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RESUMO 

 

O aumento dos resíduos não-biodegradáveis e a dificuldade em  reciclar a maioria 

das embalagens sintéticas disponíveis têm impulsionado o desenvolvimento de novas 

embalagens, como as embalagens biodegradáveis. No entanto, a produção e utilização destes 

materiais só se mostram viáveis se demonstrarem competitividade em termos de custo e 

funcionalidade. Uma alternativa para torná-las economicamente competitivas em relação às 

embalagens sintéticas, seria a utilização de matérias-primas mais baratas, como os 

subprodutos agroindustriais (cascas, talos e sementes), visto que estes podem proporcionar a 

produção de embalagens mais estáveis e com propriedades físicas e mecânicas melhoradas. 

Diante do exposto, este projeto propôs desenvolver filmes biodegradáveis ativos com carácter 

antioxidante através do uso de resíduos agroindustriais provenientes da jabuticaba, manga e 

brócolis. Para isso, realizou-se a obtenção dos farelos dos resíduos e estes foram 

caracterizados quanto à composição centesimal, análise de microestrutura por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR), propriedades ópticas, compostos fenólicos, antocianinas totais e capacidade 

antioxidante. As análises permitiram verificar alto teor de fibras nos farelos, principalmente 

no farelo do talo de brócolis (15,55%). Além disso, confirmaram a alta capacidade 

antioxidante dos farelos da casca de jabuticaba (FCJ) (86,56%) e da casca de manga (FCM) 

(93,28%). Os filmes à base de amido com adição da mistura de farelos foram elaborados pelo 

método casting utilizando um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), que 

possibilitou a obtenção das concentrações ótimas dos farelos para a produção de um filme 

com considerável capacidade antioxidante e propriedades mecânicas moderadas. Após a 

validação da formulação almejada, filmes apenas de amido de mandioca e de amido com a 

concentração ótima de farelos (2,8% FCJ e 20,0 % FCM) foram produzidos para realizar a 

comparação das suas propriedades. Os filmes foram caracterizados com base em suas 

propriedades mecânicas, espessura, densidade, umidade, solubilidade, propriedades ópticas, 

componentes estruturais, microestrutura, capacidade antioxidante e, além disso, quanto à 

possibilidade de atuarem como embalagens de produtos líquidos. O filme com a presença dos 

farelos apresentou menor resistência mecânica (0,8 MPa) e rigidez (42,6 MPa) que o filme 

apenas de amido (3,0 e 296,3 MPa, respectivamente), no entanto, o valor de elongação na 

ruptura mostrou-se semelhante para ambos. As micrografias obtidas pelo MEV também 

permitiram inferir que o filme apenas de amido é mais rígido e resistente visto que apresentou 

uma estrutura mais homogênea e coesa. Em relação às propriedades ópticas, o filme 



 

produzido com os farelos apresentou-se mais opaco e com cores tendendo ao vermelho e 

amarelo devido a presença dos pigmentos naturais, antocianinas e carotenoides. Além de 

influenciar a cor do filme, estes pigmentos também são associados a considerável capacidade 

antioxidante apresentada pelo filme com farelos (42,6% e 8,5 mg/mL). A respeito da 

aplicação dos filmes como embalagens de produtos líquidos, ambos mostraram-se eficientes 

em conter o óleo de linhaça sem vazamento, comprovando a possibilidade da sua aplicação 

para este tipo de produto. De forma geral, conclui-se que os filmes produzidos são passíveis 

de serem utilizados como embalagens de alimentos, e que cada um, possui características 

exclusivas que podem beneficiar o acondicionamento de um alimento específico. 

 

Palavras-chave: compostos bioativos, amido de mandioca, embalagens ativas, planejamento 

experimental, função desejabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The increase in non-biodegradable waste material and the difficulty in recycling 

most of the available synthetic packaging have been pushing the development of new 

packages, such as biodegradable packaging. However, the production and application of these 

packaging will only be feasible if they are competitive in terms of cost and functionality. An 

alternative to make them economically competitive compared to synthetic packaging might be 

possible, if cheaper raw materials such as agroindustrial byproducts (peels, stalks, seeds) are 

used, since they can provide the production of more stable packaging with improved physical 

and mechanical properties. Based on the previous considerations, the aim of this project was 

to develop active biodegradable films with antioxidant nature using agroindustrial wastes 

from jabuticaba, mango and broccoli. For this purpose, firstly, the bran of the wastes were 

obtained and characterized as regards the centesimal composition, microstructure analysis by 

scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), optical 

properties, phenolic compounds, total anthocyanins and antioxidant capacity. The analyses 

allowed the verification of high content of fibers in the brans, mainly in the broccoli stalk bran 

(15.55%).  Moreover, the high antioxidant capacity of jabuticaba peel bran (JPB) (86.56%) 

and mango peel bran (MPB) (93.28%) were confirmed. The films made of starch with 

addition of brans mix were prepared by the casting method using a Central Composite 

Rotational Design (CCRD), through this design it was possible obtaining the optimal 

concentrations of brans to produce a film with considerable antioxidant capacity and desirable 

mechanical properties. After the validation of the longed for formulation, the film made only 

of cassava starch and the film made of starch with optimal concentration of bran (2.8% of JPB 

and 20.0% of MPB) were produced to compare their properties. The films were analyzed 

based on their mechanical properties, thickness, density, moisture, solubility, optical 

properties, structural components, microstructure, antioxidant capacity and, moreover, 

regarding the possibility of acting as packaging of liquid products. The film with the presence 

of brans has lower values of mechanical resistance (0.8 MPa) and rigidity (42.6 MPa) as 

compared to the film made only of starch (3.0 e 296.3 MPa, respectively), however, the 

values of elongation at break were similar for both films. The micrographs obtained by SEM 

also allowed to infer that the film made only of starch is more rigid and resistant, since it 

presented a more homogeneous and cohesive structure. Regarding the optical properties, the 

film made of starch with addition of brans mix was more opaque and revealed the tendency to 

yellowish and reddish colors due to the presence of the natural pigments, anthocyanins and 



 

carotenoids. In addition of influencing the color of the film, the pigments are also associated 

with the considerable antioxidant capacity of the film with incorporation of brans (42.6% e 

8.5 mg/mL). Concerning the application of films as packaging of liquid products, both films 

showed to be efficient in containing linseed oil without leak, proving the possibility to use 

these packaging to this kind of product. In a general way, it is possible to conclude that both 

films may be used as food packaging, and each of them has their own characteristics that can 

benefit the storage of a specific product. 

 
Keywords: bioactive compounds, cassava starch, active packaging, experimental design, 

desirability function. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A limitação do consumo de alguns alimentos pode ser justificada muitas vezes 

pela natureza de sua estrutura delicada e pouco resistente ao manuseio e ao transporte, além 

da problemática das grandes distâncias entre os seus locais de produção e os seus centros 

urbanos de comercialização. Dentre alguns fatores que auxiliam na extensão da vida útil 

destes produtos, destacam-se as embalagens. As embalagens alimentícias desempenham um 

papel importante na conservação dos alimentos, já que os protegem contra impactos físicos e 

contra qualquer tipo de ação de deterioração, sejam elas de natureza química, física ou 

microbiológica. Atualmente, de acordo com dados da Associação Brasileira de Embalagens-

ABRE (2018), a maioria das embalagens são produzidas a partir de polímeros sintéticos 

provenientes de fontes não renováveis, como o petróleo. No entanto, o uso deste tipo de 

polímero gera um volume de resíduos sólido muito alto, tornando-se fundamental a busca por 

novas alternativas que ofereçam menor impacto ambiental e ecológico. 

O crescente acúmulo de lixo não-biodegradável ou de lenta decomposição, aliado 

às dificuldades de reciclagem da maioria das embalagens sintéticas disponíveis, são um dos 

grandes problemas ambientais que as nações enfrentam atualmente. Tão sério quanto esse 

problema, aparece o aumento da produção de resíduos (cascas, talos, sementes) pelas 

agroindústrias. Mesmo estando associados a importantes propriedades nutricionais e 

antioxidantes, os resíduos agroindustriais podem se tornar grandes contaminantes ambientais 

se não forem corretamente descartados. Em 2009, as principais culturas agrícolas brasileiras, 

geraram 290 milhões de toneladas de resíduos agroindustriais (SCHNEIDER et al., 2011), um 

valor extremamente alto que evidencia a necessidade de encontrar soluções para estes 

resíduos. 

Como alternativa para minimizar essas limitações e valorizar estes produtos, 

surgem as embalagens biodegradáveis ativas. As embalagens ativas elaboradas com resíduos 

agroindustriais, além de conservar as características dos produtos revestidos, mostram-se uma 

solução para diminuir o impacto ambiental causado por estes subprodutos pouco explorados 

na agroindústria. 

Nos últimos anos, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos de forma a utilizar 

resíduos agroindustriais na produção de embalagens biodegradáveis. Como exemplo de 

resíduos aplicados em matrizes poliméricas, temos: raiz de beterraba (IAHNKE et al., 2016), 

mesocarpo de maracujá (NASCIMENTO; CALADO; CARVALHO, 2012), casca de pomelo 

(WU et al., 2019), bagaço de azeitona (CRIZEL et al., 2018) e resíduo de mirtilo (LUCHESE 
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et al., 2018). Já entre os polímeros naturais utilizados como matriz polimérica para 

incorporação destes resíduos destaca-se o amido. Os filmes à base de amido são promissores 

para aplicação na indústria de embalagens devido ao seu apelo ambiental, baixo custo, alta 

flexibilidade e transparência (ZAINUDDIN; AHMAD; KARGARZADEH, 2013). 

Assim sendo, o presente projeto de pesquisa propõe a elaboração de embalagens 

biodegradáveis à base de amido com incorporação de farelos, para posterior aplicação em 

alimentos altamente perecíveis. A pesquisa foi conduzida visando à valorização e 

aproveitamento de resíduos agroindustriais provenientes da biodiversidade brasileira como 

fonte de matérias-primas para a produção de embalagens.  

Este trabalho está dividido em quatro capítulos: 

 Capítulo 1: Revisão bibliográfica sobre os tópicos abordados na presente pesquisa. 

 Capítulo 2: Preparo e caracterização dos farelos de subprodutos agroindustriais a serem 

utilizados como matérias-primas para a elaboração dos filmes biodegradáveis. 

 Capítulo 3: Produção e otimização de filmes biodegradáveis à base de amido de 

mandioca com subprodutos agroindustriais utilizando o delineamento composto central 

rotacional (DCCR). 

 Capítulo 4: Estudo comparativo do filme de amido de mandioca e do filme produzido 

com as concentrações de farelos otimizadas no Capítulo 3. 
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2- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolvimento de embalagens biodegradáveis ativas produzidas a partir de 

subprodutos da agroindústria para posterior aplicação em produtos alimentícios altamente 

perecíveis. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Parte 1: Obtenção das matérias-primas 

 Selecionar diferentes subprodutos da agroindústria brasileira com potencial para a 

elaboração de embalagens biodegradáveis ativas; 

 Obter o farelo a partir desses subprodutos; 

 Caracterizar os farelos dos subprodutos quanto à composição química, propriedades 

ópticas, microestrutura, grupos funcionais e propriedades antioxidantes. 

 Selecionar os subprodutos que apresentaram potencial antioxidante para produção das 

embalagens sustentáveis à base de amido. 

  

Parte 2: Produção das embalagens biodegradáveis ativas a partir de planejamento 

experimental 

 Produzir embalagens biodegradáveis a partir dos farelos obtidos empregando o 

delineamento composto central rotacional (DCCR); 

 Caracterizar as embalagens em relação à espessura, solubilidade, densidade, umidade, 

propriedades mecânicas e propriedades antioxidantes; 

 Selecionar as concentrações ótimas dos farelos através da função desejabilidade para 

produção de filmes biodegradáveis com carácter antioxidante; 

 Validar a formulação ótima. 

  

Parte 3: Comparação das propriedades do filme de amido e filme adicionado de farelos 

(otimizado) 

 Produzir filmes biodegradáveis adicionados de farelos baseado na validação do 

planejamento experimental; 
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 Produzir filmes biodegradáveis apenas de amido; 

 Comparar os filmes produzidos quanto às propriedades mecânicas, espessura, 

umidade, densidade, solubilidade, propriedades ópticas, microestrutura, grupos 

funcionais, propriedades antioxidantes, além da viabilidade de atuarem como 

embalagens para produtos líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

  

CAPÍTULO 1 

REVISÃO BIOBLIOGRÁFICA 

EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS: ALTERNATIVA PARA DESTINAÇÃO DE SUBPRODUTOS 

AGROINDUSTRIAIS E PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DAS EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS 

 

Na atualidade, os produtos alimentícios só conseguem manter suas características 

por um longo período de tempo porque dispõem de uma embalagem adequada que lhes 

garantem proteção desde o acondicionamento até o consumo final (SOUSA et al., 2012). A 

embalagem exerce papel fundamental na entrega de produtos na zona rural e áreas de difícil 

acesso, protegendo e promovendo o produto, informando o consumidor, facilitando o seu uso, 

consumo e manuseio e, além disso, otimizando o transporte e a logística (KARASKI et al., 

2016).  

Sabe-se que a principal finalidade das embalagens alimentícias é proteger os 

alimentos contra qualquer tipo de ação de deterioração, sejam elas de natureza química, física 

ou microbiológica, assegurando a manutenção de suas características por um período de 

tempo mais longo após seu processamento (SOUSA et al., 2012).  

Conforme dados da Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), o valor bruto 

da produção física de embalagens em 2017 atingiu um montante de R$ 71,53 bilhões, 

aumento de aproximadamente 5,1% em relação aos R$ 68 bilhões alcançados em 2016. 

Dentre os materiais mais utilizados neste setor, destacam-se as embalagens plásticas, cuja 

participação no valor da produção corresponde a 38,95% do total, seguido pelo setor de 

embalagens celulósicas com 34,09%, metálicas com 18,05%, vidro com 4,44%, têxteis para 

embalagens com 2,53% e madeira com 1,95% (FIG. 1.1) (ABRE, 2018). 
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Figura 1.1-Valor bruto da produção de embalagens por seguimento em 2017 

 
Fonte: ABRE, 2018. 

 

A embalagem de alimentos evoluiu e se desenvolveu ao longo de milhares de 

anos (TRINETTA, 2016), porém, como observado pelos dados da ABRE, a maioria das 

embalagens ainda são produzidas a partir de polímeros sintéticos provenientes de fontes não 

renováveis de energia, como o petróleo. Segundo Debiagi et al. (2014), as embalagens de 

origem petroquímica ainda são utilizadas em uma grande variedade de aplicações por causa 

de sua alta resistência, durabilidade, facilidade de processamento e baixo custo.  

Apesar das inúmeras vantagens, devido a sua não biodegradabilidade e à sua lenta 

decomposição, as embalagens produzidas a partir de polímeros sintéticos provenientes de 

fontes não renováveis geram um volume de resíduos sólidos muito alto, tornando-se 

fundamental a busca por novas alternativas que ofereçam menor impacto ambiental e 

ecológico. 

Como alternativa tangível para substituir os polímeros não biodegradáveis na 

produção de embalagens alimentícias, surgem os biopolímeros renováveis naturais, cuja 

degradação ocorre primariamente pela ação de microrganismos, tais como bactérias, fungos e 

algas de ocorrência natural (STOLL, 2015). A utilização deste material proporciona a 

elaboração das embalagens biodegradáveis, que podem ser produzidas em forma de 

coberturas ou filmes. As coberturas são aplicadas e formadas diretamente sobre o alimento, 

enquanto os filmes são pré-formados separadamente e posteriormente aplicados sobre o 

produto (KROCHTA; MULDER-JOHNSTON, 1997).  

39% 

34% 

18% 
4% 

3% 

2% 

Embalagens plásticas

Embalagens celulósicas

Embalagens metálicas

Embalagens de vidro

Embalagens têxteis

Embalagens de madeira



29 
 

  

Os filmes biodegradáveis surgiram como uma estratégia ecologicamente correta 

para diminuir a poluição proveniente do acúmulo de resíduos plásticos sintéticos. No entanto, 

a aplicação destes materiais só será viável se demonstrarem competitividade em termos de 

custo e funcionalidade (MANIGLIA et al., 2017). De acordo com Pelissari et al. (2016), as 

embalagens biodegradáveis oferecem uma série de vantagens, tais como, originam-se de 

fontes renováveis, são capazes de transportar aditivos alimentares (por exemplo, antioxidantes 

e antimicrobianos), fornecem nutrientes adicionais e podem ser comestíveis.  

Os polissacarídeos, proteínas, lipídeos e os seus complexos, de origem animal e 

vegetal, são os principais representantes dos biopolímeros renováveis empregados em 

embalagens biodegradáveis (SUNG et al., 2013). Dentre os polímeros, o amido é um dos 

materiais alternativos mais populares utilizados. Este material representa um recurso 

renovável de baixo custo, é biodegradável e amplamente disponível podendo ser obtido de 

diferentes subprodutos de colheita e industrialização de matérias-primas (BOF et al., 2015; 

MARVIZADEH et al., 2017). Os biopolímeros a base de amido são transparentes e fáceis de 

serem processados, fornecem de moderadas a boas barreiras contra oxigênio e dióxido de 

carbono e são compatíveis com a maioria dos materiais, permitindo que misturas sejam 

elaboradas com facilidade (SOUZA, 2011). 

Segundo Maniglia et al. (2017), uma alternativa para tornar as embalagens 

biodegradáveis economicamente competitivas em relação às embalagens sintéticas, seria a 

utilização de matérias-primas mais baratas, como os subprodutos agroindustriais. De acordo 

com a autora e seus colaboradores, esse tipo de matéria-prima pode conter biopolímeros, 

como proteína, fibra e amido. A utilização destes compostos em matrizes poliméricas 

proporciona a produção de filmes mais estáveis e com propriedades físicas e mecânicas 

melhoradas (SABERI et al., 2016). Além destes materiais, os resíduos agroindustriais podem 

apresentar agentes bioativos como antioxidantes e antimicrobianos, compostos que permitem 

a produção de embalagens ativas, ou seja, embalagens que oferecem benefícios extras em 

relação às embalagens convencionais. 

 

1.2 EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS ATIVAS  

 

No sentido convencional, uma embalagem de alimentos tem a finalidade de 

conter, proteger, transportar, identificar e preservar o produto desde a indústria até a mesa do 

consumidor. Para Karaski et al. (2016), qualidades antigas das embalagens convencionais 

continuam essenciais, mas são agora complementadas por outras funções também 
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importantes. Dessa forma surge a embalagem ativa, uma estratégia que visa através da 

interação da embalagem com o alimento, inibir o desenvolvimento de microrganismos 

patogênicos, aumentar a vida útil do produto, melhorar as características sensoriais, evitar 

deteriorações químicas e microbiológicas e garantir a segurança dos alimentos (PELISSARI 

et al., 2016). 

