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RESUMO 

 

Nos últimos anos, tem-se produzido diversas pesquisas conhecidas pela denominação "Estado 

da Arte". Sendo assim, o objetivo do capítulo II foi construir o Estado da Arte sobre os 

revestimentos para pós-colheita de frutas. Para tal, efetuaram-se buscas em bases de pesquisa 

(Google Acadêmico, Scielo e Science Direct) dos últimos nove anos (2011-2019). Após a 

investigação destes artigos, foram resgatados nestas bases 160 trabalhos científicos. Posterior 

a leitura dos resumos, foram descartados os artigos que não contemplavam o objetivo central 

do trabalho, restando assim 92 artigos. Após a seleção, foram contabilizadas as palavras-

chave e seus respectivos anos. Os dados foram demonstrados por meio de agrupamentos 

visualizados por intermédio da análise de componentes principais (ACP), utilizando a matriz 

de distância euclidiana. Conclui-se que os temas mais pesquisados são em: elaborar um 

revestimento com a concentração ideal de formulação e que ele não tenha microrganismos em 

sua constituição. Além disso, as lacunas teóricas existentes nesta temática estão no 

aprimoramento de novos materiais renováveis que serão utilizados como matérias-primas para 

os revestimentos. A utilização de embalagens provenientes de polímeros derivados do 

petróleo gera uma produção acelerada de resíduos por não serem biodegradáveis, uma solução 

alternativa vem a ser a utilização de embalagens biodegradáveis. Assim sendo, o objetivo do 

capítulo III foi caracterizar e identificar a melhor formulação artesanal de filmes 

biodegradáveis à base de amido para aplicação em pequenas produções de frutas. Na primeira 

etapa, avaliou-se quatro fontes de amido como matéria-prima para elaboração do filme 

biodegradável com foco na utilização em pequenas produções de frutas. O delineamento 

utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições. Na 

segunda etapa, para formulação do filme, utilizou-se a matéria-prima de melhor desempenho 

na etapa 1 (em duas concentrações) associada a duas concentrações de glicerina. O ensaio foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2 (gramas da 

melhor matéria-prima da etapa 1 x gramas de glicerina), com cinco repetições. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-

knott. Considerou-se uma probabilidade de 5% para todos os testes mencionados. Dentre os 

amidos avaliados (Etapa 1), o que apresentou melhores resultados foi o filme à base de 

polvilho azedo com melhor aspecto visual na microscopia eletrônica, menor atividade de água 

e maior solubilidade em água. Quanto a melhor formulação da mistura (Etapa 2), a 

concentração ideal foi composta por 2g de polvilho azedo e 0,08g de glicerina como 

plastificante, além de 0,03g de canela como agente antimicrobiano em 100mL de água 

filtrada. Este formulado apresentou melhor aspecto visual na formação do filme, menor 

atividade de água e melhor flexibilidade, além de rápida biodegradabilidade. A utilização de 

biopolímeros, como os amidos oriundos de diferentes fontes, tem despertado a atenção das 

pesquisas nos últimos anos para a produção de embalagens, principalmente devido à sua 

biodegradabilidade. Neste contexto, o capítulo IV avaliou a eficiência do revestimento 

biodegradável à base de polvilho azedo na conservação e manutenção da qualidade pós-

colheita de frutos de maracujá silvestre ‘BRS Pérola do Cerrado’. Para tal, utilizou-se um 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x8 (embalagens x dias de 

análise), com três repetições, contendo 3 frutos cada. Os dados foram submetidos à análise 

multivariada, sendo realizada o teste estatístico da PERMANOVA a 5% de probabilidade e 

posteriormente foram demonstrados por meio de agrupamento visualizados por meio da 

análise de componentes principais (ACP), utilizando a matriz de distância euclidiana. O uso 

de revestimento biodegradável na conservação pós-colheita do maracujá selvagem foi 

eficiente, pois reduziu a perda de massa, apresentou menores valores de firmeza de casca, 

diminuiu a acidez titulável e promoveu maior produtividade de frutos. Portanto, concluiu-se 



 

 

que o uso de revestimentos sustentáveis é benéfico na substituição de embalagens sintéticas. 

O ato de avaliar a difusão de uma inovação é extremamente importante e certamente 

ultrapassa o advento da inovação. Assim sendo, o objetivo do capítulo V foi avaliar a difusão 

da utilização de revestimento biodegradável a agricultores familiares no Estado de Goiás, 

Brasil. Realizou-se pesquisa de viés qualitativo por meio de questionários em 20 propriedades 

rurais do município de Jaraguá - GO, em duas etapas: etapa 1 em janeiro de 2019; etapa 2 em 

julho de 2019. Os dados foram submetidos à análise multivariada, por meio de análise de 

agrupamento, organizados em gráfico tipo dendrograma, utilizando a matriz de distância de 

Jaccard e a técnica de agrupamento de ligação completa (vizinho mais distante). Nas 

condições em que o trabalho foi realizado houve baixa aceitação e difusão da utilização do 

revestimento biodegradável por parte dos agricultores familiares, pelo fato de possuírem 

baixo grau de escolaridade, não utilizarem tecnologia, bem como irrigação ou maquinário, 

ademais suas propriedades são distantes (> 10km) dos centros urbanos. 

 

Palavras-chave: aceitação; agronegócio; armazenamento; pós-colheita; revestimento 

biodegradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, there have been several studies known as "State of the Art". Thus, the 

objective of Chapter II was to build the State of the Art on coatings for post-harvest fruit. To 

this end, searches were carried out in research bases (Google Academic, Scielo and Science 

Direct) of the last nine years (2011-2019). After investigating these articles, 160 scientific 

works were retrieved on these bases. After reading the abstracts, articles that did not 

contemplate the main objective of the study were discarded, thus leaving 92 articles. After 

selection, the keywords and their respective years were counted. The data were demonstrated 

by means of groupings visualized through principal component analysis (PCA), using the 

Euclidean distance matrix. It is concluded that the most researched themes are: To prepare a 

coating with the ideal concentration of food and that it does not have microorganisms in it is 

constitution. In addition, the theoretical gaps in this theme are in the improvement of new 

renewable materials that will be used as raw materials for coatings. The use of packaging 

from polymers derived from petroleum generates an accelerated generation of waste because 

they are not biodegradable, is an alternative solution to the use of biodegradable packaging. 

Therefore, the objective of Chapter III was to characterize and identify the best artisanal 

formulation of biodegradable films based on starch for application in small fruit productions. 

In the first stage, was evaluated four sources of starch as raw material for preparation of 

biodegradable film focusing on use in small productions of fruit. The design used was 

completely randomized, with four treatments and five repetitions. In the second stage, for 

formulating the film, the raw material with the best performance was used in stage 1 (in two 

concentrations) associated with two concentrations of glycerol. The experiment was 

conducted in a completely randomized design, in a 2x2 factorial scheme (grams of the best 

raw material from step 1 x grams of glycerin), with five replications. The data were submitted 

to analysis of variance and the means were compared using the Scott-knott test. It considered 

a probability of 5% for all tests mentioned. Among the starches evaluated (Stage 1), the one 

that showed the best results was the film based on sour powder with better visual aspect in 

electron microscopy, less water activity and greater solubility in water. As for the best 

formulation of the mixture (Stage 2), the ideal concentration was composed of 2g of sour 

powder and 0.08g of glycerin as a plasticizer, in addition to 0.03g of cinnamon as an 

antimicrobial agent in 100mL of filtered water. This formulation showed a better visual aspect 

in the formation of the film, less water activity and better flexibility, in addition to rapid 

biodegradability. The use of biopolymers, such as starches from different sources, has 

attracted the attention of research in recent years for the production of packaging, mainly due 

to it is biodegradability. In this context, the chapter IV evaluated the efficiency of the 

biodegradable coating based on sour starch in the conservation and maintenance of the 

postharvest quality of wild passion fruit 'BRS Pérola do Cerrado'. Thereunto, a completely 

randomized design in a 5x8 factorial scheme (packages x days of analysis) was used, with 

three replications, containing 3 fruits each. The data were submitted to multivariate analysis, 

with the statistical test of PERMANOVA at 5% probability and subsequently demonstrated 

by means of grouping visualized by means of principal component analysis (PCA), using the 

Euclidean distance matrix. The use of biodegradable coating in postharvest conservation of 

wild passion fruit was efficient because it reduced the mass loss, presented lower values of 

peel firmness, decreased the titratable acidity and promoted greater fruit yield. Therefore, it 

was concluded that the use of sustainable coatings is beneficial in replacing synthetic 

packaging. The act of evaluating the diffusion of an innovation is extremely important and 

certainly surpasses the advent of innovation. Therefore, the objective of chapter V was to 

evaluate the spread of the use of biodegradable coating to family farmers in State of Goiás, 



 

 

Brazil. Qualitative research was carried out through questionnaires in 20 rural properties in 

the municipality of Jaraguá - GO, in two stages: stage 1 in January 2019; stage 2 in July 2019. 

The data were submitted to multivariate analysis, by means of cluster analysis, organized in a 

dendrogram type graph, using the Jaccard distance matrix and the complete link cluster 

technique (most distant neighbor). Under the conditions in which the work was carried out, 

there was low acceptance and diffusion of the use of biodegradable coating by family farmers, 

due to the fact that they have a low level of education, do not use technology, as well as 

irrigation or machinery, in addition their properties are distant (>10km) from urban centers. 

 

Keywords: acceptance; agribusiness; storage; post-harvest; biodegradable coating.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os inúmeros estudos acerca da agricultura familiar no Brasil, que utilizam os dados do 

último Censo Agropecuário de 2017, estão baseados na Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, 

mais conhecida como Lei da Agricultura Familiar. Segundo esta lei, é considerado agricultura 

familiar o estabelecimento agropecuário que atende, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: I. Não detenha área maior de 4 módulos fiscais (unidade de medida, em hectares, 

cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município levando-se em conta: (a) o tipo de 

exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura 

temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) 

outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam 

expressivas em função da renda ou da área utilizada;  (d) o conceito de "propriedade 

familiar". A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o município onde está 

localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares); II. 

Utilize predominantemente mão-de-obra da própria familia nas atividades econômicas de seu 

estabelecimento ou empreendimento; III. Tenha renda familiar predominantemente originada 

de atividade econômica vinculada ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV. Dirija 

seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, a agricultura familiar tem representatividade no Brasil, segundo o 

Censo agropecuário de 2017 cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos rurais são provenientes 

de agricultura familiar, com 76,8% dos estabelecimentos rurais no país (IBGE, 2017). A 

agricultura familiar é a base econômica de 90% das cidades com até 20 mil habitantes (MDA, 

2020), sendo o equivalente a 74,08% dos municípios brasileiros (IBGE, 2017). O que 

demonstra a grande relevância de tais agricultores para o Brasil. Apesar de tal 

representatividade, a agricultura familiar ainda enfrenta muitos problemas, tais como: 

dificuldades para a comercialização (SOUZA FILHO e BATALHA, 2005), devido a 

limitações na adoção de tecnologias, e adequação ao padrão tecnológico vigente (SOUZA et 

al., 2019).  

Assim sendo, o cultivo do maracujazeiro tradicional ou do silvestre surge como uma 

excelente alternativa aos agricultores familiares por ter viabilidade entre a demanda produtiva 

com a mão-de-obra familiar. Além disso, proporciona produção durante vários meses do ano, 

possibilidade de comercialização in natura ou processada agregando valor, viabiliza a 



22 

 
 

 

 

produção em áreas pequenas, capacidade de armazenamento da produção, além de boa 

produtividade e rentabilidade (FALEIRO, 2017). 

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2019), o 

Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com cerca de 44 milhões de toneladas no 

ano de 2017, das quais 97% são consumidas internamente e 3% são destinadas ao mercado 

externo. A área cultivada com plantas frutíferas no Brasil está distribuída em 960.123ha com 

frutas tropicais, 861.682ha com frutas subtropicais e 140.805ha com espécies de clima 

temperado. A fruticultura está presente em todos os estados brasileiros e, como atividade 

econômica, envolve mais de seis milhões de pessoas que trabalham de forma direta e indireta 

no setor, sendo que o estado de Goiás obtém uma área de aproximadamente 384 hectares de 

maracujá, com uma produção de aproximadamente 6.100 toneladas de frutos de 

maracujazeiro (PEREIRA et al., 2018).  

 Contudo, diversas são as perdas de materiais vegetais em todos os elos das cadeias 

produtivas. No âmbito da agricultura familiar não é diferente, e de modo específico, na cadeia 

produtiva do maracujá as perdas acontecem ora por falta de manejo correto, ora por não se 

saber técnicas mínimas de conservação pós-colheita. 

Medina et al. (2019) salientaram que para se alcançar o desenvolvimento rural 

regional é necessário superar alguns entraves. Um dos principais desafios a serem superados é 

na diversidade de formas de produção e, consequentemente, as diferentes possibilidades de 

desenvolvimento. O progresso da agricultura familiar pela via modernização/integração não 

abrangerá a maior parte dos agricultores familiares (ALVES e ROCHA, 2010; GUANZIROLI 

e DI SABBATO, 2014). Para a maioria dos agricultores familiares, as soluções de 

desenvolvimento ainda precisam ser construídas a partir de potenciais locais (MEDINA, 

2016). A competitividade do agronegócio brasileiro não será garantida pela expansão do 

modelo agrícola atual para novas fronteiras agrícolas com a redução do “Custo Brasil”, ela 

passa principalmente pela ampliação da participação do capital nacional nas cadeias 

produtivas existentes no país (MEDINA et al., 2016). 

Para se obter o desenvolvimento econômico da agricultura familiar, uma das 

possibilidades a serem utilizadas estão relacionadas às ações pós-colheita de suas produções. 

No âmbito da pós-colheita de frutas, existem diversas abordagens de técnicas que estão sendo 

investigadas ao longo dos anos para minimizar os impactos adversos do estresse abiótico em 

frutas frescas durante o armazenamento (MAHAJAN et al., 2018). Isso inclui a refrigeração 

(WU et al., 2018; TAGLIAVINI et al., 2019; GRUYTERS et al., 2020), a utilização de 
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sistemas com atmosfera controlada, modificada e umidade (RUX et al., 2015), revestimentos 

comestíveis (ROJAS-GRAÜ et al., 2008; TAHIR et al., 2019; YAN et al., 2019; 

TABASSUM et al., 2020), filmes biodegradáveis (LUCHESE et al., 2019; VANIER et al., 

2019; PELLÁ et al., 2020),  tratamento térmico (LUO et al., 2009; 2012; CALEB et al., 

2016), UV-C combinado com atmosfera modificada (LÓPEZ-RUBIRA et al., 2005), entre 

outros. Tais tratamentos são utilizados para manter a qualidade das frutas, prolongar a vida 

útil e reduzir as perdas pós-colheita (MATHABE et al., 2020). 

Portanto, cada vez mais se torna necessário a transferência de técnicas pós-colheita 

que visam a manutenção da qualidade das frutas e que elas sejam aplicáveis à realidade de 

todos os produtores, respeitando as diferenças existentes principalmente de escala de 

produção. A transferência de tecnologia no meio rural acontece pelo modelo difusionista, e 

este viés apresenta algumas dificuldades para o agricultor. Uma das principais adversidades, é 

que neste modelo, o agricultor apenas recebe a informação, não conseguindo estabelecer um 

canal de comunicação com quem está gerando a tecnologia. Como resultado desse processo, a 

maior parte das tecnologias que chegam ao agricultor não é adaptada à sua realidade. Logo, a 

tendência do agricultor é não adotar as tecnologias e/ou inovações. Para tal, o enfoque de 

trabalho deve ser o agricultor, a sua família, a sua comunidade e não a gestão rigorosa ou a 

tecnologia em si. Além do mais, deve-se considerar que além da mão de obra familiar, os 

agricultores em geral têm pouco capital para investimentos, áreas relativamente pequenas e 

acesso limitado aos mercados externos. Essas questões precisam ser consideradas para 

garantir que as propostas sejam ajustadas à realidade dos agricultores (MEDINA, 2016; 

MEDINA et al., 2016). 

Em decorrência do apresentado, surge a realização deste estudo. A importância da 

cadeia produtiva do maracujá, bem como também dos agricultores familiares que os 

produzem é real. Frequentemente se observa, no âmbito familiar rural, a perda quantitativa e 

qualitativa de maracujás ou agricultores encontrando dificuldades de aproveitar os  

excedentes para compor uma receita em sua renda mensal. O fato destes frutos muitas vezes 

se perderem, leva à necessidade de se pensar em uma saída viável, técnica e adaptável à 

realidade dos agricultores familiares, visando agregar valor ao produto final e a geração de 

renda extra. Tais dados, que serão discutidos nesta pesquisa, podem ser fonte de subsistência 

e complementação de renda para grande parte das famílias que vivem no meio rural, não só da 

região pesquisada, mas também de boa parte de nosso estado e/ou país. 



