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Resumo !
!

O! presente! trabalho! aborda! a! síntese! e! a! caracterização! de! biofilmes! de! amido! de!
pinhão! nativo! e! modificado! por! hidrólise! ácida.! Biofilmes! são! classificados! como!
embalagens! ativas! que! interagem! com! o! alimento,! capazes! de! conservar! suas!
propriedades! nutricionais! e! aumentar! sua! vida! de! prateleira.! O! amido! utilizado! foi!
extraído! do! pinhão! com! um! tratamento! a! base! de! água.! Após! a! extração! do! amido,! o!
mesmo!foi!seco!em!estufa!e!modificado!por!hidrólise!ácida!em!diferentes!concentrações!
de!ácido!clorídrico!(o,79!mol.L:1,!2,26!mol.L:1!e!3,6!mol.L:1),!para!servir!de!matéria!prima!
utilizada!no!preparo!das! soluções! filmogênicas.! Além!do! amido!de!pinhão,! foi! utilizado!
glicerol! e! goma! xantana! nas! formulações! referentes! ao! preparo! dos! biofilmes.! Os!
biofilmes!foram!sintetizados!através!da!secagem!adequada!das!soluções!filmogênicas!em!
estufa! com! convecção! de! ar! forçada! a! 40°C.! Por! fim,! essas! embalagens! ativas! foram!
caracterizadas! através! das! técnicas! de! medição! direta! por! micrômetro! (espessura),!
Microscopia! Eletrônica! de! Varredura! (MEV),! permeabilidade! ao! vapor! de! água,!
calorimetria!diferencial!de!varredura!(DSC)!e!solubilidade!em!água.!O!amido!modificado!
foi! caracterizado! com!o! teste!de!dextrose!equivalente,! para! analisar! a!porcentagem!de!
hidrólise! sofrida.! Pela! análise! dos! resultados! obtidos! através! das! técnicas! de!
caracterização,! foi! possível! constatar! que! a! solubilidade! dos! filmes! aumentou! com! o!
aumento!da!Dextrose!Equivalente!(DE)!e!que!a!permeabilidade!ao!vapor!d’água!foi!menor!
para! biofilmes! produzidos! com! amido!modificado.! Quanto! as! propriedades! térmicas,! a!
temperatura!de!transição!vítrea!permaneceu!a!mesma!em!todos!os!biofilmes,!além!disso!
eles!apresentaram!boa!resistência!a!altas!temperaturas!(temperatura!de!fusão!superior!a!
137°C).! Também! foram! feitos! testes! em! diferentes! pHs! com! biofilmes! elaborados! com!
adição! de! farinha! de! jabuticaba,! rica! em! antocianina.! Os! biofilmes! apresentaram!
mudanças!na!coloração!quando!em!contanto!com!pHs!diferentes.!!
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1 Introdução !
O! crescimento! populacional! e! econômico,! na! maioria! dos! países! ocidentais,! teve!

como!consequência!um!aumento!na!produção!de!lixo,!e!esse!aumento!está!associado!ao!
uso! de! plásticos! como! embalagens.! A! utilização! de! plásticos! sintéticos! possui! como!
principais! características! o! baixo! custo,! fácil! processamento,! alta! aplicabilidade! e!
durabilidade,!sendo!essa!última!característica!o! fator!de!maior!desvantagem!para!a!sua!
utilização.! Para! contornar! esse! problema! estão! sendo! estudadas! alternativas! como! a!
reciclagem!de!produtos!e!a!substituição!dos!plásticos!convencionais!por!biodegradáveis.!
Neste!contexto!umas!das!propostas!é!a!substituição!dos!derivados!de!petróleo!por!novas!
matérias:primas!como!o!amido,!na!forma!dos!denominados!biofilmes.!

Fontes!de!amido!como!batata,!milho!e!mandioca!já!foram!estudadas!na!elaboração!de!
biofilmes.!Apenas!um!trabalho! foi! feito!utilizando!o!amido!de!pinhão!para!produção!de!
filmes,! mas! nesse! trabalho! não! foram! utilizados! amidos! modificados! na! produção! dos!
biofilmes.! O! pinhão! é! a! semente! do! Pinheiro! do! Paraná! (Araucaria' angustifolia),! que,!
hoje,! está! em! risco! de! extinção! e! encontra:se! sob! proteção! ambiental.! A! escolha! do!
pinhão! como! matéria:prima! levou! em! consideração! a! quantidade! de! amido! presente!
nessa!semente,!assim!como!a!sua!importância!econômica,!cultural!e!ambiental!para!o!sul!
do!Brasil.!

!
!
!
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Pro

2 Revisão(Bibliográfica !e"Fundamentos"Teóricos !
Neste! capítulo! será! apresentada! uma! breve! revisão! da! literatura! sobre! seguintes!

tópicos:! biofilmes,!métodos! de! caracterização! de! biofilmes;! constituintes! dos! biofilmes!
(amido!nativo!e!modificado,! agente!plastificante!e! goma! xantana)! e!o!pinhão,!matéria:
prima! utilizada! como! fonte! de! amido.! Além! desses! temas,! foi! feita! uma! pequena!
abordagem!sobre!as!antocianinas,!que!foram!inseridas!nos!biofilmes.!

2.1 Biofilmes!

Devido!ao!impacto!ambiental!das!embalagens!plásticas!nos!últimos!anos,!o!interesse!
em! substituir! os! polímeros! sintéticos! não! biodegradáveis! por!materiais! biodegradáveis!
tem! crescido.! Inúmeras! pesquisas! têm! sido! feitas,! tanto! para! descobrir! novas! fontes!
formadoras!de!plásticos,!como!para!melhorar!as!características!das!embalagens.!Algumas!
características!são!necessárias!para!que!os!filmes!atuem!como!embalagens!de!alimentos,!
tais! como:! boas! qualidades! sensoriais,! boas! propriedades! de! barreira,! propriedades!
mecânicas! eficientes,! estabilidade!microbiológica,! físico:química! e! bioquímica,! ausência!
de! componentes! tóxicos! ou! prejudiciais! à! saúde,! tecnologia! simples,! baixo! custo! e! não!
poluentes!(Debeaufor!et!al.,!1998).!

Plásticos!biodegradáveis!e!compostáveis,!especialmente!os!oriundos!de!fonte!natural!
renovável,!!são!materiais!de!interesse!para!o!desenvolvimento!de!novas!tecnologias!que!
visam,! entre! outros! aspectos,! a! preservação! ambiental! e! a! busca! de! potenciais!
alternativas! para! a! substituição! de! plásticos! convencionais! oriundos! de! fontes! não!
renováveis.!!

Em!um!sentido!mais!amplo,!biofilmes!são!filmes!finos!preparados!a!partir!de!materiais!
biológicos,! que! agem! como! barreira! aos! elementos! externos! e,! consequentemente,!
podem!proteger!os!produtos!e!aumentar!a!sua!vida!de!prateleira!(Filmes!Biodegradáveis,!
2004).! A! elaboração! de! biofilmes! envolve! basicamente! três! componentes:! um! agente!
formador!de!filme,!um!solvente!e!um!agente!plastificante.!

Nesse!contexto,!o!amido,!após!a! sua!conversão!em!um!material! termoplástico,! tem!
sido!considerado!um!polímero!de!alto!potencial!para!estes!fins,!principalmente!no!setor!
de!embalagens.!Seu!perfil!atrativo!envolve!características!como:!atóxico,!baixo!custo,!alta!
disponibilidade,! renovabilidade! e! biodegradabilidade! (Teixeira,! 2007).! No! entanto,! os!
filmes! produzidos! a! partir! de! amido! possuem! uma! séria! limitação! tecnológica! à! sua!
comercialização,! a! grande! hidrofilicidade,! uma! vez! que! as! propriedades! dos! filmes! são!
afetadas!pela!variação!da!umidade!relativa!do!ar!durante!a!sua!estocagem!ou!o!seu!uso!
(Thiré! et! al.,! 2004).! Além! disso,! as! fracas! propriedades! mecânicas! desses! filmes!
constituem!um!dos!maiores!problemas!a!serem!solucionados!(Lourdin!et!al.,!1995).!

O! mecanismo! de! formação! de! biofilmes! de! amido! depende! da! concentração! de!
sólidos!e!do!teor!de!amilose.!Geralmente,!a!formação!de!filmes!ocorre!pela!agregação!e!
empacotamento! dos! grânulos! de! amido! intumescidos! de! uma! dispersão! com!
concentração! relativamente! elevada! de! sólidos.! A! transição! de! espiral! para! hélice! e! a!
agregação!das!duplas!hélices!também!atuam!na!formação!de!filmes!a!partir!de!soluções!
diluídas! de! amido.! Além! disso,! o! teor! de! amilose! mostra! efeitos! significativos! no!
momento!e!na!extensão!em!que!as!duplas!hélices!se!formam!e!se!agregam.!A!solução!de!
amilose!resulta!em!maior!formação!de!helicóides!e!agregação.!Resumindo,!a!formação!de!
filmes!a!partir!de!soluções!diluídas!de!amido!segue!a!ordem!de!formação!de!helicóides,!
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agregação! ou! gelificação! e! reorganização! dos! agregados,! sendo! o! início! primariamente!
dirigido!pelo!resfriamento!e!o!segundo!pela!desidratação!(Liu!e!Han,!2005).!

2.1.1 Caracterização,dos,biofilmes,!

Os! biofilmes! são,! geralmente,! caracterizados! quanto! à! sua! espessura,! solubilidade,!
propriedades!mecânicas!e!térmicas,!e!permeabilidade!ao!vapor!d’água!e!a!gases.!

2.1.1.1 Espessura'

A!espessura! é! um!parâmetro! importante!para! filmes!plásticos,! e! é! definida! como!a!
distância! entre! as! duas! principais! superfícies! do! material.! A! espessura! fornece!
informações! importantes! sobre! resistência! mecânica! e! as! propriedades! de! barreira! a!
gases! e! ao! vapor! de! água! destes!materiais.! É! possível! avaliar! a! homogeneidade!de! um!
filme! através! de! sua! espessura! e! variações! na! mesma! acarretam! problemas! no!
desempenho!mecânico!dos!filmes!e!flutuações!nas!suas!propriedades!de!barreira!(Cetea,!
1996).!

No!processo!de!produção!do!tipo!casting,!onde!ocorre!a!secagem!por!evaporação!de!
solvente,! o! controle! da! espessura! dos! filmes! se! torna!mais! difícil! quando! é! usada! uma!
solução!filmogênica!com!alta!viscosidade,!devido!à!dificuldade!de!espalhar!esse!material!
de!forma!homogênea!(Sobral,1999).!

2.1.1.2 Solubilidade'

A!afinidade!pela!água!pode,!ou!não,!ser!uma!característica!interessante!para!os!filmes!
de! amido,! depende! da! sua! aplicação.! Quando! um! filme! é! usado! para! proteger! a!
integridade! de! um! produto,! o! filme! deve! ser! insolúvel.! Já! se! a! aplicação! é! para!
encapsulamento!de!alimento!ou!aditivo,!o! filme!deve! ser! solúvel!em!água!para!que!no!
momento!do!uso!possa!ser!removido!por!lavagem!(Bertuzzi!,Vidaurre!e!Gottifredi,!2007).!

Segundo!Muller,!Yamashita!e!Laurindo!(2008),!a!solubilidade!é!influenciada!pelo!tipo!e!
pela! concentração! do! plastificante.! Esses! autores! constataram! que! o! glicerol! e! os!
grupamentos! (:OH)!do! sorbitol!aumentaram!os!valores!de! solubilidade!do! filme.!Para!o!
armazenamento!é!requerida!uma!baixa!solubilidade!do!filme,!porém!para!alimentos!que!
sofrerão!cocção!com!os!filmes,!uma!solubilidade!alta!é!desejada.!

A!solubilidade!em!água!é!uma!característica!importante!para!biofilmes!usados!como!
embalagens!de!produtos!alimentícios.!Quando!servem!como!embalagens!para!produtos!
semiprontos,! destinados! ao! preparo! com! cozimento,! a! alta! solubilidade! de! biofilmes! é!
uma!característica!benéfica.!Já!nos!casos!em!que!o!alimento!a!ser!embalado!é!líquido!ou!
aquoso,!o!uso!de!embalagens!com!alta!solubilidade!em!água!não!é!indicado!(Fakhouri!et!
al.,!2007).!