As embalagens biodegradáveis ativas podem ser obtidas através da incorporação 

de compostos bioativos (por exemplo, antioxidantes e antimicrobianos) na matriz polimérica 

ou na superfície de coberturas e filmes biodegradáveis, e uma vez em contato com os 

alimentos, serão responsáveis por prolongar sua vida útil e melhorar suas propriedades 

sensoriais (GÓMEZ-ESTACA et al., 2014; PELISSARI et al., 2016).  

Muitas dessas embalagens ativas têm sido desenvolvidas a partir de matérias-

primas naturais e renováveis, de forma que tanto a matriz polimérica quanto os aditivos 

funcionais a ela incorporados apresentam caráter de biodegradabilidade (SANTANA et al., 

2013). Segundo Alves-Silva et al. (2013), com a finalidade de reduzir o uso de aditivos 

químicos na indústria alimentícia, é crescente o interesse sobre o uso de aditivos alimentares 

naturais, uma vez que estes não geram efeitos negativos sobre a saúde humana.  

Alguns dos agentes ativos mais estudados e incorporados em coberturas e filmes 

biodegradáveis são os agentes antimicrobianos e antioxidantes. Os agentes antimicrobianos 

consistem em diferentes classes de moléculas que eliminam ou suprimem a multiplicação e o 

crescimento de microrganismos como bactérias, fungos e vírus (MUSUMECI; PUGLISI, 

2013). Quanto aos antioxidantes, estes são um conjunto heterogêneo de substâncias formadas 

por vitaminas, minerais, pigmentos naturais, enzimas e outros compostos vegetais que 

bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres (FANI, 2015). 

Appendini e Hotchkiss (2002) mencionam a existência de algumas maneiras 

básicas utilizadas para realizar a incorporação dos compostos antimicrobianos em 

embalagens, são elas: (1) utilização de um sachê com as substâncias antimicrobianas ligadas à 

embalagem alimentar; (2) incorporação direta do agente antimicrobiano na película de 

embalagem; e (3) revestimento da embalagem com uma matriz que atua como um 

transportador do agente antimicrobiano. Segundo Barros (2013), a incorporação dos agentes 

antioxidantes pode ser descrita da mesma forma que os agentes antimicrobianos. Além das 

formas de incorporação destes compostos, os autores citam que uma das alternativas de se 

obter estas embalagens ativas seria por meio da utilização de polímeros que já são 

inerentemente antioxidantes ou antimicrobianos. 
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Diversas pesquisas têm relatado o uso de compostos fenólicos, ácidos orgânicos, 

extrato de plantas e poliaminas como os principais agentes antioxidantes capazes de serem 

incorporados em embalagens biodegradáveis (SOARES et al., 2009). Gómez-Estaca et al. 

(2014) ainda citam que a utilização de subprodutos agroindustriais seria uma das formas de se 

ter incorporado nas embalagens diversos tipos destes agentes ativos, já que vários 

subprodutos são associados a grande quantidade de antioxidantes naturais, como as vitaminas 

(C e E), os carotenoides e os compostos fenólicos (LORDÊLO et al., 2010).  

Inúmeros autores relatam que a aplicação destes agentes em embalagens é 

principalmente realizada para conservar e estender a vida útil de produtos cárneos, produtos 

minimamente processados e produtos com alto teor de lipídeos (COMA, 2012; PELISSARI et 

al., 2016; GANIARI; CHOULITOUDI; OREOPOULOU, 2017). Os agentes adicionados 

atuam como sequestradores de radicais livres ou interrompem a propagação de reações na 

cadeia de oxidação dos produtos, consequentemente permitindo a conservação das suas 

características físico-químicas e sensoriais por mais tempo (SOUZA et al., 2011). 

 

1.3 RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS NA PRODUÇÃO DE FILMES 

BIODEGRADÁVEIS  

 

Após o processamento, frutas e vegetais geram subprodutos, os quais muitas 

vezes, não possuem um destino específico, tornando-se contaminantes ambientais e gerando 

custos operacionais às empresas, uma vez que necessitam de tratamento para o descarte 

(INFANTE et al., 2013).  

Com a modernização da agricultura, a produção de alimentos ampliou-se, os 

sistemas agrícolas ficaram mais intensos e, como consequência, a quantidade de 

resíduos/subprodutos agroindustriais se elevaram (SCHNEIDER et al., 2011).  

Dados do Ministério do Meio Ambiente (2012) dispostos no Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos indicam que a soma dos resíduos orgânicos urbanos, industriais e das 

atividades agrossilvopastoris geram anualmente 800 milhões de toneladas de resíduos 

orgânicos. Segundo Schneider et al. (2011), em 2009 as agroindústrias no Brasil geraram mais 

de 290 milhões de toneladas de resíduos provenientes das principais culturas brasileiras (cana-

de-açúcar, cacau, laranja, uva, entre outras).   

Dentre os resíduos agroindustriais gerados em grande quantidade pode-se 

mencionar: resíduos do processamento de arroz (cascas, palhas e farelo), resíduos da limpeza 

de grãos em unidades de beneficiamento, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos da indústria de 
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processamento de frutas e hortaliças (cascas, bagaços diversos, caroços), resíduos 

provenientes da produção animal, entre outros (CARNEIRO, 2012). 

A indústria de alimentos é uma das grandes responsáveis pela geração do elevado 

volume de resíduos, decorrentes da produção, preparação e consumo de alimentos. Dentre os 

resíduos agroindustriais mais comumente encontrados destacam-se as cascas, sementes e os 

bagaços. Normalmente os resíduos da agroindústria não são adicionados ao produto final, 

embora sejam fontes da maior parte dos nutrientes, compostos fenólicos e antioxidantes 

naturais das frutas e dos vegetais (INFANTE et al., 2013; GURAK et al., 2014; MELO et al., 

2015). Isto pode ser confirmado na Tabela 1.1, onde se há a comparação dos valores da 

capacidade antioxidante dos frutos e vegetal com seus respectivos subprodutos. Os 

subprodutos apresentaram menores valores de EC50 demonstrando ter capacidade antioxidante 

superior, uma vez que é necessária menor concentração do produto para a redução de 50% do 

radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila). 

 

Tabela 1.1- Capacidade antioxidante por captação de radicais livres DPPH de frutas e 
vegetais e seus respectivos subprodutos 

Produto analisado 
Capacidade antioxidante 

(expresso em EC50*) Referências 

FCJ** 3,184 mg/mg de DPPH Araújo (2011) 

Jabuticaba 138,0 mg/mg de DPPH Rufino et al. (2010) 

FCM*** 1,01 mg/mL de extrato Arbos,Stevani e  Castanha (2013) 

Manga 8,0 mg/mL de extrato Prado (2009) 

Talo de brócolis 1,24 mg/mL de extrato Bergamaschi (2010) 

Brócolis 45,87 mg/mL de extrato Tiveron (2010) 
* Concentração do extrato capaz de atingir 50% da capacidade antioxidante máxima. 

** Farinha da casca de jabuticaba, *** Farinha da casca de manga. 

 

Os resíduos sólidos agroindustriais apresentam quantidades significativas de 

nutrientes que podem ser reaproveitados. De acordo com Carneiro (2012), toda e qualquer 

técnica que consiga reaproveitar estes resíduos agrícolas revela-se uma alternativa 

interessante, uma vez que, como citado por Laufenberg, Kunz e Nystroem (2003), a não 

recuperação destes resíduos podem acarretar perda de biomassa, perda de nutrientes, e, além 

disso, podem gerar problemas de poluição potencialmente graves. 

A produção de filmes biodegradáveis a partir de subprodutos da agroindústria 

mostra-se uma alternativa interessante para a recuperação de alguns resíduos. De acordo com 
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Navas, Reboredo e Granados (2015), a adição de sólidos secos, como materiais orgânicos em 

matrizes poliméricas poderia oferecer vantagens em termos de sustentabilidade, além de 

possibilitar o desenvolvimento de polímeros com menor custo e melhores propriedades 

mecânicas, já que segundo Iahnke (2015), os resíduos gerados pelo processamento de frutas e 

vegetais atualmente são as fontes mais pesquisadas quanto à obtenção de compostos 

antioxidantes e fibras dietéticas. 

A utilização de diversos resíduos agroindustriais na produção de embalagens 

biodegradáveis vem sendo reportada por inúmeros autores. Dentre os resíduos utilizados, 

podemos citar o uso de resíduos de cápsulas de gelatina e de beterraba (IAHNKE et al., 2016), 

bagaço de mandioca e fibra de palma em matriz de amido de mandioca (EDHIREJ et al., 

2017), bagaço de azeitona em quitosana (CRIZEL et al., 2018), bagaço de malte (MELLO; 

MALI, 2014), farinha da casca de manga (TORRES-LEÓN et al., 2018) e farinha de diversos 

resíduos de frutas e vegetais (FERREIRA et al., 2016; ANDRADE; FERREIRA; 

GONÇALVES, 2016). 

De acordo com Adilah et al. (2018), a alta presença de compostos bioativos e o 

efeito sinérgico destes podem exercer nos filmes, maior capacidade antioxidante. Assim 

sendo, na sequência são apresentados os diferentes resíduos agroindustriais utilizados neste 

trabalho como matérias-primas na produção de embalagens biodegradáveis ativas. 

 

1.3.1. Casca de jabuticaba 

 

A jabuticaba (Plinia jaboticaba), fruto arroxeado cuja casca e polpa possuem 

sabor doce e baixa acidez, consiste em uma fruta nativa do Brasil pertencente à família 

Myrtaceae (DUARTE et al., 2011; RODRIGUES et al., 2015). De acordo com Jorge, 

Bertanha e Luzia (2011), apesar da produção de jabuticaba abranger desde o estado do Pará 

até o estado do Rio Grande do Sul, pode-se destacar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Espírito do Santo como os estados com produção mais significativa desse fruto. 

No Brasil, em geral, uma parte da produção das jabuticabas é aproveitada pelas 

populações locais; entretanto, a grande maioria é desperdiçada na época da safra, em virtude 

da alta produção por árvore, da curta vida útil da fruta in natura (3 dias a temperatura 

ambiente) e, principalmente, por falta de técnicas de processamento (LAGO; GOMES; 

SILVA, 2006; CAVALCANTI, 2013).  

Embora cada espécie de jabuticaba tenha uma composição ligeiramente diferente, 

os principais macro componentes encontrados nesta fruta são a água, os carboidratos 
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(principalmente glicose, frutose e fibras), enquanto as vitaminas, os flavonoides e os minerais 

são seus principais micro componentes (GURAK et al., 2014). Como outras frutas, a 

jabuticaba é uma fonte de tradicionais nutrientes e fitoquímicos, como os fenóis e as 

antocianinas (APPELT et al., 2015; RODRIGUES et al., 2015). De acordo com Neves et al. 

(2018), trabalhos desenvolvidos até o momento já conseguiram identificar a presença de 51 

compostos fenólicos em jabuticabas, destacando-se as antocianinas e os derivados do ácido 

elágico.  

As antocianinas são uma classe de flavonoides com poderosas propriedades 

antioxidantes e são principalmente representadas na jabuticaba em forma de cianidina-3-

glicosídeo e delfinidina-3-glicosídeo (WU; LONG; KENNELLY, 2013). Segundo Rodrigues 

et al. (2015), as antocianinas contidas em jabuticabas são encontradas de fato, apenas em suas 

cascas, onde também se encontra uma grande quantidade de outros compostos fenólicos. 

Entretanto, as cascas e sementes das jabuticabas são geralmente desprezadas, mesmo sendo 

responsáveis por grande parte da alta capacidade antioxidante e representando juntas, 

aproximadamente 50% do peso total da fruta (FERREIRA et al., 2012). 

Para Pelissari et al. (2012), a produção de farinhas a partir de partes usualmente 

não comestíveis de frutas torna-se uma alternativa para conservar as propriedades de interesse 

de potenciais subprodutos e consequentemente evitar o seu desperdício. Tal declaração pôde 

ser comprovada por Marquetti (2014) e Lage et al. (2014). Marquetti (2014) constatou que a 

farinha da casca da jabuticaba possui alto potencial antioxidante e alto conteúdo de 

carboidratos e fenóis, enquanto que Lage e colaboradores (2014) confirmaram que esta 

farinha é rica em fibras solúveis e insolúveis e possui alto teor de compostos fenólicos totais, 

incluindo as antocianinas, pigmentos responsáveis pela coloração atrativa do produto.  

Através dessas afirmações, é possível afirmar que a farinha proveniente da casca 

de jabuticaba é um excelente produto com propriedades bioativas que pode ser aplicado em 

alimentos ou até mesmo em embalagens.   

 

1.3.2. Casca de manga 

 

No Brasil, a fruticultura é um dos principais segmentos que geram alto volume de 

resíduos. Responsável por boa parte destes resíduos encontra-se a agroindústria da manga, 

cujo maior emprego da fruta se dá na forma de polpa (CAVALCANTI et al., 2011).  

Pertencente à família Anacardiaceae, a manga (Mangifera indica L.), é uma fruta 

tropical muito apreciada no Brasil. Caracteriza-se por apresentar grande quantidade de polpa 
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adocicada e com pouca acidez, sabor e aroma exóticos, além de se destacar entre as 10 

frutíferas mais cultivadas no mundo (COELHO; VIANA; AZEVÊDO, 2014; SILVA; SILVA, 

2015). Segundo dados da FAO (2017), em 2014, a produção mundial de mangas juntamente 

com goiabas alcançou a marca de 45,2 milhões de toneladas, sendo o Brasil responsável por 

1,1 milhão de toneladas. 

O processamento industrial de frutos de manga gera elevada quantidade de 

resíduos agroindustriais (cascas e amêndoas), os quais, sem aplicação viável, acabam sendo 

descartados diretamente no meio ambiente (ARBOS; STEVANI; CASTANHA, 2013). 

Extratos provenientes destes resíduos apresentam teor importante de compostos fenólicos, 

capacidade antioxidante e capacidade antimicrobiana, podendo ser utilizados para 

desenvolver inovações tecnológicas (ARBOS; STEVANI; CASTANHA, 2013).  

A casca, subproduto principal da manga, representa cerca de 20% do peso total da 

fruta (KIM et al., 2012). Estas cascas descartadas contêm fibras solúveis e insolúveis, 

proteínas, lipídeos, além de diversos compostos com capacidade antioxidante, como 

polifenóis, carotenoides, flavonoides, antocianinas, vitaminas e enzimas (COCK;GARCÍA-

GONZALES; LEÓN, 2016; COELHO; VIANA; AZEVÊDO, 2014). De acordo Mostafa 

(2013), as cascas de manga representam uma rica fonte de antioxidantes principalmente 

devido à presença de carotenoides e polifenóis.  

Uma alternativa para diminuir os resíduos de manga, consiste em utilizá-lo em 

substituição de antioxidantes sintéticos, já que é um produto natural com alto poder 

antioxidante (CAVALCANTI et al., 2011). Essa alternativa mostra-se bastante interessante 

principalmente para o mercado de embalagens biodegradáveis ativas (TORRES-LEÓN et al., 

2018), onde o consumidor preocupado com a saúde e o meio ambiente busca simples soluções 

de conservação de alimentos, que não prejudiquem sua saúde e ao mesmo tempo tragam baixo 

impacto ecológico.  

 

1.3.3. Talo de brócolis 

 

O brócolis, uma das principais hortaliças consumidas no Brasil, é uma variedade 

botânica da espécie Brassica oleracea que pertence à família Brassicaceae (crucíferas), da 

qual também fazem parte a couve-flor, o repolho, a couve e espécies distintas como a 

mostarda, o nabo, o rabanete, o agrião, entre outras (MELO, 2015).  

Dados da FAO (2017a) revelam que no período de 2004 a 2014, a produção 

mundial de couve-flor e brócolis aumentou aproximadamente 35%, atingindo a marca de 24,2 
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milhões de toneladas no ano de 2014. Contudo, como a maioria das hortaliças no Brasil, o 

consumo familiar per capta de brócolis ainda é baixo, com média de 148 gramas por 

domicílio por ano (MELO, 2015). Além disso, durante seu processamento estima-se que há 

uma perda entre 45% e 50% do peso inicial do brócolis, sendo essa perda principalmente 

relacionada a retirada dos seus talos, um dos principais resíduos gerados dessa hortaliça 

(CAMPAS-BAYPOLI et al., 2009).  

Subprodutos de hortaliças, como folhas e talos, são considerados excelentes fontes 

de fibras e lipídeos, e em alguns casos são mais nutritivos do que a parte nobre do vegetal 

(STORCK et al., 2013). De acordo com Ferreira et al. (2018), os subprodutos do brócolis são 

uma fonte de proteína, aminoácidos, lipídeos, fibra alimentar, açúcares, vitaminas (vitamina 

C, E, A, K) e minerais essenciais (N, K, Ca, Fe). Além disso, são ricos em compostos 

bioativos, como os glucosinolatos (e seus isotiocianatos, produtos de degradação), ácidos 

fenólicos, flavonoides e polissacarídeos (como fibra alimentar). Especificamente, os talos de 

brócolis além dessas propriedades, ainda apresentam alta quantidade de compostos fenólicos 

totais, compostos estes com alta capacidade antioxidante (HWANG; LIM, 2015).  

Devido a grande quantidade de fibras e propriedade antioxidante comprovada, os 

talos de brócolis mostram-se uma excelente matéria-prima para confecção de embalagens 

biodegradáveis com propriedades ativas, uma vez que como relatado por Yu, Dean e Li 

(2006), fibras naturais de diversas fontes têm se despontado como uma alternativa 

tecnicamente viável para reforçar as propriedades mecânicas de biopolímeros.  

 

1.4 UTILIZAÇÃO DE FILMES BIODEGRADÁVEIS ATIVOS NA CONSERVAÇÃO 

DE ALIMENTOS 

  

Atualmente, o consumidor preocupado em desfrutar de uma melhor qualidade de 

vida, tem demonstrado crescente interesse em uma alimentação balanceada e em hábitos de 

vida mais saudáveis. Desta forma, visando a saudabilidade, cada vez mais os consumidores 

têm optado por produtos in natura ou minimamente processados para consumo.  

No Brasil, a produção dos principais frutos frescos gira em torno de 17,7 milhões 

de toneladas/ano, enquanto a produção de hortaliças (folha, flor, fruto, haste, raízes e rizoma) 

é de aproximadamente 16 milhões. Embora haja grande volume de produção, as perdas destes 

produtos chegam a 30 e a 35% do volume total, respectivamente (SOARES, 2012). 

