foram diminuindo até chegar ao amido mais acetilado (GS 2,62)
que não apresenta nenhum pico. Alguns autores descreveram que os grupos acetil causam
uma redução das forças associativas nas regiões amorfas dos grânulos de amido e
desorganizam as ligações de hidrogênio intra e inter moleculares, que estabilizam a
estrutura (LEE; YOO, 2009). Os resultados de tan delta corroboraram com os resultados
apresentados anteriormente para os amidos acetilados. A acetilação causou quebra dos
grânulos e diminuição da cristalinidade do amido, o que justifica redução das relaxações
nas cadeias.
As primeiras transições na curva tan delta são chamadas de transição γ e transição
β, e estão relacionadas a relaxações de ramificações e grupos laterais das cadeias
poliméricas (β) e movimentações de outros pequenos segmentos que envolvem pelo menos
quatro átomos de carbono (γ). O pico máximo do tan delta é relacionado a transição vítrea
ou transição α. A transição vítrea é exclusiva de polímeros amorfos e semicristalinos, ou
seja, para materiais cristalinos puros, a Tg não ocorre (CASSU; FELISBERTI, 2005).
O amido apresentou quatro picos no tan delta, esses picos podem estar
relacionados as transições de pequenos seguimentos de cadeia e das ramificações da
amilopectina. O pico máximo do amido em 141,54°C pode estar relacionado a degradação,
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já que, após o ensaio, o amido apresentou coloração amarelada, característico da
degradação térmica. O ensaio no modulo Tension film determinou a temperatura de Tg dos
domínios ricos em amido em 106°C e no módulo de pó foi em 122,24°C. Essa variação é
devido ao uso do plastificante no filme que diminui a temperatura Tg. O plastificante
garante maior escorregamento das cadeias, precisando assim de menor energia para
transição do estado vítreo para o borrachoso. Outro fator é que a amostra em pó apresenta
os grânulos inalterados, precisando, assim, de maior energia pra as relaxações de cadeia.
O módulo de perda é diretamente proporcional ao calor dissipado. Essa dissipação
de calor é atribuída, por exemplo, ao movimento de longos segmentos da cadeia principal,
como ocorre na transição vítrea, ou a relaxações de segmentos laterais resultantes, por
exemplo, de rotações em torno de ligações químicas. Aparentemente, com a acetilação, as
cadeias são separadas e essas relaxações entre as cadeias ficam mais uniformes. Os picos
diminuem, chegando ao amido mais acetilado que não apresenta pico, ou seja, não há
passagem do estado vítreo para o borrachoso (CASSU e FELISBERTI, 2005).
.
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46Figura 4.29 – Curvas de tan delta das amostras em pó de amido e acetatos de amido com GS 0,08,
1,17 e 2,62.
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4.1.11 Ângulo de contato e energia de superfície
O método de medida do ângulo de contato foi usado para avaliar o caráter
hidrofílico do amido nativo e acetilados medindo sua energia superficial. Ao adicionar a
gota de água destilada no filme do amido, esta se espalhou rapidamente, resultando no
valor baixo do ângulo de contato (48,58°). Como a superfície do amido é rica em
hidroxilas, ela formará ligações de hidrogênio com a água. Com a acetilação, foi observado
o aumento no ângulo de contato, indicando a diminuição do caráter hidrofílico do amido. A
modificação por acetilação ocasionou mudanças na polaridade da superfície do amido.
A tabela 4.5 presenta os valores de ângulo de contato, componente polar,
componente dispersivo, energia superficial total para o amido, acetato de amido com GS
0,6 e 0,8. Foi observado uma diminuição do componente dispersivo e um aumento no
componente polar, bem como aumento na energia superficial. Isso pode ter ocorrido
devido à quebra das cadeias de amido com a acetilação, formando mais pontos polares nas
cadeias, além da adição dos grupos acetil. Cada vez que um grupo OH é substituído, outro
grupo polar é adicionado à estrutura, no caso a carbonila. Isso faz com que o componente
polar aumente com a acetilação.
O resultado de ângulo de contato para o amido está de acordo com o relatado por
outros pesquisadores: 57,24° para amido termoplástico de milho (CHEN et al., 2020),
58,57° para amido de milho cerroso (GUO, Baozhong et al., 2020), 63,2° para amido de
milho (YANG, Yibin et al., 2020) e 67° para amido de batata (GONÇALVES et al., 2020).
A variação dos ângulos de contato relatados está relacionada a diferença da origem
botânica do amido e os processamentos usados.
11Tabela 4.5 – Resultados obtidos pela análise de ângulo de contato e energia de
superfície

Amido
AA GS0,6
AA GS0,8

Ângulo de
contato
48,58 ± 5,60°
71,38 ± 2,41°
96,34 ± 3,68°

Componente
polar
1,66 ± 2,15
12,71 ± 1,80
31,65 ± 11,23

Componente
dispersivo
26,63 ± 6,15
22,43 ± 1,71
14,51 ± 5,44

Energia de
superfície total
28,29 ± 6,52
35,15 ± 2,48
46,15 ± 12,48
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4.1.12 Biodegradação pelo respirômetro de Bartha
A influência da acetilação do amido na biodegradação foi investigada pela técnica
de respirômetro de Bartha. A figura 4.30 apresenta o gráfico com a produção de CO2 em
função do tempo de biodegradação para amostras de amido e acetatos de amido com GS
0,59, 0,96 e 2,63.
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47Figura 4.30 – Gráfico da produção de CO2 pelo tempo de biodegradação

Os resultados indicaram que, ao longo dos 84 dias de biodegradação, somente o
acetato com GS 2,63 não sofreu biodegradação aeróbia no solo. Como pode ser observado
no gráfico da figura 4.30, a produção de CO2 pelo AA GS 2,63 se manteve constante e, em
alguns momentos, apresentou até valores negativos. O amido foi o que apresentou maior
evolução na produção de CO2. Isso acontece devido a maior presença de carboidratos, no
caso a glicose, que são facilmente assimiláveis por microrganismos (NORCINO et al.,
2020). A acetilação até o GS 0,96 não afetou consideravelmente na biodegradação,
tornando ainda assim biodegradável.
O método de análise de biodegradação pelo respirômetro de Bartha se mostrou
eficaz para avaliar a biodegradabilidade de materiais poliméricos por ser um teste de baixo
custo e relativamente simples. Silva e colaboradores (2020) propuseram o uso de
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bioestimulação com extrato de leveduras para acelerar a biodegradação polimérica pelo
respirômetro de Bartha, isso poderá ser testado em trabalhos futuros (DA SILVA et al.,
2020).
4.1.13 Aplicação do acetato de amido para filtragem da nicotina em cigarro
A figura 4.31 apresenta os acetatos de amido antes de depois da absorção de
nicotina. Foi possível verificar a mudança na coloração das amostras depois do uso no
filtro do cigarro. As amostras ficaram com uma coloração marrom característica do
alcatrão e da nicotina presente no cigarro.