2.1.1.3 Propriedades*Mecânicas'

Em! filmes! flexíveis! de! monocamadas,! as! propriedades! mecânicas! dependem! da!
espessura,!das!características!inerentes!ao!material!plástico!e!do!processo!de!fabricação!
do!plástico.!As!propriedades!dos!polímeros!são!funções!da!estrutura!química!do!material,!
da!composição!de!blendas,!da!aditivação,!da!estrutura!molecular,!da!massa!específica,!da!
massa!molar,!do!grau!de!cristalinidade,!da!temperatura!de!transição!vítrea!e!do!tipo!do!
copolímero!(Sarantópoulos!et!al.,!2002),.!
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O!processo!de!fabricação!do!filme,!por!sua!vez,!determina!as!propriedades!associadas!
à!orientação!das!moléculas,!ao!grau!de!cristalinidade,!à!homogeneidade!da!distribuição!
de!espessura!do!filme,!bem!como!a!ocorrência!ou!não!de!defeitos!superficiais.!Resistência!
à! tração,! rigidez,! propagação! do! rasgo,! resistência! ao! impacto! e! à! perfuração! são!
características!muito!influenciadas!por!todos!esses!fatores.!A!capacidade!de!alongamento!
de! um! filme! é! uma! característica! do! material,! que,! também,! é! dependente! do!
estiramento! a! que! o! filme! foi! submetido! durante! a! fabricação! (Sarantópoulos! et! al.,!
2002).! Segundo!esses!autores,!de!maneira!geral,! as!propriedades!que! são! influenciadas!
pela! orientação! das! moléculas! na! fabricação,! diferem! em! relação! à! direção! do! filme!
como,!por!exemplo,!as!propriedades!de!tração!e!a!resistência!ao!rasgamento.!

As!propriedades!mecânicas!dos!filmes!comestíveis!dependem!da!natureza!do!material!
filmogênico!utilizado!e!de!sua!coesão!estrutural,!a!qual!está!relacionada!com!a!aptidão!do!
polímero! em! formar! fortes! e/ou! numerosas! ligações! em! nível! molecular! entre! duas!
cadeias! poliméricas,! dificultando! assim! a! sua! separação! quando! submetidas! às! forças!
mecânicas.!Essa!aptidão!depende!da!extensão!da!cadeia!polimérica,!da!sua!geometria,!da!
dispersão!da!sua!massa!molar,!da!natureza!e!posição!de!agrupamentos!laterais!(Gontard,!
1991!apud!Vicentine,!2003).!

2.1.1.4 Barreira&ao&vapor&d’água'

Muitos! produtos! alimentícios! são! suscetíveis! à! deterioração! devido! ao! ganho! de!
umidade,! como! os! alimentos! desidratados! e! as!misturas! de! pós! que! empedram! ou! se!
aglomeram! com! o! aumento! da! umidade,! ou! como! os! biscoitos,! nozes! e! snacks! que!
perdem!a! crocância!quando!absorvem!a!umidade!do! ambiente.!O! aumento!do! teor!de!
umidade! de! alguns! alimentos! pode! acarretar! outros! efeitos! indesejáveis! como! o!
crescimento!de!micro:organismos,!alteração!de!cor!e!sabor,!perdas!nutricionais,!etc.!Em!
outros!alimentos,!como!carne!fresca,!queijos!e!produtos!congelados,!a!perda!de!umidade!
deve! ser! evitada,! pois! provoca! perda! de!massa,! ressecamento,! alterações! de! cor! e! de!
textura!(Cetea,!1996).!

Para! esses! alimentos,! a! embalagem! deve! funcionar! como! barreira! à! passagem! do!
vapor!d’água,!de!modo!a!lhes!assegurar!a!estabilidade.!Essa!característica!de!barreira!da!
embalagem!pode! ser! avaliada! pela! taxa! de! permeabilidade! ao! vapor! de! água,! definida!
como!a!quantidade!de!água!que!passa!através!de!uma!unidade!de!área,!por!unidade!de!
tempo,!no!estado!estacionário,!nas!condições!do!ensaio.!A!permeabilidade!do!material!ao!
vapor!d’água! refere:se! ao!produto!do! fluxo!pela! espessura!do!material! de!embalagem,!
dividido! pelo! gradiente! de! pressão! de! vapor! entre! as! superfícies! do! material! (Cetea,!
1996).!

A!permeabilidade!ao!vapor!d’água!depende!de!vários! fatores,! como!por!exemplo:!a!
integridade! do! filme,! a! relação! entre! as! zonas! cristalinas! e! amorfas,! a! quantidade! de!
material!hidrofílico:hidrofóbico!e!a!mobilidade!das!cadeias!poliméricas.!A!interação!entre!
o!polímero!formador!do!filme,!o!plastificante!e!outros!aditivos!também!deve!ser! levada!
em!consideração!(García,!Martino!e!Zaritzky,!2000).!

A!permeabilidade!do!vapor!d’agua!é!baseada!na!lei!de!Fick!de!difusão!de!massa,!por!
analogia!à! lei!de!Fourier!para!condução!de!calor!e!à! lei!de!Ohm!para!condução!elétrica.!
Sarantópoulos!(2009)!mostrou!que!a!solubilidade!dos!gases!em!polímeros!obedece!à! lei!
de!Henry! e! a! combinou! com!a! lei! de! Fick,! chegando!à! expressão! atual! que! relaciona!o!
fluxo! com!a!permeabilidade!e! com!o!gradiente!de!pressão!parcial! d’água!entre!os!dois!
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lados! do! filme.! Pode:se! considerar! que! o! processo! de! permeação! de! gases! e! vapores!
através!dos!espaços!intermoleculares!acontece!em!três!etapas:!sorção!e!solubilização!do!
permeante!na!superfície!do!material,!difusão!do!permeante!através!do!material!devido!a!
um!gradiente!de!concentração!e!dessorção!e/ou!evaporação!do!permeante!na!outra!face!
do!material.!

A!permeabilidade!depende!grandemente!da! interação!entre!a!matriz!polimérica!e!o!
gás! permeante! e! das! condições! ambientais! como! temperatura! e! umidade! (Garcia,!
Martino! e! Zaritzky,! 2000).! Os! resultados! de! permeabilidade! podem! ser! usados! para!
entender! o! possível! mecanismo! de! transferência! de! massa! e! soluto! e! a! interação!
polimérica!de!filmes!comestíveis!(Bertuzzi!et!al.,!2007).!

2.1.1.5 Temperatura(de(transição(vítrea((Tg)'

Análise!térmica!representa!um!conjunto!de!técnicas!que!permite!medir!as!mudanças!
de!uma!propriedade!física!de!uma!substância!e/ou!de!seus!produtos!de!reação!em!função!
da! temperatura! e! do! tempo,! enquanto! a! substância! é! submetida! a! uma! programação!
controlada!de!temperatura.!

A!temperatura!de!transição!vítrea!(Tg)!é!o!valor!máximo!da!faixa!de!temperatura!que,!
durante! o! aquecimento! de! um! material! polimérico,! permite! que! as! cadeias! da! fase!
amorfa! adquiram! mobilidade.! Abaixo! da! Tg,! o! polímero! não! tem! energia! interna!
suficiente!para!permitir!o!deslocamento!de!uma!cadeia!em!relação!a!outra!por!mudanças!
conformacionais.!Dessa!forma,!ele!está!no!estado!vítreo,!onde!se!apresenta!duro,!rígido!e!
quebradiço.! Acima! da! Tg,! as! cadeias! poliméricas! sofrem! rotação! e! movimentos!
difusionais,!estando!o!polímero!no!estado!elastomérico! (Skoog,!2002).!Trata:se!de!uma!
transição! reversível! e! caracterizada! por! uma!mudança! na! capacidade! calorífica! (C).! Em!
geral,! a! Tg! depende! da! história! térmica! do! material,! da! massa! molar! das! cadeias!
poliméricas,!da!presença!de!plastificantes,!do!grau!de!cristalinidade!e!da!composição!da!
amostra!(French,!1984).!

Segundo!Skoog! (2002),!a!calorimetria!diferencial!de!varredura! (DSC)!é!a! técnica!que!
mede! temperatura! e! taxa! de! calor! associados! a! transições! em! materiais! como! uma!
função! do! tempo! e! da! temperatura! em! uma! atmosfera! controlada.! As! transições! de!
primeira! ordem! apresentam! variação! de! entalpia! :! endotérmica! ou! exotérmica! :! e! dão!
origem! à! formação! de! picos.! As! transições! de! segunda! ordem! caracterizam:se! pela!
variação!de! capacidade! calorífica! (! sem!variações!de!entalpia)! e!por!não!gerarem!picos!
nas!curvas!de!DSC,!apresentando:se!como!um!deslocamento!da!linha!de!base.!

Os!principais!parâmetros!determinados!pela!calorimetria!diferencial!de!varredura!são:!
temperatura!de! transição!vítrea! (mudança!de! linha!de!base),! calor!específico! (mudança!
de! linha! de! base),! temperatura! de! fusão! (endotérmico),! temperatura! de! cristalização!
(exotérmico),! oxidação! (exotérmico),! pureza! (endotérmico),! cinética! de! reação! (endo! e!
exotérmico)!e!estabilidade!térmica!(endo!e!exotérmico).!

As!propriedades!mecânicas!e!de!barreira!dos!polímeros!estão!relacionadas!com!a!Tg.!
Dessa!forma,!o!conhecimento!da!temperatura!de!transição!vítrea!dos!filmes!comestíveis!
e/ou!biodegradáveis!ajuda!na!escolha!das!melhores!condições!de!armazenamento,!sendo!
esperado! que! a! permeação! a! gases! e! ao! vapor! de! água! através! dos! filmes! seja!maior!
acima!da!Tg,!onde!as!cadeias!de!polímeros!estão!em!maior!movimento!(Rogers,1985).!



Produção!e!caracterização!de!biofilmes!de!amido!nativo!e!modificado.!6!
Pro

Conhecendo:se!a!Tg!do!biofilme!pode:se!prever!o!comportamento!do!mesmo!com!a!
alteração!de! temperatura,!para!aplicações!específicas,! tanto!na! faixa!de!material! vítreo!
como!na!de!material!elastomérico!(Skoog,!2002).!

2.2 Amido!

O! amido,! em! seu! estado! nativo,! é! insolúvel! em! água! fria,! apresentando! grânulos!
parcialmente!cristalinos!e!sua!morfologia,!composição!química!e!estrutura!molecular!são!
características!de!cada!espécie!em!particular!(Bello:Pérez!et!al.,!2006).!

A!molécula! de! amido!é! constituída!por! dois! tipos! de!polímeros! de! glicose,! amilose,!
essencialmente!sem!ramificações,!com!ligações!α!(1→4)!em!cadeia!e!a!amilopectina,!que!
apresenta!moléculas!unidas!por!ligações!α!(1→4)!em!cadeia!contínua,!e!ligações!α!(1→6),!
formando! ramificações! (Cereda! 2001).! Na! Figura! 1! estão! apresentadas! as! cadeias! de!
amilose!e!amilopectina!que!formam!o!amido.!A!funcionalidade!do!amido!está!relacionada!
à! quantidade! e! organização! física! dessas!macromoléculas! dentro! da! estrutura! granular!
(Bello:Pérez!et!al.,!2006).!

A!maioria!dos!amidos!contém!20:30!%!de!amilose!e!70:80!%!de!amilopectina,!razão!
que! varia! com!a! fonte!botânica.!O!arranjo!estrutural! dessas!macromoléculas!permite! a!
formação! de! áreas! cristalinas! e! amorfas! nos! grânulos.! As! áreas! cristalinas! mantêm! a!
estrutura! dos! grânulos,! controlam! o! seu! comportamento! na! água! e! os! tornam!
relativamente!resistentes!ao!ataque!enzimático!e!químico!(Ciacco!e!Cruz,!1982;!Biliaderis,!
1991).! Baseado! na! quantidade! de! amilose,! os! amidos! podem! ser! classificados! em!
diferentes! grupos:! amidos! cerosos,! que! contêm! pequenas! quantidades! de! amilose!
(aproximadamente!1!%),!amidos!normais,!que!contêm!entre!17!%!e!24!%!de!amilose!e!
amidos! de! alta! amilose! com!70!%!ou!mais! deste! polímero! (Bello:Pérez! et! al.,! 2006).!O!
amido!derivado!do!pinhão!nativo,!possui!um!teor!de!amilose!de!aproximadamente!34%,!
quantidade!considerada!alta!(Cordenunsi!et!al.,!2004).!

