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Resumo
O amido é um homopolissacarídeo de reserva
constituído por amilose e amilopectina, cujas proporções
variam conforme a fonte botânica e interferem em suas
características e aplicabilidade. A cationização do amido
é uma modificação química que compreende a adição de
substituintes que podem, em determinadas condições,
apresentar cargas positivas, como o grupo amino. Este
projeto de pesquisa realizou a síntese do amido aminado
em duas etapas sob condições predeterminadas e sua
caracterização pela espectroscopia no Infravermelho (IV),
apresentando bandas características dos grupos
inseridos com as sínteses realizadas.

Introdução
O amido é considerado o polímero natural mais
abundante, além de renovável e amplamente distribuído
por inúmeras espécies vegetais como fonte de reserva
de carboidratos. É um homopolissacarídeo constituído
de uma mistura de amilose e amilopectina, cujas
proporções variam conforme a fonte botânica e
interferem em suas características e aplicabilidade.
Uma das estratégias de modificação para aperfeiçoar as
propriedades do amido é a cationização, que se refere a
adição de grupos catiônicos como amino, amônio,
sulfônio, imino ou fosfônio à molécula de amido.
A adição dos grupamentos amino possibilita ao amido
diferentes empregos, tais como no tratamento de água,
como floculantes, e como aditivos em produtos têxteis,
de papel e cosméticos. Os amidos modificados são
preferíveis por seu baixo custo, ótima adaptação,
biocompatibilidade e rápida degradação.

Material e Métodos
A obtenção do amido aminado deu-se em duas etapas:
1) Halogenação (amido halogenado): As reações de
halogenação obedeceram a proporção de 1,8ml de
epicloridrina e 50µL de HCl para cada 1g de amido
nativo liofilizado. Foram realizadas em béquer com
banho de silicone a 110°C por 1h, sob agitação.
2) Aminação (amido aminado): Para síntese do amido
aminado foi seguida a proporção de 1:0,5 (amido
halogenado:etilenodiamina). A reação foi realizada em
béquer, utilizando-se solução aquosa de NaOH 0,16N
como meio alcalino, e mantida a 60°C por 40 minutos.
A caracterização das amostras foi realizada na região do
Infravermelho (IV), na faixa de 4000-400cm⁻ ¹.

Resultados e Discussão
Após a síntese, foram obtidos espectros referentes ao
amido nativo liofilizado, amido halogenado e amido
aminado (Figura 1).

Figura 1. Espectros do reagente de partida e produtos obtidos.

Embora não tenha sido possível a observação das
bandas típicas referentes a presença do átomo de cloro
no amido halogenado, o produto desta reação
apresentou um aspecto bem diferente do amido nativo,
sendo assim resolvemos dar sequência as sínteses.
Com o produto da reação de halogenação produzimos o
amido aminado. O espectro obtido do amido aminado
possui bandas em 1580cm⁻ ¹, atribuída ao dobramento
dos grupos NH, e em 1485cm⁻ ¹, atribuída ao
estiramento das ligações C-N, comprovando a adição
dos grupamentos amino no amido halogenado.

Conclusão
Os espectros de Infravermelho confirmam a síntese do
amido aminado. Serão realizadas ainda, análises de
RMN ¹H e ¹³C para confirmar a elucidação estrutural,
determinação do grau de substituição por potencial Zeta
e novas sínteses com variáveis de tempo, temperatura e
proporção de reagentes.
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