Apesar da diversidade e disponibilidade de produtos no mercado interno, o 

consumo de algumas frutas e hortaliças está limitado pela delicadeza destes alimentos, que 
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amolecem rapidamente após a maturação ou possuem casca muito fina e pouco resistente ao 

manuseio e ao transporte. De acordo Cenci (2006), a comercialização destes produtos é 

restrito principalmente por serem altamente perecíveis, susceptíveis a contaminações 

microbiológicas, físicas e químicas e, por geralmente, serem manuseados sob condições 

ambientais que aceleram a perda de qualidade durante o armazenamento. 

A fim de evitar ou diminuir a perda dos alimentos in natura e minimamente 

processados, os filmes e as coberturas incorporados de compostos antioxidantes e 

antimicrobianos, vem sendo amplamente pesquisados como estratégia para proteger e 

aumentar a vida útil desses produtos, além de promover sua comercialização. 

 Na Tabela 1.2 são apresentados alguns trabalhos sobre a aplicação de embalagens 

biodegradáveis ativas na conservação de alimentos, demostrando que a embalagem com 

carácter antioxidante desenvolvida neste trabalho pode posteriormente ser utilizada como uma 

forma de extensão da vida útil de produtos alimentícios, principalmente, alimentos que 

tendem a sofrer oxidação.  
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Tabela 1.2- Efeitos da aplicação de embalagens biodegradáveis ativas em alimentos 

Polímero 
utilizado 

Plastificante Agentes bioativos Tipo de 
aplicação 

Alimento 
revestido 

Efeitos Referência 

Amido de 
mandioca 

Glicerol 

Microcápsulas de 
antocianinas 

(provenientes do 
resíduo da casca de 
uva) encapsuladas 
com maltodextrina 

Filme 
Azeite de 
oliva extra 

virgem  

O filme biodegradável desenvolvido com 
as microcápsulas de antocianinas 

apresentou melhor proteção ao azeite de 
oliva embalado quando comparado à 

proteção oferecida pelo filme sintético 
comercial (polipropileno). O filme 

biodegradável preservou o azeite pelo 
dobro de tempo do filme de polipropileno 

que preservou apenas por 4 dias. 

Stoll et al. 
(2017)  

Farinha de arroz 
e poli(adipato 

co-tereftalato de 
butileno) 
(PBAT) 

Glicerol 
Sorbato de potássio 
nas concentrações 0, 

1, 3 e 5%.  
Filme 

Massa 
alimentícia 
fresca tipo 

lasanha 

O sorbato de potássio adicionado aos 
filmes biodegradáveis mostrou-se eficaz 
contra bolores e leveduras, S. aureus, B. 

cereus e coliformes a 45ºC.  
As massas frescas revestidas com os 

filmes biodegradáveis contendo 1% de 
sorbato de potássio apresentaram vida de 
prateleira de aproximadamente 15 dias, já 

as massas embaladas com os filmes 
contendo 3 e 5% de sorbato, apresentaram 
uma vida útil de até 35 dias, considerando 

os aspectos físicos, químicos e 
microbiológicos. 

Sousa, 
Yamashita e 
Soares Júnior 

(2016) 
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Continuação da Tabela 1.2- Efeitos da aplicação de embalagens biodegradáveis ativas em alimentos 

Amido de 
mandioca 

Glicerol 

- Casca de canela 
- Funcho 

(concentração dos 
compostos 

variando de 0,05 a 
0,30%). 

Cobertura 
Fatias de maçã 

tipo „Fuji‟ 

As formulações com 0,3% de óleos essenciais 
(OE) apresentaram atividade antimicrobiana em 
resposta a S. aureus e S. choleraesuis. Contudo, 
nenhum dos revestimentos apresentou efeitos 

antimicrobianos contra E. coli. Além disso, todos 
os revestimentos com OE exibiram atividade 

antioxidante, sendo que o óleo essencial da casca 
de canela exibiu atividades antimicrobianas e 

antioxidantes mais altas. 

Oriani et al. 
(2014) 

Alginato Glicerol 

Óleo essencial de 
citronela nas 

concentrações de 
0,1, 0,3 e 0,5%. 

Cobertura 

Pedaços de 
abacaxi 

minimamente 
processado 

A cobertura de alginato incorporada com 0,3% de 
citronela demonstrou potencial para prolongar a 
vida útil e manter a qualidade do abacaxi fresco. 

Azarakhsh et 
al. (2014) 

Purê de 
morango 

Glicerol 

Vapor de metil 
cinamato e 

carvacrol com 
concentração de 

0,75%. 

Cobertura Morangos 

Os vapores de carvacrol e cinamato de metil 
liberados das coberturas ajudaram a manter a 

firmeza e o brilho dos morangos em comparação 
com os morangos não tratados. Os vapores 

antimicrobianos também aumentaram o teor total 
de compostos fenólicos solúveis e a atividade 
antioxidante do fruto no final do período de 

armazenamento. 

Peretto et al. 
(2014) 
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Continuação da Tabela 1.2- Efeitos da aplicação de embalagens biodegradáveis ativas em alimentos 

Quitosana Glicerol 

Extrato de chá 
verde na 

concentração de 
20%.  

Filme Salsicha de porco 

A aplicação dos filmes de quitosana incorporados 
com extrato de chá verde proporcionou inibição 

da oxidação lipídica e do crescimento microbiano 
nas salsichas de porco refrigeradas. Os resultados 
sugeriram que a incorporação de extrato de chá 

verde no filme de quitosana melhorou as 
propriedades antioxidantes e antimicrobianas do 
filme e assim prolongou a vida útil das salsichas, 

mantendo suas características. 

Siripatrawan e 
Noipha (2012) 

Amido de 
mandioca 

Glicerol 
Ácido cítrico nas 
concentrações de 

0,5, 1, e 2%. 
Cobertura 

Manga tipo 
„Tommy Atkins‟ 

minimamente 
processada 

A cobertura incorporada com ácido cítrico foi 
capaz de atrasar a deterioração das mangas, 
diminuindo a taxa de respiração dos frutos e 

inibindo as reações metabólicas associadas ao 
amadurecimento. 

Chiumarelli et 
al. (2010) 

Amido de 
inhame 

Glicerol 
Quitosana nas 

concentrações de 
0,5 e 1,5% 

Cobertura 
Cenoura 

minimamente 
processada 

O crescimento de bactérias lácticas, coliformes 
totais, bactérias psicrotróficas, leveduras, bolores 

e bactérias aeróbias mesófilas foram 
substancialmente inibidos pela cobertura com 

1,5% de quitosana. 

Durango, 
Soares e 
Andrade 
(2006) 
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De acordo com Gómez-Estaca et al. (2014), as embalagens antioxidantes surgem 

com o propósito de melhorar a estabilidade de produtos alimentares sensíveis à oxidação, 

garantindo assim a preservação das suas características e propriedades. Diversos estudos têm 

demonstrado a eficácia das embalagens antioxidantes frente a diversos alimentos. Como 

exemplo pode-se citar Santana et al. (2013), que relataram em seu trabalho que o uso de 

urucum como agente antioxidante em filmes à base de quitosana propiciou a diminuição do 

processo de oxidação do azeite de dendê, já que os componentes da embalagem tenderam a 

sofrer o processo de oxidação ao invés do produto embalado. Robles-Sánchez e colaboradores 

(2013) também constataram que a utilização de ácido ascórbico como agente ativo em 

cobertura à base de alginato, não só contribuiu na melhora do potencial antioxidante do fruto, 

mais também garantiu o armazenamento da manga tipo Kent por 12 dias a 4° C, sem 

prejudicar a sua cor, qualidade físico-química e nutricional. Já Ayala-Zavala et al. (2013) 

descreveram o efeito positivo da aplicação de filmes de pectina incorporados com óleo de 

canela em pêssegos minimamente processados. Segundo os autores, a aplicação dos filmes 

permitiu o aumento do estado antioxidante dos pêssegos e a diminuição do crescimento 

bacteriano. 

 

1.5 CONCLUSÃO 

 

Baseando-se nas informações apresentadas nesta revisão bibliográfica, os farelos 

da casca de jabuticaba, farelo da casca de manga e farelo do talo de brócolis se mostram 

promissores materiais para a produção de embalagens biodegradáveis podendo proporcionar a 

matriz polimérica melhores características mecânicas e capacidade antioxidante devido ao 

alto teor de fibras e compostos bioativos, além de terem caráter renovável e biodegradável. A 

utilização destes materiais em embalagens ainda se torna uma opção de destinação para os 

resíduos gerados pela agroindústria que quando não descartados de maneira correta podem se 

tornar contaminantes. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo explorar o 

potencial dos subprodutos gerados pela agroindústria, de forma a produzir filmes 

biodegradáveis antioxidantes capazes de melhorar a estabilidade de produtos alimentares, 

destacando-se aqueles sensíveis à oxidação.  
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CAPÍTULO 2 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS FARELOS PROVENIENTES DOS 

RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

 

RESUMO 

Nos últimos anos, a geração de grandes quantidades de resíduos agroindustriais (cascas, talos 

e sementes) tem sido motivo de preocupação, tanto no âmbito econômico, quanto no 

panorama ambiental. A utilização destes resíduos visando agregar valor a novos produtos, tem 

se tornado objetivo de diversos trabalhos. Uma alternativa é a utilização destes resíduos (em 

forma de farelo) em filmes e coberturas biodegradáveis, visando acoplar a estas embalagens 

novas características, como capacidade antioxidante e resistência mecânica. Neste capítulo, os 

farelos da casca de jabuticaba (FCJ), casca de manga (FCM) e talo de brócolis (FTB) foram 

produzidos e suas características químicas, físico-químicas, antioxidantes e microestruturais 

determinadas, além dessas características também foi avaliado os seus grupos funcionais. 

Todos os farelos apresentaram cores características às próprias matérias-primas utilizadas. A 

composição centesimal mostrou que o talo de brócolis foi o subproduto que apresentou maior 

teor de fibras (15,55%) e proteínas (26,07%). A análise de compostos fenólicos, antocianinas 

e capacidade antioxidante confirmou alto valor antioxidante para o farelo da casca de 

jabuticaba e casca de manga, cujo percentual de inibição alcançou 86,56 e 93,28%, 

respectivamente. Quanto à análise microestrutural realizada nos farelos, o ensaio evidenciou a 

existência de diferentes tamanhos e morfologias nas partículas, atestando distintas 

composições. Os gráficos gerados pela análise de espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) ainda permitiu identificar a presença de diversos grupos 

funcionais nos farelos, corroborando com os resultados da composição centesimal realizada. 

Através da caracterização dos farelos confirma-se que os subprodutos selecionados 

apresentam teor considerável de fibras e capacidade antioxidante, características que se deseja 

agregar aos filmes. 

 

Palavras-chave: subprodutos, agentes bioativos, capacidade antioxidante, microestrutura, 

grupos funcionais. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a agricultura é uma das principais atividades econômicas. Entretanto, 

quando se relaciona este setor com a industrialização dos produtos agrícolas, além do 

importante impacto na economia, a agricultura provoca sérios problemas de gestão, 

principalmente do ponto de vista ambiental, uma vez que é responsável pela geração de 

milhares de toneladas de resíduos (MIRABELLA; CASTELLANI; SALA, 2014; NAVAS; 

REBOREDO; GRANADOS, 2015).  

A geração de resíduos agroindustriais ocorre em diversas etapas da cadeia 

produtiva, havendo uma estimativa de que o aproveitamento das matérias-primas vegetais não 

chega aos 85% e que os resíduos gerados podem representar até 30% (NASCIMENTO; 

FRANCO, 2015). De acordo com Carneiro (2012), a enorme quantidade de resíduo sólido 

gerado durante a cadeia produtiva agroindustrial tem a peculiaridade de ser, na sua grande 

maioria, biodegradável e fonte de quantidades significativas de nutrientes. Estes resíduos são 

principalmente constituídos por açúcares, fibras, proteínas, minerais e compostos 

antioxidantes que são substâncias de interesse industrial (MUSSATTO; BALLESTEROS; 

TEIXEIRA, 2012; NASCIMENTO; FRANCO, 2015). 

Os resíduos agroindustriais são constituídos principalmente por cascas, talos, 

sementes e polpas não utilizadas que, normalmente, são desperdiçados ou descartados durante 

o processo industrial. Exemplo desse tipo de perda é descrita por Ortiz (2016), que cita que no 

processamento de frutas, até 70% do peso das matérias-primas são subprodutos, compostos 

principalmente por cascas e sementes. Segundo Gurak et al. (2014), normalmente os 

subprodutos da agroindústria não são adicionados ao produto final, embora contenham a 

maior parte dos nutrientes e compostos bioativos da fruta. 

A jabuticaba é uma fruta brasileira rica em compostos bioativos (antocianinas) e 

que possui alta capacidade antioxidante, especialmente em suas cascas e sementes (LIMA et 

al., 2011; OLIVEIRA, 2015). Entretanto, estes subprodutos são geralmente desprezados, 

mesmo representando juntos, aproximadamente, 50% do fruto (FERREIRA et al., 2012). 

Estudos indicam que a utilização da casca de jabuticaba em forma de farinha, permite a 

obtenção de um produto rico em fibras, sais minerais, antocianinas e com alta capacidade 

antioxidante (APPELT et al., 2015; LEITE-LEGATTI et al., 2012). 

Uma das principais responsáveis por boa parte da geração dos resíduos 

agroindustriais é a indústria da manga, cuja matéria-prima é utilizada na forma de polpa 

(CAVALCANTI et al., 2011). Este setor é responsável pelo descarte da casca e semente da 
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fruta, o que representa cerca de 40 a 50% do seu peso total (RYBKA; LIMA; NASSUR, 

2018). Contudo, de acordo com França (2014), a casca da manga, mesmo sendo um 

subproduto, possui mais fibras, vitamina C, proteínas e carboidratos digeríveis que a própria 

parte nobre do fruto. Além disso, o resíduo do processamento da manga é uma fonte potencial 

de antioxidantes para o uso na indústria de alimentos em substituição aos antioxidantes 

sintéticos ou até mesmo para a elaboração de alimentos funcionais ou fitoterápicos 

(CAVALCANTI et al., 2011).  

Outro potencial resíduo descartado pelas indústrias são os talos de brócolis. 

Segundo Ferreira et al. (2018), 45% do brócolis é constituído pelos seus subprodutos, que são 

os talos, inflorescências e folhas. Os subprodutos do brócolis são fonte de proteína, 

aminoácidos, lipídeos, fibra alimentar, açúcares, vitaminas e minerais (ARES; NOZAL; 

BERNAL, 2013). Além disso, são ricos em compostos bioativos como os glucosinolatos, 

ácidos fenólicos, flavonoides e polissacarídeos (como as fibras alimentares) (FERREIRA et 

al., 2018). 

Devido à grande disponibilidade e composição rica em compostos que poderiam 

ser utilizados em outros processos, existe um grande interesse na reutilização desses resíduos, 

tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Segundo Carneiro (2012), toda e 

qualquer técnica que aproveite os resíduos na alimentação animal ou agrícola torna-se 

interessante, tendo em vista que é recomendável a reciclagem desses nutrientes. Uma 

alternativa que vem crescendo nos últimos anos consiste no aproveitamento de resíduos 

(principalmente cascas) de certos frutos como matéria-prima para a produção de alimentos, 

perfeitamente passíveis de serem incluídos na alimentação humana (LAMOUNIER et al., 

2015). Outra opção é a utilização destes resíduos em embalagens biodegradáveis, de forma a 

permitir o aprimoramento de suas propriedades mecânicas, antimicrobianas e até mesmo 

antioxidantes. 

 O uso de materiais biodegradáveis consiste numa alternativa aos materiais 

plásticos provenientes de fontes não renováveis, uma vez que, quando descartados no 

ambiente, são facilmente degradados em compostos mais simples que podem ser 

metabolizados por microrganismos como bactérias, leveduras e fungos (TSIROPOULOS et 

al., 2015).  

Com o objetivo de agregar valor aos resíduos agroindustriais citados, investigou-

se o potencial de cada um deles, com intuito de adicioná-los como agentes antioxidantes ou 

agentes de reforço mecânico em filmes biodegradáveis. Assim sendo, a finalidade deste 

capítulo foi estudar as propriedades dos farelos produzidos, visto que, espera-se que estes 
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proporcionem melhores propriedades mecânicas e alguma capacidade antioxidante aos filmes 

que os utilizem. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Matérias-primas 

 

Foram selecionados subprodutos da agroindústria com potencial antioxidante para 

serem empregados na produção das embalagens biodegradáveis. As matérias-primas (FIG. 

2.1) foram adquiridas com produtores da região dos Vales do Jequitinhonha (Diamantina), 

sendo utilizados os resíduos provenientes da espécie „Sabará‟, „Tommy Atkins‟ e do tipo 

ramoso para a jabuticaba, manga e brócolis, respectivamente. 

 

Figura 2.1- Produtos obtidos para utilização dos seus subprodutos: jabuticaba (a), 
manga (b) e brócolis (c) 

 

 

2.2.2 Métodos 

 

2.2.2.1 Obtenção dos farelos provenientes dos resíduos 

 

A obtenção dos farelos foi desenvolvida no Laboratório de Materiais Verdes, do 

Instituto de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, em Diamantina – MG.  

Inicialmente, os resíduos selecionados (talo de brócolis, casca de manga e casca 

de jabuticaba) foram lavados em água corrente, higienizados com solução de hipoclorito de 
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sódio (200 mg/L) e posteriormente foram cortados em pequenos tamanhos, de maneira a 

facilitar o processo de secagem e moagem. Após, os resíduos foram secos em estufa com 

circulação forçada de ar (Tecnal, modelo TE 394/2MP) variando a temperatura e tempo de 

secagem para cada um dos resíduos, para que estes alcançassem seu peso constante. A casca 

de jabuticaba (CJ) foi seca à 40ºC durante cinco dias, já a casca de manga (CM) e o talo de 

brócolis (TB) foram secos a 55ºC durante 24 e 40 horas, respectivamente. As temperaturas 

utilizadas visaram evitar a perda de compostos nutricionais e bioativos dos resíduos e foram 

baseadas em trabalhos já publicados por Araújo (2011), Lamounier et al. (2015), Banerjee et 

al. (2018), Torres-León et al. (2018) e Storck et al. (2013).  

Finalizado o processo de secagem, os materiais foram moídos separadamente em 

triturador (Mondial Pro Master, modelo L-91) e peneirados em peneira de 48 mesh 

(aproximadamente 0,300 mm de abertura) para padronizar a granulometria das partículas dos 

farelos e eliminar as partículas maiores. Embora a maioria dos estudos realizados denomine 

como farinha o produto obtido deste processamento, iremos chamá-lo de farelo, uma vez que, 

de acordo com a RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), a farinha é um produto obtido de partes comestíveis de uma ou mais 

espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas, já os farelos são 

produtos resultantes do processamento de grãos de cereais e ou leguminosas, constituídos 

principalmente de casca e ou gérmen, podendo conter partes do endosperma (BRASIL, 2005).  