24 

 
 

 

 

Apesar da relevância anteriormente mencionada da cadeia produtiva do maracujá, 

objeto de estudo desta tese, existe ainda baixa quantidade de dados disponíveis a respeito, 

tanto para elaboração/validação de um filme/revestimento biodegradável adaptável às 

condições e a realidade dos agricultores familiares, quanto no impacto desta inovação perante 

os próprios produtores rurais. 

Dentro deste contexto, surgem alguns questionamentos quando se procura uma 

solução para minimizar as perdas dos maracujás silvestres. Existe um filme/revestimento 

adaptado à realidade dos agricultores familiares? Qual a melhor matéria-prima para elaborar 

um filme/revestimento para preservar a qualidade dos maracujás silvestres? É possível que 

este filme/resvestimento possa ser biodegradável? Qual é o comportamento deste 

revestimento biodegradável sobre a vida útil do maracujá silvestre? É possível que este 

revestimento biodegradável seja similar a uma embalagem sintética? Qual a viabilidade 

operacional de implantação dessa inovação perante os agricultores familiares? 

Dessa forma, o capítulo dois se propõe a construir um Estado da Arte sobre o uso de 

revestimentos para conservação pós-colheita de frutas, com o intuito de criar um acervo de 

material bibliográfico sobre o tema de revestimentos utilizados como embalagem para frutas. 

Tal acervo foi criado após o mapeamento dos artigos disponíveis sobre o tema nas bases de 

pesquisa (Google acadêmico, Scielo e Science Direct) de 2011 a 2019, a fim de apontar as 

possíveis contribuições dos estudos e identificar lacunas teóricas sobre o tema de pesquisa 

com revestimento para conservação pós-colheita de frutas. 

O objetivo do capítulo três consiste em caracterizar e identificar a melhor formulação 

artesanal de filmes biodegradáveis à base de amido para aplicação em pequenas produções de 

frutas. A escolha das formulações foram baseadas nos resultados das variáveis de microscopia 

eletrônica, atividade de água, espessura, opacidade aparente, solubilidade, ruptura e 

biodegradabilidade. 

Já o quarto capítulo tem como objetivo identificar a eficiência do revestimento 

biodegradável na conservação e manutenção da qualidade pós-colheita de maracujá silvestre 

‘BRS Pérola do Cerrado’. O revestimento foi aplicado nos frutos e avaliado por 21 dias a fim 

de verificar o quão eficiente foi a utilização do revestimento em comparação com embalagem 

à base de polímero sintético. Avaliou-se por meio de análise multivariada as variáveis de 

perda de massa, firmeza, sólidos solúveis, acidez titulável, índice de maturação, coloração e 

polifenóis extraíveis totais.   
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O quinto capítulo teve por objetivo avaliar a difusão da utilização do revestimento 

biodegradável a agricultores familiares no Estado de Goiás, Brasil. Foi transferida a técnica 

de elaboração e aplicação do revestimento para um grupo de agricultores familiares 

produtores de frutas, avaliando assim, a taxa de aceitação e correlacionando com as 

características socioeconômicas, a fim de caracterizar o perfil de agricultores familiares 

propensos a aceitar ou rejeitar a inovação proposta. 

Por fim, o esforço do capítulo seis foi de descrever o que se tinha no campo científico 

da temática estudada e o que se avançou neste sentido a partir do desenvolvimento da tese de 

doutorado.  
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 CAPÍTULO II 

 

  ESTADO DA ARTE SOBRE OS REVESTIMENTOS PARA PÓS-COLHEITA DE 

FRUTAS (2011-2019) 

 

Resumo: Nos últimos anos, tem-se produzido diversas pesquisas conhecidas pela 

denominação "Estado da Arte". Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi construir o Estado 

da Arte sobre os revestimentos para pós-colheita de frutas. Para tal, efetuaram-se buscas em 

bases de pesquisa (Google Acadêmico, Scielo e Science Direct) dos últimos nove anos (2011-

2019). Após a investigação destes artigos, foram resgatados nestas bases 160 trabalhos 

científicos. Posterior à leitura dos resumos, foram descartados os artigos que não 

contemplavam o objetivo central do trabalho, restando assim 92 artigos. Após a seleção, 

foram contabilizadas as palavras-chave e seus respectivos anos. Os dados foram 

demonstrados por meio de agrupamentos visualizados por intermédio da análise de 

componentes principais (ACP), utilizando a matriz de distância euclidiana. Conclui-se que os 

temas mais pesquisados são em: elaborar um revestimento com a concentração ideal de 

formulação e que ele não tenha microrganismos em sua constituição. Além disso, as lacunas 

teóricas existentes nesta temática estão no aprimoramento de novos materiais renováveis que 

serão utilizados como matérias-primas para os revestimentos.  

Palavras-chave: Biodegradáveis; Inovação; Filmes.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao se analisar o teor das produções científicas nos programas de pós-graduação 

Stricto Sensu, nota-se a ausência de levantamentos bibliográficos acurados no que diz respeito 

ao tema de pesquisa. Nessa perspectiva, tem-se elaborado inúmeras pesquisas conhecidas pela 

denominação "estado da arte". Elas são definidas em caráter bibliográfico e trazem em 

comum o desafio de estruturar e de discutir a produção acadêmica científica em diferentes 

campos do conhecimento, ademais, saber como e em quais circunstâncias têm-se produzido as 

teses, dissertações e as publicações em periódicos (FERREIRA, 2002). O termo deriva da 
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abrangência dos estudos e objetiva a sistematização das produções a fim de apontar os 

enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas teóricas existentes (RAMANOWSKI e 

ENS, 2006). De acordo com Ferreira (2002), os estados da arte são caracterizados por 

efetuarem um método de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 

sobre o tema a que se busca investigar, à luz de categorizar as facetas de um determinado 

trabalho sob o qual o problema de pesquisa passa a ser analisado. 

Sob o aspecto da fruticultura, mais especificamente frutas e hortaliças, estes passam 

por um processo acelerado de maturação após a colheita, dependendo das características 

fisiológicas de cada um. É possível que entrem em um estado de deterioração, em resposta a 

mudanças bioquímicas e fisiológicas, tal como procedimentos de acondicionamento e práticas 

de manuseio inadequadas. A conservação pós-colheita abundantemente utilizada está, em 

quase sua totalidade, centrada na “cadeia de frio” e em boas práticas de armazenamento 

(LUVIELMO e LAMAS, 2012). Assim, a tecnologia de aplicação de revestimentos 

comestíveis e películas biodegradáveis agem como camadas protetoras e têm se destacado por 

elevar a vida útil desses produtos. Dessa forma, reduzindo a perda de massa, respiração e 

taxas de reação oxidativa e/ou melhorando a qualidade e aspecto visual, permitindo uma 

maior flexibilidade de manuseio e comercialização (LUVIELMO e LAMAS, 2012; ASSIS e 

BRITO et al., 2014, QUIRÓS-SAUCEDA et al., 2014; DONG e WANG, 2017). 

No que se refere ao desenvolvimento do Estado da Arte de revestimentos para a 

conservação pós-colheita de frutos, pretende-se sanar e entender alguns questionamentos que  

surgem dentro da academia. Tais questionamentos podem ser exemplificados como: quais as 

principais contribuições para a área do conhecimento em questão? Sob qual abordagem 

científica estes estudos estão pautados? Quais as lacunas teóricas para os próximos estudos 

desta área?  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi construir o Estado da Arte de revestimentos 

para conservação pós-colheita de frutas, com o intuito de criar um acervo de material 

bibliográfico sobre o tema revestimentos, mapear os artigos disponíveis sobre o tema em 

questão nas bases de pesquisa (Google acadêmico, Scielo e Science direct) dos últimos nove 

anos (2011-2019), apontando as possíveis contribuições deles e identificando as possíveis 

lacunas teóricas de estudo. Posteriormente, foi utilizada a ferramenta estatística Análise de 

Componentes Principais (ACP) a fim de identificar a relação entre as palavras-chave e o 

recorte temporal. 
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2. METODOLOGIA  

Para a elaboração do presente "Estado da Arte" foi realizado um levantamento 

bibliográfico entre os anos de 2011 a 2019, em que foram empregadas diversas palavras-

chave contidas na nuvem de palavras apresentadas na figura 2. Tais palavras-chave foram 

pesquisadas em múltiplas combinações para aquisição dos materiais bibliográficos. 

 

Figura 1. Nuvem de palavras utilizadas para aquisição dos materiais bibliográficos. 
Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o wordart (www.wordart.com). 
 

Figure 1. Word cloud used to acquire bibliographic materials. 
Source: Prepared by the author using the wordart (www.wordart.com). 

 

As fontes de referências utilizadas para realizar o levantamento dos dados foram o: 

Google acadêmico, Scielo e Science direct, e o recorte temporal das bibliografias resgatadas 

foram dos últimos nove anos (2011-2019). Optou-se pela predileção destas três bases de 

dados e com espaço temporal de nove anos para otimizar a construção do Estado da Arte. 

Após o levantamento do material bibliográfico, realizou-se as leituras dos materiais, 

sendo descartados os trabalhos que não contemplavam o objetivo da pesquisa para elaboração 

do Estado da Arte. Posteriormente, foram contabilizados nos artigos, as palavras-chave e seus 

respectivos anos, com o intuito de demonstrar quais as linhas de tendência de pesquisas destes 

estudos. Os dados foram apresentados por meio de agrupamentos e visualizados por 

intermédio da análise de componentes principais (ACP), utilizando a matriz de distância 

euclidiana, realizado pelo software R (R CORE TEAM, 2019). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento bibliográfico nas bases citadas, obteve-se 160 trabalhos 

científicos. A posteriori, foi realizada a leitura dos artigos e rejeitados os que não abrangiam o 

objetivo central do trabalho, restando assim 92 artigos para elaboração deste Estado da Arte 

de revestimentos para conservação pós-colheita de frutas. 

Notou-se o agrupamento das palavras-chave embalagem ativa (PC15), filmes (PC18) e 

biodegradabilidade (PC16), para o ano de 2017, e, para os anos de 2018 e 2019, o 

agrupamento das palavras-chave filmes comestíveis (PC1), casting (PC17), filmes 

biodegradáveis (PC4) e filmes flexíveis (PC5) (Figura 2). Para o segundo componente, 

observou-se correlacionado positivamente o amido de mandioca (PC19), caracterizando as 

produções científicas do ano de 2012, e negativamente encontraram-se as palavras-chave 

amidos (PC6), revestimento comestível (PC2), alginato (PC10) e gelatina (PC12). O 

agrupamento do ano de 2014 foi composto por revestimento comestível (PC2) e vida útil 

(PC8), para o ano de 2015 foram as palavras-chave amidos (PC6) e alginato (PC10), já para 

2016, as produções foram concentradas em gelatina (PC12). 
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Figura 2. Análise de componentes principais das palavras-chave em função do recorte 

temporal (2011-2019). Filmes comestíveis (PC1), Revestimento comestível (PC2). Pós-

colheita (PC3), Filmes biodegradáveis (PC4), Filmes flexíveis (PC5), Amidos (PC6), Gomas 

(PC7), Vida útil (PC8), Armazenamento (PC9), Alginato (PC10), Óleos essenciais (PC11), 

Gelatina (PC12), Quitosana (PC13), Sorbitol (PC14), Embalagem ativa (PC15), 

Biodegradabilidade (PC16), Casting (PC17), Filmes (PC18) e Amido de mandioca (PC19). 

 

Figure 2. Analysis of the main components of the keywords according to the time frame 

(2011-2019). Edible films (PC1), Edible coating (PC2). Post-harvest (PC3), Biodegradable 

films (PC4), Flexible films (PC5), Starches (PC6), Gums (PC7), Shelf life (PC8), Storage 

(PC9), Alginate (PC10), Essential oils (PC11), Gelatin (PC12), Chitosan (PC13), Sorbitol 

(PC14), Active packaging (PC15), Biodegradability (PC16), Casting (PC17), Films (PC18) 

and Cassava starch (PC19). 

 

De acordo com a análise de componentes principais, as palavras-chave mais 

significativas positivamente foram óleos essenciais (PC11) e pós-colheita (PC3) (Tabela 1 e 

Figura 3) que formaram agrupamento com o ano de 2013, ou seja, evidenciando que as 

produções científicas nesse ano foram caracterizadas por tais palavras. Já negativamente, 

observou-se que as palavras mais significativas para o primeiro componente foram filmes 

comestíveis (PC1), filmes (PC18), embalagem ativa (PC15) e casting (PC17). 
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Tabela 1. Autovetores de correlação entre as palavras-chave e os componentes principais. 

 

Table 1. Eigenvectors of correlation between keywords and principal components. 

Palavras-chave PC1 PC2 

Filmes comestíveis (PC1) -0,3135 -0,0130 

Revestimento comestível (PC2) 0,1675 -0,3003 

Pós-colheita (PC3) 0,3610 0,0430 

Filmes biodegradáveis (PC4) -0,2171 -0,0634 

Filmes flexíveis (PC5) -0,1884 0,0247 

Amidos (PC6) -0,2466 -0,3385 

Gomas (PC7) 0,1904 0,1034 

Vida útil (PC8) 0,0835 -0,2072 

Armazenamento (PC9) -0,1269 -0,1204 

Alginato (PC10) -0,1582 -0,2905 

Óleos essenciais (PC11) 0,4004 0,0408 

Gelatina (PC12) 0,0186 -0,2858 

 Quitosana (PC13)  0,2360   0,2763 

Sorbitol (PC14) -0,0754 0,2152 

Embalagem ativa (PC15) -0,2757 0,2689 

Biodegradabilidade (PC16) -0,2433 0,3476 

Casting (PC17) -0,2710 -0,0220 

Filmes (PC18) -0,2805 0,2330 

Amido de mandioca (PC19) 0,0765 0,4264 

 

Mediante o resultado da estatística multivariada, buscou-se os artigos que 

confirmassem a significância das palavras-chave em seus respectivos anos. Nesse contexto, a 

utilização de filmes à base de amido de mandioca em junção com fungicida procloraz foi 

eficaz em retardar o amadurecimento da goiabeira, sendo possível prolongar sua vida útil em 

12 dias (SILVA et al., 2012). Garcia et al. (2012) observaram que os revestimentos 

comestíveis de amido de mandioca foram eficientes na conservação de morangos em 12 dias, 

sendo que os não revestidos tiveram sua vida útil máxima em 9 dias. Farias et al. (2012) 
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recomendaram a utilização de filmes à base de amido de mandioca em frutas ou hortaliças 

que são consumidas com a casca, devido a propriedade dos filmes. De acordo com Barbosa et 

al. (2012), películas comestíveis à base de fécula de mandioca têm futuro promissor na 

substituição de ceras comerciais. 

Mattei et al. (2013) testaram a incorporação de óleos essenciais influenciando na 

formação de filmes. Os filmes de amido encontraram-se quebradiços e com superfície 

irregular, além de terem suas propriedades antimicrobianas reduzidas ou cessadas. Já 

Athmaselvi et al. (2013), testaram adição de extrato de Aloe vera como revestimento 

comestível e concluíram ser uma alternativa viável para retardar o amadurecimento pós-

colheita de tomate, podendo-se testar também em outras cadeias produtivas. 

O intuito da utilização dos filmes é promover o aumento da vida útil, para tal têm que 

ser usados também diversos agentes antimicrobianos nas formulações para atender aos 

requisitos de segurança e qualidade dos alimentos. Pesquisas mostram que polissacarídeos, 

bacteriocinas, óleos essenciais, enzimas, proteínas e lipídeos são todos revestimentos naturais 

que têm potencial para a preservação de alimentos (MISIR et al., 2014). De acordo com 

Mahfoundhi et al. (2012), o uso de goma de amêndoa a 10% e goma arábica como 

revestimento comestível foram eficazes para prolongar a vida útil de tomates. Azarakhsh et al. 

(2014) utilizando revestimento comestível de alginato com capim limão observaram 

resultados positivos às variáveis analisadas, apresentando potencial para manter a qualidade 

do abacaxi recém-cortado. 

O uso de revestimentos tem sido estudado a fim de retardar o processo de 

amadurecimento e aumentar a vida útil de alimentos. Suseno et al. (2014) ao aplicarem 

revestimento de quitosana em bananas, observaram o aumento da vida útil em vários dias, 

retardando o excesso de maturação antes do consumo. Poverenov et al. (2014a) testaram 

revestimento comestível com quitosana-glicerina na qualidade pós-colheita de pimentões 

vermelhos e conseguiram aumentar a vida útil de 5 dias para 14 dias em condições ambiente, 

já refrigerado (7°C) passaram de 2 para 3 semanas sem perder a qualidade da fruta. 