!

Figura!1!:!Cadeias!de!A)!amilose!e!B)!amilopectina!que!formam!o!amido!Fonte:!Bello:Pérez!et!al.,!2006!

!
O! arranjo! da! amilose! e! da! amilopectina! nos! grânulos! leva! à! formação! de! zonas! de!

deposição! mais! ou! menos! densas.! A! região! onde! se! concentra! a! amilopectina! é! mais!
densa!ou!cristalina,!onde!sua!parte!linear!é!responsável!pela!origem!dessa!cristalinidade.!
As!áreas!amorfas! são! formadas!por! cadeias!de!amilose!e! ramificações!da!amilopectina.!
Grânulos!de!amido!no!estado!nativo!apresentam!cristalinidade!entre!15!e!45!%!(Cereda!et!
al.,!2002).!
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A!gelatinização!do!amido!está!associada!ao!colapso!da!ordem!das!moléculas!dentro!
dos! grânulos! de! amido! com!mudanças! de! propriedades! concomitantes! e! irreversíveis,!
como! aumento! do! tamanho! granular,! fusão! de! cristais,! perda! de! birrefringência,!
desenvolvimento! de! viscosidade! e! solubilização! do! amido.! A! gelatinização! ocorre,!
principalmente,! na! região! amorfa! do! grânulo! (no! hilo)! e! segue! rapidamente! para! a!
periferia! (Billiaderis,! 1980).! Na! temperatura! de! gelatinização,! as! pontes! de! hidrogênio!
entre! as! cadeias! de! amilose! e! amilopectina! tornam:se! mais! fracas! e! são! rompidas,!
promovendo! redução! da! cristalinidade! pela! destruição! da! região! cristalina,! o! que!
possibilita!a!entrada!de!água!e!faz!com!que!o!grânulo!se!rompa!e!perca!birrefringência,!
isto!é,!não!se!visualiza!mais!a!cruz!de!malta!sob!luz!polarizada,!(Lobo!e!Silva,!2003).!

O! fenômeno! seguinte! à! gelatinização! denomina:se! empastamento,! envolve!
inchamento! granular,! separação! dos! componentes! granulares! moleculares! e,!
eventualmente,! total! rompimento! dos! grânulos.! Nessa! etapa,! há! um! aumento! na!
viscosidade!da!solução,!ocorrendo!a!formação!da!pasta,!constituída!de!uma!fase!contínua!
de! amilose! solubilizada! e/ou! moléculas! de! amilopectina,! e! uma! fase! descontínua! de!
grânulos!remanescentes,!(Fennema,!2000).!

Na!Figura!2!está!apresentado!o!mecanismo!de!gelatinização!do!amido,!onde!(a)!são!os!
grânulos!de!amido!feitos!de!amilose!(linear)!e!amilopectina!(ramificada);!(b)!com!a!adição!
de!água!há!uma!quebra!na!cristalinidade!da!amilose!e!os!grânulos!incham;!(c)!a!adição!de!
calor!e!mais!água!causam!um!maior! inchamento,!e!a!amilose!começa!a!se!difundir!para!
fora! do! grânulo;! (d)! os! grânulos,! agora! compostos! na! maior! parte! por! amilopectina,!
sofrem!um!colapso!e! são!mantidos! em!uma!matriz! de! amilose! formando!um!gel! (Lai! e!
Kokini,!1991).!

!

!
Figura!2!:!Gelatinização!do!amido.!Fonte:!Lai!e!Kokini,!(1991).!

Segundo! Veiga! Santos! et! al.! (2005),! os! filmes! de! amido! possuem! moderada!
permeabilidade!ao!oxigênio,!baixa!barreira!à!umidade!e!baixa!resistência!mecânica.!

2.3 O"pinhão'como'fonte'de'amido!

O!fruto!do!Pinheiro!do!Paraná!(Araucaria'angustifolia)!é!conhecido!como!pinha!e!sua!
semente!como!pinhão.!Nas!Figuras!3!e!4!estão!mostradas!imagens!da!árvore!de!pinhão!e!
da! pinha,! respectivamente.! A! pinha! ocorre,! comumente,! em! ramos! primários! e!
secundários!do!pinheiro,!porém,!nos!ramos!primários,!as!pinhas!são!maiores,!sendo!que!o!
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número!médio!de pinhões!é!de!11!a!60;!as!pinhas!produzidas!nos!ramos!secundários!são!
menores,! mais! arredondadas! e! com! menor! número! de! pinhões! (4! a 40! por! pinha)!
(Anselmini,!2005).!!

Os!pinhões!apresentam!casca!de!cor!marrom!avermelhada!e!polpa!que!corresponde!à!
parte! comestível! muito! dura! quando! crua,! necessitando! de! um! processo! de!
abrandamento!da!textura!para!permitir!o!consumo!(Koch!e!Corrêa,!2002).!

!
Figura!3!:!Fotografia!do!Pinheiro!do!Paraná!(Araucária'angustifolia)!Fonte:!Instituto!de!Pesquisa!em!

Espécies!Florestais!(2003)!

!

Figura!4!:!Pinha!(fruto!da!Araucaria'angustifolia)!contendo!pinhões!Fonte:!Ciflorestas!(2010)!

! Conforme! Cordenunsi! et! al.(2004),! o! pinhão! é! considerado! uma! fonte! de! amido,!
devido!à!presença!de!uma!alta!quantidade!desse!componente!(~34%),!além!disso,!possui!
um! baixo! conteúdo! de! proteínas! (~3,57%)! e! lipídios! (~1,26%).! Na! Tabela! 1! está!
apresentada!a!composição!físico:química!do!pinhão!cru!e!cozido!determinada!por!esses!
autores.!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Tabela!1!:!Composição!físico:química!do!pinhão!cru!e!cozido!

 
 

2.4 Amidos'Modificados!

Segundo! Cereda! et! al.! (2003),! a! modificação! dos! amidos! nativos! é! um! fator!
importante! para! proporcionar! propriedades! funcionais! de! espessamento,! gelificação,!
adesão! e/ou! formação! de! filmes.! Segundo! esses! autores,! as! razões! pelas! quais! se!
modifica! o! amido! são! as! seguintes:! modificar! as! características! de! cozimento!
(geleificação);! diminuir! a! retrogradação;! reduzir! a! tendência! de! geleificação!das! pastas;!
aumentar! a! estabilidade! das! pastas! ao! resfriamento! e! congelamento;! aumentar! a!
transparência!e!melhorar!a!textura!das!pastas!e!géis.!

Existem! diferentes! técnicas! de! modificação! que! podem! ser! divididas! em! químicas,!
físicas! ou! enzimáticas! e! também! através! de! processos! combinados.! Cada! tipo! de!
modificação! resulta! em! amidos! com! diferentes! características,! logo! a! técnica! utilizada!
deve!ser!escolhida!de!acordo!com!o!propósito!desejado!(Singh!et!al.,!2007).!!

2.4.1 Modificação*do*amido*via*hidrólise*ácida'

O! amido,! em! seu! estado! nativo,! é! insolúvel! em! água! fria,! entretanto,! quando! uma!
dispersão!aquosa!de!amido!sofre!aquecimento!suficiente!para!romper!os!grânulos,!forma:
se! uma! pasta! capaz! de! produzir! filmes! com! boas! propriedades!mecânicas.! Em! geral,! a!
viscosidade!das!soluções!de!amido!é!alta!(Azeredo,!2005),!para!reduzir!a!viscosidade!do!
amido!e!aumentar!sua!solubilidade!em!água,!este!é!hidrolisado!parcialmente,!(Fennema,!
2000).!

Os! amidos! tratados! pela! hidrólise! ácida! são! chamados! de! amidos! modificados! por!
ácidos!ou!amidos!de!cocção!rápida!e!são!produzidos!quando!uma!suspensão!concentrada!
de!amido!é!tratada!com!ácido!a!temperaturas!menores!que!a!de!gelatinização!(30:60°C),!
durante! um! tempo! de! reação.! O! amido! hidrolisado,! parcial! ou! totalmente,! forma!
polissacarídeos! de!menor massa!molar,! oligossacarídeos! e,! finalmente,! unidades! de! D:
glicose,!o!que!gera!a!redução!de!viscosidade!das!pastas!e!géis!formados!com!este!tipo!de!
amido,!características!importantes!para!formação!de!filmes!(Bobbio!e!Bobbio,!2003).!

Os!ácidos!minerais,!comumente!usados,!são!os!ácidos!clorídrico!e sulfúrico!(Fennema, 
2000).! Os! amidos! tratados! por! essa! técnica! possuem! menor! massa! molar! e,!
consequentemente,!maior!conteúdo!de!grupos!aldeídos!livres,!menor!viscosidade,!maior!
solubilidade! em! água! quente! (Whistler! e! Daniel,! 1990)! e! maior! temperatura! de!
gelatinização! (Radley,! 1976).! No! entanto,! quando! modificado! por! ácido,! o! amido! não!
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apresenta! mudanças! significativas! na! sua! forma! granular,! apresenta! birrefringência!
similar! e! essencialmente,! a! mesma! insolubilidade! em! água! fria,! em! relação! ao! amido!
nativo!(Donovan!e!Berkeley,!1980).!

A! hidrólise! do! amido! depende! da! consistência! do! grânulo,! acidez! do! meio,!
temperatura!e!duração!da!reação! (Barros!et!al.,!1984).!A! reação!de!hidrólise! inicia!pela!
ação!do!ácido!sobre!a!região!amorfa!do!grânulo,!que!é!mais!suscetível!à!degradação,!após!
essa! etapa,! que! ocorre! rapidamente,! a! região! cristalina! é! atacada,! com! velocidade! de!
reação!muito!mais!lenta!(French,!1973).!

Amidos!com!elevados!teores!de!amilose!são!mais!difíceis!de!serem!dispersos!em!água!
para! formar! solução! filmogênicas! e! retrogradam!em!velocidade!muito! alta!para! formar!
gel! (Jokay! e! Nelson,! 1967).! Os! plastificantes,! assim! como! a! goma! xantana,! poderiam!
auxiliar!nesta!questão,!embora!por!mecanismos!diferentes.!Como!o!amido!de!pinhão!tem!
um!alto!valor!de!amilose,!é!indicado!o!uso!desses!dois!aditivos.!!

2.5 Goma%Xantana!

A! goma! xantana! é! um! heteropolissacarídeo! produzido! por! fermentação! aeróbica!
submersa! usando! a! bactéria! Xanthomonas! campestris! em! um! meio! estéril! contendo!
carboidratos.!A!estrutura!primária!da!molécula!é!composta!por!uma!cadeia!principal!de!β:
D:glicoses! unidas! por! ligações! 1:4! com! cadeias! laterais! contendo! duas! manoses! e! um!
ácido! glucurônico,! (Urlacher! e! Noble,! 1992).! Na! Figura! 5! está! apresentada! a! estrutura!
molecular!da!goma!xantana.!

 

!
Figura!5!:!Estrutura!molecular!da!goma!xantana.!Fonte:!Chaplin!(2009).!

 
A!xantana!apresenta!elevada!viscosidade!e!pseudoplasticidade.!Também!é!estável!em!

uma! larga! faixa! de! pH,! pouco! afetada! em! temperaturas! entre! 10! e! 90! °C! (mesmo! na!
presença! de! sais),! muito! resistente! à! degradação! enzimática! e! compatível! com! altas!
concentrações!de!sais!(Urlacher!e!Noble,!1992).!

Dois!tipos!de!associações!podem!ser!propostas!para!determinar!o!comportamento!da!
pasta!de!amido!associada!ao!hidrocolóide:!associação!com!amido!intumescido!ou!com!as!
cadeias! de! amilose! lixiviadas! na! pasta,! e! a! competição! com! o! amido! pela! água.! Estas!
associações!são!altamente!dependentes!da!estrutura!da!goma!(Lee!et!al.,!2002).!

