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Resumo 

 Visando modificar amido de batata, o uso de 
Heat-moisture treatment (HMT) foi utilizado neste estudo 
utilizando água e ácidos orgânicos. A calorimetria 
exploratória diferencial (DSC) mostrou que o HMT 
promoveu uma diminuição da gelatinização e com os 
ácidos, ficou indetectável. A análise por difração de 
raios-X mostrou que houve com os tratamentos uma 
diminuição de cristalinidade relativa sem alterar o padrão 
de origem botânica. As propriedades de pasta 
mostraram uma diminuição nos parâmetros. Conclui-se 
que o HMT foi efetivo nas alterações e promissor na 
digestibilidade.  

Introdução  

A fécula de batata vem ganhando mercado, devido a 
propriedades de rendimento, alta pureza, e interessantes 
propriedades térmicas (RAYMUNDO et al, 2018). 
Contudo, o uso do amido nativo é limitado e as 
modificações trazem melhora das propriedades 
tecnológicas e de digestibilidade, proporcionando mais 
aplicações desse produto na indústria. Nesse sentido, 
podemos destacar o Heat-moisture treatment (HMT) que 
é um tratamento físico, de baixo custo e eficaz. O HMT 
permite o uso de água e outros solventes como ácidos 
orgânicos combinados com o calor e baixa umidade. 
Observou-se em outros estudos sua influência nas 
propriedades térmicas, tecnológicas e na digestibilidade, 
com propósito de aumentar o conteúdo de amido 
resistente, de forma a atuar como fibra alimentar no 
organismo. No presente estudo, o objetivo foi modificar a 
fécula de batata com HMT com água e ácido cítrico e 
avaliar a influência dessa modificação nas propriedades 
térmicas, estruturais e de pasta desse amido. 

Material e Métodos 

A fécula de batata foi obtida em comércio local de Ponta 
Grossa/PR da marca Yoki. Tratamento HMT: 30g da 
fécula foram suspensos em água ou em solução 0.2M de 
ácido cítrico atingindo umidade final de 22% submetidas 
a 110°C por 8h. Em seguida, neutralizadas e secas em 
estufa por 24h a 40°C (HUNG; VIEN; LAN PHI, 2016). 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC): curvas feitas 
em DSC 60 onde misturas de água e amido foram 
aquecidas de 30 a 100 °C sob um fluxo de 50 mL min-1 
de ar. Difratometria de raios X (DRX) pelo método do pó: 
feitas em um difratômetro de raio-X modelo Ultima IV 
com radiação CuKα (λ = 1,541 Å), tensão 40 kV e 
corrente 20 mA. (intervalo observado 3 a 40° a 2(θ). 
Propriedades de pasta: Feita em um RVA-4 com 
dispersão em água a 8% (m/m) de amido em base seca 

em 28 g de massa total, ciclo de aquecimento e 
resfriamento. 

Resultados e Discussão 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC): a 
gelatinização no amido nativo ocorreu de forma típica, já 
nas outras três amostras modificadas a ausência ou 
quase ausência da curva de gelatinização foi observada. 
Isso demonstra que essas modificações promovem a 
diminuição na entalpia requerente ao evento. 
Provavelmente o HMT afeta as duplas hélices da 
estrutura (BARRETTI, 2020). Difratometria de raios X 
(DRX) pelo método do pó: Todas as amostras 
apresentaram padrão B, característico de amido de 
batata. A cristalinidade relativa foi maior para amido 
nativo (27,2%) e a menor encontrada na amostra HMT 
com ácido cítrico (19,9%), o que comprova ação do 
tratamento. Propriedades de pasta: A temperatura de 
pasta aumentou do nativo (65,5 ºC) para o amido tratado 
por HMT + H2O (81,60 ºC). Os demais não apresentaram 
o evento. A amostra modificada por HMT + ácido cítrico 
não apresentou nenhum evento no RVA, confirmando a 
ação do método e corrobora com o resultado observado 
por DSC. Este fato também pode ser relacionado ao 
resultado de cristalinidade relativa que foi reduzida.  A 
viscosidade final aumentou do amido nativo ao 
modificado por HMT+H2O, porém as demais amostras 
praticamente não apresentaram este comportamento, 
comprovando a não formação de pasta. 

Conclusão  

O tratamento por HMT+H2O, mostra que as alterações 
ocorrem mas não são tão evidente. Já o tratamento por 
HMT + ácido cítrico causou modificações mais 
significativas para possíveis aplicações, de forma a 
alterar propriedades tecnológicas como é o caso do perfil 
de viscosidade das amostras. Com os resultados 
obtidos, a análise de digestibilidade provavelmente 
apresentaria resultados importantes para posterior 
aplicações. 

Agradecimentos 

Ao C-LABMU da UEPG pelas análises. 
____________________ 
BARRETTI, B. R. V. et al.  Avaliação da digestibilidade in vitro, 
propriedades estruturais, térmicas e de pasta dos amidos de milho 
modificados por heat-moisture treatment (HMT) com adição de ácidos 
orgânicos. Food Science and Technology (No prelo), 2020. 
HUNG, P. VAN; VIEN, N. L.; LAN PHI, N. T. Resistant starch 
improvement of rice starches under a combination of acid and heat-
moisture treatments. Food Chemistry, v. 191, p. 67–73, 2016. 
RAYMUNDO, R. et al. Climate change impact on global potato 
production. European Journal of Agronomy, v. 100, p. 87–98, 2018.  