48Figura 4.31 – Amostras dos acetatos de amido antes (a) e depois (b) de absorção de nicotina
A figura 4.32 apresenta os espectros de FTIR das amostras antes e depois do teste
de absorção de nicotina. A técnica de FTIR não foi eficiente na detecção das bandas
características da nicotina nos acetatos de amido usados no filtro do cigarro. Esperava-se
identificar, na região de 717cm-1, o pico correspondente a flexão fora do plano de ligação
C-H do cliclo monosubstituído piridínico, porém, os espectros continuaram com os
mesmos picos, sem alteração.
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49Figura 4.32 – Espectros de FTIR das amostras dos acetatos de amido antes e depois da simulação do
fumo

A figura 4.33 apresenta os espectros de UV-Vis dos acetatos de amido antes e
depois do teste de absorção de nicotina no comprimento de onda 260nm característico da
nicotina. É possível observar o aumento da absorbância dos acetatos de amido após a
filtragem do cigarro (AA 0,6N, AA 0,9N e AA 2,6N). Os acetatos com maior GS
apresentaram maior intensidade no pico característico da nicotina.
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50Figura 4.33 – Espectros de UV-Vis das soluções resultantes da filtragem da nicotina do cigarro
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A figura 4.34 apresenta o gráfico relacionando a intensidade de absorbância no
comprimento de onda de 260nm, característico da nicotina, com os acetatos de amido
usados no filtro de cigarro antes e depois do teste. Ficou claro o aumento da intensidade da
absorbância com o aumento do GS dos acetatos de amido. Segundo a Lei de Lambert-Beer
as concentrações de uma espécie são diretamente proporcionais a absorção óptica. Assim,
podemos concluir que as amostras usadas nos testes absorveram nicotina.
Segundo os estudos de Kiefer e Touey (1967), o mecanismo de filtração mais
eficaz para a remoção do material particulado da fumaça de cigarros é através da filtração
mecânica, devido à colisão das partículas da fumaça com o filtro do cigarro. Alves (2016)
concluiu que existe relação entre o aumento da eficiência de filtração com o aumento da
densidade do filtro, isso explicaria a eficiência dos acetatos com maior GS.
Os acetatos de amido com maior GS são mais leves devido as erosões nos
grânulos do amido, como apresentado nos resultados de MEV. Assim, foi necessário maior
volume de amostra para completar a massa de 0,5g usada no filtro que foi compactado,
aumentando a densidade de amostra no filtro. Outro fator que aumentou a eficiência da
absorção com o aumento do GS foi a erosão da superfície e cavidades nos grânulos, o que
ocasiona maior aderência das partículas de fumaça do cigarro devido a filtração mecânica.
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51Figura 4.34 – Gráfico correlacionando a absorbância em 260nm e acetatos de amido
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4.2 HIDROGEL DE ACETATO DE AMIDO
4.2.1 Síntese dos hidrogéis
4.2.1.1 Síntese do Dianidrido de EDTA
Para realização da reticulação do amido acetilado foi preciso obter o agente de
reticulação, modificando o EDTA ácido em dianidrido de EDTA (EDTAD). A figura 4.35
mostra a reação de desidratação do EDTA ácido realizada com anidrido acético e piridina
para a obtenção do EDTAD.

52Figura 4.35 – Reação de obtenção do EDTAD
As figuras 4.36 e 4.37 apresentam os espectros de FTIR do EDTA ácido e
EDTAD respectivamente. A síntese foi comprovada pelo espectro de FTIR do EDTAD
(Figura 4.37), com a banda de estiramento assimétrico de grupos carbonila de anidrido de
ácido carboxílico em 1823cm-1 e a banda de estiramento simétrico de grupos carbonila em
1785cm-1, que caracterizaram a formação do EDTAD.
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53Figura 4.36 – Espectro de FTIR do EDTA ácido

A tabela 4.6 mostra as bandas presentes no espectro do EDTA ácido é suas
respectivas atribuições (SILVERSTEIN et. al., 2005; SENNA, 2015).

12Tabela 4.6- Bandas presentes no espectro do EDTA ácido é suas respectivas
atribuições
Atribuições

Número de onda (cm-1)

Vibração de estiramento de grupos -OH

3432

Vibração de estiramento de C-H

3018

Vibração de estiramento de carbonila de
ácido carboxílico
Vibração de estiramento de C-C
Vibração de estiramento de C-N de amina
terciária
Vibração de estiramento de C-O

1704
1413
1320
1057 a 608
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54Figura 4.37 – Espectro de FTIR do EDTAD
A tabela 4.7 mostra as bandas presentes no espectro do EDTAD e suas respectivas
atribuições (SILVERSTEIN et. al., 2005; SENNA, 2015).
13Tabela 4.7- Bandas presentes no espectro do EDTAD é suas respectivas atribuições
Atribuições
Vibração de estiramento de grupos -OH (provavelmente da
fração de EDTA ácido que não reagiu)
Vibração de estiramento de C-H
Vibração de estiramento assimétrico de carbonila de
anidrido de ácido carboxílico
Vibração de estiramento simétrico de carbonila de anidrido
de ácido carboxílico
Vibração de estiramento de C-C
Vibração de estiramento de C-N de amina
terciária
Vibração de estiramento de C-O