Poverenov et al. (2014b) avaliaram revestimentos utilizando metodologia de 

deposição eletrostática camada a camada de carga oposta, alginato e quitosana para revestir 

melões cortados. Encontraram resultados positivos para o alginato, resultando assim, em um 

revestimento homogêneo e firme, melhorando a firmeza dos frutos. Contudo, o revestimento 

de camada externa de quitosana forneceu uma potente proteção antimicrobiana contra 

bactérias, leveduras e bolores, além de inibir a degradação do produto. Já Martiñon et al. 
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(2014), ao avaliarem revestimento comestível em melões observaram que quando as 

concentrações de quitosana eram menores, não eram eficazes no controle de leveduras e 

bolores. Ambos os autores relataram sobre a necessidade de avanços na área de revestimentos 

comestíveis a fim de se maximizar a segurança alimentar e do alimento. 

Trabalhos que investiguem a utilização de amido na produção de filmes são 

abundantes, a fim de verificar qual proporciona maior vida útil de frutas e hortaliças. Dentre 

os amidos estudados, estão o amido de batata (FONSECA et al., 2014), amido de pinhão 

(LUCHESE et al., 2015), amido de cevada (EL HALAL et al., 2015), amido de milho 

(FAKHOURI et al., 2015) e amido de mandioca (DANTAS et al., 2015). Tais amidos foram 

os mais estudados nos anos de 2014 e 2015. Os autores relataram sobre a necessidade de 

investigar mais profundamente essas matérias-primas com o propósito de obter uma 

formulação ideal com efeitos positivos em pós-colheita. 

Souza et al. (2015) revestiram mangas cortadas com nanomultilámina de alginato-

quitosana e observaram que a vida útil pode ser estendida em até 8 dias a 8ºC, sendo 

considerado um tratamento eficaz e seguro. Korte e Favarão (2016) avaliaram o efeito da 

gelatina associada a extratos vegetais de hortelã (Mentha piperita L.) e dos botões florais do 

cravo da índia (Syzygium aromaticum L.) na qualidade pós-colheita de morango e concluíram 

que este revestimento associado a estes extratos vegetais não foram eficientes para prolongar 

a vida útil. Porém, é necessário que se testem outros extratos vegetais com a finalidade de se 

chegar a um extrato ideal para utilização como revestimentos comestíveis. 

Luchese et al. (2017a) desenvolveram e caracterizaram filmes de amido de mandioca 

com bagaço de mirtilo para uso como embalagem em alimentos, e verificaram que se trata de 

uma excelente alternativa na produção sustentável com produtos renováveis e biodegradáveis. 

Luchese et al. (2017b) afirmaram que estudos a fim de avaliar as propriedades de filmes feitos 

a partir de biopolímeros tornam-se essenciais para substituírem os plásticos tradicionais.  

Lima et al. (2017) testaram filmes de quitosana com adição de goma de xantana e 

notaram bons resultados perante os aspectos estruturais, físicos, térmicos e mecânicos, ou 

seja, apresentaram alta resistência à tração e baixo alongamento, o que os tornam desejáveis 

para produção de embalagens de alimentos. El Halal et al. (2017) verificaram que filmes 

biodegradáveis de amidos nativos ou acetilados, com a adição de fibra de celulose, podem ser 

mais resistentes ao serem aplicados em sistemas alimentares que precisam manter sua 

integridade. 
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Cavalieri et al. (2018) avaliaram o efeito da adição de mel em filmes biodegradáveis 

de amido por meio do método de casting em resposta às propriedades físicas e 

antimicrobianas. Observaram que a adição de mel proporcionou aumento na resistência dos 

filmes e redução das propriedades de barreira, em contrapartida, não verificaram efeito de 

ação antimicrobiana frente aos microrganismos estudados. Altmann et al. (2018) 

confeccionaram filme biodegradável à base de amido de milho com adição de sorbato de 

potássio que se mostrou eficiente para evitar a multiplicação microbiana. Os filmes foram 

produzidos pela técnica de casting e se apresentaram homogêneos e solúveis em água.  

Luchese et al. (2019) avaliaram o método casting para produção de filmes de amido e 

de milho contendo resíduos agroindustriais de jabuticaba e mirtilo, notaram ainda que estes 

filmes apresentaram um alto potencial para serem incorporados durante a fabricação de filmes 

à base de amido, visando o desenvolvimento de embalagens inteligentes. Os autores 

ressaltaram ainda que são necessários mais estudos com o propósito de melhorar as 

propriedades de barreira dos filmes, bem como também a possibilidade de se adicionar outras 

substâncias com a intenção de se melhorar os filmes perante o desenvolvimento microbiano. 

Fernandes et al. (2019) avaliaram as propriedades de filmes biodegradáveis elaborados 

a partir de amido da lobeira com o intuito de uma futura aplicação como cobertura ou 

embalagem para alimentos. Os filmes biodegradáveis com amido de lobeira mostraram 

potencialidade na utilização, principalmente pelo caráter biodegradável comprovado, em que 

os filmes se decompunham num período de 180 dias.  

Já Vanier et al. (2019), caracterizaram quatro amidos de diferentes cultivares de feijão 

e avaliaram sua aplicação na produção de filmes biodegradáveis. Notaram variação nos filmes 

em função do genótipo de feijão utilizado na produção do amido, entretanto, o genótipo BRS 

Estilo proporcionou filmes com alta flexibilidade. Rangel-Marrón et al. (2019) testaram 

filmes comestíveis de purê de mamão e concluíram que eles podem ser um sistema de 

embalagem alternativo para alimentos, ajudando a reduzir o uso de materiais não 

biodegradáveis e proporcionando prolongamento da vida útil de vários produtos minimamente 

processados, pois não alteram o sabor do produto.  

 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os temas mais pesquisados são em: elaborar um revestimento com a 

concentração ideal de formulação e que ele não tenha microrganismos em sua constituição. 
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Além disso, as lacunas teóricas existentes nesta temática estão no aprimoramento de novos 

materiais renováveis que serão utilizados como matérias-primas para os revestimentos. 
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CAPÍTULO III 

 

Formulação artesanal de filmes biodegradáveis à base de amido para aplicação em 

pequenas produções de frutas 

 

Resumo. A utilização de embalagens provenientes de polímeros derivados do petróleo gera 

uma produção acelerada de resíduos por não serem biodegradáveis, uma solução alternativa 

vem a ser a utilização de embalagens biodegradáveis. Assim sendo, o objetivo deste trabalho 

foi caracterizar e identificar a melhor formulação artesanal de filmes biodegradáveis à base de 

amido para aplicação em pequenas produções de frutas. Na primeira etapa, avaliou-se quatro 

fontes de amido como matéria-prima para elaboração do filme biodegradável com foco na 

utilização em pequenas produções de frutas. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições. Na segunda etapa, para formulação 

do filme, utilizou-se a matéria-prima de melhor desempenho na etapa 1 (em duas 

concentrações) associada a duas concentrações de glicerina. O ensaio foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 (gramas da melhor matéria-

prima da etapa 1 x gramas de glicerina), com cinco repetições. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-knott. Considerou-se 

uma probabilidade de 5% para todos os testes mencionados. Dentre os amidos avaliados 

(Etapa 1), o que apresentou melhores resultados foi o filme à base de polvilho azedo com 

melhor aspecto visual na microscopia eletrônica, menor atividade de água e maior 

solubilidade em água. Quanto a melhor formulação da mistura (Etapa 2), a concentração ideal 

foi composta por 2g de polvilho azedo e 0,08g de glicerina como plastificante, além de 0,03g 

de canela como agente antimicrobiano em 100mL de água filtrada. Este formulado apresentou 

melhor aspecto visual na formação do filme, menor atividade de água e melhor flexibilidade, 

além de rápida biodegradabilidade. 

Palavras-chave: Agricultura familiar; Antimicrobiano; Embalagens para alimentos. 

 

Abstract. The use of packaging from polymers derived from petroleum generates an 

accelerated generation of waste because they are not biodegradable, is an alternative solution 

to the use of biodegradable packaging. Therefore, the objective this work was to characterize 

and identify the best artisanal formulation of biodegradable films based on starch for 

application in small fruit productions. In the first stage, was evaluated four sources of starch 

as raw material for preparation of biodegradable film focusing on use in small productions of 

fruit. The design used was completely randomized, with four treatments and five repetitions. 

In the second stage, for formulating the film, the raw material with the best performance was 

used in stage 1 (in two concentrations) associated with two concentrations of glycerol. The 

experiment was conducted in a completely randomized design, in a 2x2 factorial scheme 

(grams of the best raw material from step 1 x grams of glycerin), with five replications. The 

data were submitted to analysis of variance and the means were compared using the Scott-
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knott test. It considered a probability of 5% for all tests mentioned. Among the starches 

evaluated (Stage 1), the one that showed the best results was the film based on sour powder 

with better visual aspect in electron microscopy, less water activity and greater solubility in 

water. As for the best formulation of the mixture (Stage 2), the ideal concentration was 

composed of 2g of sour powder and 0.08g of glycerin as a plasticizer, in addition to 0.03g of 

cinnamon as an antimicrobial agent in 100mL of filtered water. This formulation showed a 

better visual aspect in the formation of the film, less water activity and better flexibility, in 

addition to rapid biodegradability. 

Keywords: Family farming; Antimicrobial; Food packaging. 

  

1. Introdução 

Torna-se cada vez mais importante o uso de embalagens para preservar os alimentos,  

principalmente as frutas. Segundo a Abrafrutas (2020), o Brasil é o terceiro maior produtor de 

frutas do mundo, sendo mais de 2,5 milhões de hectares cultivados. De acordo com a 

Embrapa (2020), mais da metade das frutas produzidas no Brasil é proveniente da agricultura 

familiar. O MDA (2020) cita que 90% dos municípios que possuem menos de 20 mil 

habitantes têm sua base econômica na agricultura familiar. Nesse contexto, o Brasil possui 

74,08% dos municípios brasileiros (IBGE, 2010). Graeub et al. (2016) afirmam que a 

agricultura familiar é um componente chave para a redução da pobreza e da melhoria na 

segurança alimentar e nutricional da população. 

Uma das formas mais utilizadas na conservação de alimentos é a utilização de 

materiais sintéticos como embalagens provenientes de polímeros derivados do petróleo (Gu et 

al., 2017). Entretanto, tal ação gera uma produção acelerada de resíduos por não serem 

biodegradáveis. Nessa vertente, existe uma crescente ameaça ao meio ambiente, tornando-se 

uma opção impraticável quando se pensa em preservação ambiental, tecnologia e 

desenvolvimento sustentável.  

Uma solução alternativa vem a ser a utilização de embalagens biodegradáveis e 

sistemas inteligentes (Souza et al., 2012). Desta forma, uma embalagem para ser considerada 

biodegradável eficiente deve promover uma proteção ativa dos alimentos, isto é, prolongando 

sua vida útil, proporcionando uma redução de perda de massa e atividade metabólica (Biji et 

al., 2015).  

Posto isto, a formulação de filmes biodegradáveis à base de matérias-primas de baixo 

custo é de suma importância para sua utilização na agricultura familiar, assim como a 

acessibilidade da glicerina (Biodieselbr, 2008) e do amido (Oliveira et al., 2011; Nascimento 

et al., 2012), uma vez que tais aspectos supracitados são determinantes para sua efetividade de 

utilização na agricultura familiar. 
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Dentre os produtos biodegradáveis, os filmes biodegradáveis à base de amido têm e 

vêm obtendo espaço graças aos seus múltiplos benefícios, como serem de ampla ocorrência, 

apresentarem baixo custo, serem inodoros e incolores, não serem tóxicos, além de serem 

biocompatíveis e ambientalmente sustentáveis (Chung et al., 2010; Fakhouri et al., 2012; 

Souza et al., 2012; Medina-Jaramillo et al., 2017). 

Neste sentido, à procura por embalagens sustentáveis têm aumentado 

progressivamente e nessa conjuntura surge o amido de mandioca que além de ser abundante, 

apresenta baixo custo, sendo uma excelente opção para a sustentabilidade, reduzindo o 

impacto ambiental gerado por embalagens confeccionadas de polímeros sintéticos (Oliveira et 

al., 2016). O uso de embalagens comestíveis e biodegradáveis proporciona a opção de serem 

ingeridas já que são consideradas atóxicas e seguras para serem utilizadas em alimentos 

(FDA, 2013). 

No que diz respeito a sustentabilidade, vale salientar a importância da 

biodegradabilidade dos filmes/revestimentos comestíveis que consiste no material ser 

completamente degradado por microrganismos em compostos naturais, bem como dióxido de 

carbono (CO2), água (H2O), metano (CH4), hidrogênio (H), biomassa, em que a ação do calor 

juntamente com a atividade enzimática dos microrganismos reduzem e enfraquecem as 

cadeias poliméricas do amido gerando a degradação. Desta forma, o revestimento 

biodegradável poderá contribuir na redução do uso de fontes não-renováveis, ajustando-se 

perfeitamente ao ecossistema e evitando a poluição ambiental (Palmu et al., 2002; Villadiego 

et al., 2005; Cerruti et al., 2011; Piñeros et al., 2017).  

Diversas fontes para obtenção do amido estão disponíveis no meio agrícola, como o 

arroz, milho e principalmente mandioca. Esta última cultura merece destaque, pois é uma 

planta de origem brasileira, com elevado rendimento de amido por tonelada de produto, 

apresenta baixo custo de produção e resistência a extensos períodos de seca se comparado 

com outras fontes de amido (Tonukari, 2004; Shanavas et al., 2011).  

Contudo, independente de sua fonte, o amido tem como característica ser 

demasiadamente higroscópico e pouco flexível. Portanto, filmes produzidos somente com 

amido, tendem a ter propriedades mecânicas indesejáveis, prejudicando a produção dessas 

embalagens (Chung et al., 2010; Medina-Jaramillo et al., 2017 Sharma et al., 2017). Porém, a 

adição de plastificantes são alternativas viáveis a fim de aprimorar as propriedades mecânicas 

dos filmes à base de amido, já que reduzem a interação entre as cadeias de amido aumentando 

a sua mobilidade.  
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Dentre os plastificantes mais usados está o glicerol e/ou glicerina que são 

considerados eficazes como polímeros solúveis em água devido a sua forma glicosídica 

natural, proveniente de animais e vegetais (Souza et al., 2012; Yang et al., 2017). São 

encontrados facilmente vários níveis e designações de glicerina no mercado, sendo usadas em 

diversos produtos devido a sua versatilidade e baixo custo de comercialização (Biodieselbr, 

2008; Mota et al., 2009; Leoneti et al., 2012; Tan et al., 2013), facilitando a obtenção deste 

insumo por parte dos agricultores familiares.  

De acordo com Medina et al. (2019), existe uma lacuna de estudos relevantes no que 

tange à agregação de valores aos produtos agropecuários, diretamente relacionados ao 

fornecimento de produtos processados ou in natura a partir de matérias-primas renováveis. 

Neste sentido, surge um questionamento: qual a melhor matéria-prima, de fácil acesso 

aos pequenos produtores, para elaborar um filme biodegradável para utilização em pequenas 

produções de frutas? Para se responder a tal questionamento, surge o seguinte objetivo: 

caracterizar e identificar a melhor formulação artesanal de filmes biodegradáveis à base de 

amido para aplicação em pequenas produções de frutas. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Caracterização do experimento 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Secagem e Armazenamento de 

Produtos Agrícolas da Universidade Estadual de Goiás - Campus de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (CCET), em Anápolis – Goiás. A pesquisa foi conduzida em duas etapas. 

2.1.1 Etapa 1 

Na primeira etapa, foram elaborados os filmes biodegradáveis com variação de quatro 

matérias-primas amiláceas, sendo elas: amido de batata, amido de milho, polvilho doce e 

polvilho azedo. Utilizou-se para todas as unidades experimentais 2 gramas da matéria-prima 

amilácea, 0,08g de glicerina (Uniphar, Anápolis, Brasil) e 0,03g de canela em pó (Goiás 

Tempero, Nerópolis, Brasil) em 100mL de água filtrada. 

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 5 repetições, 

totalizando em 20 unidades experimentais. Para esta fase, foram avaliadas as seguintes 

variáveis respostas: microscopia eletrônica de varredura (Castro, 2002), atividade de água 

(AOAC, 2016), espessura (AOAC, 2016), opacidade aparente (Sousa et al., 2013) e 

solubilidade em água (Pelissari et al., 2017). Após a análise estatística, por meio da análise de 
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variância e teste, Scott-Knott (Banzatto e Kronka, 2013) determinou-se o melhor tratamento 

baseado no desempenho dos filmes biodegradáveis em resposta às variáveis analisadas. 