2.6 Plastificantes!

Os! plastificantes! são! definidos! como! substâncias! com! alto! ponto! de! fusão! e! baixa!
volatilidade! que,! quando! adicionados a! outro! material,! provocam mudanças! nas suas!
propriedades!físicas,!químicas!e!mecânicas!(Mchugh!et!al.,!1994).!
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Os!plastificantes!alteram!a!flexibilidade!dos!filmes!devido!à!sua!habilidade!em!reduzir!
as!pontes!de!hidrogênio!entre!as!cadeias!dos!polímeros!e!interferir!no!espaço!molecular!
(Mali!et!al.!2003).!

Durante! a! gelatinização! dos! grânulos! de! amido,! as! moléculas! de! amilose! e!
amilopectina! são! liberadas! na! solução.! Essas! moléculas! quando! liberadas! interagem,!
principalmente!mediante!pontes!de!hidrogênio!(Zhang!et!al.!2006a).!De!acordo!com!Liu!e!
Han!(2005),!sem!plastificantes,!a!amilose!e!a!amilopectina!formariam!um!filme!com!uma!
estrutura! bifásica,! que! teria! uma! fase! rica! em! amilose! e! uma! outra! fase! rica! em!
amilopectina.!

Os!polióis,!especialmente!o!glicerol,!podem!fazer!a!transição!vítrea!(Tg)!e!a!variação!
de!entalpia!dos!filmes!serem!menores!do!que!nos!filmes!com!monossacarídeos.!Assim,!os!
polióis,! especialmente! o! glicerol,! podem! ser! considerados! como! plastificantes! mais!
efetivos!em!termos!de!propriedades!termomecânicas!(Zhang!et!al.,!2006a).!

O! glicerol! (1,2,3:propanotriol)! é! um! álcool! simples.! De! acordo! com! Laohakunjit! e!
Noomhorm! (2004)! o! glicerol! é! um! dos! plastificantes! mais! utilizados! em! filmes!
comestíveis.!

O! uso! do! sorbitol! e! glicerol! como!plastificantes! em! filmes! de! amido! de! arroz! (30!%!
amilose)!promoveu!homogeneidade,!claridade,!aspecto!liso!e!menos!impurezas!insolúveis!
quando!comparados!com!os!filmes!sem!plastificantes.!A!maciez!e!a!elongação!dos!filmes!
melhoraram!com!o!aumento!das!concentrações!de!glicerol!e!sorbitol.!A!permeabilidade!
ao!vapor!de!água!e!da!permeabilidade!ao!oxigênio!dos!filmes!plastificados!aumentaram!
com! as! concentrações! de! glicerol! e! sorbitol.! O! filme! com! glicerol! apresentou!
permeabilidade!ao!vapor!de!água!maior!que!aquele!sintetizado!com!sorbitol!(Laohakunjit!
et!al.,!2004).!

A! Figura! 6! mostra! a! molécula! de! glicerol! (1,2,3:propanotriol),! um! álcool! simples,!
sendo! este! um! dos! plastificantes! mais! utilizados! em! filmes! comestíveis! (Laohakunjit! e!
Noomhorm,!2004).!

!
Figura!6!:!Molécula!de!glicerol.!Fonte:!Chaplin!(2009)!

2.7 Antocianinas!

Os! compostos! fenólicos! compreendem! um! grande! grupo! de! substâncias! orgânicas,!
sendo!os! flavonóides!um!subgrupo! importante;!do!qual! fazem!parte!as!antocianinas.!O!
grupo! das! antocianinas! está! distribuído! em! larga! escala! no! reino! vegetal;! elas! são!
responsáveis!por!diversas!cores!nas!plantas!como!azul,!roxo,!violeta,!magenta,!vermelho!
e! laranja.! A! palavra! antocianina! deriva! de! duas! palavras! gregas:! anthos! (flor)! e! kyanos!
(azul)! (Fennema,! 2010).! Apesar! de! serem!amplamente! encontradas! na! natureza,! tendo!
sido! identificados! mais! de! 600! tipos! de! antocianinas,! são! poucas! as! fontes! comerciais!
desses!compostos.!

A! estrutura! básica! de! uma! molécula! de! antocianina,! o! 2:fenilbenzopirílio! do! sal 
flavílico,! está! representada! na! Figura! 7.! Essa! estrutura! básica,! sem! substituições! nos!
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radicais!3!e!4,!é!chamada!de!antocianidina.!As!antocianinas!são!provenientes!das!ligações!
mono!e!diglicosídicas!das!antocianidinas.!As!antocianinas!diferem!entre!si!no!número!de!
hidroxilas! ou! metoxilas! presentes,! no! tipo,! número! e! lugares! onde! estão! ligados! os!
açúcares! e,! ainda,! nos! tipos! e! números! de! ácidos! alifáticos! ou! aromáticos! que! podem!
estar!ligados!aos!açúcares!da!molécula!(Kowalczyk!et!al.,!2003;!Fennema,!2010).!

As!principais! antocianidinas! são!a!pelargonidina! (Pl),! a!malvinidina! (Mv),! a! cianidina!
(Ci),! a! peonidina! (Pe),! a! delfinidina! (Df)! e! a! petunidina! (Pt).! A! hidrólise! dos! açúcares!
ligados!à!molécula! faz!com!que!as!antocianinas! se! tornem!antocianidinas,! fazendo!com!
que! sejam! obtidos! esses! compostos! separadamente! (Francis! e! Markakis,! 1989;! Bravo,!
1998;! Da! Costa,! Horton! e! Margolis,! 2000;! Shahidi! e! Naczk,! 2004).! Existem! 19!
antocianidinas! na! natureza,! no! entanto,! apenas! as! seis! citadas! anteriormente! ocorrem!
comumente!em!alimentos.!Essas!estão!representadas!na!Figura!8!e!diferem!entre!si!pelas!
substituições! do! anel! B! da! Figura! 7.! É! possível! observar! que! o! aumento! no! tom! da!
coloração!se!dá!de!acordo!com!as!substituições!nos!radicais!1!e!2.!

!

Figura!7!:!Cátion!flavílico.!R1!e!R2!=!:H,!:OH!ou!–CH3,!R3!=!açúcares,!R4!=!:H!ou!açúcares.!Fonte:!Fennema!
(2010).!

A! cor!das! antocianinas!ou!das! antocianidinas! resulta!da!excitação!de!uma!molécula!
pela!luz!visível.!A!facilidade!com!a!qual!uma!molécula!é!excitada!depende!da!mobilidade!
eletrônica! de! sua! estrutura.! As! ligações! duplas,! presentes! nas! antocianinas! e! nas!
antocianidinas,! são! facilmente! excitáveis,! sendo! sua! presença! essencial! para! a! cor.! O!
aumento! da! tonalidade! resulta! de! uma! mudança! batocrômica,! ou! seja,! a! banda! de!
absorção!da!luz!na!faixa!de!espectro!visível!muda!de!um!comprimento!de!onda!pequeno!
para! um! grande.! A! variação! de! cor! é! indicada! na! Figura! 8,! em! função! do! tipo! de!
antocianina.!

Devido!a!essas!características,!as!antocianinas!podem!ser!usadas!como!marcadores!de!
pH! em! alimentos.! Elas! podem! ser! adicionadas! em! uma! solução! filmogênica! para!
preparação!de!biofilmes,! e!esses!podem!ser!utilizados! tanto! como!embalagens,!quanto!
como!indicadores!do!pH.!!

Neste!trabalho,!utilizou:se!como!fonte!de!antocianinas!resíduos!do!processamento!de!
jabuticaba,!que!possui!um!teor!de!antocianinas!monoméricas!de!3,92!g/Kg.!
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obtidos esses compostos separadamente (Francis e Markakis, 1989; Bravo, 1998; Da Costa, 

Horton e Margolis, 2000; Shahidi e Naczk, 2004).  Existem 19 antocianidinas na natureza, no 

entanto, apenas as seis citadas anteriormente ocorrem comumente em alimentos. Essas estão 

representadas na Figura 2.4 e diferem entre si pelas substituições do anel B da Figura 2.3. É 

possível observar que o aumento no tom da coloração se dá de acordo com as substituições 

nos radicais 1 e 2;  amostras com mais substituições resultam em compostos com coloração 

mais acentuada, sendo que as amostras com radicais metoxila apresentam tons ainda mais 

fortes de cor. 

B 

C A 

 

Figura 2.3– Cátion flavílico. R1 e R2 = -H, -OH ou –CH3, R3 = açúcares, R4 = -H ou açúcares. Fonte: 

Fennema (2010). 

 A cor das antocianinas ou das antocianidinas resulta da excitação de uma molécula 

pela luz visível. A facilidade com a qual uma molécula é excitada depende da mobilidade 

eletrônica de sua estrutura. As ligações duplas, presentes nas antocianinas e nas 

antocianidinas, são facilmente excitáveis, sendo sua presença essencial para a cor. O aumento 

da tonalidade resulta de uma mudança batocrômica, ou seja, a banda de absorção da luz na 

faixa de espectro visível muda de um comprimento de onda pequeno para um grande. Os 

efeitos batocrômicos são causados por grupos auxocromos, que não têm propriedades de 

cromóforo por si só, mas causam aumento da tonalidade quando ligados à molécula. Os 

grupos auxocromos são doadores de elétrons, nas antocianidinas eles são os grupos metoxi e 

hidroxila. A presença de grupos metoxi leva a uma maior mudança batocrômica que os grupos 

hidroxila, devido à sua grande capacidade de doar elétrons, o que explica a variação de cor 

indicada na Figura 2.4.          
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!

Figura!8!:!Estrutura!das!principais!antocianidinas!e!a!relação!entre!cor!e!tipo!de!estrutura.!Fonte:!Shahidi!e!
Naczk!(2004).!

Na!Figura!9!as! formas!estruturais!predominantes!das!antocianinas!em!pH!1,0,!4,5!e!
7,0!estão!apresentadas.!Nesta!figura!observa:se!que!a!forma!oxônio!(que!vai!do!laranja!ao!
roxo)!predomina!em!pH!1,0!e!a!forma!hemiacetal!(incolor)!em!pH!4,5.!O!método!do!pH!
diferencial! baseia:se! nesta! reação,! e! permite! uma! medição! precisa! e! rápida! das!
antocianinas! monoméricas! totais,! mesmo! na! presença! de! pigmentos! polimerizados!
degradados!e!de!outros!compostos!interferentes.!

!
Figura!9!:!Formas!estruturais!de!antocianinas!em!diferentes!valores!de!pH.!Fonte:!adaptado!de!Francis!e!

Markakis,!(1989),!Giusti!e!Wrolstad!(2001)!e!Malacrida!e!Motta!(2005).!

!

!
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Figura 2.4 – Estrutura das principais antocianidinas. Fonte: Shahidi e Naczk (2004). 

 As antocianinas que, predominantemente, estão presentes em frutas e vegetais são: 

cianidina-3-o-glucosídeo, delfinidina-3-o-glucosídeo, malvidina-3-o-glucosídeo, 

pelargonidina-3-o-glucosídeo e petunidina-3-o-glucosídeo; sendo que, no mirtilo, a 

delfinidina-3-o-glucosídeo aparece em maior quantidade. De acordo com Mazza e Miniati 

(1993) a quantidade de antocianinas presentes no mirtilo pertence a uma faixa ampla, que 

pode variar entre 25 e 495 mg/100 g em base úmida para mirtilos highbush. No entanto, Gao 

e Mazza (1994) verificaram uma faixa menor, variando entre 110 e 260 mg/100 g de fruta. 