Número de onda (cm-1)
3458
3000-2855
1815
1782
1420
1253
1133 a 612
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O método adotado na síntese do EDTAD foi descrito por Senna (2015) como
viável por apresentar alto grau de pureza. A determinação do grau de pureza foi realizada
por titulação com NaOH 0,5M padronizado, utilizando-se fenolftaleina como indicador. O
grau de pureza encontrado foi de 97,2 ± 0,5%.
4.2.1.2 Síntese dos hidrogéis de acetato de amido com EDTAD
Os acetatos de amido reticulados foram os com GS de 0,3 e 0,9. Eles foram
escolhidos por terem baixa e média acetilação, respectivamente, apresentando grupos OH
nas cadeias para o intercruzamento com o EDTAD. A síntese dos hidrogéis foi realizada
em meio homogêneo para que o EDTAD pudesse ter acesso a maioria dos grupos OH da
cadeia do acetato de amido, e não só superficialmente. Quando o processo é heterogêneo, o
dianidrido reage somente com os grupos OH livres superficiais do polímero, levando a
uma reação em menor extensão (SENNA,2015). Assim, a escolha do solvente foi
primordial para que o mesmo solubilizasse tanto o acetato de amido quanto o EDTAD. O
solvente escolhido, após testes preliminares, foi o dimetilsulfóxido (DMSO).
Outro ponto importante para síntese do hidrogel é a estequiometria da reação.
Teoricamente, a estequiometria ideal para síntese do hidrogel é 2 mols de hidroxila livres
para um mol de EDTAD (SENNA,2015). Porém, Solomons & Fryhle (2006) relataram que
reações de esterificação devem ser realizadas com excesso de reagentes, pois, desta forma,
o equilíbrio da reação desloca-se no sentido da formação dos produtos. Assim, foram
realizadas essas duas estequiometrias: a teórica (1:2), ou seja, 1mol de EDTAD para 2mols
de hidroxilas livres do acetato de amido; e a com excesso do reagente EDTAD (1:1).
As massas de acetato de amido (AA) e EDTAD foram calculadas considerando o
número de hidroxilas livres em cada um dos AA. O acetato de amido com GS 0,3
apresenta 2,7 OH livres por unidade glicosídica e massa molar teorica total de 169,8g/mol,
com GS 0,9, são 2,1 OH livres por unidade glicosídica e massa molar total de 187,4g/mol e
a quantidade de matéria será correspondente ao número de hidroxilas livres. As massas de
EDTAD foram calculadas com as seguintes equações:
(4.18)
(4.19)
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(4.20)
Onde, n é a quantidade de matéria da unidade repetitiva do acetato de amido
(AA), MMAA é a massa molar da unidade repetitiva de AA, mAA é a massa de AA usada na
síntese,

é a massa de EDTAD usada na síntese e 256,2 é a massa molar do

EDTAD.
A tabela 4.8 apresenta as siglas usadas para cada hidrogel sintetizado.
14Tabela 4.8 – Hidrogéis de acetato de amido utilizados e suas estequiometrias
Sigla

Hidrogel

HAA 0,3 11 Hidrogel de acetato de amido com GS 0,3 e estequiometria 1:1
HAA 0,3 12 Hidrogel de acetato de amido com GS 0,3 e estequiometria 1:2
HAA 0,9 11 Hidrogel de acetato de amido com GS 0,9 e estequiometria 1:1
HAA 0,9 12 Hidrogel de acetato de amido com GS 0,9 e estequiometria 1:2
Após a adição do catalisador trietilamina, houve aumento da viscosidade no meio
reacional e a agitação foi suspensa. A figura 4.31 apresenta os hidrogéis após a síntese.

55Figura 4.38 – Hidrogéis de acetato de amido reticulados com EDTAD após a síntese: HAA 0,3 11(a),
HAA 0,3 12 (b), HAA 0,9 11 (c) e HAA 0,9 12 (d).
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Com a Figura 4.38 foi possível observar que os hidrogéis que seguiram a
estequiometria 1:2 apresentaram uma coloração mais clara que os com estequiometria 1:1.
Além disso, durante a síntese os hidrogéis com estequiometria 1:1 atingiram o ponto de gel
mais rapidamente que os com estequiometria 1:2. Isso era esperado, uma vez que o
aumento da quantidade de reagentes levou ao deslocamento da reação para o aumento da
velocidade de formação dos produtos. Após a síntese, foi realizado um teste qualificativo
para comprovar a síntese do hidrogel adicionando uma amostra do hidrogel no solvente
usado na reação (DMSO). O hidrogel mostrou-se insolúvel em DMSO, evidenciando assim
a formação do hidrogel.
A Figura 4.39 apresenta os hidrogéis após o processo de cura, secagem,
neutralização e trituração (Figura 4.39(a)) e intumescidos em água após 24h. De forma
geral, os hidrogéis apresentaram alto grau de intumescimento em água, chegando a valores
próximos a 3000%. O intumescimento é um fenômeno difusional estimulado pela
afinidade das moléculas do polímero com as moléculas do fluido de contato. Os resultados
acerca do grau de intumescimento dos hidrogéis serão apresentados posteriormente no
estudo de isoterma de intumescimento.

56Figura 4.39 – Hidrogéis secos e neutralizados (a) e intumescidos (b)
A Figura 4.40 apresenta os exemplos das possíveis ligações entre as cadeias do
acetato de amido com o agente de entrecruzamento EDTAD. Estas ligações podem
acontecer entre os seguintes carbonos C2 e C2/C3, C6 e C6, ou C6 e C2/C3 do anel de
glicose e podem ser confirmadas por espectroscopia de FTIR. As ligações “conectam”
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duas ou mais moléculas de amido formando uma rede espacial multidimensional(LIU et
al., 2014).

