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RESUMO 
 

 

 

O presente estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar filmes biodegradáveis, 

produzidos a partir de coprodutos agroindustriais. Os filmes biodegradáveis foram produzidos 

pelo método de casting e avaliados quanto às propriedades óticas, solubilidade em meio aquoso 

e aparência. Inicialmente, foi avaliado um filme desenvolvido a partir de uma mistura de farinha 

de arroz, sorbitol e pectina e em seguida um filme com a mesma mistura, reforçada com 

nanofibras de celulose de palha de milho (NPM), com base nas propriedades físicas, óticas, 

permeabilidade ao vapor de água, solubilidade e ângulo de contato e morfologia através de 

micoscopia eletrônica de varredura (MEV). A farinha de arroz mostrou-se material interesante 

para a formulação de filmes biodegradáveis, pois é uma matéria-prima de fonte renovável e de 

baixo custo. A adição de sorbitol melhora as propriedades mecânicas dos filmes, aumentando 

sua flexibilidade. A opacidade é influenciada pelas maiores concentrações de farinha arroz. A 

adição de nanofibras auxilia na redução da solubilidade em água, permeabilidade ao vapor de 

água. As nanofibras de celulose de palha de milho promoveram aumento do alongamento de 

ruptura e do ângulo de contato dos filmes. As nanofibras de celulose de eucalipto tendem a 

aumentar a resistência a perfuração, e para avaliação de tração os filmes apresentaram maior 

resistência. A imagens de MEV revelam boa interação das nanofibras de celulose com a solução 

filmogênica. Nanofibras de celulose são cruciais para trabalhos futuros, para obtenção de filmes 

com melhores propriedades e com adição de componentes com fontes renováveis, sendo assim 

torna-se uma alternativa para desenvolvimento de embalagens biodegradáveis.   

 

Palavras-chave: Filme biodegradável, propriedades óticas, coprodutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEVELOPMENT OF BIOFILMS BASED ON AGROINDUSTRIAL CO-PRODUCTS 

AND CELLULOSE NANOFIBRES 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop and evaluate biodegradable films, produced from agroindustrial co-

products. Biodegradable films were produced by the casting method and evaluated for optical properties, 

aqueous solubility and appearance. Initially, a film developed from a mixture of rice flour, sorbitol and 

pectin and then a film with the same blend, reinforced with cellulose nanofibres, based on the physical 

properties, optics, water vapor permeability, solubility and contact angle and morphology through 

scanning electron microscopy (SEM). Rice flour proved to be an interesting material for the formulation 

of biodegradable films, since it is a raw material from a renewable and low cost source. The addition of 

sorbitol improves the mechanical properties of films, increasing their flexibility. The opacity is 

influenced by the higher concentrations of rice flour. The addition of nanofibers aids in the reduction of 

water solubility, water vapor permeability. The corn straw cellulose nanofibers promoted increased 

elongation at break and the contact angle of the films. Eucalyptus cellulose nanofibers tend to increase 

drilling resistance, and for tensile evaluation the films presented higher resistance. SEM images show 

good interaction of the cellulose nanofibres with the filmogenic solution. Cellulose nanofibers are 

crucial for future work, to obtain films with better properties and with the addition of components with 

renewable sources, thus becoming an alternative for the development of biodegradable packaging 

 

Keywords: Biodegradable film, mechanical properties, co-products. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Filmes e revestimentos comestíveis para embalagens de alimentos são favoráveis ao meio 

ambiente quando se utilizam biopolímeros provenientes de fontes renováveis de baixo custo 

(VIEIRA et al., 2011) e coprodutos biodegradáveis (AZAM; HAQ; HASNAIN, 2013).  No 

entanto, há décadas o petróleo, um recurso limitado, é a base para produção de polímeros 

sintéticos que são utilizados em embalagens de alimentos, sendo estas embalagens de 

degradação lenta, podendo-se sua matéria-prima esgotar-se a qualquer momento 

(MALHOTRA; KESHWANI; KHARKWAL, 2015). Assim, os coprodutos de resíduos 

agroindustriais são alternativas ao uso do petróleo, como por exemplo, a palha de milho, grãos 

quebrados de arroz e pectina cítrica, pois possuem disponibilidade, abundância e baixo custo, 

além de serem rapidamente degradados na natureza.  

A agroindústria de conserva de milho produz cerca de 45 milhões de toneladas de palha 

de milho em todo o mundo. A palha de milho possui fibras de celulose com boas propriedades 

mecânicas, durabilidade e biodegradabilidade, podendo ser considerada uma fonte natural de 

nanofibras de celulose passível de ser usada como material de reforço para polímeros (XIAO 

et al., 2016).  

A remoção da casca e polimento do arroz, durante seu processamento, provoca, 

normalmente, a quebra de grãos, gerando aproximadamente 14% de coprodutos (VICENTE et 

al., 2009). O arroz quebrado, rico em amido, vem sendo utilizado para extração de amilose 

(SETYAWATI et al., 2016) e como componente de cobertura comestível por formar filme com 

consistência favorável quando combinado com agentes plastificantes e antimicrobianos 

(DUTTA; MAHANTA, 2014). 

A pectina cítrica é um polissacarídeo natural de baixo custo, composta por hidroxilas e 

grupos carboxílicos (ZHANG et al., 2016). Ela é facilmente encontrada em frutas cítricas, 

correspondendo a aproximadamente 30% da polpa, sendo um coproduto das indústrias de 

processamento de cítricos (ZHAO; ZHANG; ZHOU, 2014), onde há grande quantidade de 

bagaço descartado como resíduo, tornando-se assim, um problema ambiental (GROHMAN et 

al., 2013). 
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O estudo acerca do uso de filmes comestíveis como materiais de embalagem é 

importante pela sua potencialidade em manter a qualidade do alimento, aumentando sua vida 

útil e segurança alimentar. Além de atuar como uma barreira contra difusão de gases, umidade 

e compostos voláteis, os filmes comestíveis podem servir como base para inserção de aditivos 

e antimicrobianos com a intenção de melhorar e manter a integridade do alimento (FARIAS et 

al., 2012). 

A indústria de alimentos tem desenvolvido embalagens ativas para prevenir o 

desenvolvimento de microrganismos (BALDINO; CARDEA; REVERCHON, 2016) utilizando 

sorbato de potássio como parte da composição dos ingredientes utilizados na elaboração, pois 

ele apresenta potencial atividade antifúngica (MEHYAR; AL-QADIRI; SWANSON, 2014). 

Nanofibras e microfibrilas de celulose podem melhorar as propriedades mecânicas de 

filmes, principalmente sua resistência, pois reforçam as matrizes poliméricas devido a maior 

superfície de contato gerada pela fragmentação (LOREVICE; MOURA; MATTOSO, 2014). 

Neste contexto, este trabalho visa o aproveitamento de materiais biodegradáveis (ou coprodutos 

agroindustriais) para produção de filmes comestíveis reforçados com nanofibras de celulose. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Embalagens e filmes comestíveis  

 

A embalagem é utilizada com a finalidade de proteger os alimentos, além de promover 

a manutenção de sua qualidade, consequentemente, auxiliando no prolongamento da vida útil 

de produtos susceptíveis a deterioração, seja por ação microbiológica e/ou oxidativa. 

(AHMADE et al., 2012). A função básica da embalagem vai além da proteção do conteúdo, ela 

também tem que transmitir informações de usabilidade e apresentar funcionalidade 

(MALHOTRA; KESHWANI; KHARKWAL, 2015). 

Entre as variedades de embalagens existentes, revestimentos como filmes que se aderem 

ao produto, são dependentes de compostos que controlem a permeabilidade aos gases, 

transparência para observação do produto, opacidade para controle da luminosidade 

(SKOWRONSKI; WACHOWIAK; GRABOWSKI, 2016).  Neste caso, é crescente a busca por 

matérias-primas alternativas, pois as embalagens petroquímicas como o tereftalato de 

polietileno (PET), policloreto de vinila (PVC), o polietileno (PE), o polipropileno (PP), o 

poliestireno (PS) e a poliamida (PA) são muito utilizados como matérias-primas de embalagens 

devido às características como alta disponibilidade, boa resistência mecânica, barreira a gases, 

contenção de compostos aromáticos e outras mais. Porém, o uso dessas matérias-primas gera 

toneladas de resíduos que não são totalmente recicláveis e muito menos biodegradáveis 

refletindo em um desequilíbrio ambiental (SORRENTINO; GORRASI; VITTORIA, 2007). 

As embalagens são de extrema importância para indústria de alimentos, onde os avanços 

tecnológicos visam a funcionalidade, conveniência e segurança do alimento, e que vem 

direcionando suas pesquisas aos tipos específicos de embalagens (PEELMAN et al., 2014). 

Dentre inúmeros tipos e especificidades, a embalagem ativa vem se destacando no mercado, 

uma vez que ela melhora as condições e preservação do alimento, auxilia na manutenção das 

características sensoriais, garantindo a qualidade e a segurança alimentar (PEREIRA DE 

ABREU; CRUZ; LOSADA, 2012). Portanto, investiga-se o desenvolvimento de embalagens a 

partir de materiais biodegradáveis, além de ser uma forte tendência na indústria de alimentos, 

sugere-se também embalagens com propriedades antimicrobianas e antioxidante, que atuam 

como conservantes naturais, reduzindo a utilização de aditivos sintéticos nos alimentos 

(GALOTTO; GUARDA; LOPEZ DE DICASTILLO, 2015).  

https://www-sciencedirect-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0959652617325465#bib15
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A embalagem está associada aos métodos estudados para conservação de alimento e há 

um crescente interesse no desenvolvimento de sistemas de embalagens para atender às 

exigências dos consumidores, especialmente empregando compostos biodegradáveis 

(DEBIAGI et al., 2014), com o intuito de substituir os polímeros sintéticos (ABDORREZA; 

CHENG; KARIM, 2011). A resistência mecânica e química, a facilidade de soldagem e de 

impressão e o baixo custo são características que promovem o uso disseminado de películas de 

materiais orgânicos poliméricos sintéticos em embalagens de alimentos. Contudo, a principal 

desvantagem das películas derivadas do petróleo é a poluição ambiental, por não serem 

biodegradáveis (na verdade apresentam biodegradabilidade extremamente lenta) e por isso seu 

uso deve ser reduzido (THARANATHAN, 2003).  

Com o a intenção de desenvolver embalagens com materiais ecológicos, as pesquisas 

com polímeros naturais a partir de coprodutos agroindustriais tem avançado. O polímero pode 

ser formulado utilizando proteínas, lipídeos ou polissacarídeos e apresentar característica 

comestível, fazer parte do alimento complementando a embalagem, reduzindo a quantidade de 

material descartado ao meio ambiente (GOMEZ-ESTACA et al., 2012).  

Os filmes biodegradáveis tendem a rigidez, principalmente quando há amido na 

composição, por isso a formulação dos filmes pode ter a adição de plastificante para a formação 

de películas mais resistentes e flexíveis. O plastificante suaviza a estrutura do filme reduzindo 

a coesão em seu interior, agrupando moléculas fisicamente e quimicamente nas cadeias 

poliméricas (BENAVIDES; VILLALOBOS-CARAVAJAL; REYES, 2012). Filmes e 

revestimentos comestíveis promovem a substituição ou reforça as camadas protetoras naturais 

de vegetais evitando transferência de massa, trocas gasosas que envolvem processos 

respiratórios como oxigênio, dióxido de carbono e etileno (SABERI; THAKUR; VUONGA, 

2016). Assim, esses filmes podem receber componentes que os tornem bioativos, como 

antimicrobianos, ou substâncias que devem garantir a cor adequada, odor, sabor e textura do 

produto revestido (VALENCIA-CHAMORRO et al., 2011). 

Estudos têm apostado na potencialização dos filmes comestíveis utilizando a 

nanotecnologia, que possibilita ao material alterar seus comportamentos de diferentes maneiras, 

como por exemplo reduzir o tamanho das partículas, facilitando a interação com outras 

substâncias devido ao aumento da superfície de contato (DIAS, 2012). A nanotecnologia na 

área de materiais compósitos garante a união de materiais para obtenção de um produto de 

maior qualidade, visa maior interação dos componentes, alterando o tamanho das partículas 

para produzir materiais melhores (CHI; CATCHMARK, 2017). Esses materiais compósitos de 
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polímeros são resultado da adição de nanomateriais, como exemplo embalagens reforçadas com 

nanofibras de celulose (GREAVES et al., 2011). 

Dentre os diferentes materiais aproveitados pela nanotecnologia destacam-se 

coprodutos industriais, materiais residuais de baixo valor, como a palha de milho de indústrias 

de conservas, usados na obtenção de nanofibras de celulose que podem ser obtidas por métodos 

químicos ou mecânicos (KLEMM et al., 2005). Assim, as nanofibras de celulose oriundas de 

coprodutos agroindustriais, são alternativas para obtenção de filmes, embalagens e 

revestimentos com maior estabilidade física e química destinadas a proteção de alimentos 

(DIAS, 2012). 