Espera-se, ainda, que frutas com uma razão área/volume maior tenham maior teor de 

antocianinas, devido ao fato das mesmas se concentrarem na casca do fruto, o que foi 

comprovado na maioria dos casos por Prior et al. (1998). Dentre as antocianidinas que 

ocorrem na natureza, experimentos demonstraram que os glucosídeos de delfinidina e 

malvidina são os que se apresentam em maior quantidade no V. corymbosum (Kader et al., 

1996; Kalt et al., 1999; Lee, Durst e Wrolstad, 2002).   
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3 Materiais(e(Métodos !
Neste!capítulo!estão!apresentados!os!métodos!utilizados!para!a!extração!do!amido!de!

pinhão,! modificação! do! amido,! síntese! do! biofilme! e! sua! caracterização! utilizando! as!
técnicas!de!espessura,!análise!térmica!(DSC),!Microscopia!Eletrônica!de!Varredura!(MEV),!
permeabilidade!ao!vapor!de!água!e! solubilidade.!Por! fim,! serão!apresentados!os! testes!
com!diferentes!pHs!para!os!filmes!feitos!com!adição!de!farinha!de!jabuticaba.!

3.1 Extração)do)amido)do)pinhão!

O! pinhão! utilizado! neste! trabalho! é! proveniente! de! um! mercado! local,! antes! da!
extração!do!amido!o!mesmo!foi!lavado!e!seco!para!posterior!extração!do!amido.!

Segundo!a!metodologia!de!Bello:Pérez!et!al.!(2006),!com!algumas!modificações,!para!
extração! do! amido! de! pinhão,! a! primeira! etapa! corresponde! ao! descascamento! do!
mesmo,!através!da!retirada!de!sua!casca!e!película!interna!que!envolvem!o!endosperma.!
Cabe!ressaltar!que,!mesmo!após!o!descasque,!o!endosperma!foi!lavado!para!retirada!de!
compostos!oxidantes!da!casca.!

Em!seguida,!o!pinhão! foi! triturado!em! liquidificador!doméstico! com!adição!de!água!
fria!(1!kg!de!pinhão!/1,5!L!de!água).!O!material!obtido!na!trituração!foi!filtrado!através!de!
uma!peneira! (Mesh!Tyler! 100)! duas! vezes;! a! seguir,! o! permeado! contendo!o! amido! foi!
deixado! em! refrigerador! (~4°C)! para! decantação.! O! amido! precipitado! foi!
lavado/decantado!três!vezes!em!água!fria!em!intervalos!de!50!minutos!e,!para!finalizar!o!
processo!de!obtenção!do!amido,!colocou:se!o!mesmo!em!uma!estufa!(Tecnal,!modelo!TE:
381,!Brasil)!por!24!horas!a!40°C.!

3.2 Modificação*do*amido!

A!hidrólise!ácida! foi! feita! seguindo!a!metodologia!de!Lin!et!al.! (2003),! com!algumas!
modificações.!Amido!(25!g,!base!seca)!foram!suspensos!em!100!ml!de!Etanol!(96%,!m/m).!
Nessa! solução! foram!adicionadas!diferentes!quantidades!de!HCl! (36%,!m/m),!1mL! (A1),!!!!
3!mL!e!5!mL!(A5).!Essas!soluções!foram!mantidas!durante!24!horas!a!45°C!sob!agitação!de!
225! rpm! em! shaker! (Cientec,! CT! 712RN,! Brasil).! A! reação! foi! cessada! com! a! adição! de!
NaOH! (1M)!até!que!as! soluções!atingissem!pH!7. A! recuperação!do!amido!ocorreu!por!
meio! de! centrifugação! (3500! rpm/! 5! min/! 25! °C),! lavagem! 4! vezes! com! 50%! etanol! e!
decantação.! A! seguir,! o! amido! hidrolisado! foi! seco! em! estufa! (Tecnal,! modelo! TE:381,!
Brasil)!a!40°C!durante!24!horas.!

3.3 Dextrose(Equivalente!

O! equivalente! de! dextrose! ou! dextrose! equivalente! (DE)! é! um! termo! convencional!
utilizado!para!descrever!o!grau!de!hidrólise!do!amido,!expresso!como!a!porcentagem!de!
açúcares!redutores!presentes!(Fennema,!2000).!

O!sobrenadante!obtido!na!primeira!centrifugação!do!amido!hidrolisado!(item!3.2)!foi!
utilizado! para! determinação! do! equivalente! de! dextrose! através! do! método! do! ácido!
dinitrosalicílico! (ADNS),! conforme!Miller! (1959).! Este! método! baseia:se! na! redução! do!
ácido! 3,5! dinitrossalicílico! a! ácido! 3:amino:5:! nitrosalicílico! conforme! apresentado! na!
Figura! 10,! ao! mesmo! tempo! em! que! o! grupo! aldeído! do! açúcar! é! oxidado! a! grupo!
carboxílico,!com!o!desenvolvimento!de!coloração!laranja!lida!em!espectrofotômetro!(Pró:
Análise,! modelo! UV:1600,! Brasil)! a! 540! nm! (Silva! et! al.,! 2003).! O! teor! de! dextrose!
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equivalente! foi! obtido! através! de! uma! curva! padrão! previamente! obtida! através! da!
análise!de!soluções!de!diferentes!concentrações!de!glicose.!O!equivalente!de!dextrose!ou!
dextrose!equivalente! (DE)! é!um! termo! convencional! utilizado!para!descrever!o! grau!de!
hidrólise! do! amido,! expresso! como! a! porcentagem! de! açúcares! redutores! presentes!
(Fennema,!2000).!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3,5!dinitrosalicílico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3:amino:5:nitrosalicílico!
!

Figura!10!:!Reação!do!ácido!3,5!dinitrossalicílico!com!açúcar!redutor!
Fonte:!Silva!et!al.(2003)!

A! preparação! do! reagente! DNS! foi! feita! conforme! Miller! (1959)! com! algumas!
modificações,!para!tanto!10!g!de!ácido!3,5:dinitrosalicílico!foram!dissolvidas!em!200!mL!
de!NaOH!2!M!através!de!aquecimento!e!agitação!vigorosa!(solução!A).!Outra!solução!foi!
preparada! dissolvendo! 300! g! de! tartarato! de! sódio! e! potássio! em! 500! mL! de! água!
destilada! (solução!B).!O!reagente! final! foi!obtido!misturando!a!solução!A,!a!solução!B!e!
água!destilada!em!uma!proporção!de!50:20:30,!respectivamente.!

3.3.1 Porcentagem%de%hidrólise'

Os!valores!de!dextrose!equivalente!(DE)!encontrados!foram utilizados!para!avaliar!a!
porcentagem! de! hidrólise! (H)! dos! hidrolisados! do! amido! de! pinhão! (Robin! et! al.,! 1975!
apud!Mun!e!Shin,!2006)!através!da!Equação!1,!apresentada!a!seguir.!

! % = !"# ! !!,!
!"#(!)! !100!!!!(1)!

onde! ARS,! representa! a! quantidade! de! açúcar! redutor! do! sobrenadante! e! QAT! a!
quantidade!de!amido!total!no!início!da!hidrólise,!ambos!em!gramas.!

3.4 Preparo'dos'biofilmes!

Para! formulação! dos! biofilmes! utilizou:se! amido! nativo! de! pinhão! e! os!modificados!
com!de!1mL,!3mL!e!5mL!de!ácido.!Também!foi!usado!um!agente!plastificante!(glicerol)!e!a!
goma! xantana.! As! quantidades! de! aditivos! utilizadas! foram! baseadas! em! testes!
preliminares,! visando!a! formação!de!um! filme!maleável!e!de! fácil! remoção!da!placa!de!
Petry.! Na! Tabela! 2! são! listados! os! ingredientes! utilizados! na! formulação! dos! biofilmes,!
assim!como!a!quantidade!dos!mesmos.!

!
!
!
!
!
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!

Tabela!2!:!Ingredientes*e*quantidades*utilizados*na*formulação*dos!biofilmes.!

Ingredientes! Quantidade!
%!(m/m)!

Água!destilada!

Amido!de!pinhão!

Glicerol!

Goma!Xantana!

95,3!

3!!

1,6!

0,1!

!

Após!o!preparo!da!solução!filmogênica,!os!biofilmes!foram!preparados!pela!técnica!de!
casting' ou! espalhamento.! Essa! técnica! é! definida! como! a! desidratação! da! solução!
filmogênica! sobre! uma! placa! de! Petry.! Para! o! casting! colocou:se! 0,43! g! de! solução!
filmogênica! por! cm2! de! área! da! placa! de! Petry! (Fakhouri,! 2007).! Logo! após,! as! placas!
foram!inseridas!em!secador!de!alimentos!(Solab,!SL102/100,!Brasil)!com!convecção!de!ar!
forçado!por!24!horas!a!40°C.! 

Após! a! secagem,! para! a! remoção! efetiva! dos! biofilmes! das! placas! de! Petry,! sem!
danificar!a!sua!estrutura,!os!mesmos!foram!inseridos!em!um!dessecador!contendo!uma!
atmosfera!saturada!de!NaCl,!e!o!conjunto!(biofilme!e!dessecador)!foi!colocado!dentro!de!
uma!câmara!climatizada!à!temperatura!ambiente!(~21°C)!durante!uma!semana!(Fakhouri,!
2007).!

3.5 Caracterização,dos,biofilmes!

Para! caracterizar! os! biofilmes! foram! feitos! os! testes! de! solubilidade! em! água,!
Microscopia!Eletrônica!de!Varredura! (MEV),!calorimetria!diferencial!de!varredura! (DSC),!
permeabilidade!ao!vapor!de!água!e!espessura.!

3.5.1 Solubilidade*em*água'

O!procedimento!para!determinação!da! solubilidade! foi! realizado!em! triplicata.! Para!
tanto,!colocou:se!uma!seção!do!biofilme!referente!a!4!cm2,!em!estufa!(Tecnal,!modelo!TE:
381,!Brasil)!a!105°C!por!24!horas,!em!seguida,!a!amostra!foi!pesada,!obtendo:se!a!massa!
inicial!(mi)!e!inserida!em!um!béquer!com!aproximadamente!80!mL!de!água!destilada!em!
repouso!a!25°C!por!24!horas.!Logo!após,!o!biofilme!foi!novamente!colocado!em!estufa!a!
105°C!por!24!h!para! secagem!e!posterior!pesagem!do!mesmo!para!obtenção!da!massa!
final! (mf).! Através! dessa! técnica! foi! possível! determinar! a! perda! de! massa! (pm)! do!
material!por!solubilização,!calculada!através!da!equação!2:!

!" = !" −!"
!" !!!!!!(2)!

onde,!pm!é!a!perda!de!massa,!mi!é!a!massa!inicial!obtida!na!primeira!pesagem!e!mf!é!a!
massa!final.!!A!solubilidade!é!a!perda!de!massa!multiplicada!por!100!%.!!

3.5.2 Determinação,da,Tg,e,da,Tf,R!Calorimetria*diferencial*de*varreudura!(DSC)'

As! temperaturas! de! transição! vítrea! (Tg)! e! fusão! (Tf)! dos! biofilmes! foram!
determinadas!por!DSC!(Differential!scanning!calorimetry!DSC:6000,!Perkin!Elmer,!Estados!
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Unidos),! para! tanto,! realizou:se! ensaios! em! triplicata! com! massas! de! biofilmes! que!
variaram!de!6!a!10!mg.!A!faixa!de!temperatura!estudada!foi!de!:30!a!230°C,!a!uma!taxa!de!
aquecimento!de!10°C/min!e!o!gás!de!arraste!foi!Argônio.!

3.5.3 Análise(da(estrutura(dos(biofilmes(R!Microscopia!eletrônica*de*varredura*(MEV)'

A!estrutura!dos!biofilmes! foi! verificada!com!o!uso!de!um!microscópio!eletrônico!de!
varredura!(Hitachi,!modelo!TM3000).!As!imagens!da!superfície!do!biofilme!foram!obtidas!
em! diferentes! resoluções! (150,! 300,! 600,! 1000,! 2000! e! 4000! vezes),! assim! como! as!
imagens!da!seção!transversal!do!biofilme!(1000!e!2000!vezes).!

3.5.4 Espessura'

A!espessura!dos!biofilmes!foi!medida!com!o!auxílio!de!um!micrômetro!de!disco!marca!
Mitutoyo!com!escala!de!0!a!0,25!mm!com!precisão!de!0,001!mm.!A!espessura! final!do!
mesmo! correspondeu! à! média! aritmética! de! cinco! pontos! aleatórios! de! cada! amostra!
(Oliveira,!1996).!