Por fim, os farelos foram armazenados a 7ºC em recipiente de fácil vedação e com 

capacidade para impedir a passagem de luz do ambiente para o produto (FIG. 2.2). 
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Figura 2.2- Fluxograma de produção dos farelos provenientes dos subprodutos 

 

 

2.2.2.2 Caracterização dos farelos 

 

2.2.2.2.1 Rendimento 

 

Através da pesagem da matéria-prima completa e da pesagem do subproduto após 

a separação, foi possível determinar o valor representativo do subproduto em relação ao peso 

total do fruto ou do vegetal. Além disso, determinou-se a perda de peso durante a secagem 

dos resíduos úmidos e calculou-se o rendimento do peso inicial do talo/casca úmida em 

relação ao farelo final obtido após o processo de moagem e peneiramento, sendo estes 

resultados expressos em base seca. 
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2.2.2.2.2 Composição centesimal 

 

Amostras dos farelos secos foram utilizadas para análise de composição 

centesimal (umidade, cinzas, proteínas e fibra bruta) segundo métodos padrões da AOAC 

(2005). O teor de lipídeos foi determinado pelo método de Blight e Dyer (1959) e o conteúdo 

de carboidratos digeríveis foi determinado por diferença, subtraindo-se de 100% a soma dos 

valores obtidos nas determinações anteriores. Ressalta-se que todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

2.2.2.2.3 Análise de cor instrumental 

 

A cor das amostras dos farelos foi determinada por reflectância total em 

colorímetro CM-5 (Konica Minolta), com escala CIELab (L*, a*, b*). As análises foram 

realizadas em quadruplicata a 25 °C, utilizando o iluminante D-65 e um ângulo de observação 

de 10º. As medidas de coloração foram expressas em termos da luminosidade L* (L* = 0 

preto e L* = 100 branco) além da cromaticidade, definida por a* (+a* = vermelho e -a* = 

verde) e b* (+b* = amarelo e -b* = azul). Com o conhecimento das coordenadas cromáticas, 

foram avaliadas a partir das Equações 2.1 e 2.2, as coordenadas cilíndricas C* (Croma) e hº 

(tom ou ângulo Hue).  

    √                                                
 

2.2.2.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Com intuito de avaliar a microestrutura dos farelos da casca de jabuticaba, casca 

de manga e talo de brócolis, estes subprodutos foram analisados através da microscopia 

eletrônica de varredura. As amostras foram fixadas em stubs de alumínio usando fita dupla 

face e revestidas com uma camada de ouro (Sputter Coater POLARON, modelo SCD050) 

para melhoria da condutividade. As amostras revestidas foram então visualizadas sob um 

microscópio eletrônico de varredura (TESCAN, modelo VEGA-LMH, Brno – República 

Tcheca) usando uma tensão de aceleração de 30 kV. As análises foram realizadas no 

Laboratório Multiusuário de Microscopia Avançada (LMMA) do Programa de Pós-Graduação 

em Química da UFVJM – PPGQ/UFVJM. 
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2.2.2.2.5 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Para detectar a presença de determinados grupos funcionais nas amostras dos 

farelos utilizou-se a técnica de espectroscopia no infravermelho. Os espectros de FTIR foram 

obtidos a partir de um espectrofotômetro Varian, modelo 640-IR, munido de um módulo para 

leitura de Refletância Total Atenuada Universal (UATR) Pike Technologies GladiATR. As 

análises foram realizadas na região do infravermelho médio com transformada de Fourier, 

utilizando 16 varreduras e abrangendo o número de onda de 4000 a 500 cm-1 e resolução 

espectral de 4 cm-1. 

 

2.2.2.2.6 Teor de compostos fenólicos totais, antocianinas totais e capacidade antioxidante 

 

2.2.2.2.6.1 Preparação dos extratos etanólicos dos farelos 

 

Para realizar a extração das antocianinas, compostos antioxidantes e fenólicos dos 

farelos, foram utilizados solventes etanólicos. Estudos realizados por Bergamaschi (2010) e 

Oliveira (2016) demonstraram que este tipo de solvente permite realizar uma melhor extração 

de compostos fenólicos totais e obter melhores resultados de capacidade antioxidante. 

A preparação dos extratos etanólicos dos farelos dos resíduos foi feita de acordo 

com a metodologia descrita por Packer et al. (2015), com algumas modificações.  

Inicialmente, pesou-se 100 mg da amostra e adicionou-se 10 mL de álcool etílico 

80%. Essa solução de concentração 10 mg/mL foi levada ao ultrassom Soniclean 2PS 

(Sonders medical) por 15 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, a solução foi 

centrifugada (centrífuga modelo NT 825) por 15 minutos a 5000 g e filtrada em papel filtro 

(Whatman nº 3). O sobrenadante foi então recolhido e utilizado para realizar as análises de 

compostos fenólicos, antocianinas totais e capacidade antioxidante. 

 

2.2.2.2.6.2 Análise de compostos fenólicos totais 

 

 A análise de compostos fenólicos totais foi realizada de acordo com o método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau descrito por Singleton, Orthofer e Lamuela (1999), 

utilizando ácido gálico como padrão. Os extratos etanólicos obtidos foram diluídos de forma a 

obter-se concentrações de 1 mg de farelo/mL de etanol 80%. Uma alíquota de 0,5 mL do 

extrato foi transferida para um tubo e então foram acrescidos 2,5 mL de solução Folin 
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Ciocalteau (10% da solução: 90% de água). A mistura permaneceu em repouso por 5 minutos, 

após este período, adicionou-se 2,0 mL da solução de carbonato de sódio 4%. Os tubos foram 

deixados em repouso por 2 horas, ao abrigo de luz. Uma amostra em branco foi conduzida nas 

mesmas condições. Posteriormente foi realizada leitura em espectrofotômetro UV 5100 

(Tecnal) utilizando o comprimento de onda de 740 nm. Todas as análises foram conduzidas 

em triplicata.  

 

2.2.2.2.6.3 Antocianinas totais 

 

A análise de antocianinas totais foi realizada pelo método de descoloração com 

dióxido de enxofre descrito por Ribéreau-Gayon et al. (2006). Inicialmente, 2,5 mL de uma 

solução de ácido clorídrico em etanol (0,1%) e 6 mL de uma solução aquosa de ácido 

clorídrico (2%) foram acrescidas a um tubo contendo 2,5 mL do extrato etanólico 

(10 mg/mL). Uma alíquota de 2,5 mL desta mistura foi transferida para outro tubo onde foram 

adicionados 4,5 mL de água. Após este procedimento foi realizada a leitura das amostras em 

espectrofotômetro UV 5100 (Tecnal) utilizando o comprimento de onda de 520 nm. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

A quantificação das antocianinas totais foi então realizada através da curva de 

calibração com a antocianina majoritária da jabuticaba (cianidina-3-glicosídeo).    

 

2.2.2.2.6.4 Capacidade antioxidante pelo método DPPH 

 

As análises da capacidade antioxidante foram determinadas pelo método do 

sequestro do radical livre 1,1-diphenyl-2–picryl-hydrazy (DPPH). Este método fundamenta-se 

na diminuição da absorbância quando o radical DPPH, de coloração violeta, é reduzido por 

antioxidantes, tornando o meio reacional amarelo (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; 

BERSET, 1995).  

A metodologia foi conduzida em triplicata de acordo com Roesler et al. (2007). 

Os extratos inicialmente produzidos na concentração de 10 mg/mL foram diluídos 2x, 4x e 

10x. A mistura de reação consistiu na utilização 400 µl do extrato ou do padrão e 2 mL da 

solução etanólica de DPPH (0,004%). Essa mistura foi incubada durante 30 minutos a 

temperatura ambiente, ao abrigo de luz. Após esse tempo, as absorbâncias foram lidas em 

espectrofotômetro UV 5100 (Tecnal) a 517 nm, sendo o etanol 80% utilizado como branco 

para zerar o equipamento. 
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A capacidade de sequestrar o radical livre foi expressa de duas formas distintas: 

pelo valor da concentração inibitória (EC50), que representa a quantidade de substância 

antioxidante necessária para reduzir em 50% a concentração inicial de DPPH e pelo 

percentual de inibição conforme a Equação 2.3 a seguir: 

                                                           (                )                                              

 

Onde ADPPH corresponde à absorbância da solução de DPPH sem o extrato ou 

solução padrão e AAm/Trolox a absorbância da amostra ou padrão em solução. 

 

2.2.2.3 Análise estatística 

 

Inicialmente os dados foram analisados quanto sua normalidade através do teste 

estatístico de Shapiro-Wilk pelo software SISVAR® 5.6. Após os resultados foram avaliados 

estatisticamente pela Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância, também com o auxílio do software SISVAR® 5.6 (FERREIRA, 2010). 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Rendimento 

 

Grande parte das frutas, hortaliças e vegetais utilizados na indústria de alimentos 

apresentam uma proporção significativa de subproduto quando comparado com o peso total 

da matéria-prima. Como exemplo dessa afirmação, temos a jabuticaba, que possui 50% do seu 

peso total composto pela casca e semente do fruto (FERREIRA et al., 2012; LIMA, 2009).  

Através do peso mensurado da matéria-prima e do seu subproduto, constatou-se 

que a casca de jabuticaba utilizada nesse trabalho representou 27,5% do peso total da fruta, a 

casca de manga representou 9,1% e o talo de brócolis 53,8%.  

Em estudo realizado por Araújo et al. (2010), as cascas das jabuticabas da espécie 

„Sabará‟ representaram 26,9% do fruto inteiro, enquanto Leite-Legatti et al. (2012) 

reportaram um valor de 28,9%. Resultado próximo aos relatados foram encontrados nesse 

trabalho. 
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De acordo com Iqbal, Saeed e Zafar (2009), o peso da casca de manga contribui 

com cerca de 7–24% do peso final do fruto. Já para Kim et al. (2012), essa faixa varia de 15-

20%. O valor encontrado neste trabalho se apresentou dentro da faixa definida por Iqbal, 

Saeed e Zafar (2009), porém, manteve-se abaixo da faixa relatada por Kim et al. (2012). A 

variação do peso pode ocorrer devido às diversas variedades existentes de manga, espessura 

da casca, além da eficiência no processo de separação da casca do restante do produto. 

O valor encontrado para o talo de brócolis foi superior a 50%, indicando dessa 

forma que mais da metade do vegetal pode ser perdido caso não haja o aproveitamento das 

partes denominadas subprodutos. 

 Em relação ao peso perdido durante o processo de secagem, esse valor está 

associado a perda de umidade. Quanto maior a quantidade de água no alimento, maior perda 

de peso irá ocorrer. O processo de secagem fez com que a casca de jabuticaba tivesse uma 

perda de 87,25% do seu peso, já a casca de manga perdeu 79,16% e o talo de brócolis 

92,34%. Em estudo realizado por Rojas et al. (2015), a umidade da casca de manga alcançou 

80,15%, valor similar ao encontrado neste trabalho. A partir destes dados, pode-se concluir 

que estes produtos possuem uma grande quantidade de água em sua composição, destacando-

se o talo de brócolis. 

A partir do peso inicial do subproduto úmido e do peso final do farelo seco (após 

moagem e peneiramento), também foi calculado o rendimento dos farelos produzidos. Todos 

os farelos obtiveram rendimento inferior a 20% (FIG. 2.3), sendo que a perda ocorreu 

principalmente na etapa de secagem do subproduto úmido, e pouco foi afetado pelas etapas de 

moagem e peneiramento, já que o rendimento nestas etapas foi 89,13; 77,47 e 75,01% para o 

FCJ, FCM e FTB, respectivamente.  
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Figura 2.3- Rendimento do processo de produção dos farelos 

 

 

2.3.2 Composição centesimal  

 

Os resultados da composição centesimal dos farelos da casca de jabuticaba, casca 

de manga e talo de brócolis estão dispostos a seguir, na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1- Composição centesimal dos farelos da casca de jabuticaba, casca de manga e 
talo de brócolis (g/100 g b.s.*) 

Componente Casca de jabuticaba Casca de manga Talo de brócolis 

Umidade 9,93 ± 0,10a 7,35 ± 0,03b 10,00 ± 0,06a 

Cinzas 5,49 ± 0,12b 2,74 ± 0,03c 11,15 ± 0,01a 

Proteínas** 10,52 ± 1,01b 6,07 ± 0,96c 26,07 ± 0,75a 

Lipídeos 5,96 ± 0,69ns 4,32 ± 0,13ns 6,42 ± 0,19ns 

Fibra bruta 7,75 ± 0,58c 10,73 ± 0,27b 15,55 ± 0,19a 

Carboidratos digeríveis*** 70,28 ± 0,52b 76,14 ± 0,28a 40,81 ± 0,24c 
a,b,c Médias com expoentes diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística (p < 0,05), ns indica 

que não há diferença significativa entre as amostras. 

* Base seca, exceto umidade. 

** Fator de conversão de nitrogênio utilizado: 5,75 (proteínas vegetais). 

***Média calculada por diferença e o desvio calculado por erro de propagação. 
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De acordo com a RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da Anvisa, a umidade 

máxima permitida para as farinhas e farelos é 15% (g/100g) (BRASIL, 2005). Através dos 

dados obtidos, conclui-se que todos os farelos apresentaram umidade abaixo da faixa máxima 

determinada pela legislação. Ainda, pode-se observar que os teores de umidade dos farelos da 

casca de jabuticaba e talo de brócolis foram estatisticamente superiores à umidade do farelo 

da casca de manga, indicando assim, produtos com maior quantidade de água na sua 

composição. 

O teor de umidade encontrado no farelo da casca de jabuticaba por Alves (2014) 

foi de 10,91% e em estudo realizado por Zago (2014) o parâmetro alcançou 11,1%. Os 

valores mostraram-se superiores, porém, próximos ao encontrado no atual trabalho (9,93%).  

Já Oliveira, Alencar e Steel (2018), obtiveram um farelo mais seco, com umidade de 5,81%, 

valor inferior ao encontrado no presente trabalho e demais estudos. Quanto ao teor de 

umidade do farelo da casca de manga (7,35%), este se apresentou inferior ao relatado por 

França (2014) (8,89%) e por Rybka, Lima e Nassur (2018) (8,17%). Esse valor inferior pode 

estar relacionado à temperatura utilizada durante a secagem do resíduo, ao tempo de secagem, 

ao equipamento utilizado, variedade da fruta, local de plantio, entre outros fatores. Em relação 

à umidade do farelo do talo de brócolis, Malucelli et al. (2009) reportaram uma umidade de 

15,1%, valor superior ao definido pela legislação e ao encontrado neste trabalho (10,00%).  

 Segundo Moretto (2008), o resíduo inorgânico (cinzas e água) encontrado nos 

alimentos pode variar entre 0,1% até 15%, dependendo do alimento ou das condições em que 

se apresenta. O farelo de talo de brócolis apresentou maior teor de cinzas dentre os 

subprodutos analisados (11,15%), demonstrando possuir quantidade elevada de minerais. 

Malucelli et al. (2009) encontraram um valor superior (13,1%) para este componente, 

enquanto que no estudo apresentado por Campas-Baypoli et al. (2009) o valor foi inferior 

(9,24%). Rybka, Lima e Nassur (2018) relataram que o teor de cinzas encontrado em seu 

estudo para a farinha da casca de manga foi 3,13%, resultado próximo ao encontrado também 

por Silva e Silva (2015) (2,92%) e por Ashoush e Gadallah (2011) (3,88%). No presente 

estudo, o teor de cinzas deste farelo representou 2,74% da sua composição, valor ligeiramente 

inferior aos encontrados. Essa diferença de conteúdo de cinzas pode estar associada à 

variedade da fruta utilizada no estudo ou as condições do seu plantio. Em relação ao teor de 

cinzas para os farelos da casca de jabuticaba, 4,66% e 5,46% foram relatados por Alves 

(2014) e Lage et al. (2014), respectivamente. Neste estudo, o teor de cinzas encontrado foi de 

5,49%, valor semelhante ao descrito por Lage et al. (2014). De acordo com Storck et al. 

(2013), quantidade inferiores de minerais são encontradas na parte nobre do alimento, 
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sugerindo que em suas cascas, folhas, talos e sementes podem haver quantidades de minerais 

mais relevantes. 

 Tal como o teor de cinzas, o conteúdo de proteínas no farelo de talo de brócolis foi 

superior aos demais subprodutos (26,07%), indicando um produto com alto teor proteico. 

Valores inferiores ao relatado neste estudo foram encontrados por outros autores, 15,8% 

(MALUCELLI et al., 2009) e 8,76% (CAMPAS-BAYPOLI et al., 2009). De acordo com 

Ferreira et al. (2018) os subprodutos do brócolis podem ser considerados fonte de proteínas, 

aminoácidos e minerais essenciais (N, K, Ca, Fe). Considerável teor de proteína também foi 

verificado para o farelo de casca de jabuticaba (10,52%), valor superior aos encontrados por 

Alves (2014) (5,47%), Appelt et al. (2015) (6,40%) e Lage et al. (2014) (5,53%). Já o farelo 

de casca de manga apresentou conteúdo de proteínas inferior aos demais subprodutos 

(6,07%), porém superior aos 3,6% reportados tanto por Ashoush e Gadallah '(2011), quanto 

por Ajila et. al (2010). 

 Os teores de lipídeos dos farelos produzidos não diferiram estatisticamente (p < 0,05) 

entre eles. O farelo da casca de jabuticaba apresentou teor de 5,96%, valor superior aos 

relatados por Ferreira et al. (2012) (4,89%), Lage et al. (2014) (1,59%) e Appelt et al. (2015) 

(3,50%). Quanto ao conteúdo lipídico encontrado para o farelo da casca de manga (4,32%), 

este apresentou valor intermediário entre os encontrados por Ajila et al. (2010) e França 

(2014), 2,22% e 5,66%, respectivamente. Já o farelo do talo de brócolis, apresentou teor de 

lipídeo de 6,42%, valor próximo ao 6,58% reportado por Campas-Baypoli et al. (2009). Os 

diferentes valores encontrados neste e demais estudos, pode ter ocorrido por diversos fatores, 

entre eles: diferente grau de maturação dos frutos utilizados, tipo de solo onde houve o plantio 

do alimento, área geográfica de produção, condições de colheita e até mesmo o tipo de análise 

realizada para determinar o conteúdo lipídico. 