 

2.2 Coprodutos agroindustriais  

 

Toneladas de coprodutos são gerados pela indústria de alimentos, desde a fase de coleta 

da matéria-prima até a comercialização dos produtos alimentícios. Esses coprodutos gerados, 

geralmente são constituídos por cascas, sementes, folhas e outras partes descartadas devido às 

suas características sensoriais (PÉREZ-JIMÉNEZ; VIUDA-MARTOS, 2015). O 

aproveitamento desses coprodutos agrícolas vem recebendo atenção devido à redução da 

disponibilidade de recursos naturais e a ocorrência de implicações ambientais negativas 

(CORATO et al., 2015). Muitos estudos estão propondo a implementação desses coprodutos 

em alimentos como ingredientes ou em outras aplicações de valor agregado como em filmes 

(JAHURUL et al., 2013; YUSOF et al., 2016). 

Segundo Galanakis (2012) converter coprodutos em produtos para fins comestíveis com 

potencial utilidade e aderir valorização econômica, tem-se tornado um campo desafiador para 

a pesquisa, pois sugere uma grande importância para a economia local e internacional. 

Entretanto, o desenvolvimento sustentável, no qual está incluso o reaproveitamento dos 

coprodutos agroindustriais, ainda é um grande desafio (BLAZQUEZ et al., 2018,).   

Com o avanço da nanotecnologia, coprodutos podem ser convertidos em novos produtos 

comerciais, podendo ser utilizados como matéria-prima para processos secundários ou como 

ingredientes gerando novos produtos (SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2011). Há uma grande 

variação de produtos que utiliza o milho e o arroz como matérias-primas na indústria, com isso 

ocorre geração de coprodutos (RODRIGUEZ et al., 2010). Sugestões para valorizar os 

coprodutos são formulações de polímeros biodegradáveis (BOTHAST; SCHLICHER, 2005). 

Países em desenvolvimento buscam utilização de coprodutos agroindustriais para 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416302540#bib47
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desenvolvimento de novos materiais poliméricos (YOUSSEF; KAMEL; EL-SAMAHY, 2013). 

Por meio de pesquisas por recursos vegetais renováveis, estão sendo descobertas possibilidades 

de utilizar a celulose na composição de polímeros (FARUK et al, 2012).  

No Brasil, a palha de milho (Zea mays L.) é uma das matérias-primas renováveis em 

abundância, sendo composta por 38,2% de celulose, 44,5% hemiceluloses, 6,6% de lignina, 

1,9% de proteína, 2,8% de cinzas (XIAO et al; 2016) e pode ser considerada como fonte para 

obtenção de nanofibras cristalinas e formadoras de matrizes complexas constituídas de celulose 

(COSTA et al., 2015), no entanto, apesar destas vantagens existem poucos estudos quanto a sua 

utilização em filmes. A fibra de celulose proveniente da palha de milho tem sido utilizada para 

composição de polietileno de baixa densidade, pois melhora a estabilidade térmica, 

propriedades mecânicas (resistência à tração) e absorção de água (YOUSSEF; EL-GENDY; 

KAMEL, 2015), devido a hidrofobicidade da celulose (KHALIL; BHAT; YUSRA, 2012). 

Dessa forma, a palha de milho pode ser utilizada como fonte para obtenção de nanofibras de 

celulose para reforçar filmes e revestimentos. 

Além da palha de milho, um outro coproduto, que vem do processamento dos grãos de 

arroz conhecidos como grãos quebrados de arroz, representa cerca de 14% do total de produção 

(SILVA; ASCHIERI, 2009). Segundo Setyawati et al. (2016) à medida que a produção de arroz 

e a demanda por arroz branco polido aumentam, a quantidade de arroz quebrado produzido no 

mundo também aumenta. De acordo com um estudo realizado por Vieira (2008), a farinha 

advinda dos grãos quebrados de arroz apresenta em sua composição cerca de 6,9% de proteína, 

1,1% de lipídios, 0,7% de cinzas e 79,7% carboidratos, principalmente o amido. Esse 

coproduto, além de apresentar a mesma composição centesimal do grão polido, vem sendo 

mundialmente utilizado na obtenção de novos produtos de alto valor agregado como na 

produção de etanol, extração de amilose e na produção de soluções filmogênicas (GOHEL; 

DUAN, 2012). 

 

2.3 Nanofibras de celulose 

 

As células vegetais contêm em suas paredes microfibrilas celulósicas rígidas acopladas 

à matriz hemicelulósica (SAITO et al., 2007). De acordo com Shatkin et al. (2014), as 

nanofibras de celulose são oriundas do processamento mecânico, no qual ocorre a desfibrilação 

das fibras de celulose da parede celular. Após a ação mecânica intensa, o produto gerado segue 

para aplicação em embalagens com agregação de resistência mecânica e melhoria das 

propriedades de barreiras ao vapor de água, quando aplicadas em materiais poliméricos. Outro 
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fator que deve ser considerando de grande importância é a comestibilidade de filmes destinados 

a revestimento de alimentos, assim nanofibras obtidas a partir de polissacarídeos são 

comumente utilizadas para reforçar filmes comestíveis (BILBAO-SAINZ et al., 2011).  

O desenvolvimento de biomateriais para embalagens de alimentos está relacionado com 

a redução do impacto ambiental, ocorrendo a transformação de subprodutos em produtos e 

eliminação de resíduos excessivamente gerados pelas indústrias. As principais vantagens desses 

materiais são as suas fontes renováveis, seu caráter biodegradável e a possibilidade de serem 

combinados com materiais como amido. Essa combinação já foi relatada demonstrando o 

potencial desse polissacarídeo combinado com nanofibras de celulose para reforço de películas 

(LÓPEZ; GARCÍA, 2012). Os filmes gerados a partir de amido são biodegradáveis, mas 

apresentam propriedades mecânicas pobres, que podem ser melhoradas pela incorporação de 

nanofibras (DUFRESNE, 2008).  

Assim, dentre as inúmeras vertentes estudadas pela área de nanomateriais, a pesquisa 

sobre o uso de nanofibras de celulose destaca-se, devido suas propriedades relevantes, como as 

propriedades mecânicas e diversidade de aplicações em embalagens, filmes e revestimentos, 

além de ser uma fonte de matéria-prima renovável (KALIA et al., 2014). 

As obtenções de nanofibras podem partir de produtos ou resíduos do agronegócio 

(ROSA et al., 2010), tais como palha de milho, eucalipto e pinho. Entretanto, para se alcançar 

as propriedades desejadas é importante obter a estrutura das nanofibras adequadas 

(BENHAMOU et al., 2014). Dentre os resíduos gerados pelas industriais, a palha de milho é 

uma fonte natural de nanofibras de celulose, podendo ser utilizada para o reforço de materiais 

poliméricos, estando sendo recentemente usada para elaboração de filmes devido ao baixo custo 

e alta biodegradabilidade (XIAO et al, 2016). 

O eucalipto é a fonte de celulose amplamente explorada no Brasil (ÁRVORE, 2016) e 

apresenta em sua composição, em média, 53% em peso de celulose e 27% em peso de lignina 

(LIMA et al., 2008; BUFALINO et al., 2015), o que o torna uma grande fonte de nanofibras. 

Já o pinho apresenta em sua composição 30% de celulose, 23% de lignina e outros substratos, 

aproximadamente (XIAO et al., 2016). Dessa forma, a utilização do pinho e do eucalipto para 

a obtenção das nanofibras apresenta vantagens, por ser uma matéria-prima renovável, ter rápido 

crescimento, força relativamente alta, melhorar a resistência a tração e proporcionar boa 

flexibilidade (THAKUR; SINGHA, 2011). 

A produção de nanofibras a partir do pinho gera um produto de alta cristalinidade, em 

alta quantidade, com largura estreita variando de 30 a 70 nm, o que pode proporcionar boa 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861717313231#bib0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861717313231#bib0100
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compatibilidade com matrizes poliméricas na produção de compósitos (ABE; IWAMOTO; 

YANO, 2007). 

 

2.4 Sorbitol e Sorbato de Potássio  

 

O sorbitol (Fig.1) é um poliálcool (C6H14O6), utilizado pelas indústrias de alimentos, 

farmacêuticas e de cosméticos, como edulcorante e umectante, se destacando, ainda, como 

agente de texturização (PASUPULETI; MADRAS, 2011). Ele se caracteriza por apresentar 

propriedades físico-químicas e mecânicas melhores que outros álcoois contento múltiplos 

grupos hidroxilas e é utilizado na composição de polímeros. Assim sendo, filmes de quitosana 

contendo em sua composição sorbitol, apresentaram melhores propriedades físico-químicas que 

filmes contendo glicerol (FAKHOURY et al., 2012), com melhor transparência e estabilidade 

térmica. Análises mecânicas demonstraram que o sorbitol aumenta a mobilidade entre as 

moléculas em filmes de amidos, tornando-os menos rígido e mais flexível (ROTTA et al., 

2009).  

 

 

 

 

Figura 1.1. Estrutura química do sorbitol. 

 

No caso de revestimentos que contêm em sua composição nanofibras de celulose, o 

sorbitol reduz a quantidade de ligações de hidrogênio e promove flexibilidade do material 

(MATHEW; THIELEMANS; DUFRESNE, 2008), consequência da redução das forças 

intermoleculares e aumento da mobilidade das cadeias poliméricas (GHASEMLOU; 

KHODAIYAN; OROMIEHIE, 2011). Entretanto, as películas formadas a partir do amido 

também melhoram sua flexibilidade com o uso de sorbitol, aumentando suas propriedades 

mecânicas (JIMÉNEZ et al., 2012). Além do sorbitol, outro adjuvante é utilizado pela indústria 

de alimentos, o sorbato de potássio (Fig. 2) como um dos principais conservantes e agente 

antimicrobiano, pois é eficaz no controle do crescimento de microrganismos, como fungos 

(LIU; WANG; YOUNG, 2014). A produção de filmes com presença de agentes 

antimicrobianos, como sorbato de potássio, pode inibir o crescimento de bolores e leveduras 

(SAYANJALI; GHANBARZADEH; GHIASSIFAR, 2011). 

 

https://link-springer-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10570-017-1405-8#CR14
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Figura 1.2. Estrutura química do sorbato do potássio. 

 

Além de atuar como inibidor de microrganismos, o sorbato de potássio pode alterar as 

propriedades mecânicas atuando como agente reticulante, onde ocorre interações com amido 

(FLORES et al., 2010). A intensidade dessas interações depende das características do amido 

utilizado, das concentrações presentes e de os outros componentes do filme (KOWALCZYK et 

al., 2015). No caso de filmes e revestimentos comestíveis é uma boa opção, pois evita que 

ocorra desenvolvimento de microrganismos na superfície, sem a migração para o alimento 

revestido (SARAIVA et al., 2016). 

 

2.5 Pectina 

 

A pectina (Fig. 3) compõe as paredes celulares dos tecidos vegetais, sendo um 

polissacarídeo formado por monômeros de ácido galacturônico unidos entre si por ligações 

glicosídicas que tem ânion ativo e possui características aglutinantes e gelificantes (MARCIEL; 

YOSHIDA; FRANCO, 2015). A pectina está presente em resíduos das indústrias de sucos de 

frutas, sendo gerada em grandes quantidades, tornando-se um subproduto de baixo custo 

(ZHANG et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Estrutura química da cadeia de pectina. 
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Sua extração pode ser realizada utilizando-se bagaços de maçã e cascas de frutas cítricas, 

podendo ser utilizada em diferentes indústrias, como a  farmacêutica e a de alimentos, devido 

suas características de biocompatibilidade, biodegradabilidade, bioatividade e não toxicidade 

(WICKER et al., 2014). No entanto, a pectina possui baixa resistência mecânica, devendo ser 

associada a substâncias plastificantes para melhorar sua flexibilidade quando aplicada em 

filmes (FISHMAN et al., 2000). 

 A utilização de variados agentes de reforço, inclusive em escala nanométrica, pode 

expandir o uso da pectina na formação de polímeros (GOVINDARAJ et al., 2017). Estudos 

apontam a viabilidade do uso da pectina para formulações de biopolímeros, pela sua capacidade 

de formação de gel e propriedade de reticulação (ALDANA et al., 2015). Portanto, a pectina 

pode atuar como catalizador de reação de reticulação em misturas com a intenção de formar 

polímeros mais resistentes com a presença de amido na formulação (GUTIÉRREZ; 

ÁLVAREZ, 2016). 

 

2.6 Caracterização dos filmes biodegradáveis 

 

2.6.1 Opacidade aparente 

 

Filmes finos possuem propriedades peculiares e interessantes quando se busca a 

translucidez, pois quanto menor sua espessura, menor será sua opacidade e, consequentemente, 

maior a transparência do material (BOURHIS, 2005). Assim, a coloração e opacidade são 

dependentes das espessuras dos filmes e também do material utilizado na composição. Em 

filmes destinados a atuar como revestimentos de frutas, é decisivo que a opacidade não seja um 

interferente, pois deve permitir a visualização das características do produto. Logo, é necessário 

avaliar os componentes que podem influenciar na transparência de filmes e embalagens 

(SKOWRONSKI; WACHOWIAK; GRABOWSKI, 2016).  