 

2.1.2 Etapa 2 

Na segunda etapa, utilizou-se o melhor formulado da etapa 1. Esta formulação foi 

testada em variação da concentração da matéria-prima (polvilho azedo) e do plastificante 

(glicerina) sendo mantido em concentrações fixas o agente antimicrobiano (canela) e o 

solvente (água filtrada) (Tabela 1). Para esta etapa, foi utilizado delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 (gramas da melhor matéria-prima da Etapa 1 x gramas 

de glicerina), com cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Para esta fase, 

foram avaliadas as seguintes variáveis respostas: microscopia eletrônica de varredura (Castro, 

2002), análise visual (Pavoni et al., 2019), atividade de água (AOAC, 2016), espessura 

(AOAC, 2016), opacidade aparente (Sousa et al., 2013), ruptura (ASTM, 2002), solubilidade 

em água (Pelissari et al., 2017) e biodegradabilidade (Lucena et al., 2017) com modificações. 

 

Tabela 1. Concentrações dos componentes utilizados na elaboração do filme biodegradável 

para uso em pequenas produções de frutas.  

Tratamentos Matéria-prima Plastificante Agente antimicrobiano Solvente 

(água) 

1 2g de polvilho azedo 0,06g de glicerina 0,03g de canela 100mL 

2 3g de polvilho azedo 0,06g de glicerina 0,03g de canela 100mL 

3 2g de polvilho azedo 0,08g de glicerina 0,03g de canela 100mL 

4 3g de polvilho azedo 0,08g de glicerina 0,03g de canela 100mL 

 

2.2 Preparo da solução filmogênica 

As soluções filmogênicas foram preparadas de acordo com o método descrito por Mali 

et al. (2010) com as devidas concentrações de: matéria-prima, plastificante, agente 

antimicrobiano e solvente. Após a mistura dos componentes de cada formulado, a solução foi 

aquecida a 100°C até a completa gelatinização do amido. 

Em seguida, com o auxílio de uma seringa, 50mL da solução foi colocada em tampas 

de embalagens de polipropileno com 16cm de diâmetro para que fossem desidratadas e 

posteriormente, retirados os corpos de provas para as análises das variáveis respostas. 
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As soluções foram desidratadas conforme a técnica casting (Figura 1), que consiste na 

preparação de uma solução filmogênica, seguida de sua secagem em incubadora tipo 

Biochemical Oxygen Demand (Tecnal,  TE-371, Piracicaba, Brasil) a 30 ± 5°C, durante 24 

horas. Os filme biodegradáveis secos foram acondicionados em dessecadores contendo 

solução saturada de carbonato de sódio, e posteriormente foram caracterizados. 

 

Figura 1. Obtenção dos filmes pelo método de casting: (1) formulação da solução 

filmogênica utilizando matérias-primas amiláceas, glicerina, canela e água, (2) solução 

filmogênica depositada sobre a superfície, (3) resfriamento e secagem, (4) remoção do filme 

formado. 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

 

2.3 Variáveis respostas analisadas 

2.3.1 Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura do corte transversal foi utilizada com o intuito 

de verificar a morfologia dos amidos dos filmes. As amostras foram fixadas em um suporte de 

alumínio utilizando uma fita de carbono de dupla face. Os filmes foram visualizados com o 

auxílio do microscópio eletrônico de varredura (TM3030 plus, Hitachi, Tóquio, Japão) 

operado em 15 kV (Castro, 2002).  

2.3.2 Análise visual 

Fotografias de todas as formulações preparadas foram utilizadas para demonstrar o 

aspecto visual dos filmes (Pavoni et al., 2019). 

2.3.3 Atividade de água 

A atividade de água foi determinada utilizando corpos de prova (0,5g) com higrômetro 

(AQUA Lab, series 3 TE, Pullman, USA) com sensor de infravermelho, com precisão de ± 

0,003 em temperatura ambiente de 20ºC ± 0,1ºC, conforme metodologia da AOAC (2016). 

2.3.4 Espessura 
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A espessura foi medida com micrômetro manual externo (Digimess, 110.284-New, 

São Paulo, Brasil) de precisão 0,001mm tendo sido medido dez pontos distintos, sendo um 

deles o central e os demais nas extremidades (AOAC, 2016) 

2.3.5 Opacidade Aparente 

A opacidade aparente dos filmes foram determinadas utilizando colorímetro portátil 

(CR-400, Konica Minolta, Osaka, Japão). A opacidade da amostra (O) foi calculada através 

da relação entre a opacidade da amostra colocada sobre o padrão preto (Yp) e a opacidade da 

amostra colocada sobre o padrão branco (Yb), conforme equação 1. Uma vez que as amostras 

não possuem a mesma espessura, a opacidade aparente foi dividida pela espessura de cada 

amostra para que pudessem ser feitas as devidas comparações (Sousa et al., 2013). 

𝑂 = (
𝑌𝑝

𝑌𝑏
𝑥100) /𝐸        (1) 

 

Onde: O = opacidade da amostra; Yp = padrão preto; Yb = padrão branco; E = espessura. 

 2.3.6 Ruptura 

A ruptura foi aferida por meio do texturômetro (Brookfield – Texture Analyser CT3-

50KG, Middleborough, USA), em que foram utilizados corpos de prova de 20cm2 (2cm x 

10cm) ajustados às garras pneumáticas do equipamento. A distância entre as garras foi de 

50mm e a velocidade de tração de 6,9mm.s-1. Os resultados foram expressos em centiNewtons 

(cN) (ASTM, 2002). 

2.3.7 Solubilidade em água 

A solubilidade em água dos filmes foram determinadas de acordo com a metodologia 

de Pelissari et al. (2017), com modificações. Amostras de 2cm² de cada filme foram secas em 

estufa de circulação de ar a 105ºC (Marconi, MA 030, Piracicaba, Brasil) durante 24 horas. 

Em seguida, as amostras foram pesadas em balança analítica (Shimadzu, BL 3200H, Kyoto, 

Japão) para obtenção da massa seca inicial (Mi). 

Posteriormente, foram colocadas em frasco Erlenmeyer contendo 50mL de água 

destilada, e então foram agitadas em mesa incubadora de agitação orbital  (Tecnal, TE-4200, 

Piracicaba, Brasil) na velocidade de 60rpm e aceleração de 5 segundos em temperatura de 

25ºC, pelo período de 24 horas. Após esse processo, a água foi filtrada e o material insolúvel 

foi seco a 105ºC por 24 horas e pesado para obter os valores de massa seca final (Mf). Os 

experimentos foram realizados em triplicatas e expressos pela equação 2. 

𝑆 =  
𝑀𝑖− 𝑀𝑓

𝑀𝑖
         (2) 
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Onde: Mi = massa seca inicial da amostra, em gramas; Mf = massa seca final da amostra, em 

gramas. 

2.3.8 Biodegradabilidade 

A biodegradabilidade dos filmes foi avaliada através do aspecto visual do material 

escolhido após as etapas 1 e 2. Os corpos de prova (3cm x 6cm) do filme foram expostos ao 

solo fértil e úmido a uma profundidade de 2cm da superfície, em vaso contendo substrato de 

horta (Substrato mudas e plantio orgânico Biomix, São Paulo, Brasil, contendo fibra de coco, 

casca de pinus moída e compostada, Biokashi - aditivo orgânico com macro e micro 

nutrientes e composto orgânico fórmula Biomix), de acordo com Lucena et al. (2017), com 

modificações. 

Estes corpos de prova foram mantidos até a sua degradação total em temperatura 

ambiente do estado de Goiás (16-30°C) durante 4 dias. Em intervalos de seis em seis horas 

eles foram avaliados visualmente através de registro de imagem para posterior comparação 

visual. 

2.4 Análise estatística 

Todas as premissas básicas da análise de variância foram verificadas. O teste de 

Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados; o teste de Bartley para 

testar a homogeneidade da variância; já para aditividade dos efeitos e para aleatoriedade dos 

erros foram respeitados através do modelo matemático utilizado no delineamento (Banzatto e 

Kronka, 2013). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Scott-knott. Considerou-se uma probabilidade de 5% para todos os testes 

mencionados. As análises foram realizadas no software Sisvar e R (Ferreira, 2014; R Core 

Team, 2019). 

 

3. Resultados e Discussão  

3.1 Etapa 1  

As micrografias dos amidos in natura e das seções transversais para os diferentes 

filmes estão demonstradas na Figura 2. Os grânulos de amido de milho apresentaram forma e 

tamanhos variados. Nota-se a presença de grânulos esféricos e elípticos com diferentes 

tamanhos (Figura 2C), o mesmo comportamento também foi observado por outros autores 

(Liu et al., 2014; Malucelli et al., 2015; Molavi et al., 2018; Minakawa et al., 2019). Já os 

grânulos de amido de batata (Figura 2A), apresentam formas redondas, poligonais ou ovais, 
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tais características foram relatadas por vários pesquisadores (Rocha et al., 2010; Zhu et al., 

2011; Zhu e Wang, 2014; Yong et al., 2018). 

Os grânulos dos amidos da mandioca (polvilho doce e azedo) apresentaram formatos 

circulares característicos, tamanho pequeno e possuem superfície lisa (Figura 2E e 2G). A 

mesma situação foi identificada por Gama et al. (2015) ao caracterizarem os grãos de amido 

de cultivares de mandioca. O tamanho e formato dos grânulos são importantes para a 

formação de revestimentos. 

No que se refere a morfologia dos filmes que estão demonstrados micrograficamente, 

na Figura 2, o de polvilho doce (2F) e polvilho azedo (2H) apresentaram superfícies lisas e 

homogêneas se comparados aos filmes à base de amido de batata (2B) e amido de milho (2D) 

que apresentaram superfícies rugosas e rachaduras. Comportamento estes que são 

indesejáveis quando o intuito é a produção de filmes biodegradáveis. 
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Figura 2. Micrografias das matérias-primas utilizadas para elaboração dos filmes: 

(A) amido de batata (×300); (C) amido de milho (×300); (E) polvilho doce (x300); 

(G) polvilho azedo (x300). Micrografias das seções transversais dos filmes de: (B) 

amido de batata (×1.0k); (D) amido de milho (×1.0k); (F) polvilho doce (×1.0k); (H) 

polvilho azedo (×1.0k).  

 

Os resultados indicaram que os revestimentos produzidos à base de amido de batata 

apresentaram maior atividade de água, e para os demais filmes não houve diferença estatística 

significativa (Figura 3). O filme de polvilho azedo apresentou menor desvio padrão, 

permanecendo praticamente estável em todas as repetições e se diferenciando dos demais 

tratamentos. 

Tal estabilidade é o que se almeja quando se trabalha com filmes à base de amido 

(Faria et al., 2012). Mali et al. (2010) citaram que a atividade de água é importante na 

formação de filmes biodegradáveis, visto que tais filmes, por natureza, têm comportamento 

hidrofílico, o que os tornam susceptíveis a alterações de umidade, sendo prejudiciais do ponto 

de vista microbiológico.  
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Figura 3. Box plot dos valores de atividade de água de diferentes matérias-primas utilizadas 

para elaboração dos filmes biodegradáveis. Os tratamentos são: (1) amido de batata; (2) 

amido de milho; (3) amido de polvilho doce; (4) amido de polvilho azedo.  

 

Para a variável espessura, não houve diferença significativa entre os filmes avaliados 

(Figura 4), provavelmente isso se deu pelo fato de terem sido utilizadas as mesmas 

quantidades de plastificante e solução filmogênica aplicadas na tampa de polipropileno. Em 

concordância com Wang et al. (2017), a espessura dos filmes aumentam à medida que 

ampliou as concentrações de amido, já que o aumento no número de grânulos amplia a área 

de superfície e possibilita uma melhor interação com o plastificante.  

No presente estudo, foi mantida fixa a quantidade de amido e de plastificante, o que 

pode justificar a não diferença estatística entre os tratamentos. A espessura do filme é 

relevante na fabricação de revestimentos comestíveis, pois influencia diretamente nas 

alterações metabólicas e na redução da perda de massa dos frutos (Dhall, 2013). Entretanto, 

de acordo com Sobral (1999), o controle de espessura de filmes obtidos pelo processo de 

produção do tipo casting é difícil, e segundo Mali et al. (2010), os filmes apresentarem a 

mesma espessura indica padronização na elaboração e secagem deles.  

Henrique et al. (2008), ao trabalharem com filmes biodegradáveis, a partir de amidos 

modificados de mandioca, não obtiveram diferença estatística significativa entre os 

tratamentos para a variável espessura. A mesma situação foi observada por Hatmi et al. 

(2020), ao utilizarem três tipos de amido e sorbitol para filmes comestíveis, visto que não 

encontraram diferença estatística significativa entre os tratamentos para esta variável. 
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Figura 4. Box plot dos valores de espessura (mm) de diferentes matérias-primas utilizadas 

para elaboração dos filmes biodegradáveis. Os tratamentos são: (1) amido de batata; (2) 

amido de milho; (3) amido de polvilho doce; (4) amido de polvilho azedo. 

 

Para a variável opacidade aparente, não foram constatadas diferenças significativas 

dentre os tratamentos utilizados (Figura 5). O grau de opacidade de um filme é mediado pelas 

alterações de coloração ocorridas durante o processo de gelatinização devido à ruptura do 

grânulo de amido cristalino gerando um gel opaco (Pelissari et al., 2012; Kett et al., 2013). 

Esta variável é mediada também pela estrutura do amido e pela espessura do filme (Mali, 

2004; Crippa et al., 2007; Davanço, 2007). 

Wurzburg (1986) constatou que os teores de amilose dos amidos e suas moléculas em 

solução tendem a orientar-se paralelamente devido à linearidade, aproximando-se 

suficientemente para formarem ligações de hidrogênio entre hidroxilas de cadeias adjacentes. 

Como resultado, a afinidade do polímero por água é reduzida, favorecendo a formação de 

pastas opacas e filmes resistentes. 

Durante o processo de gelatinização do amido, ocorre mudança na coloração devido à 

perda da estrutura e cristalinidade dos grânulos de amido, tornando-se gel com certa 

opacidade. Valores com pouca variabilidade para opacidade aparente em filmes à base de 

amido também foram verificados por Silva et al. (2008), assim como constatados neste 

trabalho.  
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Figura 5. Box plot dos valores de opacidade aparente (%) de diferentes matérias-primas 

utilizadas para elaboração dos filmes biodegradáveis. Os tratamentos são: (1) amido de batata; 

(2) amido de milho; (3) amido de polvilho doce; (4) amido de polvilho azedo. 

 

Para a variável solubilidade, o tratamento de amido de batata não pôde ser mensurado, 

ele aderiu-se fortemente à tampa de polipropileno não podendo ser retirado para posterior 

pesagem, portanto, foi descartado. A forte aderência faz com que o tratamento com amido de 

batata não seja considerado viável. De acordo com Mali et al. (2005) e Shimazu et al. (2007), 

filmes de amido que se mostraram mais aderidos ao suporte dizem respeito à proporção de 

plastificante em que confere maior adesividade às amostras. 

Os tratamentos 1, 2, 3 correspondem ao amido de milho, polvilho doce e polvilho 

azedo, respectivamente (Figura 6). O revestimento de polvilho azedo obteve o melhor 

resultado no que tange à solubilidade apresentando valores entre 20 e 30%, o que de acordo 

com Gomes et al. (2016) são valores desejáveis para revestimentos aplicados em pós-colheita. 

A solubilidade é um fator relevante para filmes atribuídos ao revestimento de frutas, uma vez 

que atuará como barreira às transferências de vapor de água do fruto para o meio ambiente 

(Silva et al., 2019).  

Os valores de solubilidade encontrados na literatura para revestimento de mandioca 

estão em consonância com o presente trabalho. Moosavian et al. (2017) testando filmes à base 

de amido de mandioca com essência de Mentha  piperita, observaram valores de solubilidade 

variando de 22% a 32%, enquanto os filmes à base de quitosana e goma xantana, obtidos por 

Lima et al. (2017) variaram em torno de 19% a 22%. Luchese et al. (2018) desenvolveram 

filmes biodegradáveis a partir de várias quantidades e fontes de amido, usando glicerol como 
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plastificante e obtiveram solubilidade até 26,5% para o filme biodegradável de amido de 

mandioca. 

 

 
Figura 6. Box plot dos valores de solubilidade (%) de diferentes matérias-primas utilizadas 

para elaboração dos filmes biodegradáveis. Os tratamentos são: (1) amido de milho; (2) amido 

de polvilho doce; (3) amido de polvilho azedo. 

 

Dentre os amidos avaliados (Etapa 1), o que apresentou melhores resultados foi o 

revestimento à base de polvilho azedo com melhor aspecto visual na microscopia eletrônica, 

menor atividade de água e maior solubilidade em água.  