O! controle! da! espessura! dos! filmes! é! importante! para! se! avaliar! a! uniformidade!
desses! materiais,! a! repetibilidade! da! medida! de! suas! propriedades! e! a! validade! das!
comparações! entre!os! filmes.! Conhecendo:se! a! espessura! é!possível! obter! informações!
sobre!a!resistência!mecânica!e!as!propriedades!de!barreira!ao!vapor!d’água!do!material!
(Oliveira,!1996).!

A!espessura!dos!filmes!biodegradáveis!é!variável!e!depende,!entre!outros!fatores,!do!
processo! de! casting,! onde! os! biofilmes! são! secos! em! suportes,! gerando! filmes! não!
homogêneos!de!espessuras!diferentes!dependendo!da!massa!utilizada!e!da!composição!
da!solução!(Monterrey:quintero,!1998;!Sobral!et!al.,!2000;!Mali,!2002).!

3.5.5 Permeabilidade*ao*vapor*de*água'

A!determinação!da!barreira!ao!vapor!de!água!dos!biofilmes!foi!realizada!pelo!método!
gravimétrico,!que!consiste!na!avaliação!do!ganho!de!massa!do!conjunto!dessecante!(no!
caso,! sílica),! biofilme! e! balão! de! Erlenmeyer! (Sarantopóulus! et! al.,! 2002).! A! umidade!
relativa,!no! interior!do!Erlenmeyer,! ! foi!de!75%!mediante!o!uso!de!solução!saturada!de!
cloreto! de! sódio.! A! umidade! relativa! externa! aos! conjuntos,! no! dessecador,! foi!
considerada!0!%.!O!dessecador,!contendo!os!balões!de!Erlenmeyer!foi!mantido!a!25°C.!A!
Figura!11!apresenta!como!os!conjuntos!foram!montados:!

!
Figura!11!:!Conjunto!de!Erlenmeyers!usados!para!análise!de!permeabilidade!ao!vapor!de!água!

!
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Os!biofilmes!foram!posicionados!na!parte!superior!do!Erlenmeyer!e!foram!presos!com!
o! uso! de! um! elástico.! Foi! medida! a! massa! inicial! dos! biofilmes! e! após! 48! horas! de!
acondicionamento.!A!taxa!de!permeabilidade!ao!vapor!de!água!(TPVA)!foi!calculada!pela!
equação!3:!

!"#$ = !
!!!!!!!!(3)!

sendo:!
TPVA=!taxa!de!permeabilidade!ao!vapor!de!água!(g.dia:1.m:2)!
w/t=!ganho!de!massa!em!função!do!tempo!(g.dia:1)!
A=!área!do!biofilme!(m:2)!
!
! A! permeabilidade! ao! vapor! de! água! (PVA)! dos! biofilmes! foi! calculada! através! da!
equação!4:!

!"# = !"#$!x!!!
!"!x!(!"1− !"2) !!!!!(4)!!

sendo:!
PVA=!Permeabilidade!ao!vapor!de!água!(g.μm.dia:1.m:2.mmHg:1)!
TPVA=!taxa!de!permeabilidade!ao!vapor!de!água!(g.dia:1.m:2)!
e=!espessura!média!do!corpo!de!prova!(μm)!
ps=!pressão!de!saturação!de!vapor!de!água!à!temperatura!da!análise!(mmHg)!
UR1=!umidade!relativa!no!interior!do!balão!de!Erlenmeyer!(%)!
UR2=!umidade!relativa!dentro!do!dessecador!(%)!

3.6 Teste%de%pH%nos%biofilmes%com%adição%de%farinha%de%jabuticaba!

A! solução! filmogênica! para! preparação! dos! biofilmes! com! farinha! da! jabuticaba! foi!
feita! de! forma! similar! a! citada! no! item! 3.3! com! adição! de! 1%! (m/m)! de! farinha! de!
jabuticaba.!A!secagem!e!retirada!dos!biofilmes!das!placas!de!Petry! também!seguiram!o!
procedimento!apresentando!nesse!item.!

Depois!de!prontos,!os!biofilmes!foram!mergulhados!em!soluções!de!diferentes!pHs!(2,!
4,!6,!7,!8,!10!e!12)!para!observar!as!mudanças!de!cor!sofridas!nas!amostras.!Essa!mudança!
de!cor!ocorre!devido!a! reação!das!antocianinas! (presente!na! farinha!de! jabuticaba)!em!
diferentes!pHs.!!

A!escolha!da!farinha!de!jabuticaba!se!deve!ao!fato!de!ser!um!resíduo!processado!no!
Laboratório! de! Processamento! de! Alimentos! (LATEPA)! da! Universidade! Federal! do! Rio!
Grande!do!Sul.!Segundo!os!pesquisadores!do!LATEPA,!o!bagaço!de!jabuticaba!foi!coletado!
após!o!esmagamento!do!fruto!durante!a!fabricação!do!suco!de!jabuticaba.!Após!a!coleta,!
o! bagaço! foi! desidratado! por! liofilização,! moído! e! peneirado! (100! mesh,! abertura! da!
malha! 0,150! mm/µm).! A! farinha! de! jabuticaba! usada! nesse! trabalho! tem! teor! de!
antocianinas!monoméricas!de!3,92!g/Kg.!

!

!

!
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4 Resultados !e"Discussão !
Este! capítulo! apresenta! os! resultados! obtidos! no! desenvolvimento! deste! trabalho,!

referentes!à!extração!de!amido!de!pinhão,!à!modificação!do!amido,!ao!teor!de!umidade!
do!biofilme!sintetizado,!à!síntese!do!biofilme!e!à!sua!caracterização!com!as! técnicas!de!
espessura,! análise! térmica! (DSC),! microscopia! eletrônica! de! varredura! (MEV),!
permeabilidades!ao!vapor!de!água,!testes!de!solubilidade!e!teste!de!pH!nos!biofilmes!em!
que!foi!adicionado!farinha!de!jabuticaba.!

4.1 Extração)do)amido)do)pinhão!

O!processo!de!extração!do!amido!de!pinhão!teve!um!rendimento!em!torno!de!21%.!
Considerando!que!outras!fontes!de!amido!apresentam!rendimento!similar,!como!a!batata!
inglesa! (18%),! mandioca! (22:27%),! araruta! (8:16%),! inhame! (18:23%)! e! mandioquinha!
salsa!(5:23%)!(Franco!et!al.,!2002),!pode–se!afirmar!que!o!pinhão!pode!ser!utilizado!para!
obtenção!de!amido!pela!indústria!de!alimentos.!

4.2 Hidrólise)do)amido)de)pinhão)!

O! resultado! da! Dextrose! Equivalente! (DE),! uma! medida! do! conteúdo! de! açúcares!
redutores!expresso!como!mg!de!glicose.mL!de! solução:1!e!da!porcentagem!de!hidrólise!
sofrida!pelo!amido!estão!representados!na!Tabela!3.!A!quantidade!de!1!mL,!3mL!!e!5mL!
de!ácido!adicionada!para!modificação!do!amido!correspondem!a!concentração!de!ácido!
de!0,79!mol.!L:1,!2,26!mol.!L:1!e!3,6!mol.!L:1,!respectivamente.!

Tabela!3!:!Valores!de!Dextrose!Equivalente!(DE)!encontrados!na!reação!de!hidrólise!do!amido!

Tipo! Concentração!das!
soluções!de!HCl!!!!!!!!

(!mol.L`1)!

DE(mg!de!
glicose.mL!!!!
solução`1)!

Porcentagem!de!
Hidrólise!(%)!

A1!

A3!

0,79!

2,26!

4,8±!0,5a!

8,2±!0,2b!

14,3±!1,5a!

24,5±!0,6b!

A5! 3,6! 10,7±!0,2c! 32,0±!0,6c!

*Média!de!três!repetições!±!desvio!padrão.!Letras!distintas!na!coluna!diferem!significativamente!pelo!Teste!
de!Tukey!(!p!<!0,05).!

Através! do! Teste! de! Tukey,! constatou:se! que! houve! diferença! significativa! entre! o!
amido!tratado!nas!soluções!com!concentrações!de!0,79!mol.L:1,!2,26!mol.L:1!e!!3,6!mol.L:1.!
A! porcentagem! de! hidrólise! aumentou! proporcionalmente! com! o! aumento! de! ácido!
utilizado!na!reação.!

Spada!(2011)!observou!valores!de!dextrose!equivalente!(DE)!similares!aos!reportados!
neste! trabalho. Os! valores! de!DE! foram!maiores! em! temperaturas! e! concentrações! de!
ácido!mais!elevadas.!Os!valores!de!DE!encontrados!por!Spada!(2011)!ficaram!entre!0,86!e!
12,37! ao! variar! a! temperatura! entre! 30! e! 44! °C,! durante! 12! horas! de! reação! e!
concentrações!de!ácido!que!variaram!de!3!a!5!mol.L:1.!

!Já!Thys!(2009)!encontrou!valores!menores!de!DE!do!que!os!apresentados!no!presente!
trabalho,!entre!0!e!6,5,!ao!empregar!as!seguintes!condições!de!reação:!tempo!de!6!horas,!
temperatura! variando! entre! 30! e! 44°C! e! concentração! de! ácido! variando! de! 1,2! a!!!!!!!!!!!!
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3,2!mol.L:1.! Fato! que! já! é! esperado,! visto! que! o! tempo!de! reação! e! a! concentração! de!
ácido!utilizada!é!menor.!!

4.3 Obtenção)do)biofilme)(secagem)e)remoção)!

A! Figura! 12! mostra! os! biofilmes! obtidos! para! amido! nativo! (A),! filme! de! amido!
modificado!com!1!mL!de!ácido!(B),! filme!de!amido!modificado!com!3!mL!de!ácido!(C)!e!
filme!de!amido!modificado!com!5!mL!de!ácido!(D).!É!possível!observar!que!os!biofilmes!de!
amido!nativo!(A.N.),!amido!modificado!com!1!mL!de!ácido!(A1)!e!amido!modificado!com!3!
mL! de! ácido! (A3)! ficaram! visualmente! parecidos.! No! entanto,! o! biofilme! de! amido!
modificado!com!5!mL!de!ácido!(A5)!ficou!com!uma!aparência!heterogênea,!com!ranhuras!
que!o!deixaram!mais!frágil!e!quebradiço!que!os!demais.!Isto!impossibilitou!sua!retirada!da!
placa!de!Petry,!logo,!ele!não!pode!ser!caracterizado.!!

!

!
Figura!12!:!Filme!de!amido!nativo!(A),!filme!de!amido!modificado!com!1!ml!de!ácido!(B),!filme!de!amido!

modificado!com!3!ml!de!ácido!(C)!e!filme!de!amido!modificado!com!5!ml!de!ácido!(D).!
!

4.4 Solubilidade*dos*biofilmes!

Na!Tabela!4!estão!apresentados!os!valores!de!solubilidade!dos!filmes!de!amido!nativo!
(A.N),!amido!modificado!com!1!mL!de!ácido!(A1)!e!amido!modificado!com!3!mL!de!ácido!
(A3).!

Tabela!4!:!Valores!de!solubilidade!dos!biofilmes.!

Biofilme! Solubilidade!(%)!

A.N.! 18,7±!1,4a!

A1! 49,3±!2,8b!

A3! 68,9±!3,3c!

*Média!de!três!repetições!±!desvio!padrão.!Letras!distintas!na!coluna!diferem!significativamente!pelo!Teste!
de!Tukey!(!p!<!0,05).!

Através! do! Teste! de! Tukey,! constatou:se! que! houve! diferença! significativa! entre! os!
valores! de! solubilidade! dos! biofilmes! A.N.,! A1! e! A3.! A! solubilidade! aumentou!
proporcionalmente!com!o!valor!de!DE.!Esse!resultado!mostra!que!há!uma!diferença!direta!
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entre!o!aumento!da!solubilidade!do!amido!hidrolisado!e!os!biofilmes!produzidos!com!o!
mesmo.!