Um modo de percepção de transparência e/ou coloração são os olhos humanos. Porém, 

o método visual é muito subjetivo, pois sofre interferências ambientais ou psicológicas de 

diferentes indivíduos, sendo necessário auxílio de equipamento, como colorímetro, que é capaz 

de mensurar a intensidade de uma cor por meio da refletância ou transmitância de filmes, na 

faixa visível do espectro, onde se avalia se o material é opaco ou transparente quantitativamente 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

A transparência de filmes destinados a revestimentos é importante pois permite ao 

consumidor observar as mudanças internas e externas, facilitando a avaliação da qualidade e 

https://www.sciencedirect.com.ez49.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0023643818300070#bib34
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integridade do produto envolvido no filme (RESTUCCIA et al., 2010). Portanto, a busca e 

exploração científica de filmes com características próximas ou equivalentes às de embalagens 

tradicionalmente usadas, é de suma importância, visando-se a obtenção de materiais resistentes 

e biodegradáveis, com a devida transparência e/ou opacidade. 

 

2.6.2 Solubilidade em água e permeabilidade ao vapor de água 

 

O amido é um ingrediente excelente para formação de biopolímeros, além de ser 

abundante, barato, biodegradável e biocompatível com materiais nanoestruturados (ABREU et 

al., 2015). Porém, filmes a base amido possuem pobres propriedades mecânicas e alta 

sensibilidade à água (LAGOS, 2015; BERGO; MORAES; SOBRAL 2012), embora 

apresentem capacidade de formar filmes comestíveis e biodegradáveis (GUTIERREZ; 

MITCHELL; SOLIS, 2008). Assim, uma desvantagem desse material é a sua característica 

hidrofílica e consequentemente, sua forte afinidade pela água líquida ou em estado de vapor. 

Por isso, vem-se intensificando o uso de alternativas que possam reduzir essa afinidade pela 

água, como a inserção de nanofibras de celulose na solução filmogênica de amido, uma proposta 

promissora, que melhora as propriedades higroscópicas de filmes (GUTIÉRREZ; ÁLVAREZ, 

2016).  

Zhong et al. (2010) relatam que materiais com nanofibras apresentaram ótimos 

resultados relativos à hidrofobicidade do material. As propriedades físicas e mecânicas de 

filmes de amidos poderão se apresentarem fortemente afetadas pelos mecanismos de hidratação 

das cadeias poliméricas, mas dependem da forma em que a água está ligada à estrutura (água 

ligada ou água livre). Portanto, material higroscópico tem como ponto crucial a quantidade de 

água livre, devido ao alto momento dipolar, induzindo uma maior absorção de água (BERGO; 

MORAES; SOBRAL, 2012). 

A determinação da hidrofobicidade de filmes gera informações sobre a vulnerabilidade 

em ambientes com umidade relativa elevada, devendo-se considerar a polaridade da superfície 

onde ocorre condensação do vapor de água e molhabilidade da superfície dos filmes (BELIBEL 

et al., 2016). Estudar e entender o comportamento de filmes com amido na composição, pode 

propiciar uma melhor aplicação desse material, mesmo em ambientes com oscilações de 

temperatura e umidade, visando-se a manutenção da integridade e proteção de alimentos 

revestidos (SHAH et al., 2016). A permeabilidade de vapor de água pode ser avaliada por 

gravimetria, mas neste caso, os mecanismos de transporte de vapor não são considerados 

(HOSSEINI, 2015). 
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2.6.3 Propriedades mecânicas 

 

A busca por biopolímeros com propriedades mecânicas melhoradas e estabilidade 

físico-química é fundamental para o desenvolvimento de propostas inovadoras de obtenção de 

filmes finos e resistentes (JU, 2018). Conforme vem sendo estudado, o amido é um bom 

componente para formação de revestimentos de alimentos, mas necessita de reforços para 

melhoria das propriedades físicas (PANKAJ et al., 2015). Portanto, a reação de reticulação 

propicia a associação do amido, após a gelatinização, com outra substância, com melhoria na 

resistência dos filmes, devido às ligações de hidrogênio entre as cadeias poliméricas 

(LANGMAIER; MOKREJS; MLADEK, 2010). Costa et al., (2015) relatam que há fortes 

interações entre materiais com capacidade de formação de géis (pectina e colágeno) e 

polissacarídeos durante a formação de filmes. 

Entre os meios de melhorar as propriedades mecânicas de filmes de amido, a reticulação 

se evidencia útil por permitir a ligação de cadeias poliméricas por meio de ligações covalentes 

e ligações não covalentes, resultando em redes com estruturas mais resistentes a tração e 

perfuração (BALAGUER et al., 2011). O potencial de aplicação desses filmes em escala 

industrial é dependente da compatibilidade de misturas nos processos de reticulação de 

polímeros à base de amido (WANG et al., 2017). 

Quando se adiciona um componente de reforço, é necessário haver sinergia entre os 

divesos componentes da solução filmogênica (PEROTTI et al., 2014). Assim, a aderência entre 

o material de enchimento e o polímero é promovida devido a maior ou menor superfície de 

contato, sendo que alta área interfacial entre as moléculas promove mais colisões durante o 

processo de mistura, devido ao enchimento em nano escala (LÓPEZ; GARCÍA, 2012).  

Além da resistência, filmes de amido necessitam de plastificantes para viabilizar a 

elasticidade, flexibilidade e prevenir fissuração durante manuseio e armazenamento. 

Componentes que são eficazes na melhoria destas propriedades dos filmes elaborados (com 

amido) são os plastificantes de polióis, glicerol e sorbitol, os mais testados em filmes à base de 

amido (TALJA et al., 2007). 

 

2.6.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

O Microscópio eletrônico de varredura é um equipamento usado para analisar e registrar 

a delineação exata da superfície de uma determinada amostra. A imagem gerada tem um 

https://www-sciencedirect-com.ez26.periodicos.capes.gov.br/topics/agricultural-and-biological-sciences/polyol
https://www-sciencedirect-com.ez26.periodicos.capes.gov.br/topics/agricultural-and-biological-sciences/polyol
https://www-sciencedirect-com.ez26.periodicos.capes.gov.br/topics/agricultural-and-biological-sciences/polyol
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aumento equivalente a 300.000 vezes ao seu tamanho real, enquanto que a microscopia óptica 

amplia a imagem em apenas 2.000 vezes. A precisão desse equipamento fornece informações 

sobre a estrutura da superfície da amostra, desde centímetros até a escala nanométrica. Durante 

a análise, feixes de elétrons são aplicados sobre a amostra que reage e emite diferentes sinais 

identificados para reconstrução da topografia da superfície (PAREDES, 2014). 

As análises da superfície de filmes estão relacionadas com a composição e a formação 

do material, sendo de extrema importância a avaliação das características superficiais. Assim, 

a projeção tridimensional das imagens facilita a interpretação devido à alta resolução, revela os 

diferentes relevos da amostra e permite observar diretamente estruturas poliméricas. Mas, o uso 

da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dependerá do que se pretende observar, pois 

se for necessária resolução mais precisa, recomenda-se o uso de microscópio eletrônico de 

transmissão (ROVERE; CORREA, 2008).  
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OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral  

 

Caracterizar os filmes comestíveis produzidos com farinha de arroz, pectina e sorbitol 

reforçados com nanofibras de celulose, por meio de avaliações de suas propriedades físicas, 

químicas, mecânicas e morfológicas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar filmes comestíveis à base de farinha de arroz, aplicando-se a técnica de 

casting, segundo o planejamento simplex centróide; 

 Obter nanofibras de celulose a partir de palha de milho, pinho e eucalipto; 

 Avaliar o efeito das nanofibras de celulose provenientes de diferentes matérias-primas 

sobre as propriedades dos filmes; 

 Avaliar a influência composicional sobre a cor e opacidade dos filmes (; 

 Determinar as propriedades mecânicas dos filmes; 

 Mensurar a permeabilidade ao vapor de água dos filmes; 

 Determinar a solubilidade dos filmes em água; 

 Avaliar a microestrutura dos filmes produzidos por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) 

 Agregar valor aos coprodutos industriais oriundos do processamento de milho e 

beneficiamento de arroz. 
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CAPITULO 2  1 

 2 

OPACIDADE, SOLUBILIDADE EM ÁGUA E ASPECTO VISUAL DE 3 

REVESTIMENTO COMESTÍVEL FORMULADO COM FARINHA DE ARROZ, 4 

SORBITOL E PECTINA  5 

 6 

Resumo: O desenvolvimento de polímeros comestíveis e biodegradáveis pode vir a 7 

substituir ou reduzir a utilização de alguns tipos de materiais, de forma econômica e benéfica. 8 

A utilização de amido de arroz como base a elaboração de filmes é muito vantajosa, no entanto, 9 

filmes produzidos com esse tipo de material necessitam da adição de plastificantes, como o 10 

sorbitol e pectina. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da concentração da farinha de 11 

arroz, sorbitol e pectina sobre a opacidade, solubilidade em água e aspecto visual de filmes 12 

biodegradáveis. O delineamento consistiu-se em um planejamento da mistura centroide-13 

simples, a fim de encontrar as melhores concentrações das três variáveis em questão (farinha 14 

de arroz, sorbitol e pectina), para isso, foram realizados nove experimentos com três repetições 15 

no ponto central. Para a caracterização dos filmes foram realizadas as análises de opacidade 16 

aparente, solubilidade em água e avaliação do aspecto visual. Filmes com maiores 17 

concentrações de farinha de arroz apresentaram maior opacidade, reduzida na presença de 18 

sorbitol e pectina. Os filmes obtidos a partir das diferentes formulações apresentam alta 19 

solubilidade, não diferindo entre se. Filmes oriundos de formulações simples apresentam 20 

continuidade, homogeneidade e manuseabilidade deficientes, propriedades melhoradas nas 21 

formulações combinadas. Logo, a pectina e o sorbitol interagiram satisfatoriamente na 22 

formulação de filmes, deixando-os, visualmente, mais flexíveis e transparentes, sem interferir 23 

na sua solubilidade.  24 

 25 

Palavras-Chaves: Oryza sativa. Filme biodegradável. Propriedades físicas. Propriedades 26 

químicas.  27 

 28 

Abstract: Development of edible and biodegradable polymers may replace or reduce the use 29 

of some types of materials, economically and beneficially. The use of rice starch as the basis 30 

for the preparation of films is very advantageous, however, films produced with such a type of 31 

material require the addition of plasticizers, such as sorbitol and pectin. Objective of this work 32 

was to evaluate the effect of the concentration of rice flour, sorbitol and pectin on the opacity, 33 

water solubility and visual aspect of biodegradable films. The experiment consisted of a simple 34 

centroid-mix design in order to find the best concentrations of the three variables in question 35 

(rice flour, sorbitol and pectin), for which nine experiments were performed with three 36 

replicates at the central point. For characterization of the films, the analyzes of apparent opacity, 37 

water solubility and visual aspect evaluation were performed. Films with higher concentrations 38 

of rice flour presented higher opacity, reduced in the presence of sorbitol and pectin. The films 39 

obtained from the different formulations present high solubility, not differing between. Films 40 

derived from simple formulations have deficient continuity, homogeneity and handling, 41 

improved properties in the combined formulations. Therefore, pectin and sorbitol interacted 42 

satisfactorily in the film formulation, leaving them visually more flexible and transparent, 43 

without interfering with their solubility. 44 

 45 

Keywords: Oryza sativa. Biodegradable film. Physical properties. Chemical properties. 46 

 47 
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1. INTRODUÇÃO 48 

 49 

Embalagens plásticas de origem petroquímica são amplamente utilizadas em alimentos 50 

devido a suas características estruturais, que auxiliam na conservação desses produtos, pois 51 

servem como barreira protetora contra perda ou ganho de umidade e trocas gasosas 52 

(NARAYANAN et al., 2017). No entanto, o acúmulo de resíduos pelo amplo uso dessas 53 

embalagens tem causado prejuízos ao meio ambiente, dessa forma, abre-se espaço às fontes 54 

sustentáveis, visando à redução do impacto ambiental (LUCHESE; SPADA; TESSARO, 2017).  55 

O desenvolvimento de polímeros comestíveis e biodegradáveis com função de proteção 56 

e preservação de alimentos pode reduzir ou substituir alguns materiais de forma econômica e 57 

benéfica ao meio ambiente, visto que estes polímeros apresentam capacidade de se degradarem 58 

na presença de microrganismos (NUR HANANIA; ROOSB; KERRYC, 2014).  59 

Na produção de filmes de materiais biodegradáveis pode-se utilizar amido de diversas 60 

fontes como arroz, batata, mandioca e trigo (CHINMA; ARIAHU; ALAKALI, 2013). Assim 61 

sendo, é crescente o interesse do uso de farinha de arroz como base da composição de filmes 62 