 Segundo a RDC nº. 54 de 12 de novembro de 2012 da Anvisa, um alimento sólido que 

contenha acima de 6,0% (g/100g) de fibras é considerado um produto com “alto teor” desse 

componente (BRASIL, 2012). Como observado na Tabela 2.1, o conteúdo de fibra bruta para 

todos os farelos produzidos diferiu estatisticamente (p < 0,05), porém todos obtiveram valor 

superior aos 6% necessário para ser considerado um produto com alto teor de fibras. Tal como 

o conteúdo de proteína e cinzas, o teor de fibra bruta foi superior no farelo de talo de brócolis 

(15,55%). Valor semelhante foi relatado por Campas-Baypoli et al. (2009) (15,75%), 

enquanto que um valor superior (18,4%) foi reportado por Malucelli et al. (2009). O teor de 

fibra bruta encontrado para o farelo da casca de manga foi de 10,73%, valor superior ao 

obtido por Ashoush e Gadallah (2011) (9,33%) e inferior ao descrito por Aziah, Min e Bhat 
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(2011) (12,61%). O conteúdo para o farelo da casca de jabuticaba encontrado foi 7,75%, valor 

acima do reportado por Lamounier et al. (2015) (5,60%) e Marquetti (2014) (5,81%) e inferior 

ao relatado por Ferreira et al. (2012) (15,25%). 

 Os valores de carboidratos digeríveis obtidos para os farelos de jabuticaba (70,28%) e 

manga (76,14%) representam mais da metade da composição centesimal destes produtos, 

indicando assim, serem compostos majoritários. É importante lembrar que o teor de 

carboidratos presentes em cascas de frutas é representado por amido, celulose, hemicelulose, 

lignina, pectina, glicose, frutose, sacarose e outros biopolímeros (BELLO-PÉREZ et al., 

2007; ORTIZ, 2016). Teores de 58,70% e 51,42% para farinha da casca de jabuticaba foram 

relatados respectivamente por Ferreira et al. (2012) e Oliveira, Alencar e Steel (2018). Já para 

o farelo da casca de manga, valores discrepantes foram encontrados por Silva e Silva (2015) 

(38,27%) e França (2014) (80,69%). O teor de carboidratos digeríveis no farelo do talo de 

brócolis (40,81%) foi inferior aos demais produzidos neste trabalho. No entanto, foi superior 

aos 35% encontrado por Malucelli et al (2009). O valor mais baixo de carboidratos neste 

farelo está de acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.1, constatando que em sua 

composição há quantidades superiores de todos os constituintes (cinzas, proteínas, lipídeos e 

fibra bruta), exceto carboidratos digeríveis, quando comparado aos demais farelos (casca de 

jabuticaba e casca de manga). 

 

2.3.3 Análise de cor 

 

Através da análise visual, foi possível observar que todos os farelos produzidos 

apresentaram cores características dos próprios resíduos utilizados (FIG. 2.4). O farelo da 

casca de jabuticaba apresentou cor roxa, proveniente das antocianinas presentes nas próprias 

cascas da fruta. As antocianinas são pigmentos naturais fenólicos ligados a açúcares que 

conferem às flores e a alguns frutos cores que variam entre azul, vermelho e violeta (ALVES, 

2011). De acordo com Zago (2014), as tonalidades apresentadas pelas antocianinas oscilam de 

acordo com o pH, concentração, tipo de solvente, temperatura, estrutura do pigmento, além da 

presença de substâncias nos vegetais capazes de reagir com elas de maneira reversível ou 

irreversivelmente. Quanto ao farelo da casca de manga, este exibiu cor amarela, devido aos 

carotenoides presentes no interior da casca. Os carotenoides são pigmentos lipossolúveis, que 

conferem as cores amarela, laranja e vermelha a diversas frutas (FRANÇA, 2014). Já o farelo 

de talo de brócolis apresentou cor verde, proveniente da clorofila, pigmento natural presente 

em diversos vegetais. 
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Figura 2.4- Casca de jabuticaba seca (a), casca de manga seca (b), talo de brócolis seco 
(c) e seus respectivos farelos (d,e,f) 

 

 

 A partir dos dados apresentados na Tabela 2.2 observa-se que todos os farelos 

foram diferentes significativamente (p < 0,05) em relação aos parâmetros de cor analisados. 

Tal fato era esperado, uma vez que, as diferenças já podiam ser verificadas visualmente entre 

os produtos. 

 

Tabela 2.2- Parâmetros de cor dos farelos de casca de jabuticaba, casca de 
manga e talo de brócolis 

Parâmetros 
Farelo da casca de 

jabuticaba 
Farelo da casca de 

manga 
Farelo do talo de 

brócolis 

L* 29,30 ± 0,65c 60,42 ± 0,21b 69,04 ± 0,22a 

a* 16,22 ± 0,13a 7,53 ± 0,05b -5,45 ± 0,03c 

b* 4,89 ± 0,06c 30,08 ± 0,10a 28,66 ± 0,78b 

C* 16,94 ± 0,14c 31,01 ± 0,11a 29,18 ± 0,77b 

hº 16,77 ± 0,18c 75,95 ± 0,04b 100,78 ± 0,23a 
a,b,c Médias com expoentes diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p < 0,05). 

 

A luminosidade (L*) é um parâmetro que analisa o quão clara ou escura a amostra 

pode ser, sendo que um L* = 100 indica uma cor totalmente clara, voltada para o branco, e 

um L* = 0, representa uma cor propensa ao preto. Quanto à luminosidade encontrada nos 
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farelos, observou-se que os farelos da casca de manga e talo de brócolis apresentaram valores 

mais altos (L* > 60), ou seja, cores mais claras, enquanto que o farelo da casca de jabuticaba 

apresentou coloração mais próxima ao preto (L* < 30). Luminosidade próxima à relatada 

neste trabalho foi encontrada por Gurak et al. (2014) (32,02) para o farelo da casca de 

jabuticaba. Em relação ao farelo da casca de manga, Rybka, Lima e Nassur (2018) 

encontraram 70,75, valor superior ao deste trabalho (60,42), fato que pode estar relacionado à 

suposta diferença na quantidade de polpa presente nas cascas utilizadas nos distintos 

experimentos, bem como no grau de maturação da fruta.  

O farelo do talo de brócolis mostrou-se como a amostra mais esverdeada (menor 

valor de a*), o que pode ser justificado pela sua alta concentração de clorofila, pigmento 

natural de cor verde. Já o farelo da casca de jabuticaba, apresentou o maior valor de a*, 

indicando tendência à cor vermelha, uma das cores proporcionadas pelas antocianinas. Valor 

bem próximo ao parâmetro a* do farelo de jabuticaba (16,22) também foi relatado por 

Oliveira, Alencar e Steel (2018) (16,98). De acordo com estes autores, amostras escuras 

tendem a ser mais vermelhas e menos amarelas.  

O farelo da casca de manga apresentou o maior valor de b* (30,08), demonstrando 

ser a amostra com maior tendência à coloração amarela, como pode ser observado na Figura 

2.4. Já o farelo da casca de jabuticaba, apesar de apresentar +b*, o valor para este parâmetro 

foi baixo (4,89), demonstrando ter menor influência da cor amarela. Este valor foi condizente 

com os encontrados por Gurak et al. (2014) (7,47) e Oliveira (2015) (3,03). 

O croma (C*) é a propriedade que descreve a saturação ou intensidade de uma 

cor. Segundo Mendonça et al.(2003), valores de croma próximos de zero representam cores 

neutras (cinzas) e valores próximos a 60, expressam cores vívidas. Conforme os dados 

apresentados na Tabela 2.2, observa-se a obtenção de valores intermediários para este 

parâmetro. Nota-se ainda, que os valores mais altos das coordenadas cromáticas a* e b* do 

farelo da casca de manga, proporcionou um valor mais alto do croma (C*) (31,01), próximo 

ao também relatado por Rybka, Lima e Nassur (2018) (34,78). O farelo da casca de jabuticaba 

foi a amostra que apresentou o menor valor para o C* (16,94), valor este, semelhante ao 

encontrado por Oliveira, Alencar e Steel (2018) (17,24).  

Quanto à tonalidade (hº), este parâmetro assume valor zero para a cor vermelha, 

90º para amarela, 180º para verde e 270º para a cor azul. Ao analisar o farelo da casca de 

manga e talo de brócolis, nota-se que os valores de 75,95 e 100,78 obtidos para o hº indicam 

amostras com a coloração voltada para a cor amarela. Já a tonalidade do farelo da casca de 
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jabuticaba obtida neste trabalho, assim como no estudo realizado por Oliveira (2015) (10,12), 

indicou que o farelo se insere na faixa da cor vermelha.  

 

2.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A partir das microscopias eletrônicas dos farelos obtidos (FIG. 2.5), pode-se 

observar que estes apresentam diferentes características morfológicas, devido as suas 

composições distintas.  

 

Figura 2.5- Microestruturas dos farelos da casca de jabuticaba, casca de manga e talo de 
brócolis para os aumentos de 200x (a, b, c) e 500x (d, e, f), respectivamente 

 

 

De modo geral, ao aproximar a imagem 200 e 500 vezes, foi possível observar 

que os farelos são constituídos por várias partículas de formas irregulares, lisas ou rugosas e 

com partes estriadas.  

Para o talo de brócolis, percebe-se na Figura 2.5c e 2.5f a predominância de 

pequenas partículas, sugerindo assim, a obtenção de farelos com baixas granulometrias. Além 

disso, observa-se a formação de aglomerados na microscopia deste farelo, o que 

posteriormente pode influenciar na espessura dos filmes produzidos com este subproduto. 
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Quanto ao farelo da casca de jabuticaba (FIG. 2.5a e FIG. 2.5d) e o farelo da casca 

de manga (FIG. 2.5b e FIG. 2.3e), as fotomicrografias realizadas demonstram que há a 

presença de partículas de diversos tamanhos e formatos, indicando amostras mais irregulares. 

Observa-se ainda no farelo da casca de manga, a presença de partículas em formas de bastão 

(indicada com as setas amarelas) com características fibrosas. A presença de fibras também é 

visualizada para o farelo do talo de brócolis (FIG. 2.5f). Tais farelos possuem em sua 

composição quantidades de fibra bruta (10,73% e 15,55%, respectivamente) superiores ao 

farelo da casca de jabuticaba (7,75%).  

 

2.3.5 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A Figura 2.6 exibe o espectro de infravermelho obtido para os farelos da casca de 

jabuticaba (FCJ), farelo da casca de manga (FCM) e farelo do talo de brócolis (FTB). Os 

espectros de FTIR dos farelos apresentam um grande número de picos, indicando materiais de 

alta complexidade. 

 

Figura 2.6- Espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) dos 
farelos da casca de jabuticaba (FCJ), casca de manga (FCM) e talo de brócolis (FTB) 
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Ao se analisar visualmente os espectros do gráfico, observa-se uma ampla banda 

de absorção entre 3000 e 3600 cm-1 para todos os farelos. As bandas características em torno 

de 3300-3500 cm-1 denotam o alongamento O-H (BANERJEE et al., 2016). Essa região 

possui uma ampla base arredondada que, segundo Solomons e Fryhle (2001), indica a maior 

contribuição da molécula de água, teoricamente localizada a 3500 cm-1. Desta forma, a banda 

ampla e intensa encontrada aproximadamente em 3305 cm-1 foi atribuída ao estiramento do 

grupo OH devido à ligação de hidrogênio inter e intramolecular presentes em compostos 

poliméricos, tais como álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos, como também em pectina, 

celulose e lignina (IQBAL; SAEED; ZAFAR, 2009).  

Outra banda visualizada para todos os farelos foi em torno de 2902-2912 cm-1. De 

acordo com Asses et al. (2018), região entre 2925-2950 cm-1 correspondem ao alongamento 

de grupos alifáticos C-H. Os grupos alifáticos podem pertencer a diversos tipos de fibras 

encontradas nas cascas de frutas, tais como celulose, pectina, lignina ou hemicelulose 

(BANERJEE et al., 2018; FERRAZ et al., 2015). Banda próxima (2950 cm-1) foi relatada por 

Banerjee et al. (2018) para pectina proveniente da casca de manga e banda semelhante (entre 

2800 e 3000 cm-1) foi reportada por Moreno, Helene e Canteri (2016) para pectinas oriundas 

da casca de jabuticaba. 

Além das bandas já relatadas, o farelo do talo de brócolis também apresentou 

banda em torno de 2350 cm-1.  Segundo Gonçalves et al. (2017) esta região corresponde ao 

estiramento assimétrico do CO2 que pode ser advindo de moléculas interferentes do ambiente 

onde o espectro foi gerado. 

Mais adiante se encontra a região entre 1700 e 1712 cm-1 para os farelos, que 

corresponde ao alongamento simétrico da ligação C=O pertencente a moléculas insaturadas. 

Segundo Araujo Farro (2008), bandas que aparecem na faixa de 1700-1800 cm-1 estão 

relacionadas à composição de lipídeos nas amostras. Próxima a esta região, foi encontrada a 

banda 1600 cm-1. De acordo com Pelissari et al. (2012), esta banda refere-se a amida I e 

reflete o estiramento de C=O. 

Quanto a banda 1473 cm-1 observada no gráfico, esta pode estar associada as 

ligações C=C encontradas em anéis aromáticos (GARCIA, 2016; KAUR; GHOSHAL; JAIN, 

2019). Este anel aromático pode ser atribuído aos compostos fenólicos encontrados nestes 

farelos, uma vez que, de acordo com Oliveira (2016), compostos fenólicos são definidos 

como substâncias que possuem pelo menos um anel aromático. 

Outra região observada para os farelos variou de 1201 a 1216 cm-1. Esta região 

pode ser relacionada a amida III. Esta banda está localizada entre 1200 e 1350 cm-1 e surge do 
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estiramento da ligação C–N e da inflexão da ligação N–H do grupo amida. Além disso, seu 

aparecimento está associado à presença de proteínas nas amostras (PELISSARI et al., 2012).  

Segundo Pelissari et al. (2012), a região localizada entre 400 e 1200 cm-1 origina-

se principalmente devido às vibrações de carboidratos. Dessa forma, os intensos picos entre 

998 e 1006 cm-1 observados nos gráficos, representam o estiramento de C-O destes 

carboidratos. 

 

2.3.6 Teor de compostos fenólicos  

 

Frutas e vegetais são as maiores fontes de antioxidantes naturais, sendo os 

compostos fenólicos os principais representantes destes antioxidantes atualmente 

identificados (TUNCHAIYAPHUM; ESHTIAGHI; YOSWATHANA, 2013). Os compostos 

fenólicos são comumente encontrados tanto em partes comestíveis quanto em partes não 

comestíveis de plantas (KOLNIAK-OSTEK et al., 2017) e, segundo Lima (2009), as cascas 

são as frações responsáveis por proporcionarem maior capacidade antioxidante e maiores 

teores de compostos fenólicos nestes alimentos.  

Através da Tabela 2.3, podemos verificar os teores de compostos fenólicos 

encontrados através da extração em solução etanólica (80%) para cada tipo de farelo. 

 

Tabela 2.3- Teor de compostos fenólicos encontrados para o farelo da casca de 
jabuticaba (FCJ), farelo da casca de manga (FCM) e farelo do talo de brócolis (FTB) 

(mg AGE*/g b.s.**) 

Amostra Compostos fenólicos totais 

FCJ 26,87 ± 0,04a 

FCM 19,18 ± 0,59b 

FTB 6,11 ± 0,19c 
a,b,c Médias com expoentes diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (p < 0,05). 

*Ácido gálico equivalente. 

** gramas em base seca. 

 

O teor de compostos fenólicos totais foi estatisticamente diferente (p < 0,05) para 

todos os farelos, sendo o farelo da casca de jabuticaba o que apresentou maior valor 

(26,87 mg AGE/g). Resultados similares foram relatados por Santos, Veggi e Meireles (2010) 

(26,34 mg AGE/g), Gurak et al. (2014) (30,24 mg AGE/g) e por Marquetti (2014) 

(24,5 mg AGE/g). Este farelo também demonstrou possuir maior teor de compostos fenólicos 
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quando comparado aos valores obtidos por Gurak et al. (2014) para a fruta inteira 

(16,92 mg AGE/g) e por Haminiuk et al. (2011) para a polpa da fruta (9,55 mg AGE/g). 

Segundo Alves et al. (2014), estudos revelam que os elevados teores de compostos fenólicos 

na casca de jabuticaba são responsáveis pela maior parte do potencial antioxidante desta fruta 

e de suas frações. Como a casca da jabuticaba apresenta teores elevados de compostos 

fenólicos, a utilização de extratos fenólicos deste resíduo pode representar uma possibilidade 

viável de aplicação em produtos suscetíveis a alterações físicas, químicas e microbiológicas 

(OLIVEIRA, 2016). 

O farelo da casca de manga produzido apresentou o teor de fenóis totais de 

19,18 mg AGE/g, demostrando ser excelente fonte destes compostos. Valor próximo ao 

relatado neste estudo foi encontrado por Ashoush e Gadallah (2011) (19,06 mg AGE/g), no 

entanto, em trabalho realizado por Silva e Silva (2015), verificou-se um valor inferior 

(1,19 mg AGE/g) em relação aos demais. Já em estudo desenvolvido por Sogi et al. (2013), 

encontraram-se teores numa faixa de 20,32 – 31,85 mg AGE/g para este farelo, sendo que as 

variações ocorreram devido as diversas técnicas de secagem utilizadas para as cascas 

(liofilização, secagem por ar quente, secagem por vácuo e secagem por infravermelho). 

Segundo Sogi et al. (2013), a casca de manga contém várias classes de polifenóis, o que 

poderia explicar o alto teor de compostos fenólicos encontrado para o farelo. 

O menor teor de compostos fenólicos encontrado neste trabalho foi para o farelo 

do resíduo de brócolis (6,11 mg AGE/g). De acordo com Vasco, Ruales e Kamal-Eldin 

(2008), valores acima de 2 mg AGE/g, permitem garantir que as frutas e demais vegetais 

possuem no mínimo, médio teor de compostos fenólicos. Desta forma, mesmo o farelo do talo 

de brócolis apresentando o menor valor deste estudo, ainda pode ser caracterizado como 

produto com significativo teor de compostos fenólicos. Além disso, apesar de apresentar 

conteúdo inferior aos demais farelos, o teor foi superior a faixa relatada por Hwang e Lim 

(2015) para os pós dos talos de diversos tipos de cultivares de brócolis (1,44 – 

2,17 mg AGE/g). 

 

2.3.7 Antocianinas totais  

 

Dentre os compostos fenólicos encontrados na natureza, uma classe que possui 

grande destaque, são as antocianinas. As antocianinas são pigmentos hidrossolúveis que 

pertencem a um subconjunto de compostos fenólicos chamados flavonoides 

(ONGKOWIJOYO; LUNA-VITAL; MEJIA, 2018). Responsável por uma ampla gama de 
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cores presentes em vegetais, flores, frutas e produtos derivados, esta classe de compostos 

fenólicos atua como potenciais antioxidantes (SANTOS; VEGGI; MEIRELES, 2010). 