57Figura 4.40 – Exemplo das ligações de entrecruzamento entre as cadeias de acetato de amido com
EDTAD

4.2.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier
(FTIR)
A caracterização por FTIR foi importante para comprovar a reação de reticulação dos
hidrogéis. A reação ocorreu pela substituição das hidroxilas livres no acetato de amido pelo
agente bifuncional EDTAD com formação de grupos de ácido carboxílico. A Figura 4.41 e

4.42 apresentam os espectros de FTIR dos hidrogéis com acetatos de amido com GS 0,3 e
0,9 respectivamente. De forma geral, com a síntese, os hidrogéis tiveram aumento na
intensidade da banda de estiramento em 1730cm-1, o que foi atribuído as vibrações de
estiramento de grupos carbonila (C=O) de ácido carboxílico. Houve também o aumento da
intensidade da banda em 1638cm-1, o que foi atribuído as vibrações de estiramentos
assimétricos de carbonila (C=O) de ácido carboxílico. A formação de grupos de ácido
carboxílico nos hidrogéis também foi confirmada pela banda em 1394cm-1, atribuída as
vibrações de estiramentos assimétricos de carbonila de ácido carboxílico (SILVERSTEIN
et. al., 2005).
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58Figura 4.41 – Espectro de FTIR do acetato de amido com GS 0,3 e os hidrogéis HAA 0,3 11 e HAA
0,3 12
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59Figura 4.42 – Espectro de FTIR do acetato de amido com GS 0,9 e os hidrogéis HAA 0,9 11 e HAA
0,9 12
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A tabela 4.9 mostra as bandas presentes no espectro dos acetatos e hidrogéis
correspondentes e suas respectivas atribuições (SILVERSTEIN et. al., 2005; SENNA,
2015).
15Tabela 4.9- Bandas presentes no espectro do EDTAD é suas respectivas atribuições
Atribuições

Número de onda (cm-1)

Vibração de estiramento de grupos -OH

3281

Vibração de estiramento de carbonila (C=O) de éster

1730

Estiramento assimétrico de carbonila de ácido carboxílico

1638

Estiramento assimétrico de carbonila de ácido carboxílico

1394

A presença de vibração de estiramento de grupos hidroxilas no número de onda em
3281 cm-1 indica que alguns OH livres não reagiram na reação de reticulação. Isso era
esperado, uma vez que o acetato de amido com baixo GS ainda apresenta a estrutura enovelada
do amido, o que dificulta a reação de reticulação (WANG, Xiang et al., 2020). A técnica de
espectroscopia na região do infravermelho foi viável na caracterização dos hidrogéis,
comprovando a ocorrência das reações de esterificação entre EDTAD e as hidroxilas livres dos
acetatos de amido.

4.2.3 Análise termogravimétrica (TGA)
As figuras 4.43, 4.44 e 4.45 apresenta os gráficos de TG/DTG do acetato de
amido GS 0,9, EDTAD e hidrogel de acetato de amido com EDTAD respectivamente.
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60Figura 4.43 - TG/DTG Acetato de amido GS 0,9.
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61Figura 4.44 - TG/DTG do EDTAD.
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62Figura 4.45 - TG/DTG do hidrogel de acetato de amido com EDTAD (HAA 0,9 12).

Os resultados de TG/DTG do acetato de amido, usado na síntese do hidrogel,
mostraram dois estágios de degradação, como pode ser observado na Figura 4.43. Foram
observados dois estágios de degradação. O primeiro estágio corresponde a saída de água da
amostra em 57°C com perda de massa de 8,91%. O segundo estágio corresponde a
degradação do polissacarídeo com grupo acetil em 332,32ºC, com perda de massa de
75,44%. O porcentual de matéria inorgânica residual foi de 10,31%.
A degradação térmica do EDTAD apresentou cinco estágios de degradação. O
primeiro estágio corresponde a saída de água da amostra em 57ºC com perda de massa de
0,16%. Os outros quatro estágios de degradação estão relacionados as degradações das
diferentes ligações químicas do EDTAD. Porcentual de matéria inorgânica residual foi de
8,86%.
Em relação a degradação térmica do hidrogel HAA, foram observados quatro
estágios de degradação. Comumente, o primeiro estágio corresponde a saída de água da
amostra. Os outros estágios de degradação correspondem as diferentes ligações químicas
presentes no HAA.O porcentual de matéria inorgânica residual foi 13,21%.
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Comparando os três resultados anteriores, é possível concluir que o acetato de
amido possui a maior estabilidade térmica, seguido do EDTAD e, por último, o hidrogel
HAA. No acetato de amido as cadeias lineares estão unidas pelas forças intermoleculares
do tipo ligação de hidrogênio, isso confere maior estabilidade térmica ao acetato de amido.
Com a inclusão de ligações cruzadas, as cadeias de acetato de amido ficam mais afastadas
umas das outras, consequentemente, ocorre a diminuição da intensidade das forças
intermoleculares, o que diminui a estabilidade térmica do hidrogel HAA em relação ao
acetato de amido e EDTAD.
4.2.4 Determinação da densidade de ligações cruzadas de acordo com a teoria de
Flory Rehner
As figuras 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49 apresentam o gráfico das avaliações do
coeficiente de intumescimento no equilíbrio (Q) nos diversos solventes para hidrogéis
HAA 0,3 11, HAA 0,3 12, HAA 0,9 11 e HAA 0,9 12 respectivamente. De forma geral,
em todos os hidrogéis o intumescimento mais efetivo foi em água, isso foi devido a
polaridade desse solvente. A água é um solvente polar prótico com alto índice de
polaridade e as cadeias dos hidrogéis possuem muitos grupos polares, o que contribui para
a maior interação com as moléculas de água. Esse resultado foi importante para definir
qual solvente seria usado para o cálculo de densidade de ligações cruzadas pela teoria de
Flory-Rehner.
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63Figura 4.46 – Relação do coeficiente de intumescimento com o parâmetro de solubilidade do solvente
para o hidrogel HAA 0,3 11
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64Figura 4.47 – Relação do coeficiente de intumescimento com o parâmetro de solubilidade do solvente
para o hidrogel HAA 0,3 12
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65Figura 4.48 – Relação do coeficiente de intumescimento com o parâmetro de solubilidade do solvente
para o hidrogel HAA 0,9 11
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66Figura 4.49 – Relação do coeficiente de intumescimento com o parâmetro de solubilidade do solvente
para o hidrogel HAA 0,9 12

A Figura 4.50 apresenta o hidrogel de acetato de amido com GS 0,9 antes e depois
do intumescimento em água destilada por 24h.