(PELISSARI et al., 2013). Porém, filmes de amido apresentam-se frágeis e para que sua 63 

preparação apresente boas propriedades mecânicas, é necessário o uso de plastificantes e 64 

reticulantes como reforço (ASHOGBON; AKINTAYO, 2014).  65 

Os plastificantes, como sorbitol e glicerol, são aplicados em formulações de filmes à 66 

base de amido por contribuírem para a melhoraria da elasticidade e das propriedades mecânicas. 67 

O sorbitol melhora a flexibilidade por meio das interações com as cadeias de amido (MALI, 68 

2010), as quais promovem a redução das forças intermoleculares, facilitando a motilidade das 69 

cadeias poliméricas (ZHANG; ZHAO; SHI, 2016). 70 

A pectina é um material versátil, biodegradável, não tóxico e que contém propriedades 71 

reticulantes no desenvolvimento de biomateriais e possui propriedade geleificante. Além das 72 

vantagens já apresentadas, a utilização da pectina na formulação de filmes comestíveis é viável, 73 

pois colabora na formação de biopolímeros (ALDANA et al., 2015).  74 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da concentração de 75 

farinha de grãos de arroz quebrados, sorbitol e pectina sobre a opacidade, solubilidade em água 76 

e aparência de filme biodegradável obtido pelo método de casting. 77 

 78 

https://www.sinonimos.com.br/motilidade/
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2. MATERIAL E MÉTODOS  79 

 80 

2.1 Solução filmogênica  81 

 82 

2.1.1 Obtenção das matérias-primas 83 

 84 

Os grãos quebrados de arroz foram transformados em farinha de arroz em moinho de 85 

facas tipo willye (FORTINOX - Star FT 50, Piracicaba, Brasil). A farinha foi padronizada em 86 

peneira com abertura de 0,177 mm (80 mesh). Pectina cítrica (Êxodo Científica® - Hortolândia 87 

– SP, Brasil) e a solução de sorbitol 70% (Dinâmica®, Piracicaba – SP, Brasil) foram utilizadas. 88 

 89 

2.1.2 Formulação e delineamento experimental simplex centroide  90 

 91 

A fim de encontrar as concentrações ótimas de farinha de arroz, pectina e sorbitol para 92 

elaboração de filmes, usou-se planejamento da mistura centroide-simplex. O projeto consistiu 93 

em nove experimentos, sendo três no ponto central. Os resultados foram analisados através do 94 

gráfico de contorno e gráfico de efeitos para obter uma região representando as concentrações 95 

ótimas de formação do filme. Para encontrar as melhores concentrações dos componentes: 96 

farinha de arroz (15 g corresponde a 100%), sorbitol (75 mL corresponde a 100%) e pectina (15 97 

g corresponde a 100%) para formulação de filme, utilizou-se o planejamento da mistura 98 

centróide-simples (Tabela 1.1).  99 

 100 

Tabela 1.1 Delineamento simplex centroide com 9 ensaios.  101 

Ensaio Farinha de 

arroz 

 Cod. 

Farinha de 

arroz Real 

(g)  

Sorbitol 

Cod. 

Sorbitol 

Real  

(mL) 

Pectina 

Cod. 

Pectina 

Real  

(g) 

1 1 15 0 0 0 0 

2 0 0 1 75 0 0 

3 0 0 0 0 1 15 

4 0,5 7,5 0,5 37,5 0 0 

5 0,5 7,5 0 0 0,5 7,5 

6 0 0 0,5 37,5 0,5 7,5 

7 0,34 5,1 0,33 24,75 0,33 4,95 

8 0,34 5,1 0,33 24,75 0,33 4,95 

9 0,34 5,1 0,33 24,75 0,33 4,95 

 102 
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Em becker de 250 mL, além dos componentes independentes descritos em cada ensaio, 103 

foram adicionados 100 mL de água, aquecidos em chapa de aquecimento a 80ºC durante 15 104 

minutos, sob agitação. Trinta gramas dessa mistura foram colocados em placas de petri de 105 

poliestireno de 15 cm de diâmetro e secos em estufa de ventilação forçada a 30°C durante 48 106 

h, técnica denominada casting. Os filmes foram removidos manualmente e armazenados a 107 

temperatura ambiente em sacos plásticos, separados com papel branco, para evitar absorção de 108 

umidade, para análises futuras.  109 

O planejamento simplex-centroide foi empregado visando à otimização do processo de 110 

formulação dos filmes, onde foram estudadas proporções de farinha de arroz, sorbitol e pectina. 111 

O projeto consistiu em 9 experimentos, com 3 repetições no ponto central. Os resultados foram 112 

analisados por meio do gráfico de superfície de resposta para obter uma região que representa 113 

as concentrações ótimas dos componentes para melhor formulação de filmes com menor 114 

opacidade. 115 

 116 

2.2 Caracterização dos filmes 117 

 118 

2.2.1 Análise da Opacidade  119 

 120 

 A análise foi realizada em colorímetro (Konica Minolta®, CM-5, Osaka, Japão), sob 121 

ângulo visual de 10 º e iluminante D65 (luz do dia), de acordo com Hunterlab methods, descrito 122 

por Sousa (2013). As amostras foram cortadas com aproximadamente 3 cm de diâmetro, em 123 

seguida foram feitas três leituras para cada tratamento. A opacidade da amostra (Y) foi 124 

calculada como a relação entre a opacidade da amostra colocada sobre o padrão preto coletando 125 

os dados de L* (Yp) e a opacidade da amostra colocada sobre o padrão branco coletando os 126 

dados L* (Yb), conforme equação 1. A espessura (E) foi aplicada em µm, a opacidade aparente 127 

foi dividida pela espessura de cada amostra para que pudessem ser feitas as devidas 128 

comparações. Os resultados foram expressos em escala de 0 a 1 (% µm-1).  129 

 130 

  131 

        Y=   
(

𝑌𝑝

𝑌𝑏
∗100)

𝐸
  (Eq. 1) 132 

 133 

 134 
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A espessura foi determinada com micrômetro digital de ponta plana (Mitutoyo, IP-54, 135 

Kawasaki, Japão) com resolução de 0,001 mm. 136 

 137 

2.2.2 Solubilidade em Água 138 

 139 

A solubilidade em água foi determinada pelo método proposto por Gontard et al. (1994), 140 

com adaptações.  Pedaços de filme (2 cm x 2 cm) foram secos em estufa de circulação de ar à 141 

65°C até massa constante, pesados e, em seguida, imersos em 50 mL de água destilada (pH 6) 142 

sob agitação lenta (80 rpm) a 25°C por 24 horas. 143 

 Após esse período, a água foi removida, o material não solubilizado foi seco em estufa 144 

com circulação de ar a 105°C por 24 h e feita a medição da massa do material. A solubilidade 145 

expressa em percentagem foi calculada pela Equação 2. 146 

 147 

𝑆(%) = (
𝑃𝑖−𝑃𝑓

𝑃𝑖
) ∗ 100 (Eq. 2) 148 

 149 

Em que: Pi é a massa inicial do material seco e Pf é a massa final do material seco não 150 

solubilizado. 151 

 152 

2.2.3 Avaliação visual 153 

 154 

Os critérios para avaliação visual do filme obtido a partir da solução filmogênica foram: 155 

continuidade, homogeneidade e manuseabilidade dos filmes compostos de farinha de arroz 156 

(FA), pectina (P) e solução de sorbitol 70% (S). As avaliações dos filmes foram realizadas em 157 

um grupo de foco com seis pessoas, com base nos critérios apresentados na Tabela 1.2. 158 

 159 

Tabela 1.2 Critérios para avaliação visual. 160 

Deficiente (X) Frágil, desuniforme, rígido e danos ao remover da placa. 

Boa (XX) Uniformidade, baixa rigidez e sem danos ao remover da placa. 

Excelente (XXX) Resistente, uniformidade,  facilidade de remoção da placa 

  161 

 162 

 163 

 164 
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2.2.4 Análise Estatística  165 

 166 

Os dados numéricos obtidos por meio de triplicatas foram submetidos à análise de 167 

variância (ANOVA). A análise estatística foi realizada utilizando-se a versão 7.0 do software 168 

de estatística (Statistic®) com 95% de nível de confiança. Todas as determinações foram 169 

realizadas em triplicata e os dados registrados como médias. 170 

 171 

3. RESULTADOS E DICUSSÕES 172 

 173 

3.1 Caracterização dos filmes 174 

 175 

3.1.1 Opacidade  176 

 177 

A matriz experimental, com as proporções dos componentes dos filmes e sua resposta 178 

observada e predita relativa à opacidade, está descrita na Tabela 1.3 A opacidade foi calculada 179 

com base em um modelo matemático preditivo (equação 3), que descreve a relação entre as três 180 

variáveis independentes (Farinha de arroz, Sorbitol e Pectina) e a variável dependente 181 

opacidade preditiva. O modelo que melhor se ajustou aos resultados experimentais foi o modelo 182 

cúbico espacial.  183 

 184 

Tabela 1.3 Matriz de design da mistura Centroide-simplex, valores reais (%) e codificados 185 

(entre parênteses) aplicados para otimização da formulação de filmes.  186 

Ensaio 

Farinha de arroz 

concentração  

(%) X1 

Sorbitol 

concentração 

(%) X2 

 Pectina 

concentração 

(%) X3 

Opacidade 

Observada 

(% µm-1) y 

Opacidade 

Prevista 

(% µm-1) �̂� 

1 (1) 100 (0) 0 (0) 0 0,302660 0,302660 

2 (0) 0 (1) 100 (0) 0 0,159730 0,159730 

3 (0) 0 (0) 0 (1) 100 0,178990 0,178990 

4 (1/2) 50 (1/2) 50 (0) 0 0,188890 0,188890 

5 (1/2) 50 (0) 0 (1/2) 50 0,194240 0,194240 

6 (0) 0 (1/2) 50 (1/2) 50 0,171670 0,171670 

7 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 0,252110 0,252323 

8 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 0,251990 0,252323 

9 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 0,252870 0,252323 

 187 

 188 
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�̂�  = 0,3266𝑋1 + 0,1597𝑋2 + 0,1799𝑋3 189 

−0,1692𝑋1𝑋2 − 0,1863𝑋1𝑋3 + 0,0092𝑋2𝑋3 + 2,0792𝑋1𝑋2𝑋3 190 

 (Eq. 3) 191 

 192 

Onde 𝑦 ̂ é a opacidade predita, X1 = Farinha de arroz; X2 = Sorbitol; X3 = Pectina; X1X2 193 

= interação entre Farinha de arroz e Sorbitol; X1X3 = interação entre Farinha de arroz e Pectina; 194 

X2X3 = interação entre Sorbitol e Pectina; X1X2X3 = interação entre Farinha de arroz, Sorbitol 195 

e Pectina. 196 

Os baixos valores observados e proximidade entre os valores de opacidade observada e 197 

prevista, em todos os ensaios, confirmam o bom ajuste dos modelos. O filme produzido apenas 198 

com a farinha de arroz (ensaio 01) apresentou o maior valor de opacidade (menos transparentes) 199 

quando comparado com os demais elaborados.  200 

No ensaio 02, onde o sorbitol foi avaliado isoladamente, a película formada apresentou 201 

o menor valor de opacidade, portanto a maior transparência. De fato, a solução de sorbitol é 202 

translúcida a visão humana. Já no ensaio 03, onde a pectina foi avaliada isoladamente, o filme 203 

apresentou um valor intermediário em relação aos filmes isolados com sorbitol e farinha de 204 

arroz. Entre os ensaios 4, 5 e 6, o valor menor de opacidade foi observado no filme elaborado 205 

na ausência de farinha de arroz (ensaio 6). 206 

Percebe-se ainda que, no ponto central (ensaios 7, 8 e 9- 33,33% de cada componente) 207 

os valores médios encontrados para opacidade foram 23% menores que os valores do filme com 208 

100 % de farinha de arroz (ensaio 1), mas superior à opacidade observada nos demais 209 

tratamentos. Nos filmes elaborados com os três componentes, a presença de sorbitol e pectina 210 

diluiu o efeito do amido da farinha de arroz sobre a opacidade. 211 

As composições dos filmes influenciam diretamente sua coloração, pois determinados 212 

componentes apresentam características peculiares, como a transparência, podendo assim, 213 

interferir na transmissão de feixes de luz (CARVALHO et al., 2015). A maior opacidade dos 214 

filmes feitos exclusivamente com farinha de arroz pode ser explicada devido a presença das 215 

cadeias de amido que dificultam a passagem de luz pela matriz do filme, resultando em filmes 216 

mais opacos. O amido tem a propriedade de formar filmes com certa opacidade, mas quando é 217 

associado a outros componentes, como plastificantes, ocorrem alterações na coloração e 218 

transparência, devido às interações químicas, do tipo pontes de hidrogênio (WANG; WHITE; 219 

POLLAK, 1993; SOUSA, SOARES JÚNIOR; YAMASHITA, 2016). 220 
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Segundo Woggum, Sirivongpaisal e Wittaya (2015), filmes elaborados apenas com 221 

amido tendem a apresentar regiões com maior opacidade devido fusão incompleta de alguns 222 

grânulos de amido, ocasionada por cristais residuais. Esse fenômeno também foi observado por 223 