A partir dos dados expostos na Tabela 2.4, podemos verificar o teor de 

antocianinas encontradas para cada um dos farelos produzidos.  

 

Tabela 2.4- Teor de antocianinas totais do farelo da casca de jabuticaba (FCJ), farelo da 
casca de manga (FCM) e farelo do talo de brócolis (FTB) (mg/g b.s.*) 

Amostra Antocianinas totais 

FCJ 3,56 ± 0,09a 

FCM 1,10 ± 0,04b 

FTB 1,01 ± 0,02b  
a,b,c Médias com expoentes diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (p < 0,05). 

* gramas em base seca. 

 

O FCJ apresentou conteúdo de antocianinas estatisticamente superior quando 

comparado aos demais farelos (p < 0,05). De acordo com Kostić et al. (2013), o valor 

encontrado neste trabalho (3,56 mg/g) permite garantir que o farelo possui alto teor de 

antocianinas, já que apresenta mais de 1 mg deste composto ativo para 1 g do produto 

analisado.  

Valores próximos as antocianinas totais do FCJ foram relatados por Zago (2014) 

(3,75 mg/g) e por Alezandro et al. (2013) (3,50 mg/g). Já Marquetti (2014), encontrou teores 

bem inferiores (0,42 mg/g), ao passo que, valores superiores (5,06 mg/g) foram reportados por 

Gurak et al. (2014). Este valor superior pode estar relacionado ao processo de secagem 

utilizado nas cascas da fruta (liofilização), já que esse processo consegue preservar melhor as 

antocianinas que são compostos instáveis e muito sensíveis ao calor e a presença de luz.  

Os teores de antocianinas para o FCM e FTB não mostraram diferença estatística 

(p > 0,05). Teor próximo ao encontrado para o FCM (1,10 mg/g) foi reportado por Morais et 

al. (2012) (1,26 mg/g) para a polpa da fruta, enquanto que um valor bem inferior (0,02 mg/g) 

foi observado para as cascas secas (DORTA; LOBO; GONZÁLEZ, 2012). 

Atualmente, são bem escassos estudos realizados para a quantificação de 

antocianinas em talos ou subprodutos do brócolis. No entanto, em trabalho realizado por 

Patras et al. (2011), é possível verificar discrepância do valor de antocianinas do FTB 

produzido no atual trabalho (1,01 mg/g) com o brócolis analisado na sua forma íntegra, uma 

vez que, a análise realizada no vegetal não conseguiu detectar teores de antocianinas totais. 
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2.3.8 Capacidade antioxidante  

 

Segundo Lima (2009), os compostos fenólicos são os maiores responsáveis pela 

capacidade antioxidante em frutos, sendo que a capacidade antioxidante depende ainda do 

efeito sinérgico entre esses compostos. 

Na Tabela 2.5 é possível verificar a capacidade antioxidante alcançada para cada 

um dos farelos na forma de percentual de inibição e na forma de concentração inibitória, que 

representa a quantidade de substância antioxidante necessária para reduzir em 50% a 

concentração inicial de DPPH. 

 

Tabela 2.5- Capacidade antioxidante dos farelos da casca de jabuticaba (FCJ), casca de 
manga (FCM) e talo de brócolis (FTB) 

Determinação FCJ FCM FTB 

% de Inibição* 86,56 ± 0,86b 93,28 ± 0,00a 20,16 ± 1,04c 

EC50 (mg/mL de extrato) 13,43 ± 0,83a 0,67 ± 0,03c 5,92 ± 0,05b 
a,b,c Médias com expoentes diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística (p < 0,05). 

* Concentração do extrato do farelo: 2 mg/mL. 

 

Observa-se através dos dados, que a capacidade antioxidante de todos os farelos 

diferiu estatisticamente (p < 0,05). Além disso, pode-se verificar a relação da EC50 com a % 

de inibição, onde o menor valor de EC50 está relacionado com a maior % de inibição, ou seja, 

demonstrando serem parâmetros inversamente proporcionais.  

Apesar do farelo da casca de manga não apresentar o maior teor de compostos 

fenólicos, foi o produto que apresentou o maior percentual de inibição (93,28) e o menor valor 

de EC50 (0,67 mg/mL), ou seja, maior capacidade antioxidante. Embora, como um grupo, os 

compostos fenólicos contribuam significativamente para a inibição dos radicais livres, a 

capacidade antioxidante deste farelo não é devida apenas aos grupos fenólicos, mas também à 

presença de outros compostos bioativos, como carotenoides, vitaminas e diferentes 

fitoquímicos polifenólicos (AGATONOVIC-KUSTRIN; KUSTRIN; MORTON, 2018). 

Utilizando a concentração de 2 mg/mL de solução (mesma concentração utilizada neste 

trabalho para o cálculo de capacidade antioxidante), o farelo da casca de manga analisado por 

Arbos, Stevani e Castanha (2013) apresentou percentual de inibição de 88,5, valor próximo 

aos 93,28% encontrados. Resultado similar também foi reportado por Ashoush e Gadallah 
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(2011), cujo percentual alcançou 93,89. Arbos, Stevani e Castanha (2013) ainda calcularam o 

valor de EC50 e relataram 1,01 mg/mL, valor superior ao deste estudo. 

Quanto ao percentual de inibição do farelo do talo de brócolis, este alcançou 

20,16. Em estudo realizado por Melo e Faria (2014), a capacidade antioxidante para o talo 

chegou a 51,95%. Este valor superior pode estar relacionado a concentração superior utilizada 

de extrato (10 mg/mL), ou até mesmo, a utilização do resíduo na forma não triturada. Os 

valores de 21,8 e 20,47 foram relatados por Tiveron (2010) e Prestes (2009), respectivamente, 

porém não para talo de brócolis, mais para o vegetal em sua forma integral. Dados 

relacionados a EC50 deste vegetal não foram encontrados na literatura para efeito comparativo. 

Em relação à análise de EC50 realizada para o farelo da casca de jabuticaba, o 

valor encontrado (13,43 mg/mL) não foi o esperado, uma vez que este se apresentou superior 

aos demais farelos e, sabe-se que a jabuticaba, principalmente a sua casca, está relacionada a 

uma alta capacidade antioxidante. Outros estudos, como o de Leite-Legatti et al. (2012) e 

Zago (2014), comprovam a alta capacidade antioxidante deste produto, uma vez que 

encontraram EC50 de apenas 0,45 mg/mL e 0,35 mg/mL, respectivamente. Porém, ao se 

analisar os dados deste estudo, percebe-se que o valor de EC50 pode demonstrar esta 

discrepância devido ao comportamento das concentrações do farelo durante a análise. 

Diferente dos demais, o farelo de jabuticaba demonstrou ter maior capacidade antioxidante 

em concentrações menores, como pode ser observado através da Figura 2.7. Este 

comportamento pró-oxidante, contrário ao esperado, afeta o resultado aguardado, já que se 

utiliza a equação da reta gerada por este gráfico para o cálculo da EC50.  

 

Figura 2.7- Gráfico do percentual de inibição com diferentes concentrações do extrato 
do farelo da casca de jabuticaba (10, 2 e 1 mg/mL) 
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Ainda assim, o valor do percentual de inibição encontrado para a concentração de 

2 mg/mL do farelo da casca de jabuticaba foi 86,56%. Segundo Melo et al. (2006), este 

resultado está atrelado a substâncias com alta capacidade antioxidante. 

Na Tabela 2.6 são apresentadas as capacidades antioxidantes de algumas frutas e 

vegetais para efeito comparativo. 

 

Tabela 2.6- Capacidade antioxidante pelo método DPPH de algumas frutas e vegetais 

Produto analisado Percentual de inibição (%) Referências 

Cenoura 22,00* Tiveron (2010) 

Talo de beterraba 44,59* Melo e Faria (2014) 

Farelo do caroço da manga 69,80** Arbos, Stevani e Castanha(2013) 

Uvaia 71,08 Haminiuk et al. (2011) 

Espinafre 32,10*** Tiveron (2010) 

Resíduo de tomate (Backa) ~95%*** Stajcic et al. (2015) 
* Extrato: 10 mg/mL.  

** Extrato: 2 mg/ mL. 

*** Extrato: 1 mg/mL. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

A caracterização físico-química dos farelos da casca de jabuticaba, farelo da casca 

de manga e farelo do talo de brócolis evidenciou que no geral estes subprodutos apresentam 

considerável teor de fibras, sendo promissores para uso como reforços em filmes 

biodegradáveis. Além disso, a microscopia eletrônica comprovou que cada um dos farelos 

possui composição variada, o que pode proporcionar diferentes características, caso sejam 

aplicados em embalagens. Quanto às análises de capacidade antioxidante, compostos 

fenólicos e antocianinas totais, estas análises proporcionaram verificar que estes subprodutos 

podem atuar como agentes ativos naturais em matrizes poliméricas, sendo uma alternativa 

para produção de embalagens antioxidantes.  

Dessa forma, conclui-se que os farelos analisados neste estudo mostram-se como 

potenciais materiais para serem utilizados na produção de embalagens ativas, principalmente 

filmes. No entanto, a aplicação destes farelos deve ser realizada em matrizes poliméricas para 

confirmação que suas propriedades serão carreadas a este novo produto.
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CAPÍTULO 3 

ELABORAÇÃO DE FILMES DE AMIDO DE MANDIOCA COM FARELOS DE 

RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

  

RESUMO 

Nos últimos anos, o uso exacerbado de embalagens plásticas proveniente de 

fontes não renováveis, aliado ao seu descarte inadequado, vem gerando grande preocupação 

no panorama ambiental. Essa preocupação é principalmente pautada na não 

biodegradabilidade do material e na sua dificuldade em ser reciclado. Uma alternativa para 

diminuir o uso e, consequentemente reduzir a presença destes materiais em aterros sanitários, 

é a utilização de polímeros biodegradáveis provenientes de fontes naturais. O objetivo deste 

capítulo foi produzir filmes biodegradáveis ativos através do aproveitamento de subprodutos 

da agroindústria, de forma a agregar valor a estes resíduos e trazer capacidade antioxidante 

para este tipo de embalagem. Deste modo, através de um planejamento experimental fatorial, 

filmes à base de amido foram produzidos com diferentes concentrações de farelo da casca de 

jabuticaba (FCJ), farelo da casca de manga (FCM) e farelo do talo de brócolis (FTB). A 

influência da concentração de cada um dos farelos sobre as propriedades dos filmes foi 

avaliada empregando-se um delineamento composto central rotacional 23 com 3 pontos 

centrais totalizando 17 ensaios. Os filmes foram analisados quanto à solubilidade em água, 

propriedades físicas, mecânicas e antioxidantes. Todos os filmes exibiram as cores 

provenientes das misturas dos farelos utilizados na formulação, sendo que a presença do FCJ 

em concentrações intermediárias ou superiores aos demais farelos, favoreceu a predominância 

da cor característica desta matéria-prima, ou seja, cor roxa. Os filmes não apresentaram 

presença de bolhas ou rachaduras advindas do processo de produção. Quanto às propriedades 

físicas, as espessuras foram entre 0,179 – 0,278 mm, densidade na faixa de 0,38 a 0,69 g/cm3 

e teor de umidade entre 13,53 e 15,37%. Em relação à capacidade antioxidante, os valores de 

percentual de inibição e concentração inibitória (EC50) variaram entre 10,70 – 46,91% e 5,84 

– 25,81 mg/mL, respectivamente, sendo os filmes com maiores concentrações de farelos os 

mais antioxidantes e os filmes com menores quantidades de farelos, os menos antioxidantes. 

Através do planejamento experimental e da função desejabilidade, as concentrações ótimas de 

farelos a serem adicionadas na matriz polimérica foram encontradas: 2,8% de FCJ, 20,0% de 

FCM e ausência do FTB, de forma a produzir um filme com percentual de inibição de 

aproximadamente 41,6%, EC50 de 4,5 mg/mL e propriedades mecânicas desejáveis (0,8 MPa 
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para a tensão na ruptura e 40,0 MPa para o módulo de Young). A validação do filme ótimo foi 

confirmada e as características ansiadas para a formulação proporcionaram a produção de 

filmes com considerável resistência e ação antioxidante. 

 

Palavras-chave: resíduos, embalagens antioxidantes, agentes bioativos, delineamento 

experimental, otimização. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

As embalagens de alimentos foram desenvolvidas para conter produtos 

alimentícios, de forma a manter as suas qualidades, protegendo-os de deterioração química, 

biológica e física e, consequentemente, prolongando a sua vida de prateleira 

(BROCKGREITENS; ABBAS, 2016; TRINETTA, 2016). De acordo com Curling et al. 

(2017), a embalagem é uma mercadoria onipresente que nos últimos anos tem sido produzida 

em grandes quantidades. Conforme dados da Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), o 

valor bruto da produção física de embalagens em 2017 atingiu um montante de R$ 71,53 

bilhões, aumento de aproximadamente 5,1% em relação aos R$ 68 bilhões alcançados em 

2016. Ainda de acordo com a ABRE (2018), os plásticos representaram a maior participação 

no valor da produção, correspondendo a 38,95% do total, seguido pelo setor de embalagens 

celulósicas com 34,09%, metálicas com 18,05%, vidro com 4,44%, têxteis para embalagens 

com 2,53% e madeira com 1,95%. O uso crescente de embalagens plásticas gerou um grande 

problema com o descarte inadequado, uma vez que este material leva cerca de 450 anos para 

se degradar e tem tido presença considerável em aterros sanitários (JORGE, 2013; CURLING 

et al., 2017).  

O alto preço e a dificuldade de reciclar as embalagens plásticas provenientes do 

petróleo estimulam o interesse em desenvolver novas alternativas de materiais para utilização 

no setor de embalagens alimentícias (BERGEL; DA LUZ; SANTANA, 2017). Como 

estratégia tangível para substituir estes polímeros não biodegradáveis, surgiram os 

biopolímeros renováveis naturais, cuja degradação ocorre primariamente pela ação de 

microrganismos, tais como bactérias, fungos e algas de ocorrência natural (STOLL, 2015). 

Contudo, muitas vezes os materiais desenvolvidos a partir destes polímeros estão associados a 

propriedades inferiores quando comparado com os polímeros sintéticos, especialmente 

quando se refere às propriedades mecânicas (GONZÁLEZ; ALVAREZ, 2015). 

Atualmente, como alternativa viável para melhorar as propriedades dos 

biopolímeros tem-se a incorporação de reforços nas matrizes poliméricas (IAHNKE, 2015). 

Segundo Iahnke et al. (2016), a utilização de resíduos agroindustriais como materiais de 

reforço para a formação de embalagens apresenta-se como grande potencial. Bioprodutos 

derivados de resíduos agrícolas apresentam diversas vantagens, como custo acessível, baixa 

densidade, menor desgaste de ferramentas, disponibilidade, biodegradabilidade e 

ecoeficiência (EDHIREJ et al., 2017). Além disso, sua utilização é uma forma de cooperar 

com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis (IAHNKE et al., 2016). 
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Diante do exposto, a produção de filmes biodegradáveis a partir de subprodutos 

da agroindústria mostra-se uma alternativa interessante não apenas pela recuperação de 

resíduos, mas também, por possuírem grandes quantidades de nutrientes e compostos 

bioativos (GURAK et al., 2014). Estes compostos, quando adicionados ou presentes nas 

matrizes poliméricas, podem trazer características desejáveis às embalagens, como por 

exemplo, a capacidade antioxidante. A presença dos agentes antioxidantes em matrizes 

poliméricas produzem as embalagens antioxidantes, que, por sua vez, quando aplicadas, 

melhoram a estabilidade de produtos alimentares sensíveis à oxidação, como por exemplo, 

frutas, carnes e queijos (GÓMEZ-ESTACA et al., 2014; MANIGLIA et al., 2017).   

O presente capítulo teve como proposta desenvolver filmes biodegradáveis 

antioxidantes com farelo da casca de jabuticaba (FCJ), farelo da casca de manga (FCM) e 

farelo do talo de brócolis (FTB) como forma de agregar valor aos resíduos e, 

concomitantemente, trazer uma alternativa de substituição aos polímeros sintéticos não 

biodegradáveis. Para isso, utilizou-se o delineamento composto central rotacional (DCCR) e a 

função desejabilidade, com intuito de encontrar a melhor concentração de farelos que 

permitiria gerar filmes com propriedades mecânicas moderadas e a maior capacidade 

antioxidante possível.  
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Materiais 

 

O amido de mandioca utilizado no presente trabalho, cujo lote identifica-se como 

FU30, foi adquirido no comércio local da cidade de Diamantina, Minas Gerais (AMAFIL 

Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Paraná – Brasil). Os farelos foram obtidos a partir 

da casca de jabuticaba, casca de manga e talo de brócolis, de acordo com a metodologia 

descrita no item 2.2.2 do Capítulo 2. Os demais reagentes utilizados no decorrer do projeto 

são de grau analítico.  

 

3.2.2 Métodos 

 

3.2.2.1 Produção dos filmes biodegradáveis  

 

Em suma, o processo de produção das embalagens consistiu na secagem de uma 

solução de amido gelatinizado adicionado de farelos dos resíduos sobre um suporte.  

Os filmes foram elaborados de acordo com a técnica casting descrita por Tapia-

Blácido, Sobral e Menegalli (2005). Diferentes misturas dos farelos, obtidos pelo 

planejamento experimental, foram adicionadas em uma solução contendo 2% de amido de 

mandioca (2 g de amido/100 g de solução). A solução resultante foi então homogeneizada em 

um agitador magnético durante 30 minutos e, em seguida, aquecida até temperatura de 

processo de 85ºC mantendo agitação suave para evitar a formação de bolhas. Quando a 

solução filmogênica (SF) atingiu a temperatura de processo, foi adicionado o plastificante 

glicerol (22,5 g/100 g de amido), previamente dissolvido em água destilada, e a solução foi 

mantida nesta temperatura durante mais 15 minutos. Por fim, quando a SF chegou à 

temperatura ambiente, uma quantidade pré-definida dessa solução (0,35 g/cm²) foi espalhada 

em placas circulares de teflon® e levada à desidratação em estufa de secagem forçada a 40ºC 

(FIG. 3.1). Quanto aos outros parâmetros utilizados, como concentração de amido, 

concentração de glicerol, temperatura de processo e temperatura de secagem, estes foram 

estipulados através de ensaios preliminares. 
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Figura 3.1- Fluxograma da produção dos filmes de amido com diferentes concentrações 
de farelo da casca de jabuticaba (FCJ), farelo da casca de manga (FCM) e farelo do talo 

de brócolis (FTB) 

 

 

3.2.2.2 Planejamento experimental 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito sinérgico e antagônico dos farelos provenientes 

dos resíduos agroindustriais nas formulações dos filmes foi empregado um planejamento 

experimental, denominado delineamento composto central rotacional (DCCR). Este 

delineamento foi responsável por verificar como as concentrações das variáveis 

independentes (porcentagem do farelo casca de jabuticaba, porcentagem do farelo da casca de 

manga e porcentagem do farelo do talo de brócolis) influenciaram as propriedades mecânicas 

e antioxidantes dos filmes. Utilizou-se um delineamento 23 (três variáveis independentes), 

com três pontos centrais e 6 pontos axiais, totalizando 17 experimentos. As variáveis 

dependentes, também conhecidas como variáveis respostas foram: módulo de Young, 

elongação na ruptura, tensão na ruptura, solubilidade, percentual de inibição e EC50. O 
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delineamento experimental, tal como os valores codificados e reais das variáveis 

independentes, podem ser observados na Tabela 3.1. As faixas utilizadas para estas variáveis 

foram definidas em testes preliminares.  