3.2 Etapa 2 

Em conformidade com as micrografias das seções transversais dos tratamentos 

utilizados, o filme com 2g de polvilho azedo, 0,08g de glicerina e 0,03g de canela apresentou 

superfície lisa e homogênea (Figura 7E e 7F) em comparação com os demais, sem presença 

de aglomerados. Para Mali et al. (2002), as microscopias das seções transversais de filmes de 

amido e glicerol produzidos por casting revelaram formação de estruturas compactas e 

homogêneas. A estrutura quebradiça observada nas imagens (Figura 7B e 7D) pode ser devido 

à etapa de preparação anterior das amostras para a análise, como observado por Pavoni et al. 

(2019) estudando o impacto de ácido na dissolução da quitosana em filmes de amido de 

milho/quitosana. 
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Figura 7. Micrografias das seções transversais dos tratamentos: (A) 2g de polvilho 

azedo, 0,06g de glicerina, 0,03g de canela (×300); (B) 2g de polvilho azedo, 0,06g de 

glicerina, 0,03g de canela (× 1.0k); (C) 3g de polvilho azedo, 0,06g de glicerina, 

0,03g de canela (×300); (D) 3g de polvilho azedo, 0,06g de glicerina, 0,03g de canela 

(×1000); (E) 2g de polvilho azedo, 0,08g de glicerina, 0,03g de canela (x300); (F) 2g 

de polvilho azedo, 0,08g de glicerina, 0,03g de canela (× 1.0k); (G) 3g de polvilho 

azedo, 0,08g de glicerina, 0,03g de canela (x300); (H) 3g de polvilho azedo, 0,08g de 

glicerina, 0,03g de canela (×1.0k). 

 

 A Figura 8 apresenta os filmes produzidos por diferentes concentrações de polvilho 

azedo e glicerina. O filme na concentração de 2g de polvilho azedo + 0,08g de glicerina + 

0,03g de canela (Figura 8C) mostrou-se contínuo, homogêneo e sem fratura após a secagem, 

confirmando os resultados observados na figura anterior. 

Os filmes com menor quantidade de glicerina (Figura 8A, 8B) apresentaram-se secos, 

rígidos e com fraturas após a secagem. Já os que utilizaram maior quantidade de plastificante, 

tornaram-se mais maleáveis. Entretanto, o filme com 3g de polvilho azedo + 0,08g de 

glicerina + 0,03g de canela (Figura 8D) apresentou rugosidade.  

Quanto à homogeneidade, nenhum dos filmes apresentaram partículas insolúveis, bem 

como citado por Fernandes et al. (2019). Ainda de acordo com a Figura 8, pode-se observar 

que não houve crescimento microbiano nos filmes em todas as repetições analisadas. Isso foi 
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certificado em todas as repetições, indicando assim a potencialidade da canela como agente 

antimicrobiano.  

Os agentes antimicrobianos são as diferentes substâncias que inibem o crescimento de 

microrganismos. Eles são reconhecidos e utilizados na preservação de alimentos há muitos 

séculos, desde os Egípcios e países Asiáticos, como a China e a Índia. Algumas especiarias 

como a canela, ainda hoje são utilizadas pela medicina alternativa na Índia. Vale ressaltar, que 

a canela mostrou efeitos antimicrobianos sobre o Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, entre outros, apresentando-se 

igualmente eficaz contra alguns micróbios patogênicos de origem alimentar e resistentes aos 

antibióticos (FiB, 2010). 

 

 
Figura 8. Aspecto visual por meio de imagens dos filmes biodegradáveis à base de polvilho 

azedo em diferentes concentrações de matéria-prima e plastificante e quantidade fixa de 

canela. (A) 2g de polvilho azedo, 0,06g de glicerina, 0,03g de canela; (B) 3g de polvilho 

azedo, 0,06g de glicerina, 0,03g de canela; (C) 2g de polvilho azedo, 0,08g de glicerina, 0,03g 

de canela; (D) 3g de polvilho azedo, 0,08g de glicerina, 0,03g de canela. 

 

Para a atividade de água não houve significância para o fator glicerina. Foi observado 

significância apenas para o fator concentração de polvilho azedo, visto que a concentração de 

2g apresentou valores inferiores de atividade de água (Figura 9). Este fato é justificado por 

Pavoni et al. (2019) que afirmam ser a afinidade da água em filmes aprimorada com o 

aumento do teor de amido. Segundo Mali et al. (2010), a menor atividade de água é desejável 

para filmes biodegradáveis, já que normalmente têm tendência de serem hidrofílicos os 

tornando susceptíveis a ataques microbiológicos.  
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Figura 9. Box plot dos valores de atividade de água em função de diferentes dosagens de 

polvilho azedo utilizadas para elaboração dos filmes biodegradáveis. 

 

De acordo com a análise de variância para valores de espessura em função de 

diferentes dosagens de glicerina e polvilho azedo utilizado para elaboração de filmes 

biodegradáveis, pode-se constatar que não ocorreu diferença significativa para o fator 

glicerina, bem como também sua interação, somente para o fator polvilho azedo. O tratamento 

com 2g de polvilho azedo se destaca (Figura 10), pois ele apresenta menor espessura.  

Conforme relatos de Cuq et al. (1996), a espessura é mediada pela viscosidade da 

solução, sendo que soluções menos viscosas tendem a formar filmes mais finos. Filmes mais 

finos são mais desejáveis visto que, quando ocorre o aumento da espessura, aumenta a 

hidrofilicidade dos filmes e consequentemente a permeabilidade ao vapor de água. Por meio 

desse aumento, o processo de difusão da água é facilitado e proporciona maior controle 

microbiano (Mali et al., 2010). 

Rodríguez et al. (2012) demostraram em seu estudo com filmes de acetato de celulose 

que o controle da espessura é relevante, pois através dele se avalia a uniformidade dos 

polímeros. E de acordo com Fan et al. (2016) a espessura é fundamental para determinação de 

propriedades funcionais de filmes. Sendo assim, o filme com 2g pode ser uma alternativa 

viável para aplicação em pequenas produções de frutas, visando elevar a vida útil delas 

atendendo ao que a literatura sugere e o mercado exige. 
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Figura 10. Box plot dos valores de espessura (mm) em função de diferentes dosagens 

(polvilho azedo) utilizadas para elaboração dos filmes biodegradáveis. 

 

Para a variável opacidade aparente e solubilidade, não foram encontrados resultados 

significativos para interação, tampouco para os fatores isolados (Tabela 2), o que pode ser 

justificado pela baixa variação dos níveis dos fatores utilizados no experimento. De acordo 

com Wurzburg (1986) e Singh et al. (2007), tanto a opacidade aparente quanto a solubilidade 

são mediadas pelo teor de amilose e amilopectina dos amidos, portanto, como nesta pesquisa 

fora utilizado o mesmo amido, variando apenas a concentração na solução filmogênica, tal 

fato pode ter proporcionado a não significância.  

 

Tabela 2. Análise de variância dos valores de opacidade aparente e solubilidade aparente em 

função de diferentes dosagens (glicerina e polvilho azedo) utilizadas para elaboração dos 

filmes biodegradáveis. 

F.V GL QM (opacidade aparente) QM (solubilidade) 

Glicerina 1 0,000845 ns 0,244205     ns 

Polvilho Azedo 1 0,049005 ns 192,262005 ns 

Glicerina*Polvilho Azedo 1 0,032805 ns 226,801125 ns 

Resíduo 16 0,502152 98,630052 

Total 19   

 

Para os valores de ruptura, não foram encontrados resultados significativos para a 

interação, nem para a dosagem de polvilho azedo, apenas para o fator glicerina. Mali et al. 
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(2010) reiteraram que os materiais devem ser resistentes à ruptura, pois assim protegem e 

reforçam a estrutura dos alimentos, e ainda devem ser flexíveis para adaptarem às 

deformações dos frutos sem se romperem. 

Neste trabalho, os filmes se tornaram mais flexíveis à medida que aumentou a 

quantidade de glicerina (Figura 11), bem como observado por Fernandes et al. (2019) que 

certificaram que ao aumentar os teores de glicerina reduz as deformações, atestando a sua 

flexibilidade. Para Shen et al. (2010), este comportamento se deve à habilidade da glicerina 

em reduzir as interações entre as cadeias poliméricas diminuindo a resistência e aumentando a 

flexibilidade dos filmes. 

 

 
Figura 11. Box plot dos valores de ruptura (cN) em função de diferentes dosagens de 

glicerina utilizadas para elaboração de revestimentos biodegradáveis.  

 

A Figura 12 demonstra as imagens da evolução da biodegradabilidade dos filmes à 

base de polvilho azedo. Pode-se observar que a biodegradabilidade do filme evoluiu 

rapidamente, sendo que após 12 horas foram constatadas transformações significativas em sua 

integridade. Após 72 horas, todas as repetições utilizadas foram completamente degradadas. 

De acordo com Cerruti et al. (2011) e Piñeros et al. (2017), a ação do calor, umidade e a 

atividade enzimática dos microrganismos diminuem e enfraquecem as cadeias poliméricas do 

amido provocando a sua biodegradação.  

Em relação às matérias-primas utilizadas, é sabido que tanto o amido de mandioca, a 

canela e a água são biodegradáveis, resta então ser assertivo a respeito da glicerina. Marques 

et al. (2015) identificaram que a glicerina tem sido usada na biorremediação de áreas 
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impactadas por atividades petrolíferas, sendo importante na descontaminação de áreas 

contaminadas por poluentes orgânicos. Tal fato evidencia que o revestimento biodegradável 

apresenta inúmeras vantagens ao meio ambiente, além de reduzir a produção de polímeros 

sintéticos, pode auxiliar de forma benéfica quando depositado no solo. 

 

 
Figura 12. Imagens do ensaio de biodegradabilidade dos filmes à base de polvilho azedo após 

serem colocados em solo fértil úmido por 72 horas. (A) 0 horas, (B) 12 horas, (C) 24 horas, 

(D) 36 horas, (E) 48 horas e (F) 72 horas.  

 

4. Conclusão 

Dentre os amidos avaliados, o que apresentou melhores resultados para os fatores 

analisados, foi o revestimento à base de polvilho azedo. A melhor formulação foi obtida na 

concentração de 2g de polvilho azedo + 0,08g de glicerina como plastificante e 0,03g de 

canela como agente antimicrobiano em 100mL de água filtrada. A lacuna teórica a ser 

superada está relacionada com a utilização de novas concentrações tanto de polvilho azedo, da 

glicerina, como da canela em pó.  
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Artigo será submetido para publicação no periódico FOOD PACKAGING AND SHELF 

LIFE, ISSN 2214-2894. Foram respeitadas todas as normas de apresentação de artigos da 

revista. Normas de publicação no ANEXO 3. 

 

CHAPTER IV  

 

Efficiency of biodegradable coatings in the postharvest conservation of wild passion 

fruit 

 

ABSTRACT: The use of biopolymers, such as starches from different sources, has attracted 

the attention of research in recent years for the production of packaging, mainly due to it is 

biodegradability. In this context, the efficiency of the biodegradable coating based on sour 

starch in the conservation and maintenance of the postharvest quality of wild passion fruit 

'BRS Pérola do Cerrado' was evaluated in this study. Thereunto, a completely randomized 

design in a 5x8 factorial scheme (packages x days of analysis) was used, with three 

replications, containing 3 fruits each. The data were submitted to multivariate analysis, with 

the statistical test of PERMANOVA at 5% probability and subsequently demonstrated by 

means of grouping visualized by means of principal component analysis (PCA), using the 

Euclidean distance matrix. The use of biodegradable coating in postharvest conservation of 

wild passion fruit was efficient because it reduced the mass loss, presented lower values of 

peel firmness, decreased the titratable acidity and promoted greater fruit yield. Therefore, it 

was concluded that the use of sustainable coatings is beneficial in replacing synthetic 

packaging.  

Keywords: BRS Pérola do Cerrado; Edible coating; Packing; Passiflora setacea; Shelf life. 

 

 

1. INTRODUCTION  

Brazil has grown in relation to fruit production worldwide, according to Embrapa 

(2019), it is the third largest fruit producer in the world, representing approximately 45 

million tons per year, with 3% of this amount destined to the foreign market, and the main 

responsible for such indexes are family farmers who are accountable for half of this 

production. Passion fruit is a fruit widely appreciated and commercialized in Brazil, it is 

production in 2018 was approximately 602 thousand tons, with the state of Bahia being the 

largest national producer (IBGE, 2019).  

Despite the prominence of fruit production chains in the national agribusiness scenario 

(ABF, 2015), industrialization and commercialization demand quality standards, such as 

appearance, taste, absence of damage, seeking greater conservation, and storage so that they 

can be delivered to consumers in suitable conditions, making it increasingly essential to use 

postharvest techniques (Carvalho et al., 2013). 
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However, it is estimated that Latin America is responsible for 30-45% of the 

postharvest losses of fruits and vegetables in the world (FAO, 2011; HLPE, 2014). According 

to Lana (2013) postharvest losses are the biggest challenge for postharvest technology of 

fruits and vegetables in Brazil. Among the main obstacles are inadequate infrastructure, 

failures in the transfer of postharvest technology, unavailability of equipment and technology 

to small producers and, especially, a more efficient approach in the marketing system (Henz, 

2017). 

In this way, edible coatings appear to provide improvement in postharvest 

conservation, increasing the shelf life and maintaining the sensory characteristics of food 

(Gomes, Ascheri & Campos, 2016). In this sense, the demand for sustainable packaging has 

grown more and more, and cassava starch, in addition to being abundant and inexpensive, 

serves as an alternative to reducing the environmental impact generated by packaging made of 

synthetic polymers (Oliveira, Cruz, & Alves, 2016). The use of edible and biodegradable 

packaging promotes the option of being ingested since they are considered non-toxic and safe 

to be used in food (FDA, 2013). 

Passiflora setacea had it is first variety, BRS Pérola do Cerrado, launched in 2013 by 

Embrapa Cerrados (Brazilian Agricultural Research Corporation, Brazilian Savannah) an 

ecoregional research center focused on the sustainable development of agriculture in the 

Cerrado Biome. It is considered an important source of antioxidants and bioactive 

compounds, such as phenolic compounds and bioactive amines, according to the research by 

Embrapa Cerrados and Passitec-Technological development for functional use of wild 

Passiflora Network (Sanchez et al, 2020). 

Medina et al. (2019) showed that there is a gap to be filled in relation to food security, 

as well as in the study of new products in the postharvest area of fruits and vegetables, taking 

into account the sustainable conservation of Cerrado products. Therefore, the following 

question arises: edible biodegradable coatings, in addition to providing a beneficial effect on 

the environment, is it as efficient as synthetic packaging? To answer this question, the 

objective of this work is to evaluate the efficiency of the biodegradable coating based on sour 

starch in the conservation and maintenance of postharvest quality of wild passion fruit 'BRS 

Pérola do Cerrado'. 
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2. MATERIAL AND METHODS  

The wild passion fruit 'BRS Pérola do Cerrado' were harvested in the Paraná farm, 

municipality of Planaltina - Goiás (15º 50 '54 " S and 49º 25' 48" W) with 720m of altitude, in 

September 2019. The climate of the region is classified as AW with an average temperature of 

26.7°C and an average annual rainfall of 1390mm (Clima Tempo, 2020). 

The fruits were harvested at physiological maturity, that is, when they were naturally 

detached from the mother plant. After harvesting, they were transported to the postharvest 

laboratory of the State University of Goiás – Central Campus, in Anápolis - Goiás. In the 

laboratory, the fruits were sanitized in 2% sodium hypochlorite (NaClO), after which they 

were selected for uniformity, size, color, absence of physical and mechanical defects, wilting 

or presence of mold and separated into batches, according to procedures reported by 

Velickova, Winkelhausen, Ruzmanova, Alvez, & Moldão-Martins (2013). 

It was used a completely randomized design in a 5x8 factorial scheme (packages x 

days of analysis), with three replications, containing 3 fruits each. The description of the 

treatments used in this work are shown in Table 1. 

 

Table 1. Description of the treatments used in the efficiency of the biodegradable coating 

based on sour starch in the conservation and maintenance of the postharvest quality of wild 

passion fruit ‘'BRS Pérola do Cerrado'. 

Treatments Description 

1 Control - uncoated and environment controlled 

[Average temperature of 29.4 ± 5°C (controlled environment) and relative 

humidity (RH) average of 38 ± 5%] 

2 Refrigerated control - uncoated and B.O.D. * 

[Average temperature of 10 ± 5°C and average RH of 55 ± 5%] 

3 Uncoated, with LDPE ** packaging and stored in B.O.D. * 

[Average temperature 10 ± 5°C and average RH 55 ± 5%] 

4 With biodegradable coating and stored in room temperature  

[Average temperature of 29.4 ± 5°C (controlled environment) and average 

RH of 38 ± 5%] 

5 With biodegradable coating and stored in B.O.D. * 

[Average temperature of 10 ± 5°C and average RH of 55 ± 5%] 

*B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) 

**LDPE (Low Density Polyethylen) 
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The composition of the biodegradable coating consisted of 1L of filtered water, 20g of 

sour starch, 0.8g of glycerin and 0.3g of cinnamon powder. First, the components were 

homogenized at room temperature and then heated until complete starch gelatinization, giving 

a brownish color and a high-gloss crystalline aspect. All fruits were immersed in a film-

forming solution at 25 ± 5°C for 10 minutes, then placed on a marble bench for drying. 