67Figura 4.50 - Hidrogel HAA antes (A) e depois (B) do intumescimento

O intumescimento de um polímero depende do grau de interação entre as
moléculas do solvente com o polímero, isso é relacionado com o parâmetro de interação
solvente/polímero (χ). O parâmetro de interação solvente/polímero (χ) pode ser
decomposto em seus componentes entrópicos (χs) e entálpico (χh), por serem parâmetros
de energia livre conforme a Equação 4:
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(χ) = χh + χs

(4.21)

Em condições de inchamento máximo, a contribuição de χh é mínima e o valor do
parâmetro de interação é praticamente igual a contribuição entrópica. Na literatura é
encontrado o valor de 0,34 para χs e muitos autores têm usado esse valor (SENNA, 2015;
DANTAS,2011; SANTOS et al., 2000). Esse dado foi usado para o cálculo de densidade
de ligações cruzadas pela teoria de Flory-Rehner.
O grau de intumescimento de um polímero depende da densidade de suas ligações
cruzadas, ou seja, do grau de fechamento do retículo. As figuras 4.51 e 4.52 representam as
redes poliméricas com alta e baixa densidade de ligações cruzadas respectivamente.
A teoria de Flory-Rehner baseia-se em relacionar a densidade de ligações cruzadas
com o intumescimento (%S). Essa teoria considera que o fenômeno de intumescimento é
controlado basicamente por três forças: a variação de entropia pela mistura solvente-polímero,
variação da entropia conformacional causada pela redução no número de conformações das
cadeias em consequência de seu estiramento e a entalpia de mistura do solvente e polímero
(FLORY, REHNER, 1943). À medida que a densidade de ligações cruzadas diminuiu, maior
será o intumescimento. Isso ocorre devido ao afastamento das cadeias poliméricas, quanto
menor for a quantidade de ligações cruzadas em uma rede polimérica, mais as cadeias poderão
afastar-se uma das outras (SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014).

68Figura 4.51 - Rede polimérica com alta densidade de ligações cruzadas
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69Figura 4.52 - Rede polimérica com baixa densidade de ligações cruzadas

A partir dos valores obtidos de porcentagem de intumescimento no equilíbrio em
água, foram determinadas a porcentagem de intumescimento no equilíbrio (%S),
coeficiente de intumescimento máximo, Qmáx (cm 3/g), volume reduzido, densidade,
parâmetro de solubilidade, parâmetro de interação polímero/solvente e densidades de
ligações cruzadas (υ) listados na Tabela 4.10.

16Tabela 4.10 - Dados obtidos pela teoria de Flory-Rehner
HAA 0,3 11

HAA 0,3 12

HAA 0,9 11

HAA 0,9 12

2026,86

2177,44

1706,75

1400,56

Coeficiente de Intumescimento máximo,
Qmáx (cm3/g)

20,27

21,78

17,07

14,01

Volume reduzido, Vr

0,57

0,22

0,34

0,71

Densidade (g/cm3)

1,17

1,32

1,33

1,32

Parâmetro de solubilidade, δ
[(cal/cm3)1/2]

23,5

23,5

23,5

23,5

Parâmetro de interação
polímero/solvente, χ

0,34

0,34

0,34

0,34

Porcentagem de Intumescimento no
Equilíbrio (%S)
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Densidade de ligações cruzadas, υ
(g/cm3)

1,38 x 10-6

7,81 x 10-6

2,69 x 10-6

2,53 x 10-6

Analisando os resultados de densidade de ligações cruzadas, foi possível verificar
que os quatro hidrogéis analisados apresentaram valores próximos, sendo o hidrogel HAA
0,3 12 com maior densidade de ligações cruzadas (υ). O hidrogel HAA 0,3 11 foi o que
apresentou o menor valor de υ e um dos maiores valores de porcentagem de
intumescimento no equilíbrio. Apesar da teoria de Flory-Rehner destacar que, quanto
maior densidade de ligação cruzada, menor será o intumescimento, o hidrogel HAA 0,3 12
foi o que apresentou os maiores valores para υ e %S. Os índices estequiométricos de
EDTAD não tiveram grande influência na densidade de ligações cruzadas como era
esperado, apresentando valores próximos uns dos outros para os hidrogéis de acetato de
amido com GS 0,9.
4.2.5 Isotermas de absorção de água
As curvas de absorção de água para os hidrogéis foram obtidas utilizando a
seguinte equação:
%S = [ (Mt – Mo)/ Mo ] ×100

(4.22)

Onde Mt é a massa do gel intumescido no tempo t, Mo é a massa do gel seco e
%S é a porcentagem de água absorvida. A porcentagem de água absorvida no equilíbrio
(%Seq) é a porcentagem de água absorvida depois que os processos de difusão e relaxação
das cadeias poliméricas já ocorreram. Essa porcentagem de absorção é a capacidade
máxima de absorção de água pelo hidrogel, ou seja, o potencial de intumescimento.
As figuras 4.53, 4.54 e 4.55 mostram as isotermas de intumescimento dos
hidrogéis a 20, 30 e 40°C respectivamente.
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70Figura 4.53 - Isotermas de intumescimento dos hidrogéis a 20ºC
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71Figura 4.54 - Isotermas de intumescimento dos hidrogéis a 30ºC
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72Figura 4.55 - Isotermas de intumescimento dos hidrogéis a 40ºC