 

Tabela 3.1- Planejamento experimental (valores codificados e reais) utilizado para 
produção dos filmes de amido com farelos de resíduos agroindustriais 

Experimentos 
Variáveis independentes (%)* 

Total de farelo (%) 
x1 (FCJ) x2 (FCM) x3 (FTB) 

1 -1 (4,05) -1 (4,05) -1 (4,05) 12,15 

2 -1 (4,05) -1 (4,05) 1 (15,95) 24,05 

3 -1 (4,05) 1 (15,95) -1 (4,05) 24,05 

4 -1 (4,05) 1 (15,95) 1 (15,95) 35,95 

5 1 (15,95) -1 (4,05) -1 (4,05) 24,05 

6 1 (15,95) -1 (4,05) 1 (15,95) 35,95 

7 1 (15,95) 1 (15,95) -1 (4,05) 35,95 

8 1 (15,95) 1 (15,95) 1 (15,95) 47,85 

9 -1,682 (0) 0 (10) 0 (10) 20,00 

10 1,682 (20) 0 (10) 0 (10) 40,00 

11 0 (10) -1,682 (0) 0 (10) 20,00 

12 0 (10) 1,682 (20) 0 (10) 40,00 

13 0 (10) 0 (10) -1,682 (0) 20,00 

14 0 (10) 0 (10) 1,682 (20) 40,00 

15 0 (10) 0 (10) 0 (10) 30,00 

16 0 (10) 0 (10) 0 (10) 30,00 

17 0 (10) 0 (10) 0 (10) 30,00 
FCJ (farelo da casca de jabuticaba), FCM (farelo da casca de manga), FTB (farelo do talo de brócolis). 

*g de farelo/100g de amido.  

 

Um modelo de segunda ordem (EQ. 3.1) foi utilizado para ajustar as variáveis 

respostas: 

 

   jiijiiii xxxxY 22
0                                       (3.1)  
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Sendo o Y as variáveis dependentes, xi e xj as variáveis independentes codificadas, 

β0 a constante, βi o coeficiente linear, βi
2

 o coeficiente quadrático e βij o coeficiente de 

interação.  

A análise estatística dos dados experimentais e a metodologia da superfície de 

resposta foram realizadas utilizando o software Statistica 7.0 (StatSoft Inc, Oklahoma, EUA). 

Os valores ótimos das condições do processo foram obtidos pela função de desejabilidade, 

proposta por Derringer e Suich (1980).  

  

3.2.2.3 Caracterização dos filmes  

 

3.2.2.3.1 Espessura 

 

A espessura dos filmes foi medida com o auxílio de um micrômetro digital 

(Modelo Digimatic Micrometer Series 293 MDC-Lite, Mitutoyo Corporation, Japão), com 

sensibilidade de ± 0,001 mm, em dez pontos aleatórios. A média dos 10 pontos aleatórios foi 

considerada como resposta ao teste. 

 

3.2.2.3.2 Densidade 

 

Para a determinação da densidade, os filmes foram cortados em quadrados de 25 x 

25 mm e a espessura foi medida. As amostras foram secas a 105ºC por 24 h e após esse 

período foram pesadas. A densidade foi calculada em função da razão entre a massa e o 

volume (espessura x área) do filme. A densidade foi avaliada em triplicata e os dados foram 

relatados como valores médios. 

 

3.2.2.3.3 Umidade 

 

Os filmes foram cortados em pequenos tamanhos e então foram acondicionados a 

25ºC e 58% de umidade relativa (UR) durante 48 horas. Após este período, empregou-se a 

metodologia padrão da ASTM G160-03 (ASTM, 2004) para determinar o conteúdo de 

umidade. A análise foi conduzida em triplicata. 
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3.2.2.3.4 Solubilidade em água  

 

A determinação da solubilidade dos filmes foi conduzida segundo a metodologia 

descrita por Gontard, Guilbert e Cuq (1992), na qual três discos de cada amostra de massa 

seca inicial conhecida e com 20 mm de diâmetro foram imersos em 50 mL de água destilada a 

25ºC por 24 horas, sob agitação esporádica. 

Posteriormente, a matéria sólida insolúvel foi filtrada em papel filtro qualitativo e 

então, foi levada para secagem em estufa a 105ºC por 24 horas para determinação da massa 

seca final da amostra. As análises foram realizadas em quadruplicata e a solubilidade foi 

calculada através da Equação 3.2: 

    (     )                                                         (3.2) 

 

Onde %S é a porcentagem de material solubilizado, mi corresponde à massa seca 

inicial da amostra (g) e mf à massa seca final da amostra (g). 

 

3.2.2.3.5 Propriedades mecânicas 

 

Os ensaios de tração foram realizados em um texturômetro TA.XT Plus Texture 

Analyzer, empregando-se o programa “Texture Exponent 32” (Stable Micro Systems, Surrey, 

UK, Inglaterra). Os parâmetros utilizados para cada teste foram escolhidos de acordo com a 

norma da ASTM D882-12 (ASTM, 2012) e foram realizadas cinco repetições para cada 

amostra analisada.  

Corpos de prova dos filmes com dimensões 20 x 80 mm foram acondicionados a 

58% UR durante 48 horas. Posteriormente as amostras foram submetidas ao teste de tração 

com velocidade de 1,0 mm/s, partindo-se de uma separação inicial das garras de 60 mm até a 

ruptura do filme. A tensão e a elongação na ruptura foram obtidas diretamente da curva de 

tensão em função da elongação, e o módulo de Young foi obtido pela tangente na região 

linear da curva. 
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3.2.2.3.6 Capacidade antioxidante 

 

Para realizar a extração dos compostos antioxidantes dos filmes foi utilizado 

solvente etanólico. A preparação dos extratos etanólicos dos filmes foi feita de acordo com a 

metodologia descrita por Kam et al. (2018), com algumas modificações.  

Inicialmente, pesou-se 200 mg de pequenos pedaços do filme, em seguida 

adicionou-se 10 mL de álcool etílico 80%. Essa solução de concentração 20 mg/mL foi 

agitada por 3 minutos e então, após 16 horas em repouso, o extrato passou por nova agitação. 

Os extratos inicialmente produzidos na concentração de 20 mg/mL foram diluídos 2, 4 e 10x. 

As análises de capacidade antioxidante foram determinadas pelo método do 

sequestro do radical livre 1,1-diphenyl-2–picryl-hydrazy (DPPH) (BRAND-WILLIAMS; 

CUVELIER; BERSET, 1995). A mistura de reação consistiu na utilização de 400 µl do 

extrato ou do padrão e 2 mL da solução etanólica de DPPH (0,004%). Essa mistura foi 

incubada durante 30 minutos a temperatura ambiente, ao abrigo de luz. Após esse tempo, as 

absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro UV 5100 (Tecnal) a 517 nm, sendo o etanol 

80% utilizado como branco para zerar o equipamento. 

A capacidade de sequestrar o radical livre foi expressa de duas formas distintas: 

pelo valor da concentração inibitória (EC50) e pelo percentual de inibição do extrato com 

concentração de 5 mg/mL, conforme a Equação 3.3 a seguir: 

                                                     (                )                                                    

 

Onde ADPPH corresponde à absorbância da solução de DPPH sem o extrato ou 

solução padrão e AAm/Trolox a absorbância da amostra ou padrão em solução. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Caracterização visual dos filmes  

 

De modo geral, os filmes de amido de mandioca adicionados de farelos de 

resíduos apresentaram-se contínuos e com boa dispersão de partículas, sem bolhas ou 

rachaduras devido ao processo de secagem.  

Os filmes foram analisados quanto à manuseabilidade (possibilidade de ser 

manuseado sem riscos de rasgo), sendo levemente flexionados manualmente nos sentidos 

vertical e horizontal, e nesse aspecto, todos os filmes com adição dos farelos apresentaram 

resultados satisfatórios. 

Quanto à cor dos filmes produzidos, observou-se que a concentração do farelo 

utilizado influenciou nas cores dos filmes (FIG. 3.2). Maiores concentrações de farelo da 

casca de jabuticaba nas formulações proporcionaram filmes mais escuros, com cores voltadas 

ao roxo. Enquanto que a ausência desse farelo produziu um filme com cor entre o verde e o 

amarelo (FIG. 3.2 – experimento 9), cores características dos farelos casca de manga e talo de 

brócolis. 
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Figura 3.2- Filmes de amido de mandioca adicionados de resíduos produzidos através do planejamento experimental* 

 
*Os números presentes nas figuras representam cada um dos experimentos obtidos pelo planejamento experimental (TAB. 3.1). 
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3.3.2 Caracterização dos filmes  

 

Além do estudo das variáveis respostas utilizadas no planejamento experimental, 

análises de espessura, densidade e umidade também foram realizadas em todos os filmes 

produzidos (TAB. 3.2). Essas propriedades são extremamente importantes quando se deseja 

determinar a funcionalidade e aplicação dos filmes biodegradáveis como embalagens para 

alimentos (IAHNKE, 2015). 

 

Tabela 3.2- Espessura, densidade e umidade dos filmes de amido com farelos de resíduos 
agroindustriais obtidos pelo planejamento experimental 

Experimento 
Espessura 

(mm) 
Densidade 

(g/cm3) 
Umidade 

(%) 

1 0,189 ± 0,010 0,69 ± 0,04 14,06 ± 0,28 

2 0,245 ± 0,013 0,46 ± 0,02 14,94 ± 0,30 

3 0,237 ± 0,014 0,47± 0,04 13,68 ± 0,23 

4 0,262 ± 0,016 0,42 ± 0,02 15,37 ± 0,13 

5 0,223 ± 0,019 0,53 ± 0,01 13,59 ± 0,28 

6 0,284 ± 0,021 0,38 ± 0,02 15,11 ± 0,30 

7 0,232 ± 0,007 0,46 ± 0,02 13,60 ± 0,33 

8 0,278 ± 0,013 0,57 ± 0,02 14,83 ± 0,16 

9 0,179 ± 0,015 0,43 ± 0,01 13,53 ± 0,10 

10 0,271 ± 0,020 0,46 ± 0,04 14,06 ± 0,09 

11 0,237 ± 0,023 0,49 ± 0,02 14,08 ± 0,38 

12 0,266 ± 0,014 0,42 ± 0,02 14,08 ± 0,38 

13 0,202 ± 0,008 0,61 ± 0,03 13,83 ± 0,63 

14 0,266 ± 0,008 0,50 ± 0,02 14,92 ± 0,01 

15 0,242 ± 0,008 0,47 ± 0,03 14,05 ± 0,09 

16 0,247 ± 0,013 0,48 ± 0,01 14,28 ± 0,15 

17 0,245 ± 0,016 0,46 ± 0,02 13,99 ± 0,42 

 

A espessura é um parâmetro importante que afeta as propriedades mecânicas e de 

permeabilidade do filme (ADILAH et al., 2018). A fim de verificar como a quantidade ou tipo 

do farelo utilizado poderia interferir na espessura dos filmes produzidos, um controle eficiente 

foi realizado no momento de se verter a solução filmogênica nas placas de teflon, garantindo 
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que a mesma quantidade de solução fosse vertida para cada um dos filmes. Realizado este 

procedimento, tornou-se possível comparar as espessuras. 

Através da Tabela 3.2, observa-se que a espessura dos filmes de amido com 

adição dos farelos de resíduos variou de 0,179 a 0,278 mm, sendo os filmes com altos teores 

de farelos os que apresentaram maiores espessuras (TAB. 3.1 – experimentos 6 e 8). Versino 

e García (2014) obtiveram filmes de amido de mandioca com 0,048 mm, porém quando foram 

adicionados 3% de fibras provenientes de resíduo do amido de mandioca nos filmes, esse 

valor se aproximou de 0,172 mm. De acordo com os autores, o aumento nas espessuras é 

atribuído à presença de partículas de tamanho maior dentro da matriz polimérica. O mesmo 

comportamento foi relatado por Wu et al. (2013), onde filmes preparados apenas com amido 

de batata exibiram uma espessura significativamente menor (0,279 mm) em comparação aos 

filmes preparados com adição de farinha de linhaça em diferentes proporções (0,301 a 

0,354 mm). Quanto às amostras com menor espessura, destacam-se o filme com menor 

quantidade de farelo e o filme sem a presença do farelo da casca de jabuticaba (TAB. 3.1 – 

experimento 1 e 9, respectivamente). De acordo com as microestruturas dos farelos obtidas no 

Capítulo 2 deste trabalho, o FCJ possui partículas de tamanhos variados, sendo que, uma 

quantidade considerável dessas partículas aparentemente possuem grandes tamanhos quando 

comparado aos demais farelos. Infere-se assim, que essas partículas maiores podem causar o 

aumento da espessura dos filmes. Portanto, conclui-se que a espessura está diretamente ligada 

com a quantidade de farelo utilizado no filme e que a presença do farelo da casca de 

jabuticaba produz filmes mais espessos. 

A densidade encontrada para os filmes produzidos variou de 0,38 a 0,69 g/cm3, 

sendo o filme com menor concentração de farelos e o filme sem a presença do resíduo de 

brócolis (TAB. 3.1 – experimento 1 e 13, respectivamente) os que apresentaram maiores 

densidades (TAB. 3.2). A composição centesimal do farelo do talo de brócolis (Capítulo 2) 

indicou que este subproduto possui teor de fibras superior aos demais, o que pode explicar a 

maior densidade no filme que não possui este resíduo, uma vez que, de acordo com Edhirej et 

al. (2017), as fibras naturais possuem como vantagem a baixa densidade. Dessa forma, 

associa-se que os filmes que possuem em suas composições constituintes com baixas 

densidades, como por exemplo, as fibras, tendem a gerar filmes menos densos.  

Quanto ao teor de umidade, os filmes produzidos apresentaram pequenas 

diferenças, variando entre 13,53 e 15,37%. De acordo Iahnke (2015), o conteúdo de umidade 

é um parâmetro relacionado com o volume vazio total ocupado por moléculas de água na rede 

microestrutural do filme. No presente estudo, as amostras com menores conteúdos de 
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umidade foram aquelas que apresentaram no máximo 10% do farelo do talo de brócolis em 

sua composição (TAB. 3.1 – experimento 9 e 5). O farelo do talo de brócolis possui o maior 

teor de umidade (10%) quando comparado aos demais resíduos, o que indica que a menor 

presença deste componente, diminui a umidade do filme. Em trabalho realizado por Reis et al. 

(2015), os teores de umidade para os filmes de amido de mandioca com adição de polpa de 

manga e extrato de erva mate, variaram entre 11,77 e 14,86%, sendo relatado que a utilização 

dos aditivos aumentou o conteúdo de umidade dos filmes. Já Versino e García (2014) 

encontram teores de umidade entre 12,16 e 20,08% para filmes de amido de mandioca 

reforçados ou não com fibras de resíduos. No entanto, diferentemente ao relatado por Reis et 

al. (2015), Versino e García (2014) expuseram que a umidade dos filmes diminuiu com a 

presença das fibras. Portanto, a composição do agente adicionado nas matrizes poliméricas 

pode interferir no conteúdo de umidade, podendo ser responsáveis pelo aumento ou 

decréscimo deste parâmetro.  

 

3.3.3 Planejamento experimental 

 

Os resultados obtidos para as propriedades dos filmes de acordo com o 

planejamento experimental realizado (DCCR) podem ser observados na Tabela 3.3. Esses 

dados foram submetidos a análises estatísticas, incluindo ajuste à Equação 3.3, seguido de 

análise de variância (ANOVA) com 90% de confiança. Ressalta-se que apenas os parâmetros 

estatisticamente significativos foram utilizados para analisar o comportamento dos modelos 

matemáticos codificados ajustados. As equações resultantes foram testadas quanto à sua 

adequação pela ANOVA com o auxílio do software Statistica 7.0.  

Na Tabela 3.4 os resultados da ANOVA são exibidos, incluindo os coeficientes de 

regressão da equação polinomial codificada de segunda ordem, os coeficientes de 

determinação (R2) e os valores de F e p. Para determinar se as equações ajustadas eram 

preditivas e significativas para plotar as superfícies de resposta, foi verificado se o R2 das 

equações eram iguais ou superiores a 0,70, e, além disso, foram utilizados critérios baseados 

nos valores de F (Fcalculado e Ftabelado). De acordo com Khuri e Cornell (1996), o valor da razão 

de Fcalculado por Ftabelado de equações ajustadas deve ser superior que o valor de Ftabelado do 

resíduo para que estas equações sejam consideradas preditas. Dessa forma, apenas as 

equações da elongação na ruptura e solubilidade não puderam ser consideradas preditivas, 

uma vez que, apresentaram valores de Fcalculado/Ftabelado inferiores ao Ftabelado correspondente. 