The variables analyzed were: postharvest conservation given by the number of days 

the fruits were preserved according to their commercial quality (health and color), using a 

subjective scale of notes: 9 (fresh fruits with no microrganism, browning and free from 

deterioration); 7 (fresh fruits with a slight presence of microrganism, browning and 

deterioration); 5 (little aspect of freshness with moderate presence of microrganism, browning 

and deterioration); 3 (no freshness, with high presence of microrganism, browning and 

deterioration); and 1 (dehydrated fruits and totally covered with microrganism, darkened and 

deteriorated). Note 7 being the limit for commercial quality, based on the adapted 

methodology of Souza, Kohatsu, Lima, & Vieites (2009). 

For the weight loss, a precision digital scale (Shimadzu, BL 3200H, Kyoto, Japan) was 

used, precision of 0.5g, with a maximum load of 3200g, considering the initial mass of the 

fruit, being calculated the percentage of loss from of the equation (1) (AOAC, 2016). 

Weight loss (%) =
𝑀𝑖−𝑀𝑑

𝑀𝑖
∗ 100      (1) 

On what: 

Mi: Initial fruit mass (g); Md: Fruit mass on the day of analysis (g). 

The fruit yield was obtained through the relationship between the mass of the pulp and 

the mass of the fruits, with later conversion to percentage through equation (2), as used by 

Ferreira & Antunes (2019). 

FY (%) =
𝑃𝑢𝑙𝑝 𝑚𝑎𝑠𝑠 (𝑔)

𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑔)
∗ 100      (2) 

The evaluation of firmness (peel and flesh) was determined with the aid of the 

texturometer (Brookfield – Texture Analyser CT3-50KG, Middleborough, USA). With a 

penetration depth of 15mm and a penetration speed of 6.9mm s-1 (Vespucci, Silva, Faria, 

Campos, & Nunes, 2019) and results were expressed in centiNewtons (cN). 

The content of soluble solids was measured by refractometric reading in ºBrix, at 

20°C, with a portable digital refractometer (Reichert Brix, RI-Check, Buffalo, USA), 

measuring from 0 to 62ºBrix (AOAC, 2016). 
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The titratable acidity content was determined by titrating 5g of homogenized pulp and 

diluted in 95ml of distilled water, which was titrated with standardized 0.1mol L-1 NaOH 

solution, using the 1% phenolphthalein alcoholic solution as an indicator. The results were 

expressed in g of citric acid per 100g of pulp, as recommended by AOAC (2016). 

The maturation index was determined by the relationship between the content of 

soluble solids and the titratable acidity, according to AOAC (2016). The pH was determined 

by potentiometry, with a pHmeter (Tecnal, R-TEC-7-MP, Piracicaba, Brazil) according to 

AOAC (2016). 

Fruit coloring was performed by reflectance, using a portable colorimeter (CR-400, 

Konica Minolta, Osaka, Japan). Where the L* coordinate indicates how dark (0) and how 

light (100) the product is, the a* coordinate is related to the intensity of green (-a) to red (+a) 

and the b* coordinate is related to the intensity from blue (-b) to yellow (+b). From the 

coordinates a* and b*, the following will be calculated: Chroma (color saturation), equation 

(3), °Hue (color tone), equation (4), according to Minolta (1994). 

Chroma = √a∗2 + b∗2      (3) 

°Hue = arctang (
b∗

a∗)      (4) 

On what: 

b* = value of b*, obtained in the colorimeter CR 400; a* = value of a*, obtained in the 

colorimeter CR 400. 

The levels of total extractable polyphenols were quantified using the Folin Ciocalteau 

method, according to Rufino et al. (2010). The results were expressed in mg of gallic acid 

100g-1 of fruit. 

The data were submitted to multivariate analysis, and the permanova statistical test 

was carried out at 5% probability and were subsequently demonstrated by means of grouping 

visualized by means of principal component analysis (PCA), using the Euclidean distance 

matrix, performed by the software (R Core Team, 2019). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

According to the permanova test, it has not significant difference for the interaction 

between the packaging factor and the days, however the days analyzed alone it was found 

significative difference. When analyzing figure 1, it was observed that although there is no 

significant difference, the treatment stored in B.O.D. with LDPE (T3) and the treatment with 
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the biodegradable coating stored in B.O.D. (T5) showed commercial visual characteristics, 

until the last day of storage. The treatment with refrigerated biodegradable coating (T4) and 

LDPE packaging (T3) were considered as grade 9 in postharvest conservation until the 6th 

day of analysis and for the 7th and 8th day they were classified with grade 7, without the 

presence of microrganism. For the other treatments, only day 0 had characteristics classified 

as grade 9.  

As of the 4th day of analysis, treatments 1, 2 and 4 were not considered suitable for 

commercialization, therefore, with the use of biodegradable coating stored in B.O.D. a 50% 

gain in the useful life of wild passion fruit was obtained, results similar to those of Silva, 

Silva, & Sousa (2019) who, when testing starch concentrations in yellow passion fruit 

coating, observed that the coated fruits remained brighter and better looking, in addition to 

longer postharvest conservation time, ensuring consumer attractiveness. Solino, Araújo Neto, 

Silva, & Ribeiro (2012) mentioned that the consumer acquires fruits according to his best 

appearance. 

 

 
Figure 1. Postharvest conservation of 'BRS Pérola do Cerrado' passion fruit submitted to 

different packages, stored for 21 days at controlled temperature and Biochemical Oxygen 

Demand. 
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Santos, da Silva, Lopes, Vieira, & Bezerra (2011) explained that the use of edible 

films based on cassava is being widely used in order to reduce postharvest losses, since they 

provide a reduction in metabolic activity and water loss, allowing an increase in the marketing 

period thanks to the improvement on the fruit’s appearance. Viña et al. (2007) described that 

the use of edible coatings applied to products in natura has become important for the 

maintenance of products quality without altering the sensorial characteristics, this fact was 

obtained with the treatment 5 in which it maintained it is commercial quality standard for 

more time. 

Through the beneficial effect of using biodegradable coatings, whether in the 

environmental or postharvest fields, the relevance of application by family farmers is evident, 

as it provides better fruit conservation, greater attractiveness to consumers, in addition to 

being sustainable. The biodegradable coating based on sour starch is easy to operate and low 

cost. The cost varies according to the region of the country, in reality in the municipality of 

Anápolis, Goiás, it is production cost of 50 liters of solution was R$12.00 in May 2020. 

Therefore, the economic advantage for family farmers is evident. 

It was observed in figure 2 that the first two main components account for 70% of the 

data variability, with component 1 responsible for 48.64% of the variance and 21.36% for 

component 2. The correlations of the mass loss (WL) and peel firmness (PF) parameters are 

positive for component 1 (Table 2). In this way, the more component 1 is increased, the 

greater the deterioration. According to Zhang et al. (2019) the passion fruit loss of mass is 

related to the breathing and evaporation of moisture through the peel, which results in 

shrinkage, which causes the increase in the firmness of the peel, and deterioration. The fruit 

yield parameter (FY) is negatively linked to component 1, the smaller the component 1, the 

less it is deterioration. It is noted that the luminosity is positively to component 2 and the 

ºHue is negatively to component 2. That said, the higher the luminosity, the lower the ºHue, 

such facts mentioned above make it impossible to commercialize fruits under these 

conditions, as they lose the acceptable commercial standard.  
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Table 2. Eigenvectors of correlation between physical variables and principal components. 

Physical Variables PC1 PC2 

Chroma -0.37063315 0.44739820 

°Hue 0.38802522 -0.29258850 

L -0.00241096 0.67377990 

Peel firmness (PF) 0.44885429 0.34522850 

Flesh firmness (FF) -0.23263157 0.29038560 

Fruit yield (FY) -0.50022919 -0.17080760 

Weight loss (WL) 0.51140651 0.16602910 

 

Consequently, it was identified that treatments 1 and 4, were characterized by 

presenting greater loss of mass and firmness of the peel (Figure 2), a fact justified by the 

passion fruit ripening process itself, in which there is the hardening of the peel and reduction 

in size consequently greater weight loss. According to Lima, Cenci, & Ronaldi (2016) passion 

fruit when stored in ambient conditions tends to lose 20% of it is mass in 3 to 7 days, when 

the fruit is covered and kept refrigerated, they can last up to 3 weeks. 

For treatments 3 and 5, uncoated with LDPE packaging stored in B.O.D. and with a 

biodegradable coating stored in B.O.D respectively, presented similar characteristics, thus 

favoring the exchange of synthetic polymer packaging for more sustainable packaging. It was 

noted that both showed higher fruit yield, as they lost less mass and consequently managed to 

maintain their characteristics of commercial interest for more days. 
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Figure 2. Principal component analysis of the physical variables evaluated in the 'BRS Pérola 

do Cerrado' wild passion fruit. (T) treatment; (D) analysis day; (PF) peel firmness; (FF) flesh 

firmness; (FY) fruit yield; (WL) weigh loss; ºHue and Chroma. 

 

Vespucci, Damas, Machado, & Campos (2018) when testing different packaging on 

the passion fruit ´BRS Pérola do Cerrado´ identified as one of the best packaging the LDPE, 

which reduced the weight loss by 18% compared to the control, for such packaging the fruit 

yield also remained higher than the control. Similar results found in this work, which shows 

the importance of using coatings since it presented similar results to LDPE packaging. 

Regarding the treatments stored in a controlled environment days of analysis, they 

showed greater degradation at the end of storage, in contrast, the treatments stored in B.O.D., 

in which there were no significant differences, as little progress was made in their degradation 

as can be seen in figure 1. In the rural environment this technique can be used and the fruits 

stored in the refrigerator, allowing a similar gain in the useful life of the fruits. 
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Regarding the chemical variables, it was noticed that the first two main components 

represent 81.8% of the data variability, with component 1 responsible for 53.99% of the 

variance. The variable titratable acidity (TA) is positively correlated to the first component, 

whereas the maturation index (MI) and pH variables are negatively correlated to the first 

component (Table 3). 

 

Table 3. Eigenvectors of correlation between chemical variables and principal components. 

Chemical Variables PC1 PC2 

Titratable acidity (TA) 0.5418812 -0.3296823 

Maturation index (MI) -0.5660987 0.1409494 

Ph -0.5427716 -0.1041615 

Soluble solid (SS) -0.0381530 -0.7227135 

Total extractable polyphenols (TEP) -0.2997338 -0.5816170 

 

Therefore, as the titratable acidity increases, it reduces the maturation index and the 

pH. As the fruits ripen, they reduce the titratable acidity. According to Zhang et al. (2019) 

fruits coated with biodegradable polymer showed less acidity during storage than fruits stored 

with synthetic polymers, being more efficient in delaying senescence and fruit deterioration. It 

was observed that the control treatments and with biodegradable coating stored in the 

environment showed a higher maturation index and higher pH values (Figure 3). Treatment 5, 

on the other hand, was characterized by having a greater cluster close to the titratable acidity 

and consequently less ripening. Silva, Silva, & Sousa (2019), when testing cassava starch-

based coatings, found that they were not effective in maintaining the titratable acidity, for the 

present work the opposite occurred, evidencing the effectiveness of the biodegradable coating 

based on sour starch in the chilled passion fruit ‘BRS Pérola do Cerrado’ preservation. 

In this sense, this fact can be explained because during ripening, most of the fruits 

reduced their values of titratable acidity, this is because there is the consumption of organic 

acids that are used as energy in the respiratory process (Chitarra & Chitarra, 2005; Santos, 

Durigan, Martins, & Morgado, 2010). According to Russo, Daiuto, & Vieites (2012) organic 

acids are oxidized during the Krebs cycle and consequently reduce the amount in the fruit, 

these acids are consumed and converted into sugars that are used in metabolic activity and 

ripening. Thus, the increase in sugars causes an increase in fruits soluble solids. 
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When analyzing component 2 (Figure 3), the treatments that matured the most, being 

stored in a controlled environment (T1), refrigerated control (T2) and film in a controlled 

environment (T3). There are more soluble solids, despite the variable not showing separation 

of group evident, the presence of the previously mentioned treatments related to the variable 

soluble solids was noted. Santos et al. (2013) analyzing different passion fruit cultivars 

observed an increase in soluble solids values in all cultivars during storage. 

 

 
Figure 3. Principal component analysis of chemical variables evaluated in wild passion fruit 

‘BRS Pérola do Cerrado’. (T) treatment; (D) analysis day; (TA) titratable acidity; (MI) 

maturation index; pH; (SS) soluble solid; (TEP) total extractable polyphenols. 

 

4. CONCLUSION 

It is concluded that the use of biodegradable film in wild passion fruits postharvest 

conservation was efficient because it reduced the mass loss, presented lower values of peel 

firmness, decreased the titratable acidity and promoted a higher fruit yield. The theoretical 
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gap to be addressed in this study is related to the drying process of fruits submitted to 

biodegradable coating. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a produção desta tese analisamos diversos aspectos relativos à produção de 

um filme de baixo custo e de fácil acesso as matérias-primas utilizadas, para utilização em 

pequenas produções de frutas para utilização na agricultura familiar.  

Assim sendo, no capítulo 2 identificamos que os temas mais pesquisados na literatura 

são em elaborar um revestimento com a concentração ideal de formulação e que ele não tenha 

microrganismos em sua constituição. Além disso, mostramos que as lacunas teóricas 

existentes estão em aprimorar a confecção de filmes/revestimentos a partir de materiais 

renováveis para serem utilizados como matéria-prima. 

A partir da lacuna teórica constatada acima, o capítulo 3 detectou que dentre os 

amidos avaliados na primeira etapa do projeto, o que apresentou melhores resultados foi o 

revestimento à base de polvilho azedo. Assim, na etapa 2, a melhor formulação obtida foi a 

concentração de 2g de polvilho azedo + 0,08g de glicerina como plastificante e 0,03g de 

canela como agente antimicrobiano em 100mL de água filtrada. Como lacuna teórica deste 

capítulo é a de utilizar novas concentrações tanto de polvilho azedo, da glicerina, como da 

canela em pó.  

O capítulo 4 determinou que o revestimento biodegradável é eficiente na conservação 

pós-colheita de maracujá silvestre. Provamos que o filme foi eficaz, pois conseguiu reduziu a 

perda de massa, apresentou menores valores de firmeza de casca, diminuiu a acidez titulável e 

promoveu maior rendimento de frutos. A lacuna teórica para outros estudos está no 

aprimoramento do processo de secagem de frutas submetidas ao revestimento biodegradável. 

Por fim, no capítulo 5 avaliamos o revestimento em uma comunidade rural de 

agricultura familiar. Constatamos que houve baixa aceitação, contudo representativo, afinal, 

Rogers destaca que no processo de inovação a ser adotado entre os membros da comunidade 

ou sistema social precisa levar em consideração o fator tempo, o processo de adoção trata das 

sequências de estágios que o potencial adotante transita, sendo elas, primeiramente o 

conhecimento, a persuasão, decisão, implementação e por fim o estágio de confirmação. 

Desde modo, pode ser que daqui um tempo a inovação proposta apresente taxa superiores de 

utilização. Como lacuna é preciso averiguar em outras comunidades de agricultura familiar, a 

fim de confirmar a taxa de aceitação dentro de outras comunidades rurais de agricultura 

familiar. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

- Investigar por meio de questionários em que nível tecnológico está os agricultores 

familiares e sua respectiva realidade na região de Jaraguá - GO; propor o ensino da 

técnica casting para produção de biofilmes comestíveis a base de polvilho azedo; 

averiguar a possível aceitação e propagação desta inovação após um ano de recorte 

temporal. 

Objetivo Secundário: 
- Analisar quais as tecnologias utilizadas pelos agricultores familiares na região de 

Jaraguá – GO; Caracterizar a realidade dos agricultores familiares em seus 

aspectos socioeconômicos; Verificar o nível de aprendizagem na produção e 

aplicação do biofilme; Averiguar os benefícios e malefícios da utilização prática do 

biofilme; Aferir a aplicabilidade da inovação perante os agricultores familiares; 

Determinar a taxa efetiva de aceitação da inovação entre os agricultores familiares na 

região de Jaraguá – GO. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O pesquisador avalia como Riscos: Aceitação da pesquisa por parte dos entrevistados. 