Os gráficos mostram que, de forma geral, o aumento da temperatura leva a um
aumento do percentual de intumescimento no equilíbrio. O aumento gradativo do %S com
o tempo se deve a quantidade de grupos hidrofílicos nas cadeias poliméricas dos hidrogéis
de acetato de amido reticulados com EDTAD. Outro ponto a se destacar é que, na água
destilada (pH ~ 6,5), os grupos carboxílicos estarão desprotonados e provocarão uma
repulsão das cadeias poliméricas e, com isso a difusão da água para dentro da matriz
polimérica será facilitada, assim como o relaxamento das cadeias (OLIVEIRA,2008).
A densidade de ligações cruzadas afeta diretamente na extensão de inchamento do
hidrogel. Segundo a literatura, quanto maior a densidade de ligações cruzadas, menor será
a capacidade de inchamento. Ao analisar a densidade de ligações cruzadas com o
intumescimento obtido nos hidrogéis deve-se levar em conta também o GS. Quanto mais
acetilado é o amido, menos grupos OH presentes nas cadeias poliméricas para absorver as
moléculas de água. Desta forma, é justificado os hidrogéis com GS 0,9 apresentassem
menor intumescimento. Os hidrogéis de acetato de amido com GS 0,3 apresentaram
valores de intumescimento próximos com o aumento da temperatura. Em temperaturas
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mais baixas, o hidrogel HAA 0,3 11, com menor densidade de ligações cruzadas, não
apresentou o maior intumescimento como era esperado.
A figura 4.56 evidencia o aumento do intumescimento no equilíbrio com o
acréscimo da temperatura. O aumento da energia térmica das moléculas de água e o
aumento da mobilidade das cadeias poliméricas são fatores que contribuem para o aumento
do %Seq frente ao aumento de temperatura.
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73Figura 4.56 – Porcentagem de intumescimento no equilíbrio (%Seq) nas diferentes temperaturas

As tabelas 4.11 e 4.12 apresentam os coeficientes angulares e de correlação para
os gráficos (%Seq× T), para os hidrogéis nas diferentes temperaturas e a porcentagem de
água no equilíbrio para cada hidrogel, respectivamente.

17Tabela 4.11 - Coeficientes angulares e coeficientes de correlação para os gráficos
(%Seq× T) para os hidrogéis a 20, 30 e 40ºC.
HAA 0,3 11

HAA 0,3 12

HAA 0,9 11

HAA 0,9 12

Coef. angular

44,262

13,046

37,927

16,336

Coef. Correlação

0,8824

0,8061

0,9956

0,8658
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18Tabela 4.12 - Porcentagem de água no equilíbrio
HAA 0,3 11

HAA 0,3 12

HAA 0,9 11

HAA 0,9 12

20 °C

1749,32 ± 163,03 2506,84 ± 301,07 1880,66 ± 31,91

30 °C

1912,09 ± 42,95

2526,49 ± 213,66 2303,71 ± 112,32 1531,36 ± 200,73

40 °C

2634,56 ± 74,14

2767,75 ± 70,21

2639,21 ± 38,90

1256,61 ± 144,91
1583,34 ± 112,80

4.2.8 Mecanismos de intumescimento
O processo de intumescimento de um hidrogel não é descrito unicamente por
processos difusionais. Tanto o mecanismo quanto a cinética de intumescimento dependem
de fatores estruturais, como a composição química e a geometria. Enquanto ocorre o
processo de absorção de água, a rede polimérica passa de um estado vítreo para um estado
borrachoso. Nesse momento, a cinética de absorção e o transporte de moléculas para
dentro do hidrogel é controlado por fatores difusionais dentro de cada uma dessas regiões
(BOTARO; SANTOS; OLIVEIRA, 2009).
Nos sistemas poliméricos, devido às propriedades viscoelásticas, o mecanismo de
transporte de solvente para dentro e pela rede polimérica consiste em uma combinação de
dois fenômenos, um de difusão chamado de transporte do tipo Fickiano e um de relaxação
chamado de transporte do tipo II. Uma forma de diferenciar o mecanismo do tipo Fickiano
do tipo II é obter as curvas da fração de água absorvida (Mt/Meq) em função da raiz
quadrada do tempo (t0,5). O mecanismo do tipo Fickiano exibirá a curva com inflexão
monotômica livre, aproximando do equilíbrio, e a curva do mecanismo do tipo II é
claramente sigmoidal (BRAZEL e PEPAS, 1999; KARADAG et al., 2002; OLIVEIRA,
2008).
As figuras 4.57, 4.58, 4.59 e 4.60 apresentam as curvas obtidas quando são
analisadas as frações de água absorvida em função da raiz quadrada do tempo para os
hidrogéis HAA 0,3 11, HAA 0,3 12, HAA 0,9 11 e HAA 0,9 12, respectivamente.
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74Figura 4.57 – Mt/Meq em função da raiz quadrada do tempo em diferentes temperaturas para o
hidrogel HAA 0,3 11
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75Figura 4.58 – Mt/Meq em função da raiz quadrada do tempo em diferentes temperaturas para o
hidrogel HAA 0,3 12
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76Figura 4.59 – Mt/Meq em função da raiz quadrada do tempo em diferentes temperaturas para o
hidrogel HAA 0,9 11
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77Figura 4.60 – Mt/Meq em função da raiz quadrada do tempo em diferentes temperaturas para o
hidrogel HAA 0,9 12

108

As curvas mostraram que para todos os hidrogéis estudados não foi possível
identificar um mecanismo de difusão isolado. A literatura descreve que em sistemas onde o
tempo de relaxação das cadeias poliméricas é muito mais curto que o tempo gasto para o
transporte de solvente, a difusão é dita do tipo Fickiano, ou seja, a difusão do solvente para
dentro da matriz polimérica governa a dinâmica de inchamento. Já em casos onde a
relaxação das cadeias poliméricas é a etapa mais lenta do processo de inchamento, isto é,
existe uma grande afinidade entre o solvente e a matriz e consequentemente a difusão do
solvente para dentro da rede ocorre rapidamente, a dinâmica de inchamento é dita do tipo
II (BRAZEL e PEPAS, 1999; KARADAG et al., 2002;OLIVEIRA, 2008).
No entanto, existem sistemas em que o mecanismo de intumescimento deve-se há
um comportamento mútuo entre os dois tipos de mecanismos já citados. Nesse mecanismo
a relaxação das cadeias e a difusão do solvente ditam, em conjunto, a dinâmica de
inchamento do hidrogel; esse mecanismo é conhecido como transporte do tipo anômalo
(OLIVEIRA, 2008).
Nos resultados já apresentados, foi possível observar que os hidrogéis de acetato
de amido reticulados com EDTAD, independente do GS usado na síntese, possuem forte
interação com as moléculas de água e alta taxa de intumescimento atingindo o equilíbrio
em curtos períodos de tempo. Isso explicaria o comportamento anômalo encontrado nas
curvas.
4.2.11 Estudo da adsorção de íons cobre Cu(II)
Para determinação das concentrações de cobre após adsorção, foi realizada uma
curva de calibração. A figura 4.61 apresenta os espectros de absorção no UV-Vis das
soluções de CuSO4 solubilizadas em água deionizadas nas diferentes concentrações. Os
valores de absorbância da solução no comprimento de onda em 811nm foram analisados
em função da concentração para obtenção da curva de calibração (Figura 4.62).
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78Figura 4.61 – Espectro de absorção no UV-Vis das soluções de CuSO4 em diferentes concentrações.
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79Figura 4.62 – Ajuste linear dos dados experimentais obtidos para a absorção da solução de CuSO4
registrada em 810nm em função da concentração