Thunwall, Boldizar e Rigdahl (2006) em filmes de amido de batata. Zhang, Zhao e Shi (2016) 224 

afirmam que esse problema poderia ser minimizado com o uso do sorbitol, um plastificante que 225 

reduz as forças intermoleculares das cadeias poliméricas, provocando o melhoramento da 226 

mobilidade e flexibilidade de filmes a base de amido. Logo, os dados obtidos no presente 227 

corroboram os relatos dos autores citados, enfatizando-se que o sorbitol confere um aspecto 228 

mais uniforme e menos opaco ao filme. A pectina aumentou a opacidade, mas também contribui 229 

para formação de filme sem apresentar partícula dispersas. Silva et al. (2018) confirmaram o 230 

efeito da presença da pectina presente na formulação de filmes proteicos, promovendo melhoria 231 

das características físicas por meio da reticulação dos componentes utilizados para elaboração 232 

de filmes.  233 

De acordo com o gráfico de Pareto (Figura 1), pode-se observar que as variáveis farinha 234 

de arroz, sorbitol e pectina e suas interações foram estatisticamente significativas (p<0,05), 235 

visto que os efeitos excedem a linha vertical pontilhada em vermelho, conhecida como linha de 236 

referência, o que caracteriza os resultados significativos. Assim, confirma-se mais uma vez que 237 

o sorbitol aumenta a transparência dos filmes, a farinha de arroz aumenta a opacidade e efeito 238 

intermediário da pectina.  239 

 240 
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 241 

 242 

Figura 2.1. Diagrama de Pareto que demonstra a influência das concentrações de farinha de 243 

arroz (FA), sorbitol e pectina na opacidade dos filmes obtidos. 244 

 245 
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 246 

A superfície de contorno da opacidade em função das variáveis independentes é 247 

apresentada na Figura 2.2 A. A partir da equação 3, apresentada anteriormente, foi possível 248 

obter o ponto crítico da superfície de contorno, onde foi observado o maior valor predito de 249 

opacidade (0,30266 % µm-1), na seguinte condição: farinha de arroz (1), sorbitol (0) e pectina 250 

(0). A opacidade é influenciada pela aplicação de plastificante na formulação de filmes, tendo 251 

em vista que o sorbitol tem diferentes efeitos sobre o amido e outros componentes formadores, 252 

determinando aumento da flexibilidade e redução da opacidade, melhorando suas 253 

características (CAO; LIU; WANG, 2018). Logo, com base no gráfico de contorno (figura 2.2 254 

A), a condição mais eficiente para se obter um menor valor de opacidade é obtida a partir das 255 

maiores concentrações de sorbitol na composição (verde). Entretanto, salienta-se que o sorbitol 256 

deve ser usado como um adjuvante na formação do filme, cujo componente principal sugerido, 257 

a princípio, seria a farinha de arroz, fonte amilácea.  258 

 259 
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Figura 2.2. Gráfico de contorno relativo a opacidade (A) e efeitos das variáveis independentes 261 

farinha de arroz, sorbitol e pectina sobre a opacidade do filme (B). 262 

 263 

  264 

Pode-se observar que a maior resposta de opacidade encontrada foi obtida com 100% 265 

de FA (ensaio 1). A medida que se aumenta a concentração do sorbitol e pectina percebe-se 266 

aumento na transparência dos filmes com consequente redução da opacidade. De acordo com a 267 

Fig. 2.2 B a região que corresponde às melhores concentrações de componentes para formação 268 

de filmes diz respeito a 66% de farinha de arroz, 26% de sorbitol e 8 % de pectina, valores 269 

obtidos pela interpolação sugerida na região de maior concentração de farinha de arroz. A 270 

interação dos componentes com essas concentrações viabiliza a formação de filmes menos 271 
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opacos. A farinha de arroz é o principal componente, os demais entram com a intenção de 272 

melhorar as propriedades mecânicas e óticas do filme. 273 

 274 

3.1.2. Solubilidade em Água 275 

 276 

Uma das características de materiais a base de amido é sua receptividade à umidade e a 277 

água (DUTTA; MAHANTA, 2014). Neste estudo, investigou-se os efeitos da solubilização em 278 

água após 24 horas. Os filmes foram submetidos à agitação lenta (80 rpm) por 24 horas, após 279 

este período, todos eles mostraram-se totalmente solúveis em água, restando apenas uma 280 

quantidade baixa de resíduo no fundo do recipiente, sem a possibilidade de mensuração, 281 

portanto, nenhum se destacou, todos tiveram o mesmo comportamento em meio aquoso, ou 282 

seja, alta solubilidade. A alta solubilidade de filmes sugere aplicação direta sobre alimentos, 283 

como coberturas comestíveis em frutas, podendo o alimento ser ingerido sem a necessidade de 284 

sua remoção (FARIAS et al., 2012). Em determinadas situações, filmes com alta solubilidade 285 

são adequados ao revestimento de alimentos pré-cozidos, que terão, após o preparo culinário, o 286 

revestimento totalmente solubilizado e agregado a ele (FAKHOURY et al., 2012). Assim, todos 287 

os filmes desenvolvidos se adequam perfeitamente a essas propostas. 288 

As análises de solubilidade, assim como permeabilidade ao vapor de água, avaliam as 289 

características hidrofílicas dos filmes. Com relação à permeabilidade ao vapor de água, 290 

justifica-se a não realização das análises, devido ao surgimento de bolhas nos filmes 3 e 6 e a 291 

rigidez nos filmes 1 e 3. Os filmes de amido permeiam água ou vapor de água através da matriz 292 

polimérica, perturbando a interação molecular do amido com outras moléculas e permitindo a 293 

migração de água, bem como CO2 e O2, para a estrutura do filme, promovendo alterações em 294 

suas características físicas e químicas (NAWAB, 2016). A minimização da perda de água e 295 

murchamento de alimentos, como frutas e hortaliças in natura e minimamente processadas, é 296 

uma preocupação constante, logo, existe o clamor pelo desenvolvimento de coberturas 297 

comestíveis e embalagens flexíveis e alta barreira ao vapor de água, que conspirem para redução 298 

de perdas.  299 

 300 

3.1.3. Avaliação visual 301 

 302 

Na Tabela 1.4, observa-se os resultados de avaliação visual dos filmes. 303 

 304 

 305 
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Tabela 1.4. Avaliação visual dos filmes. 306 

Ensaio  
Farinha de 

arroz (%) Sorbitol (%)  Pectina (%) Continuidade Homogeneidade Manuseabilidade 

1 (1) 100 (0) 0 (0) 0 X X X 

2 (0) 0 (1) 100 (0) 0 X X X 

3 (0) 0 (0) 0 (1) 100 X X XX  

4 (1/2) 50 (1/2) 50 (0) 0 XX XX X 

5 (1/2) 50 (0) 0 (1/2) 50 XX X X 

6 (0) 0 (1/2) 50 (1/2) 50 XXX XXX XX 

7 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 XXX XXX XX 

8 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 XXX XXX XX 

9 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 XXX XXX XX 

X - Frágil, desuniforme, rígido e danos ao remover da placa; XX - uniformidade, baixa rigidez e sem danos ao 307 
remover da placa; XXX - resistente, uniformidade, facilidade de remoção da placa. 308 

 309 

As formulações simples apresentaram continuidade, homogeneidade e manuseabilidade 310 

deficientes, propriedades melhoradas nas formulações combinadas. Dentre as combinadas, 311 

destacaram-se quanto a continuidade e homogeneidade, como excelentes, as formulações 7, 8 312 

e 9 que representam o ponto central, formulação composta por proporções equivalentes dos 313 

constituintes (33,33%) e a formulação 6, composta por 50% de sorbitol e 50% de pectina. 314 

Quanto a manuseabilidade, sobressaíram-se, não como excelente, mas com conceito bom, mais 315 

uma vez, as formulações 6, 7, 8 e 9, além da formulação 3. Assim, considerando-se o intuito de 316 

aproveitamento de grãos quebrados de arroz, a formulação contendo 33,33 % de farinha de 317 

arroz, sorbitol e pectina pode ser considerada a mais recomendada sob o ponto de vista visual 318 

e de aproveitamento de resíduos. 319 

A farinha de arroz, fonte de amido, apresenta grande potencial no desenvolvimento de 320 

novos produtos, como filmes, não obstante, a estrutura física e química destes filmes pode e 321 

deve ser melhorada pela utilização de compostos outros, que não apenas o amido. Nesse 322 

sentido, destaca-se o sorbitol, como plastificante e a pectina, como reticulante. Variações nas 323 

concentrações de amido, plastificante e reticulantes influenciam, positiva ou negativamente, 324 

nas propriedades do filme. A presença de pectina promove reforço na formação do filme, devido 325 

a sua propriedade de reticulação com as moléculas de amido. Já a presença de plastificantes, 326 

como sorbitol, é importante pois aumenta a flexibilidade do filme, consequentemente, 327 
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tornando-o menos quebradiço com maior manuseabilidade (ZHANG; ZHAO; SHI, 2016; 328 

MALI et al., 2010).  De fato, os filmes com sorbitol apresentaram as maiores notas de 329 

manuseabilidade. Além disso, proporciona homogeneidade nas misturas com polissacarídeos, 330 

reduz a visualização de partículas de amido dispersas no filme e deixa a superfície com 331 

aparência contínua (GARCÍA, 2000). A formação de bolhas é responsável pela estrutura 332 

descontínua, tornando os filmes mais frágeis e suscetíveis à ruptura. Portanto, as análises das 333 

propriedades mecânicas não geram dados representativos quando há presença de bolhas e 334 

ruptura (LUCHESE; SPADA; TESSARO, 2017), assim as propriedades mecânicas (tração e 335 

punctura) não foram avaliadas.  336 

Análises posteriores são sugeridas, pois a formulação permite a obtenção de filmes com 337 

potencial de utilização como revestimentos e embalagens de alimentos. 338 

 339 

4. CONCLUSÕES 340 

 341 

Filmes com farinha de arroz são opacos, tanto maior a opacidade quanto maior a 342 

concentração de farinha de arroz. A pectina e o sorbitol interagiram satisfatoriamente na 343 

formulação de filmes, deixando-os, visualmente, mais flexíveis e transparentes, sem interferir 344 

na sua solubilidade.  345 

 346 
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CAPÍTULO 3 1 

REFORÇO ESTRUTURAL DE REVESTIMENTO COMESTÍVEL FORMULADO 2 

COM FARINHA DE ARROZ, SORBITOL E PECTINA COM AUXÍLIO DE 3 

NANOFIBRAS DE CELULOSE DE PALHA DE MILHO, PINUS E EUCALIPTO 4 

 5 

Resumo: A maioria das embalagens disponíveis utilizadas para proteção e manutenção da 6 

qualidade de alimentos durante o armazenamento é de origem petroquímica. O potencial de 7 

coprodutos da indústria de alimentos sugere o seu aproveitamento como forma de agregação de 8 

valores, por exemplo, fontes de amido e nanofribras de celulose. O objetivo deste trabalho foi 9 

avaliar o efeito da concentração de nanofibras de celulose de pinus, eucalipto e palha de milho 10 

em filmes elaborados com farinha de arroz, sorbitol e pectina sobre a opacidade, solubilidade e 11 

morfologia de filme biodegradável. O delineamento consistiu em um planejamento da mistura 12 

centroide-simples, a fim de encontrar as melhores concentrações das três nanofibras em 13 

questão, sendo, para isso, realizados 9 experimentos com três repetições no ponto central. 14 

Filmes com maiores concentrações de nanofibras tiveram suas propriedades alteradas, 15 

apresentando-se mais opacos, e com menor permeabilidade ao vapor de água e solubilidade em 16 

água. Embalagens biodegradáveis são promissoras, pois agregam valores a coprodutos da 17 

indústria de alimentos, com vistas à redução dos impactos ambientais. 18 

Palavras-Chaves: Propriedades mecânicas; Coprodutos agroindustriais; permeabilidade ao 19 

vapor de água; Biopolímero.  20 

 21 

Abstract: Used packaging are of petrochemical origin and are intended for food to protect them 22 

and maintain their quality during storage. Coproducts and residues from food processing 23 

suggest studies for application due to composition with potential added value, such as starch 24 

and cellulose fribras. The objective of this work was to evaluate the effect of the nanofibres of 25 

cellulose flour, sorbitol and pectin on the opacity, solubility and morphology of the 26 

biodegradable film. Design consisted of a simple centroid-mix design in order to find the best 27 

concentrations of the three nanofibres in question, for which 9 experiments were performed 28 

with three replicates at the central point. Films with higher concentrations of nanofibers 29 

influenced the mechanical properties, became more opaque, reduced the permeability to water 30 

vapor and considerably reduced the solubility in water. Biodegradable packaging is responsible 31 

because it adds value to by-products of the food industry and aims to reduce environmental 32 

impacts. 33 

Keywords: Mechanical properties; Agroindustrial coproducts; Permeability to water vapor; 34 