Benefícios: Proporcionar a adequação de uma inovação a um grupo específico de agricultura 

familiar do município de Jaraguá -GO. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A proposta inicial da parte prática desta tese era a de se realizar o ensino da inovação e 

realizar uma avaliação qualitativa dos agricultores familiares na região de Anápolis 

– GO via questionário semi- estruturado aos integrantes da Associação de Produtores 

Agroecológicos de Anápolis (APROAR). Porém, no decorrer dos trâmites legais entre 

a APROAR e o pesquisador, este não conseguiu uma carta de anuência da 

Cooperativa, houve conflitos de interesses impossibilitando a continuação do projeto 

em questão neste ambiente de estudo. Agora a pesquisa será realizada com os 

agricultores familiares de Jaraguá-GO, fora da cooperativa, utilizando uma nova 

metodologia para conseguir as amostragens. Vinuto (2014) deixa claro que a 

amostragem nomeada como “bola de neve”, é uma forma de amostra válida, esta se 

caracteriza por não ser probabilística e que utiliza cadeias de referência. Apesar de suas 

limitações, esta técnica amostral pode ser útil para pesquisar grupos difíceis de serem 

acessados ou estudados, bem como também quando não há precisão sobre sua 

quantidade total. Além disso, esse tipo específico de amostragem também é útil para 
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estudar questões delicadas, de âmbito privado e, portanto, que requer o conhecimento 

das pessoas pertencentes ao grupo ou reconhecidos por estas para localizar informantes 

para estudo. Sendo assim, esta pesquisa terá caráter qualitativo descritivo (MARCONI e 

LAKATOS, 2011) em que será aplicada a coleta de dados por meio de questionário 

semi-estruturado em duas etapas sendo que a amostragem do grupo de interesse se dará 

por ‘’bola de neve’’. Os agricultores familiares da região de Jaraguá– GO serão 

orientados na forma de preparo e na aplicação do biofilme de polvilho azedo. Em 

seguida, será aplicado o questionário semi-estruturado incial para identificar a realidade 

dos produtores e seu entendimento sobre a técnica. Este questionário visa entender em 

qual nível tecnológico está os agricultores familiares. Após um ano será novamente 

aplicado um outro questionário semi-estruturado aos mesmos produtores participantes da 

fase inicial a fim de verificar a taxa de adoção da técnica, visando identificar quais foram 

os benefícios e malefícios da utilização prática da inovação. Cabe ressaltar que os riscos 

envolvidos nesta pesquisa estão associados ao desconforto e/ou constrangimento dos 

pesquisados durante as entrevistas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Folha de Rosto devidamente assinada; 

- Termo de compromisso devidamente assinado; 

- TCLE garante o sigilo, a privacidade, o direito à indenização em caso de danos 

advindos da pesquisa. Mencionam caso haja constrangimento o participante poderá 

deixar de responder. 

- Apresentou declaração que só iniciará a pesquisa após o projeto ser aprovado no Comitê de 

ética. 

 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

- Após análise dos documentos considera-se o protocolo aprovado. 

 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente 

protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos 

vigentes. Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que 

o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- UFG o Relatório Final 

baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de 

acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 
Tipo 
Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 13/03/2019  Aceito 

do Projeto ROJETO_1260615.pdf 17:20:39  

Outros DeclaracaodeCorrecao.pdf 13/03/2019 IGOR LEONARDO Aceito 

  17:20:05 VESPUCCI  

Projeto 
Detalhado / 

brochura.docx 27/02/2019 IGOR LEONARDO Aceito 

Brochura  09:01:40 VESPUCCI  
Investigador     

Outros Questionarioinicial.xlsx 20/02/2019 IGOR LEONARDO Aceito 

  16:28:21 VESPUCCI  

Outros Questionario_final.xlsx 20/02/2019 IGOR LEONARDO Aceito 

  16:16:24 VESPUCCI  

TCLE / 
Termos de 

TCLEdoc.docx 20/02/2019 IGOR LEONARDO Aceito 

Assentimento 
/ 

 16:15:59 VESPUCCI  

Justificativa 
de 

    

Ausência     

Folha de 
Rosto 

rostofolha.pdf 20/02/2019 IGOR LEONARDO Aceito 

  16:13:58 VESPUCCI  

Outros termodecompromisso.pdf 27/12/2018 IGOR LEONARDO Aceito 

  17:36:35 VESPUCCI  

 

 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

 

GOIÂNIA, 26 de Março de 2019 

 

_______________________________________________ 

Assinado por: João Batista de Souza (Coordenador) 
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ANEXO 1 

 

Os artigos (materiais enviados) devem ser inéditos e originais, e não podem estar sob 

avaliação em outro periódico. Os artigos devem ser encaminhados por fluxo contínuo à 

Revista (chamada aberta e permanente) através do sistema que se encontra na própria revista 

através do site. www.nucleodoconhecimento.com.br área de submissão de artigo.   

Os artigos devem vir acompanhados de uma folha de rosto contendo: 

● o título do trabalho; 

● o nome do(s) autor(es); 

● titulação; 

● cargo; 

● Instituição de Ensino Superior à que o autor seja vinculado; 

● unidade da respetiva instituição; 

● departamento; áreas de interesse; 

● endereço para correspondência; 

● e-mail; 

● telefone; 

● tipo de publicação. 

● Solicita-se que o autor informe à Revista qualquer financiamento ou benefícios recebidos 

de fontes comerciais ou não, e que declare não haver conflito de interesses que 

comprometa o trabalho apresentado. 

A Revista não tem por política a publicação de artigos não originais ou sem ineditismo, 

excetuando-se apenas os trabalhos em desenvolvimento (work in progress), já apresentados e 

discutidos em congressos científicos, mas cujo conteúdo apresente um grau de maturação 

superior ao que foi apresentado por ocasião dos congressos. 

A avaliação do ineditismo de trabalhos em desenvolvimento é realizada na primeira etapa da 

avaliação, pela equipe editorial da Revista. 

Não serão aceitas traduções de pesquisas estrangeiras já publicadas em outros idiomas. 

A Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento trata-se de uma Revista 

Científica Internacional, disponível em 7 idiomas e 109 países. Em se tratando de pesquisa 

empírica envolvendo seres humanos, necessário se faz o atendimento das diretrizes dispostas 

nas Resoluções 196/96 e 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, bem 

como a aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa – CEP regularmente instituído. 
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APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

1. Os textos devem ser digitados em fonte Times New Roman ou Arial, corpo 12, espaço 1,5 

entrelinhas, folha tamanho A4 (210mm x 297mm), com margem esquerda e superior de 3 cm; 

direita e inferior de 2 cm. 

2. Os artigos deverão conter no máximo quarenta (40) páginas, 80.000 caracteres. 

3. Título: com no máximo 12 palavras, o título do artigo deve ser claro e objetivo, podendo 

ser completado por subtítulo (se houver), separado por dois pontos, em negrito, caixa alta e 

centralizado, no idioma do texto, sem abreviaturas. 

4. Autor(es): os autores não deverão ser identificados em nenhuma parte do texto do artigo. 

Para garantir o anonimato e a imparcialidade na avaliação dos textos, a identificação deve ser 

realizada somente na folha de rosto (sistema double blind peer review). 

5. Resumo: o resumo de conteúdo indicativo do texto deverá ser apresentado no idioma do 

texto, não devendo ultrapassar 350 palavras, estruturado em parágrafo único. Não é 

necessário o Resumo em outros idiomas pois nossos artigos são traduzidos na integra. 

6. Palavras-chave: o resumo deverá vir acompanhado de, no máximo, 5 palavras-chave no 

idioma do texto, expressões que representam o conteúdo do texto, inseridas logo abaixo do 

resumo, separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto final. 

7. Ilustrações: gráficos, tabelas, desenhos, mapas etc. devem ser numerados e titulados tão 

perto quanto possível do elemento a que se refere, indicando sua fonte. Todas as tabelas e 

figuras que apresentem textos devem ser enviadas em Português e Inglês. 

8. Numeração das seções: as seções do artigo deverão estar estruturadas em introdução, as 

seções da metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências. Para a 

numeração progressiva das seções, o autor deverá observar a NBR 6024:2003, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

9. Citações: para as citações no texto devem ser adotados o sistema numérico (NBR 

10520:2002). A indicação da fonte é feita por numeração única e consecutiva, em algarismos 

arábicos, remetendo- se a nota de rodapé pela referência completa na primeira menção, 

devendo conter Sobrenome do autor (seguido de vírgula), prenomes (seguido de ponto); 

Título da obra em itálico (seguido de ponto); edição (seguido de ponto); local (seguido por 

dois pontos); editora (seguido de vírgula); ano da publicação (seguido de ponto); se for o caso 

indicar o volume ou tomo e finalmente a página da fonte. Todas as citações devem ter a 
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identificação completa nas notas de rodapé. As citações diretas devem incluir o número de 

página. 

As citações longas (mais de três linhas) devem apresentar recuo de 4 cm da margem 

esquerda, com letra menor que a do texto utilizado (fonte 11) e sem aspas. 

As citações indiretas devem vir sem aspas. As citações de citações podem utilizar a 

expressão apud e a obra original a que o autor consultado está se referindo deve ser citada. 

Para outras informações acerca do uso de citações, o autor deverá consultar a ABNT (NBR 

10520:2002). 

10. Referências: as referências consistem na indicação das fontes bibliográficas utilizadas 

pelo autor, expressamente mencionadas no texto. Deverão ser apresentadas observando-se 

rigorosamente a ordem alfabética. As referências bibliográficas deverão ser elaboradas 

conforme as disposições da NBR 6023:2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), somente com elementos essenciais. Pedimos que sejam colocados os nomes 

completos dos autores, sem abreviações para facilitar a identificação da obra. 

10.1. Modelo de referência bibliográfica de livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do 

autor. Título em itálico, edição. Local: editora, data da publicação, páginas, volume (nome, 

número de série), outros elementos que permitam identificar o documento (opcionais). 

10.2. Modelo de referência bibliográfica de livro disponível on-line: SOBRENOME DO 

AUTOR, Nome do autor. Título em itálico, edição. Local: Editora, data da publicação, 

páginas, volume (nome, número de série), outros elementos que permitam identificar o 

documento (opcionais). Disponível em: (sítio). Acesso em: DD/MM/AAAA. 

10.3. Modelo de referência bibliográfica de artigo publicado em periódico: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico em itálico, 

Local da Publicação, numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, 

paginação inicial e final, data de publicação. 

10.4 Modelo de referência bibliográfica de artigo publicado em periódico disponível on-

line: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico em 

itálico, Local da Publicação, numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou 

número, paginação inicial e final, data de publicação. Disponível em: (sítio). Acesso em 

DD/MM/AAAA. 
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ANEXO 2 

 

Artigos de Pesquisa Original: Este deve descrever novos achados cuidadosamente 

analisados, com suas conclusões, apoiados e confirmados em procedimentos experimentais. 

Os artigos devem apresentar detalhes suficientes para que outros possam verificar o trabalho. 

O artigo completo deve ser conciso, com tamanho necessário para descrever e interpretar os 

achados de forma clara. Incluir no trabalho conjunto de três a cinco Palavras-chave, 

um sumário, resumindo o artigo, e seu respectivo Abstract, em inglês, com três a 

cinco Keywords, seguido de introdução, material e métodos, resultados e discussão, 

conclusões, agradecimentos (opcional), declaração de conflito de interesses, e referências. 

 

Formato 

 

Os manuscritos devem: 

 

• Estar escrito em Português, Espanhol ou Inglês. 

• Estar baseado nessas instruções. 

• Empregar itálico ou negrito, ao invés de sublinhado, para enfatizar um texto ou palavra. 

• Integrar figuras, gráficos e tabelas dentro do texto (sem flutuar ou vincular). 

• Apresentar o nome completo de cada autor (e.g. Ronilson José da Paz), sem abreviar. 

• Apresentar a afiliação de cada autor, com os respectivos endereços e e-mails. 

• Se não for informado, os editores assumirão que o primeiro autor é o responsável pelo 

artigo. 

 

Apresentação do Artigo 

 

Normalmente artigos de pesquisa devem ser apresentado da seguinte maneira: 

 

• Título: Deve transmite a natureza do artigo, não exceder 44 palavras. 

• Resumo: Deve ser curto (não excedendo 500 palavras), incluindo os objetivos, métodos, 

resultados, discussão e conclusão, sem apresentar referências bibliográficas. 

• Palavras-Chave: Até cinco palavras essenciais. 

• Abstract: é a versão do resumo no idioma inglês. 
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• Keywords: São as Palavras-chave traduzidas para o idioma inglês. 

• Introdução: Deve estabelecer a relevância da pesquisa ou a posição assumida pelo autor. A 

revisão da literatura deve ser fornecida aqui ou como uma seção separada. 

• Materiais e métodos: Deve descrever e justificar a abordagem e demonstrar rigor. 

• Resultados e Discussão: Descreve os resultados e sua relevância, tanto quanto possível.  

Deve fornecer suporte para o argumento, incluindo ideias centrais para as premissas 

apresentadas, a oposição à argumentação e ramificações. Limitações também devem ser 

discutidas. 

• Conclusões: Devem ser curtas e concisas, sumarizando a essência dos resultados. 

• Agradecimentos: (Se houver) de pessoas, subvenções, fundos, etc. Deve ser breve no final 

do artigo e antes da Declaração de conflitos de interesses. 

• Declaração de conflitos de interesse: Todos os conflitos de interesse devem ser declarados 

no e-mail que enviar o artigo. 

• Referências: É necessário o uso prudente de referências, obedecendo o estilo seguido pela 

revista. 

 

Tabelas 

 

As tabelas devem: 

• Ser integradas ao documento submetido. 

• Ter a legenda acima da tabela. 

• Podem ser submetidas como imagem. 

• Legendadas com todas as unidades de medida (unidades métricas). 

• Citadas no texto como Tabela 1, ou (Tabela 1). 

 

Figuras, Fotos, Ilustrações, Gráficos 

 

As figuras, fotos, ilustrações gráficas devem ser submetidas como imagens devem ser: 

 

• De qualidade reproduzível e deve ter uma resolução mínima de 300 dpi. 

• Estar também integrada ao documento submetido no local apropriado. 

• Acompanhada por uma legenda clara. 

• Apresentada com unidades métricas. 
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• Estar com a legenda abaixo das figuras. 

• Citadas no texto como Figura 1, ou (Figura 1). 

Unidades e Abreviaturas 

Use itálico para palavras que não estejam em português, exceto em nomes próprios. 

Abreviaturas incomuns devem ser evitadas, mas se essencial devem ser definidas após a sua 

primeira menção. Apenas o Sistema Internacional de Unidades (SI) deve ser usado. 

 

Fórmulas Químicas e Equações 

As fórmulas químicas e equações devem ser enviadas como figuras. Equações simples (uma 

linha), se possível, devem ser digitadas no texto (neste caso, use a barra "/" para os pequenos 

termos fracionários). Equações complexas devem ser enviadas apenas como figuras. Não 

incorporar no texto equações do Microsoft© Mathematics™ Equations, Microsoft© Equation 

e do Office™ 2007/2010 ou qualquer outra equação proveniente de ferramentas do editor de 

texto que você usa. 

 

Referências 

Todas as referências devem ser citadas no artigo e aderir aos exemplos dados abaixo. As 

referências devem ser citadas no texto pelo sobrenome do(s) autor(es) e da data de publicação 

(Hale, 1929), colocando uma vírgula antes da data. Para artigos com dois autores, separe os 

nomes dos autores com um "e" (Press e Rybicki 1992). Artigos com três ou mais autores são 

citados pelo primeiro autor seguido de "et al.", vírgula e a data (Goodman et al., 2003). 

 

As citações pelo nome e ano podem ser dadas inteiramente em parênteses ou citando o ano 

entre parênteses após o nome do autor ao longo do texto. Seguir o seguinte uso: 

 

a) Um autor: Donoso-Barros (1966) ou (Donoso-Barros, 1966). 

b) Dois autores: Brown e Aaron (2001) ou (Brown e Aaron, 2001). 

c) Mais que dois autores: Oliveira et al. (2014) ou (Oliveira et al., 2014). 

d) Letras são usadas para distinguir referências de citações idênticas (e.g., Miller 1998a, b). 

e) Não repetir os nomes dos autores de múltiplas citações (e.g., Miller, 1998a, 2001; Miller 

and 

Smith, 2001, 2005). 

 



106 

 
 

 

 

Exemplos do estilo da Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (ISSN 

2359-1412) são mostrados abaixo. Certifique-se de que o estilo de referência está sendo 

seguido com precisão; se as referências não estiverem no estilo correto, elas devem ser 

digitadas novamente e cuidadosamente revisadas. 