A dependência linear dos valores de absorbância em função da concentração foi
aprovada pelo ajuste linear (reta vermelha) com coeficiente de correlação R 2 de 0,9993. A
equação da reta foi usada para determinação de concentração de soluções de CuSO4,
inicialmente desconhecidas, medindo sua absorbância em 811nm.
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O hidrogel HAA 0,3 12 foi o escolhido para os testes de adsorção de Cu(II) por
apresentar os melhores resultado nos testes de intumescimento. A figura 4.63 apresenta os
espectros de UV-VIS para cada tempo de contato do hidrogel com a solução de Cu(II).
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80Figura 4.63 – Espectro de UV-VIS das soluções resultantes da adsorção de Cu(II) em cada tempo de
contato

Pelos espectros da Figura 4.63 é possível verificar a diminuição da intensidade
das bandas com o aumento do tempo de contato do hidrogel com a solução de Cu(II). A
capacidade de adsorção (qe) do hidrogel HAA 0,3 12 na remoção de íons Cu(II) foram
estudadas em função do tempo de contanto com o objetivo de avaliar a cinética de
adsorção, e a figura 4.64 apresenta os resultados.
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81Figura 4.64 – Efeito do tempo de contato na adsorção de íons (Cu) pelo hidrogel HAA 0,3 12
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Foi possível avaliar que a adsorção inicialmente é rápida e, após o tempo de uma
hora, o hidrogel atingiu o equilíbrio em seus valores máximos de adsorção. A figura 4.65
apresenta o hidrogel antes e depois da ensaio de adsorção de íons Cu(II) em que pode ser
observado o intumescimento e coloração azul característica da solução de CuSO4.

82Figura 4.65 – Hidrogel HAA 0,3 12 antes (a) e depois (b) do ensaio de adsorção de íons Cu(II).
O estudo da curva de equilíbrio de adsorção é importante para o conhecimento
sobre o equilíbrio termodinâmico e comportamento do sistema adsorvente e adsorbato. Da
mesma forma, o conhecimento sobre a cinética de absorção, além de definir o tempo de
saturação do adsorvente, nos fornece entendimento sobre à interação entre o adsorvente e a
espécie a ser adsorvida. A difusão de um componente ao interior do adsorvente se dá em
três etapas principais: (i) difusão do adsorbato à superfície externa do adsorvente, (ii)
difusão intraparticular, ou seja, a transferência do adsorbato da superfície aos sítios ativos
no interior do adsorvente, e (iii) interação química sobre os sítios ativos, via diferentes
mecanismos como ligação, troca iônica ou complexação.
Com o objetivo de avaliar o tempo necessário para alcançar o equilíbrio da
adsorção do cobre, foram realizadas análise da cinética nos modelos de pseudo-primeira
ordem, pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula. Uma boa correlação dos dados
cinéticos revela o mecanismo de adsorção. Deste modo, a validade destes modelos foi
testada pela linearização da curva e parâmetros da equação: log(qe − qt ) x t para o modelo
da pseudo primeira-ordem, t/qt x t para o modelo de pseudo-segunda ordem e qt x t1/2 para a
difusão intrapartícula. A avaliação quantitativa requer que o coeficiente de correlação de
cada modelo seja comparado.
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As figuras 4.66, 4.67 e 4.68 apresentam as curvas para o modelo de pseudoprimeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão intra-partícula e os respectivos
coeficientes de correlação, respectivamente.
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83Figura 4.66 – Modelo cinético pseudo-primeira ordem.
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84Figura 4.67 – Modelo cinético pseudo-segunda ordem.
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85Figura 4.68– Modelo cinético de difusão intra-partícula.

A partir do estudo dos dados cinéticos, foi possível determinar que o modelo
cinético de pseudo-segunda ordem foi o que forneceu o melhor coeficiente de correlação
(R2 = 0,9984). A partir dos valores dos coeficientes linear e angular obtidos da reta do
modelo de pseudo segunda-ordem apresentada na figura 4.67, foram calculados os
parâmetros cinéticos de constante de velocidade (k2) e quantidade adsorvida no equilíbrio
(qe), baseando-se na equação de pseudo segunda-ordem:

(4.23)

