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Resumo 

Atualmente, modificações na estrutura do amido têm 
sido realizadas para a melhora nos seus atributos 
positivos e eliminação de algumas deficiências. A 
sulfatação é um exemplo de modificação para a melhora 
desse material. Baseado nisso, este projeto de pesquisa 
visou realizar um estudo de reações de modificação com 
o amido através de um agente sulfatante.  

Introdução  

O amido é um polissacarídeo de reserva com estrutura 
correspondente a um homopolímero de α-D-glucose, 
compreendendo dois tipos de polímeros, a amilose e a 
amilopectina. Na estrutura química do amido existem 
grupos hidroxila, os quais podem atuar como sítios de 
reação em diferentes sínteses, como a sulfatação. Os 
polissacarídeos sulfatados têm atraído pesquisadores 
pelas diferentes atividades biológicas que podem 
apresentar, como a atividade antiviral e anti-HIV. Sendo 
assim, o objetivo deste projeto foi realizar a modificação 
do amido de batata através de uma reação de 
sulfatação, com o uso de ácido clorossulfônico e como 
base uma metodologia adaptada da literatura. 

Material e Métodos 

Na tentativa de otimizar a reação de sulfatação do amido 
com ácido clorossulfônico, a partir do método de 
Shaabani e colaboradores (2008), foram realizadas seis 
reações, variando-se o tempo de reação e a quantidade 
de ácido clorossulfônico e clorofórmio utilizados nas 
sínteses. Empregou-se quantidades de ácido 
clorossulfônico nos volumes 0,6, 1,0 e 1,4mL e de 
clorofórmio, 20 e 25mL. Para todas as sínteses seguiu-
se o procedimento geral descrito a seguir. Os produtos 
foram caracterizados por espectroscopia de ressonância 
magnética nuclear (RMN) e espectroscopia no 
infravermelho (IV). 
Procedimento geral - Em um balão de fundo redondo de 
três bocas, adicionou-se clorofórmio e 1,0 g de amido. 
Este balão foi acoplado a um sistema de refluxo e 
mantido a uma temperatura próxima a 0°C, com auxílio 
de banho de gelo. Na sequência, foi adicionado 
lentamente o ácido clorossulfônico durante 
aproximadamente 2h, sob agitação constante. Após a 
adição completa, manteve-se a mistura reacional, ainda 
com o banho a 0°C e agitação constante, por mais 120 
min ou 180 min.  Decorrido este tempo, a reação foi 
deixada em repouso por algumas horas para a remoção 
total do HCl. Ao final, o produto obtido foi filtrado, lavado 
com metanol e seco em temperatura ambiente por 2 
dias. 

Resultados e Discussão 

Com o objetivo de obter um amido sulfatado com 
diferentes graus de substituição, realizou-se as sínteses 
com quantidades variáveis do reagente e solvente. Os 
seis produtos, denominados de AS1 a AS6, foram 
caracterizados por IV e RMN de hidrogênio. A partir dos 
espectros dos produtos obtidos, não foi possível concluir 
que o amido foi sulfatado. Por exemplo, ao se observar a 
Figura 1 não existem diferenças entre os espectros do 
amido nativo e do produto sulfatado AS4, o mesmo 
ocorreu para as demais amostras. Entretanto, como nos 
testes de solubilidade em água, o amido sulfatado 
apresentou resultados diferentes quando comparados 
com o amido nativo, é possível que o amido tenha 
sofrido a reação de sulfatação, entretanto em um grau 
baixo, não detectável pelas técnicas empregadas.  Como 
descreve a literatura, nos espectros de IV seria esperado 
a presença de duas bandas, referentes aos estiramentos 
S=O (1.228 cm-1) e S-O (816 cm-1) (Cui e colaboradores 
(2009)) que podem estar sobrepostas as bandas da 
estrutura original do amido.   

 
Figura 1. Espectro de IV dos amidos: AS4 (vermelho) e nativo (preto) 

Conclusão 

Os resultados de IV e RMN de H1 não são conclusivos. 
Sendo assim, será necessário modificar as quantidades 
empregadas dos reagentes ou até mesmo modificar o 
agente sulfatante empregado. Assim que esse produto 
sulfatado for obtido e devidamente caracterizado, será 
avaliado sua potencial aplicação como biosensor.  
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