 

Artigo dentro de uma revista 

Oliveira, I. B.; Bicudo, C. E. M.; Moura, C. W. N. Desmids (Desmidiaceae, 

Zygnematophyceae) with cylindrical morphologies in the coastal plains of Northern Bahia, 

Brazil. Acta bot. bras., v. 28, p. 17-33, 2014. 

 

Paz, R. J. Alguns Parâmetros Limnológicos Básicos da Lagoa do Parque Solon de Lucena 

(João Pessoa-PB, Brasil). Tecnologia e Ciência, João Pessoa, v. 6, p. 69-73, 1996. 

 

Capítulo de Livro ou um Artigo dentro de um Livro 

Brown, B.; Aaron, M. The politics of nature. In: Smith, J. (Ed.). The rise of modern 

genomics. 3. ed. New York: Wiley, 2001. p. 234–295. 

 

Paz, R. J.; Nascimento, M. S. V. Licenciamento da Carcinicultura na Apa da Barra do Rio 

Mamanguape, Rio Tinto, Paraíba. In: Paz, R. J.; Farias, T. (Ed.). Gestão de Áreas 

Protegidas: Processos e Casos Particulares. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2008. 

p. 163-191. 

 

Livro Completo com Autoria 

Donoso-Barros, R. Reptiles de Chile. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1966. 

 

Livro Completo com Editor, organizador ou Coordenador 

Paz, R. J.; Luna, R. G.; Farias, T. (Org.). Gestão Ambiental: O Caminho para a 

Sustentabilidade. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2010.Smith, J. (Ed.). The demise of 

modern genomics. London: Blackwell, 2001. 

 

Capítulo de Livro em uma Série sem Título de Volume 

Schmidt, H. Testing results. In: Hutzinger, O. (Ed.). Handbook of environmental 

chemistry. Heidelberg: Springer, 1989. v. 2E. p. 111. 

 

Anais de Eventos Científicos como Livro (em uma série e subsérie) 

Zowghi, D. A framework for reasoning about requirements in evolution. In: Foo, N. and 

Goebel, R. (eds) PRICAI'96: topics in artificial intelligence. 4th Pacific Rim conference on 

artificial intelligence, Cairns, August 1996. Lecture notes in computer science (Lecture notes 

in artificial intelligence). Heidelberg: Springer, 1996. v. 1114. p. 157. 

 

Artigo dentro de Anais de Eventos Científicos com an editor (sem publicador) 

Aaron, M. The future of genomics. In: Williams, H. (Ed.). Proceedings of the genomic 

researchers. Boston, 1999. 

 

Artigo dentro de Anais de Eventos Científicos sem editor (com publicador) 
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Chung, S.-T. and Morris, R. L. Isolation and characterization of plasmid deoxyribonucleic 

acid from Streptomyces fradiae. In: Abstracts of the 3rd international symposium on the 

genetics of industrial microorganisms. Madison: University of Wisconsin, Madison, 4-9 June 

1978. 

 

Artigo apresentado em uma conferência 

Chung, S.-T. and Morris, R. L. Isolation and characterization of plasmid deoxyribonucleic 

acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 3rd international symposium on the 

genetics of industrial microorganisms. Madison: University of Wisconsin, Madison, 4-9 June 

1978. 

 

Legislação  

Brasil. Leis, decretos, etc. Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. 

Acesso em: 26 abr. 2014.Brasil. Leis, decretos, etc. Resolução CONAMA no 237, de 19 de 

dezembro de 1997. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em: 26 maio 2014. 

 

Patente  

Norman, L.O. Lightning rods. US Patent 4,379,752, 9 Sept 1998. 

 

Tese, Monografia, Dissertação 

Tannus, J. L. S. Estudo da vegetação dos campos úmidos de cerrado: Aspectos florísticos e 

ecológicos. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. (Tese de doutorado). 

 

Livro com autor institutional 

International Anatomical Nomenclature Committee. Nomina anatomica. Amsterdam: 

Excerpta Medica, 1966. 

 

Documento Online 

Cell: definition of cell in Oxford dictionary (British & World English). In: Oxford dictionary. 

2014. Oxford University Press. Disponível em: 

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cell?q=Cell>. Acesso em: 15 fev 

2014. 

 

Haemig, P. D. The value of wolves. ECOLOGY.INFO, 35, 2013. Disponível em: 

<http://www.ecology.info/wolf.htm>. Acesso em: 26 ago. 2014. 

 

Os nomes das revistas podem ser abreviados de acordo com a ISSN List of Title Word 

Abbreviations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cell?q=Cell
http://www.ecology.info/wolf.htm
http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php
http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php
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ANEXO 3 

 

This journal operates a single blind review process. All contributions will be initially assessed 

by the editor for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then typically sent to a 

minimum of two independent expert reviewers to assess the scientific quality of the paper. 

The Editor is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. 

The Editor's decision is final. More information on types of peer review. 

 

Use of word processing software 

It is important that the file be saved in the native format of the word processor used. The text 

should be in single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most 

formatting codes will be removed and replaced on processing the article. In particular, do not 

use the word processor's options to justify text or to hyphenate words. However, do use bold 

face, italics, subscripts, superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, 

use only one grid for each individual table and not a grid for each row. If no grid is used, use 

tabs, not spaces, to align columns. The electronic text should be prepared in a way very 

similar to that of conventional manuscripts (see also the Guide to Publishing with Elsevier). 

Note that source files of figures, tables and text graphics will be required whether or not you 

embed your figures in the text. See also the section on Electronic artwork. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-

check' functions of your word processor. 

 

Article structure 

Subdivision - numbered sections 

 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 

numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section 

numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the 

text'. Any subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own 

separate line. 

 

Introduction State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a 

detailed literature survey or a summary of the results. 
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Material and methods Provide sufficient details to allow the work to be reproduced by an 

independent researcher. Methods that are already published should be summarized, and 

indicated by a reference. If quoting directly from a previously published method, use 

quotation marks and also cite the source. Any modifications to existing methods should also 

be described. 

 

Theory/calculation A Theory section should extend, not repeat, the background to the article 

already dealt with in the Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a 

Calculation section represents a practical development from a theoretical basis. 

 

Results e Discussion Results should be clear and concise. This should explore the significance 

of the results of the work, not repeat them. A combined Results and Discussion section is 

often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of published literature. 

 

Conclusions The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions 

section, which may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and 

Discussion section.  

 

Appendices If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. 

Formulae and equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. 

(A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: 

Table A.1; Fig. A.1, etc. 

 

Essential title page information 

 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) 

of each author and check that all names are accurately spelled. You can add your name 

between parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the authors' 

affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 

affiliations with a lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front 
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of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the 

country name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given and 

that contact details are kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be 

indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used 

for such footnotes. 

 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal as they help increase the discoverability of your 

article via search engines. They consist of a short collection of bullet points that capture the 

novel results of your research as well as new methods that were used during the study (if any). 

Please have a look at the examples here: example Highlights. 

 

Highlights should be submitted in a separate editable file in the online submission system. 

Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 

characters, including spaces, per bullet point). 

 

Abstract 

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the 

research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately 

from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be 

avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon 

abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 

the abstract itself. The abstract should not exceed 150 words. 

 

Graphical abstract 

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to 

the online article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a 
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concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical 

abstracts should be submitted as a separate file in the online submission system. Image size: 

Please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally 

more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 

96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. You can view Example 

Graphical Abstracts on our information site. 

Authors can make use of Elsevier's Illustration Services to ensure the best presentation of 

their images and in accordance with all technical requirements. 

 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling 

and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). 

Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be 

eligible. These keywords will be used for indexing purposes. 

 

Abbreviations 

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first 

page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at 

their first mention there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations 

throughout the article. 

 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references 

and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. 

List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing language 

help, writing assistance or proof reading the article, etc.). 

 

Formatting of funding sources List funding sources in this standard way to facilitate 

compliance to funder's requirements: 

 

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, 

yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the 

United States Institutes of Peace [grant number aaaa]. 
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It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and 

awards. When funding is from a block grant or other resources available to a university, 

college, or other research institution, submit the name of the institute or organization that 

provided the funding. 

 

If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: 

 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, 

commercial, or not-for-profit sectors. 

 

Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units 

(SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI. 

 

Math formulae 

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in 

line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for 

small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers 

of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that 

have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

 

Image manipulation 

Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, 

manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and 

will be dealt with accordingly. For graphical images, this journal is applying the following 

policy: no specific feature within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or 

introduced. Adjustments of brightness, contrast, or color balance are acceptable if and as long 

as they do not obscure or eliminate any information present in the original. Nonlinear 

adjustments (e.g. changes to gamma settings) must be disclosed in the figure legend. 

 

Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 
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• Embed the used fonts if the application provides that option. 

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, 

Symbol, or use fonts that look similar. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. 

• Submit each illustration as a separate file. 

• Ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. 

 

A detailed guide on electronic artwork is available. 

 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

 

Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then please supply 'as is' in the native document format. 

 

Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork 

is finalized, please 'Save as' or convert the images to one of the following formats (note the 

resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations given 

below): EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts. TIFF (or JPEG): Color or 

grayscale photographs (halftones), keep to a minimum of 300 dpi. TIFF (or JPEG): 

Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a minimum of 1000 dpi. TIFF 

(or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), keep to a minimum of 

500 dpi.  

 

Please do not: 

• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically 

have a low number of pixels and limited set of colors; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 
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Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or 

PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that 

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of 

whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color 

reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier after 

receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or online 

only. Further information on the preparation of electronic artwork. 

 

Illustration services 

Elsevier's Author Services offers Illustration Services to authors preparing to submit a 

manuscript but concerned about the quality of the images accompanying their article. 

Elsevier's expert illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as 

well as a full range of charts, tables and graphs. Image 'polishing' is also available, where our 

illustrators take your image(s) and improve them to a professional standard. Please visit the 

website to find out more. 

 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the 

figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the 

illustration. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols 

and abbreviations used. 

 

Tables Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either 

next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables 

consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes below 

the table body. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do 

not duplicate results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and 

shading in table cells. 

 

References 
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Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and 

vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and 

personal communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in 

the text. If these references are included in the reference list they should follow the standard 

reference style of the journal and should include a substitution of the publication date with 

either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' 

implies that the item has been accepted for publication.  

 

All citations in the text should refer to: 

1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of 

publication (Smith, 2003); 

2. Two authors: both authors' names and the year of publication (Smith & Jones, 2004); 

3. Three, four or five authors: all authors names and year of publication (Smith, Jones, & 

Brown, 2005). For all subsequent citations of this work use et al. (Smith et al., 2005). 

4. Six or more authors: first author's name followed by et al. and the year of publication 

(Black et al., 2007). 

 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

 

Data references 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by 

citing them in your text and including a data reference in your Reference List. Data references 

should include the following elements: author name(s), dataset title, data repository, version 

(where available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the 

reference so we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier will not 

appear in your published article. 

 

References in a special issue 
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Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 

 

Reference management software 

Most Elsevier journals have their reference template available in many of the most popular 

reference management software products. These include all products that support Citation 

Style Language styles, such as Mendeley. Using citation plug-ins from these products, authors 

only need to select the appropriate journal template when preparing their article, after which 

citations and bibliographies will be automatically formatted in the journal's style. If no 

template is yet available for this journal, please follow the format of the sample references 

and citations as shown in this Guide. If you use reference management software, please 

ensure that you remove all field codes before submitting the electronic manuscript. More 

information on how to remove field codes from different reference management software.  

 

Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal by clicking 

the following link: http://open.mendeley.com/use-citation-style/food-packaging-and-shelf-life 

 

When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley 

plugins for Microsoft Word or LibreOffice. 

 

Reference style 

Text: Citations in the text should follow the referencing style used by the American 

Psychological Association. You are referred to the Publication Manual of the American 

Psychological Association, Sixth Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5, copies of which may be 

ordered online or APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784, USA or APA, 3 

Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK. 

 

List: references should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically 

if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be 

identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. 

 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/food-packaging-and-shelf-life
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Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific 

article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59. 

https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. 

 

Reference to a journal publication with an article number: 

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2018). The art of writing a scientific 

article. Heliyon, 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. 

 

Reference to a book: 

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, 

(Chapter 4). 

 

Reference to a chapter in an edited book: 

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. 

In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New 

York: E-Publishing Inc. 

 

Reference to a website: Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. (2003). 

http://www.cancerresearchuk.org/ aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ Accessed 13 

March 2003. 

 

Reference to a dataset: 

[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T. (2015). Mortality data for 

Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. 

https://doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1.  

 

Reference to a conference paper or poster presentation: 

Engle, E.K., Cash, T.F., & Jarry, J.L. (2009, November). The Body Image Behaviours 

Inventory-3: Development and validation of the Body Image Compulsive Actions and Body 

Image Avoidance Scales. Poster session presentation at the meeting of the Association for 

Behavioural and Cognitive Therapies, New York, NY. 

 

Video 

Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your 

scientific research. Authors who have video or animation files that they wish to submit with 

their article are strongly encouraged to include links to these within the body of the article. 

This can be done in the same way as a figure or table by referring to the video or animation 

content and noting in the body text where it should be placed. All submitted files should be 

properly labeled so that they directly relate to the video file's content. . In order to ensure that 

your video or animation material is directly usable, please provide the file in one of our 

recommended file formats with a preferred maximum size of 150 MB per file, 1 GB in total. 

Video and animation files supplied will be published online in the electronic version of your 

article in Elsevier Web products, including ScienceDirect. Please supply 'stills' with your 

https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205
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files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. These 

will be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For 

more detailed instructions please visit our video instruction pages. Note: since video and 

animation cannot be embedded in the print version of the journal, please provide text for both 

the electronic and the print version for the portions of the article that refer to this content. 

 

Supplementary material 

Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be published with 

your article to enhance it. Submitted supplementary items are published exactly as they are 

received (Excel or PowerPoint files will appear as such online). Please submit your material 

together with the article and supply a concise, descriptive caption for each supplementary file. 

If you wish to make changes to supplementary material during any stage of the process, 

please make sure to provide an updated file. Do not annotate any corrections on a previous 

version. Please switch off the 'Track Changes' option in Microsoft Office files as these will 

appear in the published version. 

 

Research data 

This journal encourages and enables you to share data that supports your research publication 

where appropriate, and enables you to interlink the data with your published articles. 

Research data refers to the results of observations or experimentation that validate research 

findings. To facilitate reproducibility and data reuse, this journal also encourages you to share 

your software, code, models, algorithms, protocols, methods and other useful materials related 

to the project. 

 

Below are a number of ways in which you can associate data with your article or make a 

statement about the availability of your data when submitting your manuscript. If you are 

sharing data in one of these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript and 

reference list. Please refer to the "References" section for more information about data 

citation. For more information on depositing, sharing and using research data and other 

relevant research materials, visit the research data page. 

 

Data linking 
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If you have made your research data available in a data repository, you can link your article 

directly to the dataset. Elsevier collaborates with a number of repositories to link articles on 

ScienceDirect with relevant repositories, giving readers access to underlying data that gives 

them a better understanding of the research described. 

 

There are different ways to link your datasets to your article. When available, you can directly 

link your dataset to your article by providing the relevant information in the submission 

system. For more information, visit the database linking page. 

 

For supported data repositories a repository banner will automatically appear next to your 

published article on ScienceDirect. 

 

In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers within the text of your 

manuscript, using the following format: Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 

734053; PDB: 1XFN). 

 

Mendeley Data 

This journal supports Mendeley Data, enabling you to deposit any research data (including 

raw and processed data, video, code, software, algorithms, protocols, and methods) associated 

with your manuscript in a free-to-use, open access repository. During the submission process, 

after uploading your manuscript, you will have the opportunity to upload your relevant 

datasets directly to Mendeley Data. The datasets will be listed and directly accessible to 

readers next to your published article online. For more information, visit the Mendeley Data 

for journals page. 

 

Data in Brief 

You have the option of converting any or all parts of your supplementary or additional raw 

data into one or multiple data articles, a new kind of article that houses and describes your 

data. Data articles ensure that your data is actively reviewed, curated, formatted, indexed, 

given a DOI and publicly available to all upon publication. You are encouraged to submit 

your article for Data in Brief as an additional item directly alongside the revised version of 

your manuscript. If your research article is accepted, your data article will automatically be 

transferred over to Data in Brief where it will be editorially reviewed and published in the 
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open access data journal, Data in Brief.  Please note an open access fee of 600 USD is payable 

for publication in Data in Brief. Full details can be found on the Data in Brief website. Please 

use this template to write your.  

 

Data in Brief. 

Data statement To foster transparency, we encourage you to state the availability of your data 

in your submission. This may be a requirement of your funding body or institution. If your 

data is unavailable to access or unsuitable to post, you will have the opportunity to indicate 

why during the submission process, for example by stating that the research data is 

confidential. The statement will appear with your published article on ScienceDirect. For 

more information, visit the Data Statement page. 