Os valores para a constante de velocidade e quantidade adsorvida no equilíbrio
foram 2,39 x 10-4 g.mg-1min-1 e 500 mg.g-1, respectivamente. Isso indica que esse modelo
foi o mais indicado para análise do mecanismo de adsorção de íons (Cu)II pelo hidrogel
HAA 0,3 12. O modelo de pseudo segunda-ordem leva em consideração a concentração do
adsorvato em solução e os sítios de adsorção do adsorvente. Esse modelo cinético indica
que a velocidade de adsorção é dependente da quantidade de íons na superfície do
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adsorvente e da quantidade de íons adsorvida no equilíbrio, destacando a quimissorção
como etapa determinante do mecanismo cinético (VASCONCELOS,2008).
O efeito do pH na adsorção é um importante parâmetro a ser estudado e uma das
variáveis mais importantes no processo de remoção de metais pelos adsorventes. O pH
influência a solubilidade dos sais metálicos, o grau de protonação e ionização da superfície
do bioadsorvente (SENNA, 2011). Portanto, foi estudada a influência do pH da solução na
adsorção de íons cobre pelo hidrogel HAA 0,3 12. O estudo foi realizado no pH 4, 5 e 6. O
pH 6 foi o máximo devido a precipitação do óxido de cobre após este valor. As figuras
4.69 e 4.70 apresentam os espectros de absorbância nos diferentes pH e a curva de
adsorção máxima versus o pH, respectivamente.
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86Figura 4.69 – Espectro de UV-VIS das soluções resultantes da adsorção de Cu(II) para cada pH.
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Os resultados mostraram que a quantidade adsorvida foi dependente do pH da
solução. A capacidade de adsorção do hidrogel foi proporcional ao aumento do pH da
solução. Isso era esperado, uma vez que, sob condições ácidas, há competição entre os íons
H+ e Cu(II) pelos sítios de adsorção presente na superfície do hidrogel. Já em pH mais
elevado, os sítios ácidos do adsorvente estão desprotonados, favorecendo a interação do
metal com os sítios ativos da superfície do adsorvente (SLIMANI et al., 2017).
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO
A partir dos resultados apresentados, foi possível concluir que é possível
modificar o amido por acetilação e obter diferentes graus de substituições com
propriedades distintas. Foi importante avaliar diferentes métodos de acetilação para definir
o que melhor se adequa as necessidades de modificação, como, por exemplo, o grau de
substituição pretendido. Com os métodos 1 e 3 foram obtidos acetatos de amido com GS
alto e baixo, respectivamente. As condições de reação do método 2 não foram adequadas
para acetilação do amido. A síntese sem temperatura do método 1 foi a escolhida para o
estudo da cinética de acetilação do amido, por ser lenta e de fácil controle. Utilizando o
método de análise integral para o estudo cinético, conclui-se que a reação de acetilação
seguiu a cinética química de pseudo-primeira ordem, uma vez que apresentou o fator de
correlação R2 mais próximo a 1. Com o estudo termodinâmico estabeleceu-se que o valores
negativos de entalpia e entropia sugerem que a reação de acetilação do amido, na presença
do catalisador, é um processo exotérmico.
Nos espectros de FTIR foi possível comprovar a acetilação pelo surgimento da
banda de carbonila em aproximadamente 1740cm-1. Também foi verificado o
desaparecimento do pico em 930cm-1, atribuído a vibração da ligação α1→4 glicosídica,
nos acetatos com altos graus de substituição. Isso pode significar que em longos tempos de
reação de acetilação as cadeias poliméricas do amido foram degradadas. A análise
morfológica comprovou que a introdução do grupo volumoso de acetil causou a quebra e
aglutinação dos grânulos. A cristalinidade do amido reduziu de 52,92% para 20,18% no
acetato de amido com maior GS, indicando que, no processo de acetilação, a estrutura
cristalina do amido é parcialmente destruída. Os grupos acetil presentes no amido acetilado
reduzem as interações intermoleculares, provocando afastamento das cadeias e reduzindo a
viscosidade, além da diminuição da massa molar devido a degradação parcial do amido.
Com a análise por TGA foi possível concluir que, com a acetilação, as
propriedades térmicas foram também modificadas e a estabilidade térmica diminuiu. A
acetilação do amido também elevou a resistência a tração e a deformação máxima em
comparação aos filmes de amido nativo. Os valores de transição vítrea também
aumentaram com a acetilação, passando de 106,4°C para 171,84°C. Na análise das
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amostras em pó foi possível um estudo mais preciso das transições secundárias pelo tan
delta, concluindo-se que, com acetilação, a quantidade de picos de tan delta foram
diminuindo até chegar ao amido mais acetilado (GS 2,62) que não apresentou nenhum
pico. As medidas do ângulo de contato e energia de superfície demostraram a diminuição
da hidrofilicidade com o aumento do GS e aumento da energia de superfície total.
A técnica de biodegradação pelo respirômetro de Bartha foi eficaz na análise de
biodegradação do amido e acetatos de amido. Até o GS 0,96 houve biodegradação
evidenciada pela produção de CO2. Já o acetato com alto GS (2,63) não apresentou
biodegradação ao longo dos dias de ensaio. Na análise da absorção de nicotina do cigarro
pelos acetatos de amido foi verificado que o aumento do GS está diretamente relacionando
ao aumento da capacidade de absorção de nicotina.
A síntese dos hidrogéis de acetato de amido reticuladas com EDTAD foi
confirmada pelos espectros de FTIR com a presença das bandas correspondente ao ácido
carboxílico. Em relação as propriedades térmicas, o acetato de amido possui a maior
estabilidade térmica, seguido do EDTAD e, por último, o hidrogel HAA.Com a inclusão de
ligações cruzadas, as cadeias de acetato de amido ficam mais afastadas umas das outras,
consequentemente, ocorre a diminuição da intensidade das forças intermoleculares, o que
diminui a estabilidade térmica do hidrogel HAA em relação ao acetato de amido e
EDTAD.
Pela teoria de Florry-Rehner foram determinadas intumescimento no equilíbrio
em água, a porcentagem de intumescimento no equilíbrio (%S), coeficiente de
intumescimento máximo, Qmáx (cm 3/g), volume reduzido, densidade, parâmetro de
solubilidade, parâmetro de interação polímero/solvente e densidades de ligações cruzadas
(υ). Foi possível concluir que os índices estequiométricos usados nas sínteses não tiveram
grande influência na densidade de ligações cruzadas como era esperado. O estudo de
isotermas de intumescimento verificou o aumento do poder de inchamento com o aumento
da temperatura e o mecanismo de intumescimento dos hidrogéis foi do tipo anômalo.
A adsorção de íons cobre Cu(II) pelo hidrogel HAA 0,3 12 foi estudada e
concluiu-se que a adsorção inicialmente é rápida e, após o tempo de uma hora, o hidrogel
atingiu o equilíbrio em seus valores máximos de adsorção. Foram realizadas análise da
cinética nos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão
intrapartícula e o modelo de pseudo-segunda ordem foi o apresentou o melhor coeficiente
de correlação. Esse modelo cinético indicou que a velocidade de adsorção é dependente da
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quantidade de íons na superfície do adsorvente e da adsorvida no equilíbrio. A influência
do pH na adsorção de íons cobre Cu(II) foi avaliada e a capacidade de adsorção do
hidrogel foi proporcional ao aumento do pH da solução.
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