Biopolymer. 35 
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1. INTRODUÇÃO  36 

 37 

 38 

As embalagens destinadas a alimentos devem protegê-los e manter sua qualidade durante o 39 

armazenamento. Normalmente, as embalagens utilizadas são de origem petroquímica, 40 

multifuncionais, apresentam interessantes propriedades de barreira a gases e, relativamente, 41 

baixo custo de produção, entretanto, vêm se mostrando um problema, causado pelo seu acúmulo 42 

no meio ambiente (GONZÁLEZ; IGARZABAL, 2015). Logo, embalagens alternativas 43 

biodegradáveis vêm ganhando espaço, em pesquisas e já no mercado, embora o espaço ocupado 44 

ainda seja pequeno e seu crescimento dependa de, ainda, muito esforço científico. 45 

O amido é utilizado como matéria-prima ideal para produção de embalagens 46 

biodegradáveis, pois tem a capacidade de formar película contínua, transparente e incolor, 47 

possui alta disponibilidade e baixo custo (JIMÉNEZ et al., 2012). A pectina também entra como 48 

matéria-prima dinâmica para formação de biopolímeros, tendo em vista que não possui 49 

toxicidade, é um resíduo industrial biodegradável e apresenta capacidade de geleificação, sendo 50 

assim considerado um adjuvante para filmes comestíveis (ALDANA et al., 2015). Porém, a 51 

utilização de plastificantes faz-se necessária, visando melhorar a flexibilidade e a 52 

funcionalidade dos filmes (AZEREDO et al., 2009), já que a pectina e o amido formam filmes 53 

rígidos e quebradiços. Dessa forma, o sorbitol, um poliol com grande quantidade de grupos 54 

hidroxila, vem sendo aplicado em formulações de polímeros, pois age como plastificante no 55 

preparo de filmes (GHASEMLOU; KHODAIYAN; OROMIEHIE, 2011).  Nanofibras de 56 

celulose podem ser utilizadas como agentes de reforço da matriz polimérica, melhorando suas 57 

propriedades mecânicas, sendo as fontes de celulose abundantes e renováveis (THAKUR et al., 58 

2014; ROJO et al., 2015). Além disso, as nanofibras de celulose são consideradas como um 59 

biocompósito que não apresenta toxicidade, com ampla aplicação nas indústrias farmacêuticas 60 

e de embalagens de alimentos (LEE; SUNDARAM; MANI, 2017).  61 

Biocompósito de celulose são obtidos, principalmente, das indústrias madeireiras. Cerca de 62 

98% da produção de celulose no Brasil é proveniente das florestas de pinus e eucalipto 63 

(BESBES; VILAR; BOUFI, 2011). Esse material gerado pode ser destinado a diversas áreas 64 

das indústrias de embalagens.  65 

A indústria de alimentos confronta-se com o desafio de desenvolver produtos mais 66 

saudáveis e atender a um público cada vez mais exigente e ávido por dietas equilibradas. No 67 

processamento de alimentos em escala industrial, a geração de resíduos é um problema, 68 

principalmente, no processamento de vegetais, com o descarte de cascas e sementes. As 69 
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indústrias de conseva de milho geram em torno de 120.000 toneladas ao ano de resíduos, 70 

normalmente destinados ao descarte, mas que se revelam como fonte abundante de 71 

biopolímeros, fibras dietéticas, macronutrientes, compostos bioativos e outros componentes, o 72 

que sugere seu potencial econômico para desenvolvimento de novos produtos (VAN DER 73 

GOOT et al., 2016). 74 

A transparência e opacidade são parâmetros extremamente importantes para embalagens e 75 

filmes, sendo os transparentes utilizados quando se deseja a exposição, ao consumidor, das das 76 

características visuais do alimento (SINGH; CHAWLA; SINGH, 2004). Entretanto, filmes 77 

opacos são indicados para alimentos vulneráveis à oxidação lipídica provocada pela luz (SUN 78 

et al., 2014). Filmes a base de amido tendem a ser transparentes, porém frágeis, dessa forma, 79 

sua combinação com outros componentes visa melhorar as propriedades das embalagens 80 

(SINGH; CHAWLA; SINGH, 2004). 81 

Os polímeros biodegradáveis possuem atributos inferiores aos sintéticos, por exemplo, são 82 

pobres barreiras aos vapores e suas propriedades mecânicas necessitam de reforço. Portanto, 83 

para reparar essas fragilidades, o uso de componentes de reforço é indicado no preparo dos 84 

filmes, como por exemplo, inserção de nanofibras de celuloses e agentes de reticulação 85 

(FLÔRES et al., 2017). O resultado dessas misturas são filmes com propriedades reparadas, 86 

como maior resistência mecânica e redução da higroscopicidade, quando comparadas com as 87 

propriedades dos polímeros sintéticos (ELSABEE; ABDOU, 2013).  88 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a influência das nanofibras de celulose de 89 

pinus, eucalipto e palha de milho sobre as propriedades de filmes biodegradáveis a base de 90 

farinha de arroz, visando-se comprovar estes filmes biodegradáveis como alternativas viáveis 91 

às embalagens sintéticas. 92 

 93 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  94 

 95 

2.1 Matérias-Primas e Insumos  96 

 97 

As palhas de milho (cultivar GSS41243 – Syngenta) foram doadas pela Goiás Verde 98 

Alimentos situada, em Luziânia - GO e os grãos quebrados de arroz foram doados pela Cristal 99 

Alimentos, situada em Aparecida de Goiânia-GO. As nanofibras de pinus e eucalipto foram 100 

preparadas e doadas pelo laboratório de Nanotecnologia - Departamento de Ciências Florestais.  101 
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Utilizaram-se pectina cítrica e o sorbato de potássio da Êxodo Científica® - Hortolândia – SP, 102 

Brasil e o sorbitol 70% da Synth®, Diadema – SP, Brasil.  103 

 104 

 105 

2.2 Preparo da solução filmogência 106 

 107 

A solução filmogênica básica (SF), estabelecida em testes preliminares, no capítulo 108 

anterior, considerou-se a melhor formulação preparada com 10 g farinha de arroz (FA), 19,5 109 

mL de sorbitol a 70 g/100 mL de água, 1,5 g de pectina, 3 mL de solução de sorbato de potássio 110 

(SP) 0,1 g/100 mL de água e 100 mL de água destilada. Uma vez misturados, os ingredientes 111 

foram aquecidos em chapa a 80°C, durante 15 minutos, sob agitação com barra magnética, com 112 

intensidade de agitação lenta.  113 

 114 

 115 

2.3 Preparo das nanofibras de palha de milho 116 

 117 

As palhas de milho foram lavadas com água potável e secas em estufa de circulação de 118 

ar a 60°C por 24 h e, posteriormente, trituradas. Na preparação da palha para extração de 119 

nanofibras de celulose, utilizou-se a metodologia descrita por Yue (2015), com adaptações. 120 

Quatrocentos gramas de farinha da palha de milho e 415 g de hidróxido de sódio (NaOH) foram 121 

misturados em 8 L de água destilada. A mistura ficou sob agitação a 400 rpm (use FCR), por 2 122 

h, em banho-maria a 80°C, período após o qual procedeu-se a lavagem com água destilada, até 123 

a água de lavagem atingir pH neutro. O produto foi seco em estufa com circulação de ar a 65°C, 124 

até peso constante. Preparou-se uma suspensão a partir da imersão de 2 g de palha de milho 125 

tratada em 100 mL de água destilada, por sete dias. A suspensão foi submetida, 15 vezes 126 

consecutivas, ao microfibrilador – Super Masscolloider®, modelo MKCA6 – 2J, Kawguchi, 127 

Japão, obtendo-se o gel de nanofibras de celulose. 128 

 129 

 130 

2.4 Preparo do filme e delineamento experimental 131 

 132 

Filmes foram preparados pela combinação da SF com nanofibras celulósicas de palha 133 

de milho (NPM), pinus (NPI) e eucalipto (NEU). A otimização foi realizada com auxílio do 134 

delineamento simplex centroide (Tabela 2.1).    135 

 136 
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Tabela 2.1 Delineamento simplex centroide, três ensaios com SBF, NPM e NPI. 137 

1º Ensaio 
S.F. 

concentração (%) 

NPM 

concentração (%) 

NPI 

concentração (%) 

NEU 

concentração 

(%) 

01 (1) 100 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

02 (0) 0 (1) 100 (0) 0 (0) 0 

03 (0) 0 (0) 0 (1) 100 (0) 0 

04 (1/2) 50 (1/2) 50 (0) 0 (0) 0 

05 (1/2) 50 (0) 0 (1/2) 50 (0) 0 

06 (0) 0 (1/2) 50 (1/2) 50 (0) 0 

07 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (0) 0 

08 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (0) 0 

09 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (0) 0 

2º Ensaio     

01 (1) 100 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

02 (0) 0 (1) 100 (0) 0 (0) 0 

03 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 100 

 04 (1/2) 50 (1/2) 50 (0) 0 (0) 0 

05 (1/2) 50 (0) 0 (0) 0 (1/2) 50 

06 (0) 0 (1/2) 50 (0) 0 (1/2) 50 

07 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (0) 0 (1/3) 33,33 

08 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (0) 0 (1/3) 33,33 

09 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 (0) 0 (1/3) 33,33 

3º Ensaio     

01 (1) 100 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

02 (0) 0 (0) 0 (1) 100 (0) 0 

03 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)100 

04 (1/2) 50 (0) 0 (1/2) 50 (0) 0 

05 (1/2) 50 (0) 0 (0) 0 (1/2) 50 

06 (0) 0 (0) 0 (1/2) 50 (1/2) 50 

07 (1/3) 33,33 (0) 0 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 

08 (1/3) 33,33 (0) 0 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 

09 (1/3) 33,33 (0) 0 (1/3) 33,33 (1/3) 33,33 

SF – solução filmogênica, NPM – nanofibras de celulose de palha de milho, NPI – nanofibras 138 

de celulose de Pinus, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto. 139 

 140 

2.5 Análises 141 

 142 

 Propriedades Mecânicas  143 

 144 

As propriedades mecânicas de tração e punctura foram determinadas em texturômetro 145 

(Stable Micro Systems, TATX2i, Inglaterra), baseados na metodologia da American Society for 146 

Testing and Material – ASTM D882-02 (ASTM, 2002), com adaptações.  147 

Para o ensaio de tração, os corpos-de-prova foram cortados, com 25 x 100 mm e 148 

ajustados às garras pneumáticas (A/TG) do equipamento. A distância entre as garras foi de 50 149 
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mm e a velocidade de tração de 0,8 mm s-1. Os parâmetros determinados pela tração foram: 150 

tração na ruptura (MPa), alongamento na ruptura (%) e módulo de Young (MPa).  151 

Para o ensaio de punctura foi determinado o parâmetro de força máxima de ruptura (N). 152 

Os corpos-de-prova foram cortados, 30 x 30 mm, e ajustados ao suporte para a probe (p/S5) de 153 

5 mm de diâmetro de contato com o filme e o equipamento A distância entre a probe e o corpo-154 

de-prova foi ajustada manualmente e a velocidade do teste foi de 0,8 mm s-1. Para as análises, 155 

seis corpos-de-prova de cada formulação foram acondicionados até as análises posteriores com 156 

a variação de T a 20 ± 5°C, sob umidade relativa de 60 ± 5%. As espessuras dos filmes foram 157 

determinadas com micrômetro digital de ponta plana (Mitutoyo, IP-54, Kawasaki, Japão) com 158 

resolução de 0,001 mm. 159 

 160 

Solubilidade em Água 161 

 162 

A solubilidade em água foi determinada pelo método proposto por Gontard et al. (1994), 163 

com adaptações.  Pedaços de filme (2 cm x 2 cm) foram secos em estufa de circulação de ar à 164 

65°C, até massa constante, imerssos em 50 mL de água destilada (pH 6) sob agitação lenta (80 165 

rpm fcr) a 25°C por 24 h. 166 

Após este período, a água foi removida, o material não solubilizado foi seco em estufa 167 

com circulação de ar a 105°C por 24 h e feita a medição da massa do material. A solubilidade 168 

expressa em percentagem foi calculada pela Equação 1. 169 

 170 

𝑆(%) = (
𝑃𝑖−𝑃𝑓

𝑃𝑖
) ∗ 100 (Eq. 1) 171 

 172 

Em que: Pi é a massa do inicial material seco e Pf é a massa final do material seco não 173 

solubilizado. 174 

 175 

Ângulo de contato 176 

 177 

O ângulo de contato dos filmes foi determinado usando o equipamento goniômetro 178 

(Kruss, DSA25, Hamburgo, Alemanha), com aquisição de imagens e medição dos valores do 179 

ângulo de contato pelo software Advanced (Kruss, Hamburgo, Alemanha) equipado com uma 180 

micro câmera, operado em ar e a temperatura ambiente. As amostras com dimensões de 2,5 cm 181 

x 1,0 cm foram fixadas em uma lâmina de vidro e colocadas na base do equipamento. Uma gota 182 
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de água foi aplicada no corpo-de-prova e as imagens foram captadas pelo equipamento e 183 

convertidas para Excel®. Para cada filme, a hidrofobicidade foi deduzida como o valor médio 184 

do ângulo de contato medido em ambos os lados da gota e em função do tempo medido (20s) 185 