O!valor!da!solubilidade!do!biofilme!preparado!com!amido!nativo!de!pinhão!foi!similar!
ao!encontrado!por!Silva!(2011).!O!mesmo!biofilme!apresentou!uma!resistência!à!umidade!
superior! à! verificada! por!Wang! et! al.! (2007)! para! filmes! de! amido! de! batata! (3! e! 50%!
glicerol),!cuja!solubilidade!foi!de!31,8%.!Já!os!filmes!preparados!com!amido!modificado,!
A1!e!A3!se!mostraram!mais!solúveis!em!água.!A!influência!da!concentração!de!amido!na!
solubilidade!de!biofilmes,!contudo!não!foi!verificada!por!Wang!et!al.(2007).!

Matta!(2009),!que!estudou!biofilmes!obtidos!a!partir!de!amido!de!ervilha!associados!a!
goma!xantana!e!glicerol,!obteve!valores!de!solubilidade!entre!3,!14!a!18,19!%.!Os!maiores!
valores!de!solubilidade!estavam!associados!a!maior!quantidade!de!glicerol!acrescida!aos!
biofilmes.!

Mehyar!e!Han!(2004)!constataram!que!as!interações!da!rede!formada!pelo!amido!de!
ervilha! geraram!maior! resistência! à! água!que!o! filme!de! amido!de! arroz.! Esses! autores!
sugeriram!que!no!caso!do!amido!de!ervilha!(10%!a!mais!de!amilose)!o!aumento!da!força!
intermolecular!destes!polissacarídeos!poderia!ter!sido!causado!pela!maior!interação!entre!
as!moléculas!de!amilose,!o!que,!por!hipótese,!é!o!principal!mecanismo!de! formação!de!
filmes!de!amido.!

Como!o!valor!de!solubilidade!encontrado! foi!baixo,!pode:se!dizer!que!o!biofilme!de!
amido!nativo!pode! ser! usado!em!produtos! que!necessitam!de! embalagens! com!menor!
solubilidade.! Já! os! biofilmes! elaborados! com! amido!modificado,! principalmente! o! A3! é!
mais! adequado! para! alimentos! que! entram! em! contato! com! a! água! e! precisam! ser!
solubilizados,!ou!seja,!quando!o!alimento!tem!contato!com!a!água!durante!a!cocção!ou!
mesmo!quando!os!filmes!são!ingeridos!(comestíveis).!

4.5 Espessura!

Os!resultados!da!espessura!dos!biofilmes!de!amido!nativo,!A.N.!e!amido!modificado,!
A1!e!A3,!podem!ser!observados!na!Tabela!5:!

Tabela!5!:!Valores!de!espessura!dos!biofilmes.!

Biofilme! Espessura!(mm)!

A.N.! 0,32±!0,03a!

A1! 0,19±!0,01b!

A3! 0,22±!0,02b!

*Média!de!três!repetições!±!desvio!padrão.!Letras!distintas!na!coluna!diferem!significativamente!pelo!Teste!
de!Tukey!(!p!<!0,05).!

Através! do! Teste! de! Tukey,! observou:se! que! houve! diferença! significativa! entre! os!
valores! de! espessura! do! biofilme! A.N.! quando! comparados! com! os! obtidos! para! os!
amidos! modificados.! Entretanto,! observando:se! apenas! os! valores! de! espessura! dos!
biofilmes! elaborados! com! amido! modificado,! não! constatou:se! diferença! significativa!
entre!eles.!
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Silva!(2011)!encontrou!um!valor!de!espessura!inferior!para!biofilmes!produzidos!com!
amido! nativo! de! pinhão! (0,11!mm),! no! entanto! a! quantidade! de! glicerol! utilizada! pelo!
autor!também!foi!inferior!a!utilizada!nesse!trabalho,!o!que!pode!ter!gerado!a!diferença!de!
espessura!dos!biofilmes.!

Liu!e!Kerry!(2005)!estudaram!a!espessura!de!filmes!de!amido!de!ervilha!obtidos!por!
extrusão!e!encontram!valores!bem!mais!elevados!de!espessura! (0,327!a!0,422!mm)!do!
que!estes!obtidos!por!casting.!

Os!biofilmes!de!amido!de!ervilha!produzidos!por!Matta!(2009)!tiveram!uma!variação!
de! espessura! de! 0,055! mm! a! 0,098mm,! valores! inferiores! aos! encontrados! para! os!
biofilmes! de! amido! de! pinhão! nesse! trabalho.! Farro! (2008)! e! Rigo! (2006)! também!
obtiveram! valores! inferiores! aos! encontrados! para! os! biofilmes! de! amido! de! pinhão.!!
Farro!(2008)!em!torno!de!0,08!mm!e!Rigo!(2006)!valores!entre!0,06!a!0,10!mm. 

4.6 Análise(da(estrutura(`!Microscopia)eletrônica)de)varredura)(MEV)!

Na! Figura! 13! estão! apresentadas! as! fotomicrografias! da! superfície! do! amido! nativo!
(A.N.)!em!quatro!aumentos!diferentes.!Com!o!aumento!de!2000x!é!possível!observar!que!
existem! grânulos! de! amido! que! não! foram! bem! solubilizados! durante! a! preparação! da!
solução! filmogênica.! Nos! aumentos! de! 1000x,! 600x! e! 300x! é! possível! notar! que! a!
superfície!não!é! totalmente!uniforme,!o!que!pode! ser!devido!a! técnica!de! secagem!do!
filme,!onde!se!usa!convecção!forçada!e!temperatura!elevada.!!

!
Figura!13!:!Fotomicrografias!da!superfície!do!biofilme!de!amido!nativo!(A.N)!com!aumento!de!2000x!(A),!

1000x!(B),!600x!(C)!e!300x!(D).!
!

Na! Figura! 14! encontram:se! as! fotomicrografias! referentes! ao! biofilme! de! amido!
modificado!com!1!mL!de!ácido!(A1).!Como!nos!biofilmes!de!amido!puro,!há!partículas!não!
solubilizadas! de! amido! no! aumento! 2000x.! A! superfície! desse! biofilme! mostra! uma!
heterogeneidade!maior!que!o!biofilme!de!A.N.,!como!é!possível!perceber!no!aumento!de!
1000x.! Já!nas!duas!micrografias! restantes,!600x!e!300x,!nota:se!a!presença!de!algumas!
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partículas! diferentes! das! citadas! anteriormente,! que! podem! estar! presentes! devido! a!
solubilização!incompleta!da!goma!xantana!na!hora!da!preparação!da!solução!que!origina!
os!filmes.!

!
Figura!14!:!Fotomicrografias!da!superfície!do!biofilme!A1!nos!aumentos!2000x!(A),!1000x!(B),!600x!(C)!e!

300x!(D).!
!

Na! Figura! 15! estão! mostradas! as! fotomicrografias! da! superfície! do! biofilme! de! amido!
amido!tratado!com!3!mL!de!ácido! (A3).!Assim!como!nos!biofilmes!A.N.!e!A1,!é!possível!
notar! a! irregularidade! da! superfície! nos! aumentos! 2000x,! 1000x! e! 600x.! Também!
observa:se!a!presença!de!uma!espécie!de!granulado!em!todos!os!aumentos.!Isso!pode!ser!
decorrência!de!alguma!reação!sofrida!durante!a!hidrólise!ácida,!já!que!neste!caso!o!valor!
de!DE!foi!bastante!elevado.!!

!
Figura!15!:!Fotomicrografias!da!superfície!dos!biofilmes!A3!nos!aumentos!2000x!(A),!1000x!(B),!600x!(C)!e!
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300x!(D).!

Na!Figura!16!estão!as! fotomicrografias!da!seção!transversal!dos!três!biofilmes,!A.N.,!
A1! e! A3.! ! O! biofilme! A.N.! aparenta! ser! mais! denso,! com! algumas! partículas! não!
solubilizadas.! Já! no! biofilme! A1,! podemos! observar! uma! estrutura! mais! porosa,! assim!
como!no!biofilme!A3.!

!
Figura!16!:!Fotomicrografia!da!seção!transversal!no!aumento!1000x!dos!biofilmes!de!A.N.!(A),!A1!(B)!e!A3!

(C).!
!

4.7 Determinação,da,Tg,e,da,Tf,`!Calorimetria*diferencial*de*varredura*(DSC)!

As!análises!de!DSC!detectaram!as!temperaturas!de!transição!vítrea!(Tg)!e!fusão!(Tf)!na!
qual!o!biofilme!tem!mudança!de!estado!pela!aplicação!de!fluxo!de!calor.!A!Tg!pode!ser!
percebida!nos!gráficos!por!uma!mudança!muito!sutil!na!linha!de!base,!que!só!é!detectada!
por! equipamentos!mais! sensíveis,! e! é! quando! ocorre! uma! variação! no! calor! específico!
(Cp)!sem!mudança!significativa!da!temperatura.!Nessa!transição!não!ocorre!variação!de!
entalpia.!

O!aquecimento!acima!da! temperatura!de!cristalização! resulta!no!surgimento!de!um!
pico! endotérmico! na! curva! de! fluxo! de! calor,! correspondendo! à! temperatura! de! fusão!
(Tf),!que!está!relacionada!a!um!movimento!significativo!das!cadeias!moleculares!devido!à!
desestruturação!dos!cristais!pelo!aumento!da!temperatura!(Davanço,!2006).!

As!análises!de!DSC!foram!feitas!em!duplicata!e!os!resultados!encontram:se!na!tabela!6!
e!nas!figuras!17,!18!e!19.!!

!

!

!
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Tabela!6!:!Temperatura!de!transição!vítrea!(Tg)!e!Temperatura!de!fusão!(Tf)!das!amostras!de!biofilmes!

Amostra!
Temperatura!de!transição!

vítrea!(Tg)!
Temperatura!de!transição!

vítrea!2!(Tg2)! Temperatura!de!fusão!(Tf)!

!
To! Tp! To! Tp! To! Tp!

A.N.! 8,15!±!0,05a! 8,96!±!0,23b! 24,09!±!8,75c! 35,54!±!12,5d! 131,37!±!2,37e! 139,17!±!2,07f!

A1! 8,06!±!0,02a! 8,71!±!0,025b! 17,31!±!1,41c! 25,96!±!0,77d! 146,52!±!13,76e! 155,31!±!13,!67f!

A3! 8,13!±!0,05a! 8,66!±!2,24b! 15,56!±!2,24c! 24,19!±!4,69d! 133,17!±!3,06e! 137,79!±!1,66f!

*Média!de!três!repetições!±!desvio!padrão.!Letras!distintas!na!coluna!diferem!significativamente!pelo!Teste!
de!Tukey!(!p!<!0,05).!

Na! Tabela! 6! podemos! observar! os! valores! de! Tg! dos! biofilmes! analisados;! nessa!
temperatura! a! estrutura! vítrea! do! biofilme! transforma:se! em! elastomérica,! e! sendo!
assim,! o! biofilme! apresenta! boa! mobilidade! em! temperatura! ambiente,! característica!
desejada!para!seu!uso!como!embalagem.!Pelo!do!Teste!de!Tukey,!observou:se!que!não!
houve!diferença!significativa!entre!as!Tgs!dos!biofilmes,! logo,!a!hidrólise!não!afeta!essa!
característica!dos!mesmos.!

Houve!a!presença!de!um!segundo!pico,!não!muito!distante!da!Tg!dos!biofilmes.!Esse!
pico! pode! ser! atribuído! a! Tg! do! amido! de! pinhão,! Spada! (2011)! encontrou! o! valor! de!
65,34!±!0,52!como!Tg!do!amido!de!pinhão!nativo,!!Bello:Pérez!et!al.!(2006)!de!63,4°C!±!0,4!
e!Thys!(2009)!encontrou!um!valor!de!47,64!°C.!Segundo!(Ellis!et!al.,!1998),!diferenças!de!
valores!de!Tg!dentro!da!mesma!espécie!botânica!podem!ocorrer!devido!às!condições!do!
meio! que! afetam! diretamente! as! características! da! planta! como! composição! e 
distribuição!de!tamanhos!de!grânulos.!

Quanto! à! temperatura! de! fusão! do! biofilme! A1,! ocorreu! uma! diferença! bastante!
grande!entre!as!Tf!das!duas!amostras!analisadas.!Essa!diferença!encontrada!nas!amostras!
pode!estar!relacionada!a!não!homogeneidade!da!solução!filmogênica,!pois,!conforme!os!
resultados!da!MEV!apareceram!grânulos!de!amido!que!não!foram!gelatinizados.!