(SILVA et al., 2007). 186 

 187 

Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 188 

 189 

A PVA dos filmes produzidos foi determinada pelo método gravimétrico, segundo 190 

procedimento descrito na norma ASTM E96-E96M-16 (ASTM, 2016), com adaptações. Foram 191 

utilizados frascos de vials de 40 mL, com aberturas na tampa de 13,8 mm de diâmetro. 192 

Adicionou-se 10 g de sílica gel azul, colocou-se o filme na abertura da tampa (no lugar do 193 

vedante) e fechou. Em um dessecador foram adicionados 300 ml de solução salina de cloreto 194 

de cálcio a 10% (m/v), em seguida os vials contendo os filmes foram depositados dentro do 195 

dessecador e observados diariamente a variação do peso em balança analítica (Balança 196 

Analítica AY 220, Shimadzu Corporation) durante 7 dias. 197 

 Com um termo-higrômetro (Termo-higrômetro 7666.02.0.00, Cotronic Technology 198 

LTDA, Porto Alegre, Brasil), foi feita medição da umidade e temperatura, foi mantido em uma 199 

sala sob temperatura ambiental (temperatura ambiente é estabelecida em 20°C), com variação 200 

24,0 ± 5 °C e umidade relativa de 80,0 ± 4,0%. Durante seis dias os frascos com quatro amostras 201 

de cada filme foram retirados e pesados. Após a obtenção dos dados, calculou-se a taxa de 202 

permeabilidade ao vapor d’água das amostras, dividindo-se a diferença da massa pelo número 203 

de dias e pela área de permeação da tampa do frasco, obtendo os valores em g.dia-1.m-2. Para 204 

encontrar a permeabilidade ao vapor d’água, utilizou-se a seguintes equações (2 e 3):  205 

 206 

𝑇𝑃𝑉𝐴 =
𝑔

𝑡.𝐴
                                                                                           (Eq. 2) 207 

 208 

 209 

𝑃𝑉𝐴 =
𝑇𝑃𝑉𝐴.𝑒

𝑝.𝑈𝑅𝑒

100

                                                                                       (Eq. 3) 210 

 211 

Onde: 212 

PVA = Permeabilidade ao vapor d’água (g x m x m-2 x dia-1 x mmHg-1);  213 

TPVA = Taxa de permeabilidade ao vapor d’água (g x dia-1 x m-2);  214 

e = Espessura do filme (m);  215 
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p = Pressão de vapor de água pura a 30 °C (mmHg);  216 

URe = Umidade relativa (77%). 217 

 218 

Opacidade Aparente 219 

 220 

A análise colorimétrica foi realizada em espectrofotômetro (Konica Minolta®, CM-5, 221 

Osaka, Japão), sob ângulo visual de 10º e iluminante D65 (luz do dia), de acordo com Hunterlab 222 

methods, descrito por Sousa (2013). As amostras foram cortadas com aproximadamente 3 cm 223 

de diâmetros, em seguida foram feitas três leituras para cada tratamento, (L*). A opacidade da 224 

amostra (Y) foi calculada como a relação entre a opacidade da amostra colocada sobre o padrão 225 

preto (Yp) e a opacidade da amostra colocada sobre o padrão branco (Yb), conforme equação 226 

4. Uma vez que as amostras não apresentaram a mesma espessura (E), a opacidade aparente foi 227 

dividida pela espessura de cada amostra para que pudessem ser feitas as devidas comparações. 228 

Os resultados foram expressos em escala de 0 a 1% µm-1. 229 

 230 

        Y=   
(

𝑌𝑏

𝑌𝑝
∗100)

𝐸
                                                                                        (Eq. 4) 231 

 232 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 233 

 234 

Análise de microscopia eletrônica de varredura foi realizada no Centro de Microscopia 235 

Eletrônica (CME) da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC-Bahia) utilizando microscópio 236 

eletrônico de varredura QUANTA 250, com potência de 10 kv. Os fragmentos dos filmes foram 237 

obtidos através de recortes do material em seguida foram fixados a um suporte “ STUB” e a 238 

leitura foi realizada em modo ambiental. Os fragmentos foram fotografados em aumento de 239 

100, 500, 1000, 3000 e 5000x. 240 

 241 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  242 

 243 

A análise de variância de filmes formulados com SF (estabelecida com base em testes 244 

preliminares) e nanofibras de celulose (NPM, NPI e NEU) é apresentada na tabela 2. Observa-245 

se que a regressão quadrática foi significativa para todas as variáveis analisadas, com 246 

coeficiente de determinação acima de 86,00%, o que sugere o bom ajuste dos modelos. 247 
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 248 

Tabela 2. Análise de variância de Alongamento na ruptura (AR), Tração na ruptura (TR), 249 

Módulo de Young (MY), Solubilidade (SO), Punctura (PC), Ângulo de Contato (AC), 250 

Permeabilidade ao Vapor de Água (PV), Opacidade Aparente (OP), de filmes formulados com 251 

Solução Filmogênica e Nanofibras de celulose de Palha de milho, pinus e eucalipto. 252 

  253 

Variáveis  R²  P Regressão 

Quadrática 

P  Erro  Falta de 

ajuste 

AR 98,85 0,000 0,000 

TR 99,00 0,000 0,000 

MY 97,37 0,000 0,000 

PC 87,13 0,000 0,000 

SO 97,71 0,000 0,000 

AC 86,06 0,000 0,000 

PV 98,65 0,000 0,000 

OP 95,75 0,000 0,000 

 254 

3.1 Propriedades mecânicas 255 

 256 

 Na avaliação do alongamento na ruptura (AR) dos filmes, o efeito das mudanças na 257 

proporção de cada componente é ilustrado na Figura 3.1 Observa-se que os quatro componentes 258 

interferem no alongamento dos filmes, representado pelo aumento percentual do comprimento 259 

do filme sob tração no momento da ruptura. A SF teve efeito positivo, aumentando o AR 260 

proporcionalmente ao aumento das concentrações, a partir da combinação de referência (ponto 261 

0,0 na proporção de cada componente na mistura de referência), até 0,3, assumindo em seguida 262 

efeito negativo, reduzindo a resistência dos filmes.  O comportamento para AR observado em 263 

função de NPM foi contrário ao observado para a SF, constatando-se pequeno declínio, a partir 264 

da combinação de referência, até 0,2, quando tende a aumentar. Os componentes NEU e NPI 265 

apresentaram comportamentos semelhantes, com tendência de diminuição do AR em função do 266 

aumento das concentrações destas nanofibras. 267 

 Porém, neste estudo, apenas NPM influenciou positivamente o AR.  Destaca-se ainda 268 

que o AR determinado pela NPM foi superior, em magnitude, aos determinados pelas demais 269 

nanofibras. Ainda, o AR proporcionado pelo NPM superou o proporcionado por SF a partir de 270 

50%. Assim, NPM se mostrou um componente de mistura efetivo no reforço do filme, embora 271 

o mesmo não possa ser afirmado para NPI e NEU.   272 
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 273 

Figura 3.1. Efeitos de componentes sobre alongamento de ruptura (AR%) dos filmes com 274 

solução filmogênica (SF) e nanofibras de celulose de palha de milho (NPM), pinus (NPI) e 275 

eucalipto (NEU) 276 

O comportamento da tração de ruptura (TR) dos filmes, em função da SF e nanofibras 277 

é apresentado na Figura 3.2 Observou-se redução da TR até 0,2 de SF, seguida de aumento e, 278 

consequentemente, melhora na resistência a tração, que demonstra o quanto o filme suporta ser 279 

esticado antes da ruptura. A NPM teve comportamento quadrático inverso a SF, porém menos 280 

intenso, com declínio a partir do ponto 0,2. O NPI e NEU tiveram comportamentos semelhantes, 281 

aumento da TR a medida que se aumentaram as concentrações de nanofibras, já, a partir da 282 

combinação de referência. NPI e NEU determinaram maior TR em comparação a NPM.  283 
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 284 
Figura 3.2. Efeitos de componentes sobre tração de ruptura (TR- Mpa) dos filmes, onde SF – 285 

solução filmogênica, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de celulose 286 

de pinus, NPM – nanofibras de celulose de palha de milho. 287 
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Quanto ao Módulo de Young (figura 3.3), tendência de redução foi observada em função 288 

do aumento da SF. O contrário foi observado para as soluções de nanofibras, que se 289 

comportaram semelhantemente. Logo, as nanofibras determinaram maior elasticidade, em 290 

comparação à SF. 291 
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 292 

Figura 3.3. Efeitos de componentes sobre Módulo de Young (MY-MPa) dos filmes, onde SF 293 

– solução filmogênica, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de 294 

celulose de pinus, NPM – nanofibras celulose de palha de milho. 295 
 296 

A punctura é o teste para avaliar o quanto o material resiste à perfuração.  Na figura 3.4, 297 

pode-se observar aumento na punctura do filme em função de aumento na concentração de 298 

NEU, sendo observado o contrário com relação a SF, NPM e NPI, que se comportaram de modo 299 

semelhante. A punctura dos filmes com NEU foi superior a dos demais filmes a partir da 300 

concentração 0,25, aproximadamente. 301 
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Figura 3.4. Efeitos de componentes sobre punctura (PC-N) dos filmes, onde SF – solução 303 

filmogênica, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de celulose de 304 

pinus, NPM – nanofibras celulose de palha de milho. 305 

A avaliação das propriedades mecânicas de um filme permite verificar o quanto o 306 

material polimérico consegue resistir a tração e perfuração e, consequentemente, o potencial da 307 

embalagem de garantir a integridade do alimento durante manipulação e transporte (ROUHI; 308 

RAZAVI; MOUSAVI, 2017). Sendo assim, embalagens devem ter como principal 309 

característica resistência e versatilidade para suportar ao estresse de tração sem sofrer muitos 310 

danos, pois a resistência atua como obstáculo quando a embalagem ou filme é destinado a 311 

proteger um produto (RAO et al.; 2010). Porém, há materiais que necessitam de reforço e as 312 

nanofibras de celulose promovem o preenchimento das lacunas estruturando a rede polimérica, 313 

fortalecendo e aumentando a capacidade de dilatação e contração proporcionando resistência 314 

ao material (GAO et al., 2017). Essa necessidade de reforço foi observada, com base nas 315 

variáveis mecânicas analisadas, a medida que se aumentou a concentração da SF. Combinando-316 

se nanofibras com a SF, nota-se que todas aquelas utilizadas foram efetivas no aumento da 317 

elasticidade do filme. A NEU se destacou entre as demais quanto a resistência a punctura e TR, 318 

no último caso, juntamente com NPI. Já a NPM determinou aumento no AR, em função do 319 

aumento da sua concentração no filme, ao contrário da NEU e NPI. Avaliando-se em conjunto 320 

as quatro variáveis mecânicas, a NEU foi a que mais se destacou, em associação com a SF. 321 

Portanto, confirma-se que combinações de polímeros podem melhorar a resistência mecânica 322 

de filmes, tornando-os mais resistentes. 323 

 324 

3.2 Solubilidade 325 

 326 

Observou-se comportamento quadrático, com aumento da solubilidade do filme em 327 

função do aumento da concentração de SF. O contrário foi observado em relação as nanofibras, 328 

que se comportaram de forma semelhante, ou seja, quanto maior a sua concentração menor a 329 

solubilidade (Figura 3.5). A SF apresenta um comportamento de alta solubilidade, porém esse 330 

comportamento não é desejável em todas as aplicações de revestimentos. Assim, é crescente o 331 

interesse por filmes com baixa solubilidade, o que pode ser obtido pelo uso de nanofibras.  332 

Segundo Abdollahi (2013), as nanofibras de celulose promovem ligações de hidrogênio entre 333 

os grupos hidroxilas do polímero, aumentando a afinidade pela molécula do amido devido ao 334 

aumento da superfície de contato das fibras, tornando-se uma alternativa na redução da 335 

solubilidade. 336 
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 337 

Figura 3.5. Efeitos de componentes para solubilidade em água (SO%), onde SF – solução 338 

filmogênica, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de celulose de 339 

pinus, NPM – nanofibras celulose de palha de milho. 340 

 341 

3.3 Ângulo de contato 342 

 343 

Na avaliação do ângulo de contato, os componentes SF, NPI e NEU, tiveram 344 

comportamentos quadráticos semelhantes, todos determinaram redução do ângulo de contato 345 

com aumento das concentrações, o oposto sendo observado para NPM (figura 3.6). NPI 346 

determinou maior redução do ângulo de contato com o aumento do componente em relação aos 347 

semelhantes SF e NEU.  348 

O ângulo de contato mensura a interação da superfície do filme e a gota de água aplicada, 349 

sendo uma forma de avaliação da característica hidrofóbica da superfície de filmes, um 350 

indicador de sua sensibilidade à umidade (KADAM et al., 2017). A aplicação de componentes 351 

intencionada a aumentar o ângulo de contato da superfície do filme e a hidrofobicidade 352 

superficial torna o material com potencialidade de resistir à higroscopicidade dos elementos 353 

presentes (TANG; JIANG, 2007). Logo, a NPM se destacou, tendo um efeito sobre o ângulo 354 

de contato concentração dependente positivo. 355 
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 356 
Figura 3.6. Efeitos de componentes para ângulo de contato (AC), onde SF – solução 357 

filmogênica, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de celulose de 358 

pinus, NPM – nanofibras celulose de palha de milho. 359 

 360 

 3.4 Permeabilidade ao vapor de água 361 

 362 

Observou-se efeito positivo e negativo do aumento de concentrações da SF e nanofibras, 363 

respectivamente, sobre a permeabilidade ao vapor de água dos filmes (figura 3.7).  Os 364 

componentes NEU, NPI e NPM determinaram comportamento quadrático semelhante, tanto 365 

menor a permeabilidade ao vapor de água, quanto maior a concentração de nanofibra, o 366 

contrário observado para SF. Esses resultados corroboram os de Dias et al. (2011), que 367 

relataram que filmes elaborados com farinha de arroz, incorporados de nanofibras de celulose, 368 

apresentaram redução na permeabilidade ao vapor de água. A alta permeabilidade ao vapor de 369 

água é um limitante para aplicação de filmes em alimentos, que podem desidratar quando 370 

expostos a ambientes com baixa umidade relativa ou deteriorar microbiologicamente quando 371 

expostos a ambientes com alta umidade relativa. Portanto, o efeito de substâncias nano 372 

estruturadas com características hidrofóbicas auxilia na redução da permeabilidade ao vapor de 373 

água (KADAM et al., 2017), conspirando para a manutenção da qualidade e o aumento da vida 374 

útil do alimento.  Assim a nanofibras estudadas se mostraram promissoras em face ao seu efeito 375 

redutor de permeabilidade ao vapor de água do filme. 376 

 

0.80.60.40.20.0-0.2

80

75

70

65

60

55

50

deviation from reference blend in proportion

Fi
tt

e
d

 A
C

SF  0.2500

NEU  0.2500

NPI  0.2500

NPM  0.2500

Comp:RefBlend



59 

 

 377 

Figura 3.7. Efeitos de componentes para permeabilidade ao vapor de água (PVA), onde SF – 378 

solução filmogênica, NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de celulose 379 

de pinus, NPM – nanofibras celulose de palha de milho. 380 

  381 

3.5 Opacidade 382 

 383 

Observou-se aumento da opacidade nos filmes, em função do aumento das 384 

concentrações das nanofibras, mais intenso na presença de NPI e menos intenso na presença de 385 

NPM. O aumento na concentração da SF até aproximadamente 0,5 resultou na redução da OP, 386 

com tendência de elevação a partir deste ponto. De qualquer forma, a incorporação de 387 

nanofibras de celulose na SF, independente da fonte, determinou aumento da opacidade do 388 

filme gerado. A opacidade é inversa à transparência, portanto quanto maiores forem seus 389 

valores, menor será a transparência. A transparência de um filme, assim como sua coloração, 390 

está relacionada com seus componentes e espessura do filme (SKOWRONSKI; 391 

WACHOWIAK; GRABOWSKI, 2016; CARVALHO et al., 2015). Portanto, filmes mais finos 392 

são normalmente mais transparentes (MOHAMED; EL-RAHMAN; AHMED, 2007).  A 393 

transparência ou opacidade de um filme interfere diretamente na sua aplicação: filmes 394 

transparentes, por exemplo, são utilizados na embalagem de frutas e hortaliças in natura e 395 

minimamente processadas, dada a importância da aparência desses vegetais para o consumidor 396 

no momento da comercialização; filmes opacos são utilizados rotineiramente para alimentos 397 

duráveis cuja aparência tende a ser mantida a longo prazo, na ausência de luz, garantida pelo 398 
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filme. Assim, a adição de nanofibras, a despeito da matéria prima utilizada na sua obtenção, 399 

aumentou a opacidade dos filmes, embora a opacidade nos níveis determinados não seja 400 

impeditivo para seu uso, mesmo em vegetais frescos.   401 

 402 
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Figura 3.8. Efeitos de componentes para opacidade (OP), onde SF – solução filmogênica, 404 

NEU – nanofibras de celulose de eucalipto, NPI – nanofibras de celulose de pinus, NPM – 405 

nanofibras celulose de palha de milho. 406 

 407 

3.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 408 

 409 

A morfologia da amostra de farinha de arroz e filme da SF é apresentada na figura 9. 410 

Nota-se a presença de grânulos de diversos tamanhos na farinha de arroz (Figura 3.9a). A 411 

imagem transversal do filme da SF (Figura 3.9b) revela continuidade e ausência de poros em 412 

escala de 100 µm e aglomerados de amido, que possivelmente não gelatinizou. Um dos efeitos 413 

da moagem sobre a farinha de arroz é o dano ao amido, pois a moagem sem umidade fornece 414 

aquecimento devido a ação da energia mecânica e os grânulos de amido podem ficar 415 

danificados. Porém, a moagem se faz necessária para a redução do tamanho das partículas e, 416 

consequentemente, facilitar a geleificação do amido na elaboração de filme (KUMAR; 417 

MALLESHI; BHATTACHARYA, et al., 2008; HEO et al., 2013). As partículas da farinha de 418 

arroz possuem tamanhos irregulares e a solubilização pode ser influenciada pelos fragmentos 419 
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maiores e insolúveis, além de estar relacionada com a presença de outras macromoléculas como 420 

lipídeos e proteínas (DIAS et al., 2010). 421 

 422 

 423 

 424 

 425 

 426 

 427 

 428 

 429 

Figura 3.9. Imagem MEV da superfície da farinha de arroz (a), do corte do filme da solução 430 

filmogênica (b) e da superficie da solução filmogênica (c) em escala de 100 μm. 431 

 432 

A microestrutura dos filmes de SF (figura 3.9b, 3.9c) apresentou uma rede de 433 

aglomerados em torno dos grânulos de amido remanescentes, tanto no corte transversal, quanto 434 

superficial. O aquecimento durante a formulação do filme alterou a morfologia do amido devido 435 

a gelatinização. Os filmes apresentaram superfície levemente áspera, onde possivelmente 436 

alguns grânulos de amido com tamanhos irregulares se destacaram. Filmes que são elaborados 437 

com a elevação da temperatura tendem a se tornar mais lisos, compactos e contínuos após a 438 

gelatinização do grânulo de amido promovendo maior interação dos grupos hidroxilas do amido 439 

com os grupos funcionais da pectina (WANG et al., 2017). Logo, a presença da água e do 440 

plastificante (sorbitol) auxilia as interações químicas, alterando a forma original do amido que 441 

forma a matriz polimérica sem interrupções das ligações de hidrogênio, dentro ou fora das 442 

moléculas do amido (MA et al., 2009). 443 

A morfologia das amostras de palha de milho é apresentada na figura 3.10. As imagens 444 

da palha de milho triturada (Figura 3.10a) tratada com NaOH (Figura 3.10b) e do filme obtido 445 

pela suspensão aquosa de NPM (Figura 3.10c) estão em escala de 100 μm. As imagens das 446 

figuras 3.10a e 3.10b revelam com clareza a efetividade do tratamento alcalino na limpeza das 447 

fibras de celulose; ressalta-se a ausência de resíduos acumulados depois do tratamento. O 448 

tratamento alcalino funciona como uma limpeza das fibras antes da moagem, que permite 449 

diminuir a rigidez e os componentes não celulósicos como lignina, ácidos graxos e resinas, 450 

fazendo com que as fibras de celulose se tornem mais acessíveis (SANTI et al., 2013). A 451 

imagem da figura 3.10c, revela o filme característico de nanofibras de celulose após a moagem 452 

no grinder, onde ocorre a aproximação das fibras e redução da rugosidade. Assim, o processo 453 

(a)                                                 (b)                                                      (c) 
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mecânico ao qual as fibras foram submetidas, com 15 passagens no grinder, mostrou-se efetivo 454 

na redução do diâmetro das fibras e consequente obtenção das nanofibras.  455 

 456 

 457 

 458 

 459 

 460 

 461 

Figura 3.10. Imagem MEV para palha de milho triturada (a), palha de milho tratada (b) e 462 

Filme de NPM em escala de 100 μm. 463 

  464 

 465 

 As imagens dos filmes compostos da farinha de arroz e nanofibras de celulose são 466 

apresentadas na figura 3.11. Observa-se a formação de uma superfície sem poros e rugosa com 467 

irregularidades em todos os filmes (figura 3.11a, 3.11b, 3.11c, 3.11d, 3.11e, 3.11f). Nos filmes, 468 

exclusivamente a base de nanofibras, 3.11a (NEU) e 3.11b (NPI), nota-se superfície com leve 469 

rugosidade, característica da presença de nanofibras de celulose, podendo-se constatar que NEU 470 

determinou maior rugosidade que NPI. O filme contendo SF + NPI mostra leve rugosidade, 471 

inferior a NEU e superior a NPI (Figura 3.12c). O filme contendo a combinação NEU e NPI 472 

apresentou rugosidade semelhante àquele contendo apenas NEU (Figura 3.11d). Nos filmes 473 

contendo SF, observou-se integração dos grânulos de amido da SF com os outros componentes 474 

dos filmes, identificando-se a gelatinização parcial de alguns grânulos, o que pode ter 475 

influenciado na rugosidade da superfície dos filmes (Figura 3.11c, 3.11e e 3.11f). As 476 

combinações de polímeros têm como propósito obter filmes com resistência mecânica e 477 

propriedades higroscópicas. El Halal et al. (2015), estudando os efeitos da adição de nanofibras 478 

de celulose de cevada em filmes, perceberam que houve melhorias nas propriedades mecânicas 479 

e na permeabilidade ao vapor de água. Filmes elaborados com componentes isolados, 480 

geralmente não apresentam qualidades adequadas para serem aplicados como embalagens, 481 

assim as combinações entram com o objetivo de melhorar as propriedades dos biopolímeros 482 

para se aproximarem das características dos polímeros sintéticos (LOMELÍ-RAMÍREZ et al., 483 

2014). Depreende-se das análises morfológicas que as nanofibrilas estudadas interagiram 484 

satisfatoriamente com a SF, permitindo a obtenção de filmes com potencial de utilização como 485 

revestimentos e embalagens de alimentos.   486 

 487 

(a)                                              (b)                                                (c) 
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 488 

 489 

 490 

  491 

 492 

 493 

 494 

 495 

 496 

 497 

 498 

 499 

Figura 3.11. Imagem MEV para superfície dos filmes (a) NEU, (b) NPI, (c) SF+NPI, (d) 500 

NEU+NPI, (e) SF+NPA+NEU, (f) SF+NEU+NPI, escala de 100 µm para “a”, “b”, “c”, “d”, 501 

“f”; e escala de 200 µm para “e”. 502 

 503 

4. CONCLUSÃO 504 

 505 

As propriedades mecânicas dos filmes produzidos com solução filmogênica a base de 506 

farinha de arroz é melhorada pela inserção de nanofibras de celulose, com destaque para NPM 507 

sobre alongamento de ruptura e NPI e NEU sobre tração de ruptura e NEU sobre punctura. 508 

Quanto maior a concentração de nanofibras, menor a solubilidade e permeabilidade ao vapor 509 

de água e maior a opacidade dos filmes. NPM se destaca entre as nanofibras estudadas por 510 

determinar efeito concentração dependente positivo sobre o ângulo de contato dos filmes, 511 

consequentemente conferindo-lhes maior hidrofobicidade. As nanofibrilas estudadas 512 

interagiram satisfatoriamente com a SF, com base nas análises morfológicas. A inserção de 513 

nanofibras de palha de milho, celulose e eucalipto à SF à base de farinha de arroz, sorbitol e 514 

pectina, permite a obtenção de filmes com potencial de utilização como revestimentos e 515 

embalagens de alimentos.   516 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Filmes produzidos a partir de blendas de farinha de arroz, pectina e sorbitol, reforçadas 

com nanofibras de celulose, são promissoras para aplicação como coberturas comestíveis. 

Diante das numerosas vantagens, dentre elas por serem biodegradáveis e de boa 

processabilidade. O desenvolvimento de embalagens biodegradáveis para uso comercial sugere 

diversidade de aplicação, devido a quantidade de produtos já existentes e de se obter o máximo 

de características exigidas para embalagens, destinadas a garantir a qualidade e proteção do 

alimento. Tendo em vista o meio ambiente, já é uma solução proposta diante da quantidade de 

resíduos sintéticos gerados pelas embalagens sintéticas. Entretanto, apresentam grande 

potencial na aplicação de filmes comestíveis na conservação de frutas frescas. Desenvolver 

biopolimeros para substituição de embalagens, sugere-se continuação desta pesquisa, para 

avaliação efetiva na aplicação de vegetais frescos e minimamente processados. 