Pelo!Teste!de!Tukey,!é!possível!observar!que!não!houve!diferença!significativa!entre!
as! Tf! dos! biofilmes! A.N.! e! A3.! Esses! resultados! demonstraram!que! tanto! o! biofilme! de!
amido! de! pinhão! nativo,! quanto! os! biofilmes! feitos! com! amido! de! pinhão! modificado!
apresentam!boa!resistência!a!altas!temperaturas.!!

A!Tg!do!biofilme!produzido!com!amido!nativo!de!pinhão!(A.N.)!foi!bem!diferente!da!
encontrada!por!Silva!(2011),!que!observou!temperatura!de!transição!vítrea!de!:4,8°C.!Já!
Farro! (2008),! que! desenvolveu! filmes! biodegradáveis! a! partir! de! derivados! de! quinoa,!!
encontrou! valores! de! Tg! que! variam! entre! 16,3! e! 23,6°C,! valores! similares! a! Tg2!
encontrada!para!os!biofilmes!A1!e!A3!no!presente!trabalho.!

A!Tf!encontradas!para!os!biofilmes!A.N.!e!A3! foram!similares!as!encontras!por!Silva!
(2011),!que!observou!valores!em!torno!de!134,!93°C.!

As!Figuras!17,!18!e!19!demonstram!os!resultados!de!Tg!e!Tf!das!amostras!de!A.N.,!A1!
e!A3,!respectivamente.!
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!
Figura!17!:!Termograma!mostrando!a!temperatura!de!transição!vítrea!(Tg)!e!temperatura!de!fusão!(Tf)!do!

biofilme!A.N.!

!
Figura!18!:!Termograma!mostrando!a!temperatura!de!transição!vítrea!(Tg)!e!temperatura!de!fusão!(Tf)!do!

biofilme!A1.!

!
Figura!19!:!Termograma!mostrando!a!temperatura!de!transição!vítrea!(Tg)!e!temperatura!de!fusão!(Tf)!do!

biofilme!A3.!
!

4.8 Permeabilidade*ao*vapor*d’água!

Na! Tabela! 7! estão! apresentados! os! valores! de! permeabilidade! de! vapor! d’água!
obtidos!para!os!biofilmes!de!amido!nativo(A.N.),!amido!modificado!com!adição!de!1!mL!
(A1)!e!3!mL!(A3)!de!ácido.!

!
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Tabela!7!:!Valores!da!permeabilidade!do!vapor!d’água!dos!biofilmes!

Biofilme! TPVA!(g.dia`1.m`2)! PVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(g.µm.dia`1.m`2.mmhg`1)!

A.N.! 17,3±!1,2a! 0,30±!0,02a!

A1! 14,3±!1,8b! 0,15±!0,02b!

A3! 8,2±!1,3c! 0,10±!0,01b!

*Média!de!três!repetições!±!desvio!padrão.!Letras!distintas!na!coluna!diferem!significativamente!pelo!Teste!
de!Tukey!(!p!<!0,05).!

Através!do!Teste!de!Tukey,!constatou:se!que!não!houve!diferença!significativa!entre!
os! valores! de! permeabilidade! ao! vapor! d’água! dos! biofilmes! A1! e! A3,! mas! o! valor! de!
permeabilidade!ao!vapor!d’água!desses!dois!foi!significativamente!diferente!do!valor!do!
biofilme!A.N.!Uma!baixa!permeabilidade!ao!vapor!d’água!é!uma!característica!é!favorável!
para!o!uso!desses!biofilmes!como!embalagens!de!alimentos.!

Matta!(2009),!que!estudou!biofilmes!de!amido!de!ervilha,!obteve!valores!semelhantes!
aos! encontrados! nesse! trabalho.! Os! valores! variaram! de! 1,24! a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3,21!g.µm.dia:1.m:2.mmhg:1.! Já!Rigo! (2006)!e!Farro! (2008)!observaram!valores! inferiores!
ao!encontrados!para!os!biofilmes!de!amido!de!pinhão.!Rigo! (2006),! que!desenvolveu!e!
caracterizou! filmes! comestíveis! produzidos! com! amido! de!milho,! encontrou! valores! de!
permeabilidade! ao! vapor! de! água! entre! 0,00613! e! ! 0,00756! g.µm.dia:1.m:2.mmhg:1! e!!
Farro! (2008),! que! estudou! biofilmes! produzidos! com! derivados! de! quinoa,! encontrou!
valores!entre!0,027!e!0,04!g.µm.dia:1.m:2.mmhg:1.!!!

A! embalagem! deve! ter! como! principal! função! evitar! ou! pelo! menos! diminuir! a!
transferência!de!umidade!entre!o!alimento!e!o!meio!externo,!ou!entre!dois!componentes!
de!um!alimento!heterogêneo!(Mali!et!al.,!2004).!

Ryu! et! al.! (2001)! observaram!que! a! permeabilidade! ao! vapor! de! água! de! filmes! de!
amido! com! alto! teor! de! amilose! aumenta! com! o! aumento! da! concentração! de!
plastificante.!

4.9 Teste%de%pH%nos%biofilmes%produzidos%com%farinha%de%jabuticaba!

Os! biofilmes! produzidos! com! farinha! de! jabuticaba! foram! preparados! de! forma!
semelhante! aos! demais! filmes.! Na! Figura! 20! estão!mostradas! as! soluções! filmogênicas!
espalhadas!nas!placas!de!Petry!antes!da!secagem!dos!biofilmes,!observa:se!a!coloração!
avermelhada!intensa.!
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!
Figura!20!:!Soluções!filmogências!dos!biofilmes!com!farinha!de!jabuticaba!espalhadas!nas!placas!de!Petry!

antes!da!secagem!
!

Após!a! retirada!dos!biofilmes!das!placas!de!Petry,!os!mesmos! foram!recortados!em!
pequenas!tiras!e!mergulhados!em!diferentes!pHs!(2,!4,!6,!7,!8,!10!e!12).!As!Figuras!21,!22!
e!23!estão!mostrando!como!ficaram!os!biofilmes!A.N.,!A1!e!A3,!respectivamente,!após!10!
minutos!de!imersão!nas!soluções.!

!
Figura!21!:!Biofilmes!A.N.,!preparados!com!farinha!de!jabuticaba,!após!10!minutos!de!imersão!em!

diferentes!pHs.!
!
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!
Figura!22!:!Biofilmes!A1,!preparados!com!farinha!de!jabuticaba,!após!10!minutos!de!imersão!em!diferentes!

pHs.!
!

Pela!análise!visual!das! figuras!é!possível!observar!que!houve!diferença!de!coloração!
dos!biofilmes!nos!diferentes!pHs,!principalmente! se! compararmos!os!pHs!de!2,! 7!e!12.!
Isso!ocorre!devido!a!reação!das!antocianinas!presentes!na!farinha!de!jabuticaba,!em!pHs!
diferentes.!Embora!tenha!ocorrido!mudança!de!coloração,!ela!não!está!de!acordo!com!o!
previsto! por! Francis! e!Markakis! (1989),! Giusti! e!Wrolstad! (2001)! e!Malacrida! e!Motta!
(2005),! que! afirmam!que! antocianinas! em!pH! 1! possuem! coloração! laranja,! em!pH! 4,5!
incolor,! em! pH! 7! coloração! azulada! e! em! pH! básico! azul! intenso.! O! pH! ácido! ficou! de!
acordo!com!o!indicado!por!esses!autores,!já!no!pH!básico,!temos!uma!coloração!castanha!
e! não!de! azul! intenso! como! ! a! prevista.! Essa! diferença! de! coloração!pode! ter! ocorrido!
devido! aos! resíduos! presentes! na! farinha! de! jabuticaba.! A! coloração! encontrada! pelos!
autores!citados!acima!era!em!antocianinas!puras,!diferentes!das!utilizadas!neste!trabalho,!
onde!há!presença!de!fibras!e!outros!componentes!presentes!na!casca!da!jabuticaba.!

O! fato! de! ter! ocorrido! mudança! na! coloração! dos! biofilmes! na! presença! de! pHs!
diferentes,! mesmo! que! não! seja! a! mudança! esperada,! mostra! que! esses! biofilmes!
poderiam! ser! usados! como! como! indicadores! de! pH! em! alimentos,! informando,! desta!
forma!a!validade!do!alimento.!!

!
Figura!23!:!Biofilmes!A3,!preparados!com!farinha!de!jabuticava,!após!10!minutos!de!imersão!em!diferentes!

pHs.!
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5 Conclusões*e*Sugestões(para(Trabalhos)Futuros !
!

Neste! trabalho! foi!possível! sintetizar!biofilmes!de!amido!extraído!do!pinhão,!que!se!
trata! de! uma! matéria! prima! oriunda! de! fonte! renovável! e! biodegradável.! Foram!
produzidos!biofilmes!de!amido!nativo!e!de!amidos!modificados!com!1!mL!e!3!mL!de!ácido,!
no! entanto!não! foi! possível! a! obtenção!de!biofilmes! com!amido!modificado! com!5!mL,!
uma!vez!que!não!se!conseguiu!removê:los!das!placas!de!Petry,! logo!estes!biofilmes!não!
puderam! ser! caracterizados.! Algumas! considerações! importantes! sobre! os! biofilmes!
sintetizados!correspondem!a!sua!boa!resistência!a!água!se!comparado!a!outros!filmes!de!
diferentes!fontes!de!amido,!no!entanto,!conforme!aumentava!a!porcentagem!de!hidrólise!
sofrida! pela! modificação! do! amido,! a! solubilidade! dos! biofilmes! produzidos! também!
aumentava.! A! análise! por! Microscopia! Eletrônica! de! Varredura! (MEV)! demonstrou!
irregularidades!nas!superfícies!dos!biofilmes,!alguns!grânulos!de!amido!não!solubilizado!e!
a!presença!de!partículas!na!superfície!dos!biofilmes!de!amido!modificado!com!3!mL!de!
ácido.! Essas! partículas! merecem! um! estudo! mais! aprofundado.! Pela! calorimetria!
diferencial! de! varredura! (DSC),! detectou:se! as! temperaturas! de! transição! vítrea! e! de!
fusão! do! biofilme! em! diferentes! faixas! que! podem! ser! atribuídas! ao! processo! de!
gelatinização!parcial!do!grânulo!de!amido.!No!estudo!da!permeabilidade!ao!vapor!d’água,!
constatou:se! que! a! mesma! diminuiu! para! filmes! produzidos! com! amido! modificado.!
Também!foi!mostrado!que!biofilmes!que! foram!preparados!com!a!adição!de! farinha!de!
jabuticaba!sofreram!mudanças!da!sua!coloração!quando!em!contato!com!diferentes!pHs.!

O! presente! trabalho! apresenta! resultados! que! podem! ser! utilizados! em! estudos!
futuros! que! visem! a! otimização! das! características! do! biofilme,! assim! como! a! sua!
utilização!em!alimentos.!

Como! sugestões! para! trabalhos! futuros,! os! seguintes! aspectos! podem! ser!
aprofundados!e/ou!investigados:!

1. geração! de! uma! superfície! de! resposta! para! otimizar! a! mistura! das! matérias:
primas!e!gerar!um!biofilme!com!características!potencializadas;!

2. !realizar! testes!de!permeabilidade!para!avaliação!da!barreira!do!biofilme!a!gases!
são!de!suma!importância!para!produzir!uma!embalagem!ativa!com!propriedades!
de!preservação!alimentícia!satisfatórias;!

3. realizar!a!análise!detalhada!da!superfície!dos!biofilmes!feitos!de!amido!modificado!
com!3!mL! de! ácido,! para! uma! conclusão!mais! satisfatória! quanto! a! composição!
das!partículas!encontradas!na!análise!de!MEV;!

4. testar! os! biofilmes! como! embalagem! de! alimentos,! em! frutas,! por! exemplo,! ou!
como!indicadores!de!pH,!em!carnes,!por!exemplo.!

5. realizar!testes!com!ácidos!mais!adequados!para!o!uso!em!alimentos!na!hidrólise!
do!amido.!

!
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