Quanto aos demais resultados, estes sugerem que os modelos ajustados para as propriedades 
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mecânicas (tensão na ruptura e módulo de Young) e para as capacidades antioxidantes 

(percentual de inibição e EC50) são adequados (significativos e preditivos), já que apresentam 

coeficientes de regressão significativos, baixos valores residuais, falta de ajuste não 

significativa e coeficientes de determinação satisfatórios. 
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Tabela 3.3- Resultados do delineamento composto central rotacional (DCCR) 

Experimento 

Tensão na ruptura 
(MPa) 

Elongação 
(%) 

Módulo de Young 
(MPa) 

Solubilidade 
(%) 

EC50 
(mg/mL de extrato do filme) 

% Inibição 
(%) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

1 0,73 ± 0,03 54,70 ± 6,97 45,63 ± 13,4 27,58 ± 0,56 25,81 ± 1,44  10,71 ± 2,67 

2 0,37 ± 0,01 49,17 ± 4,13 17,77 ± 2,25 30,97 ± 2,29 20,92 ± 0,18 14,21 ± 2,51 

3 0,63 ± 0,01 42,20 ± 0,91 31,07 ± 2,64 27,41 ± 1,36 9,43 ± 0,25 28,93 ± 1,56 

4 0,38 ± 0,03 31,46 ± 1,34 13,80 ± 0,65 34,84 ± 1,35 9,79 ± 0,20 30,71 ± 0,62 

5 0,44 ± 0,01 45,98 ± 3,25 38,93 ± 8,56 28,66 ± 0,96 10,24 ± 0,25 25,95 ± 0,34 

6 0,27 ± 0,01 28,30 ± 1,09 17,90 ± 1,57 33,72 ± 1,90 8,97 ± 0,51 31,73 ± 2,18 

7 0,47 ± 0,04 48,77 ± 3,29 21,07 ± 1,23 31,74 ± 0,99 6,64 ± 0,09 45,94 ± 2,15 

8 0,53 ± 0,01 23,23 ± 0,83 38,67 ± 1,36 32,66 ± 4,00 5,84 ± 0,06 46,91 ± 0,89 

9 1,01 ± 0,04 20,45 ± 1,44 58,67 ± 1,68 27,24 ± 2,81 14,86 ± 0,78 17,26 ± 0,72 

10 0,52 ± 0,03 21,88 ± 0,36 32,70 ± 1,36 26,93 ± 1,22 6,74 ± 0,13 36,43 ± 2,02 

11 0,32 ± 0,01 28,68 ± 1,16 16,50 ± 0,36 27,41 ± 0,72 16,34 ± 1,18 15,23 ± 1,90 

12 0,42 ± 0,02 24,02 ± 0,38 14,73 ± 0,12 30,37 ± 0,41 5,88 ± 0,18 44,92 ± 3,13 

13 0,65 ± 0,04 40,10 ± 2,07 32,17 ± 4,08 23,30 ± 1,00 8,66 ± 0,54 31,98 ± 3,59 

14 0,49 ± 0,00 31,39 ± 0,34 24,27 ± 3,11 28,39 ± 1,35 10,01 ±  0,42 27,86 ± 2,67 

15 0,43 ± 0,01 37,98 ± 1,19 13,90 ± 0,71 24,74 ± 2,47 8,46 ± 0,24 32,62 ± 0,89 

16 0,35 ± 0,01 37,04 ± 1,78 10,60 ± 0,08 28,55 ± 2,28 10,92 ± 0,21 28,81 ± 0,89 

17 0,44 ± 0,01 32,78 ± 2,18 14,63 ± 0,81 27,53 ± 0,50 12,29 ± 0,11 19,04 ± 1,68 
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Tabela 3.4- Coeficientes de regressão e análise de variância (ANOVA) para as variáveis dependentes do delineamento composto central 
rotacional (DCCR) 

Parâmetroa Coeficiente 
Tensão na ruptura 

(MPa) 
Elongação 

(%) 
Módulo de Young 

(MPa) 
Solubilidade 

(%) 
EC50 

(mg/mL de extrato do filme) 
% Inibição 

(%) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

Média βo 0,41 35,18 13,60 27,97 11,28 28,78 
Linear        
FCJ β1 -0,09 – – – -3,51 7,19 
FCM β2 – – – – -3,80 8,77 
FTB β3 -0,07 -5,43 -4,53 1,86 – – 
        
Quadrático        
FCJ β1

2 0,10 – 10,84 – – – 
FCM β2

2 – – – 1,21 – – 
FTB β3

2 – – 4,67 – – – 
        
Interação        
FCJ x FCM β12 – – – – 2,60 – 
FCJ x FTB β13 0,06 – 5,22 – – – 
FCM x FTB Β23 – – 6,15 – – – 
        
Fcalculado  6,72 4,49 8,29 5,45 33,49 65,98 
Ftabelado

 b  2,48 3,07 2,45 2,73 2,56 2,73 
Fcalculado/Ftabelado 2,71 1,46 3,39 2,00 13,08 24,17 
p-valor < 0,004 < 0,05 < 0,002 < 0,02 < 0,00001 < 0,00001 
R2 c 0,70 0,23 0,79 0,44 0,89 0,91 
a 

FCJ: Farelo da casca de jabuticaba (%), FCM: Farelo da casca de manga (%) e FTB: Farelo do talo de brócolis (%). 
b
 Valor de Ftabelado para p < 0,10. 

c R2: coeficiente de determinação. 
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3.3.3.1 Propriedades mecânicas 

 

De acordo com os resultados da ANOVA (TAB. 3.4), o modelo matemático 

calculado para tensão na ruptura (TR), representado pela Equação 3.4, foi estatisticamente 

significativo (p < 0,10; R2 = 0,70) e preditivo (Fcalculado/Ftabelado > Ftabelado).  

                                                                                               
 

A equação ajustada para a tensão de ruptura demonstrou que as variáveis 

independentes, farelo da casca de jabuticaba (FCJ) e o farelo do talo de brócolis (FTB), 

influenciaram o modelo matemático, sendo que o FCJ se mostrou a variável mais 

significativa. Além disso, foi possível observar que a interação entre estes farelos 

proporcionou um efeito positivo neste modelo. A Equação 3.4 permitiu plotar os gráficos de 

superfície de resposta e curva de contorno para esta variável. 

Diferentemente do modelo matemático da TR, a ANOVA realizada para a 

variável dependente elongação na ruptura (E), indicou que este modelo não foi 

estatisticamente significativo, tão pouco preditivo. O coeficiente de determinação (R2) 

calculado para esta resposta apresentou o valor de 0,23, indicando que o modelo conseguiu 

explicar apenas 23% das variações observadas, valor extremamente baixo. Além disso, ao se 

analisar o critério baseado nos valores de F, observou-se que o Fcalculado/Ftabelado (1,46) foi 

inferior ao relatado para o Ftabelado (3,07), comprovando que o modelo para esta resposta não é 

válido e, portanto, não pode ser considerado preditivo. Em trabalho realizado por Espitia et al. 

(2014) em filmes comestíveis a base de açaí-pectina, a obtenção de um modelo matemático 

que correlacionasse a variável elongação com as concentrações do pó de polifenóis da casca 

de maçã e com o óleo essencial de tomilho adicionados também não foi possível.  

De acordo com a Equação 3.5, a concentração do farelo do talo de brócolis (FTB) 

foi a única variável a influenciar a elongação do filme (de maneira negativa), porém, uma vez 

que o modelo matemático calculado para a elongação não se mostrou significativo e preditivo, 

não foi possível gerar as superfícies de resposta e curvas de contorno para esta variável 

dependente. 

                                                                –                                                                                                                                         
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Baseado nos valores dispostos na Tabela 3.4, o modelo matemático de segunda 

ordem para o módulo de Young (MY), representado pela Equação 3.6, mostrou-se 

estatisticamente significante (p < 0,10; R2 = 0,79) e preditivo, visto que o Fcalculado/Ftabelado 

(3,39) foi superior ao Ftabelado (2,45).  

                                                                   
 

Através da Equação 3.6 observa-se que o módulo de Young (MY) foi 

significativamente afetado pelo farelo do talo de brócolis (FTB) e farelo da casca de 

jabuticaba (FCJ), sendo que o termo quadrático do FCJ apresentou a maior influência positiva 

na resposta, enquanto que o termo linear do FTB teve o único efeito negativo. Verificou-se 

que a interação destes farelos (FCJ e FTB) age positivamente no módulo de Young, tal como 

a interação entre os farelos da casca de manga (FCM) e do FTB. A Equação 3.6 foi utilizada 

para gerar as superfícies de respostas e curvas de contorno para a resposta módulo de Young .  

 

3.3.3.2 Solubilidade 

 

A partir do modelo matemático ajustado de segunda ordem (EQ. 3.7) e dos 

resultados obtidos para a variável solubilidade (S) na Tabela 3.4, observa-se que o coeficiente 

de determinação encontrado apresentou valor de apenas 0,44, demonstrando não ser 

significativo, uma vez que o modelo não consegue explicar 66% dos dados observados. 

Consequentemente quando se analisa o critério do valor de F, observa-se que o Ftabelado 

apresenta valor superior (2,73) à razão do Fcalculado com o Ftabelado (2,00). Dessa forma, 

comprova-se que o modelo matemático utilizado para a solubilidade não é válido e, portanto, 

não pode ser considerado preditivo.  

                                                                                                                             
 

Ao observar a Equação 3.7, nota-se que apenas o termo linear do farelo do talo de 

brócolis (FTB) e o termo quadrático do farelo da casca de manga (FCM) interferem 

diretamente na solubilidade dos filmes, não sendo identificado qualquer efeito do farelo da 

casca de jabuticaba (FCJ) e das interações dos farelos, nesta propriedade. Como o modelo 

matemático não se apresentou significativo e preditivo para as concentrações dos farelos 
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frente à solubilidade, não foi possível gerar as superfícies de resposta e as curvas de contorno 

para essa variável dependente.   

 

3.3.3.3 Capacidade antioxidante 

 

Conforme os dados da ANOVA (TAB. 3.4), o modelo para a concentração 

inibitória (EC50), representado pela Equação 3.8, foi considerado estatisticamente 

significativo e preditivo, já que o coeficiente de determinação (R²) encontrado foi 0,89 e o 

Fcalculado/Ftabelado apresentou valor superior (13,08) ao Ftabelado (2,06). 

                                                                                                       
 

A equação ajustada para a EC50 (EQ. 3.8) foi significativamente afetada pelo 

farelo da casca de jabuticaba (FCJ), farelo da casca manga (FCM) e, além disso, pela 

interação destes farelos. Porém, a interação forneceu um efeito positivo, enquanto cada farelo 

teve individualmente um efeito negativo. Ressalta-se que um baixo valor de EC50 é desejado, 

uma vez que ele representa a quantidade de substância antioxidante necessária para reduzir 

em 50% a concentração inicial de DPPH, ou seja, o uso de uma menor quantidade indica 

maior eficácia do produto utilizado. A Equação 3.8 foi utilizada para plotar as superfícies de 

respostas e curvas de contorno.  

Quanto ao percentual de inibição (%I), os resultados da análise de regressão e 

ANOVA, permitiram verificar que o modelo matemático gerado para esta resposta foi 

estatisticamente significativo (p < 0,10; R² = 0,91) e preditivo (Fcalculado = 24,17 Ftabelado).  

Observa-se pela equação ajustada (EQ. 3.9), que o percentual de inibição (%I) foi 

afetado positivamente pela quantidade de farelo da casca de manga (FCM) e pelo farelo da 

casca de jabuticaba (FCJ). O farelo do talo de brócolis (FTB), tal como a interação dos farelos 

não teve contribuição significativa para esta propriedade. Quanto às curvas de contorno e 

superfícies de respostas, estas foram geradas a partir da Equação 3.9.  

                                                                                                                             
 

 

 



116 

3.3.4 Superfícies de respostas e curvas de contorno 

 

3.3.4.1 Propriedades mecânicas  

 

As propriedades mecânicas compreendem as respostas dos materiais às 

influências mecânicas externas realizadas sobre eles. Segundo Pelissari et al. (2013), a 

propriedade mecânica desejada de uma embalagem de alimentos dependerá da sua forma de 

aplicação ou até mesmo do produto que ela acondiciona. Em algumas situações, pode se 

desejar embalagens mais resistentes enquanto que em outras, embalagens com características 

mais flexíveis são requeridas. De acordo com Andrade, Ferreira e Gonçalves (2016), as 

propriedades mecânicas dos filmes estão diretamente relacionadas com as interações entre os 

componentes presentes nas formulações, seja pela formação de fortes ligações moleculares 

entre as suas cadeias, seja pela grande quantidade destas ligações.  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3.3, observa-se que 1,01 MPa foi 

o maior valor encontrado para tensão na ruptura, valor este necessário para romper o filme do 

experimento 9, cuja formulação consistia em apenas 10% de farelo da casca de manga (FCM) 

e 10% de farelo do talo de brócolis (FTB) (TAB. 3.1). Este mesmo experimento também 

apresentou o maior módulo de Young (58,67 MPa). Segundo Ferreira et al. (2016), o módulo 

de Young ou módulo de elasticidade, é uma medida de rigidez – quanto maior o módulo, mais 

rígido o filme será. Comportamento semelhante foi identificado em diversos trabalhos, onde 

os autores relatam que a tensão na ruptura e o módulo de Young estão diretamente 

relacionados, uma vez que, filmes com maior módulo de Young, também possuem maior 

tensão na ruptura (NASCIMENTO; CALADO; CARVALHO, 2012; VARGAS et al., 2017). 

Já a menor tensão (0,27 MPa) foi reportada para o filme do experimento 6, que consistia em 

15,95% de farelo da casca de jabuticaba (FCJ), 4,05% de FCM e 15,95% de FTB. Através 

destas análises nota-se que o emprego do FCJ na formulação diminui a tensão na ruptura dos 

filmes. Esse comportamento pode ser explicado e observado pela Equação 3.4, superfícies de 

resposta e curvas de contorno, presentes na Figura 3.3 a – f. A ausência ou baixa concentração 

do FCJ produziu filmes mais resistentes mecanicamente (maiores valores de tensão de 

ruptura) (FIG. 3.3 a – d). Ademais, diferentes concentrações de FCM não causaram nenhum 

efeito significativo na tensão na ruptura dos filmes (FIG. 3.3 a – b, e – f) e teores abaixo de 

10% de FTB, beneficiou o aumento da tensão (FIG. 3.3 c – d). 

Quanto às superfícies de respostas e curvas de contorno obtidas para o módulo de 

Young (FIG. 3.4 a – f), observou-se que o FCM e FTB exerceu pouca influência sobre a 
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resposta, sendo que o maior módulo de elasticidade foi alcançado pela utilização de baixas 

concentrações ou até mesmo a ausência destes farelos. Em relação ao FCJ, tanto a ausência 

como a sua presença em altas concentrações, proporcionaram o aumento no módulo de Young 

(FIG. 3.4 a – b e c – d).  

Diversos estudos relatam que as adições de compostos, principalmente fibras, 

tendem a aumentar o valor da tensão na ruptura dos filmes. Versino e García (2014) 

evidenciaram que o uso de aditivos fibrosos em matriz polimérica de amido de mandioca 

(3%) permitiu tanto o aumento da tensão na ruptura (2,03 para 21,92 MPa), como o aumento 

do módulo de Young (188 para 1444 MPa) dos filmes. Em estudo realizado por Fazeli, Keley 

e Biazar (2018), devido à incorporação de 0,4% de nanofibras de celulose na matriz de amido, 

a tensão e o módulo de Young aumentaram em 80 e 170%, respectivamente. No entanto, 

neste estudo, menores concentrações de farelo dos resíduos produziram filmes mais 

resistentes mecanicamente. Este comportamento pode ser explicado pelos altos teores de 

proteínas (10,52; 6,07 e 26,07% para FCJ, FCM e FTB, respectivamente) e lipídeos (5,96; 

4,32 e 6,42) encontrados para os farelos produzidos. De acordo com Pelissari et al. (2013b), 

as proteínas e lipídeos presentes em farinhas podem colaborar com o efeito plastificante dos 

filmes. Estruturalmente os plastificantes diminuem a força intermolecular entre as cadeias de 

polímeros, aumentando assim a flexibilidade, a capacidade de extensão e a resistência à tração 

(CARPINÉ, 2015). Resultados semelhantes foram reportados por Vargas et al. (2017) e 

Pelissari et al. (2013b), onde filmes de amido apresentaram maiores valores de tensão na 

ruptura e módulo de Young em comparação aos filmes de farinhas produzidos pelas mesmas 

matérias-primas dos amidos, que são arroz vermelho e banana, respectivamente. Dessa forma, 

filmes com presença de farinhas tendem a apresentar maior flexibilidade, e 

consequentemente, menor tensão na ruptura e menor módulo de Young. 
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Figura 3.3- Tensão na ruptura dos filmes em função do (a – b) FCJ e FCM (FTB = 
10%), (c – d) FCJ e FTB (FCM = 10%) e (e – f) FCM e FTB (FCJ = 10%). Os índices 
superiores s e c denotam superfície de resposta e curva de contorno, respectivamente 
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Figura 3.4- Módulo de Young dos filmes em função do (a – b) FCJ e FCM (FTB = 10%), 
(c – d) FCJ e FTB (FCM = 10%) e (e – f) FCM e FTB (FCJ = 10%). Os índices 

superiores s e c denotam superfície de resposta e curva de contorno, respectivamente 
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3.3.4.2 Capacidade antioxidante 

 

A adição de agentes antioxidantes em matrizes como o amido, permite a criação 

de embalagens antioxidantes, embalagens estas responsáveis por melhorar a estabilidade de 

produtos alimentares sensíveis à oxidação (MANIGLIA et al., 2017). Com a finalidade de 

verificar a capacidade antioxidante das embalagens, diversas análises podem ser realizadas. 

Neste estudo empregou-se a análise de DPPH e os resultados estão expressos em percentual 

de inibição e em EC50. 

De acordo com a Tabela 3.3, observa-se que o valor de EC50 variou de 5,84 a 

25,81 mg/mL de extrato do filme, enquanto o percentual de inibição apresentou mínimo de 

10,71% e máximo de 46,91%. O valor de percentual de inibição representa o quanto o filme 

consegue inibir de radical, ou seja, maior percentual indica maior capacidade antioxidante, 

enquanto que a EC50 está relacionada a quantidade de substância antioxidante necessária para 

reduzir em 50% a concentração inicial de DPPH, portanto, menor valor indica amostra com 

maior capacidade antioxidante.  

O filme do experimento 8 obteve o menor valor de EC50 (5,84 mg/mL) e maior 

valor de percentual de inibição (46,91%), ou seja, foi o filme que apresentou maior 

capacidade antioxidante. Sua formulação consistia em concentrações iguais de 15,95% de 

FCJ, 15,95% de FCM e 15,95% de FTB, possuindo a maior concentração de farelos dentre os 

filmes produzidos pelo planejamento. Valor bem próximo de capacidade antioxidante foi 

alcançado pelo experimento 12 (EC50 = 5,88 e %I = 44,92%), cuja formulação havia apenas 

10% de FCJ e 20% de FCM. Em estudo realizado por Crizel et al. (2018), o percentual de 

inibição para filmes de quitosana com 10, 20 e 30% de farinha de bagaço de azeitona 

apresentaram menores valores de inibição, valores estes entre 14,08 e 39,45%. Já em estudo 

feito por Iahnke et al. (2016), filme de resíduo de cápsulas de gelatina com 12% de resíduo de 

raiz de beterraba (12 g do resíduo/100 g de água), apresentou valor de 42%, valor próximo ao 

relatado neste estudo (46,91%). No entanto, Torres-León et al. (2018) encontraram valores 

superiores, 51,90% para filmes feitos à base de farinha de casca de manga e 63,55% para 

filmes de farinha de casca de manga adicionados de extrato do caroço desta mesma fruta. 

O menor valor do percentual de inibição (10,71%) e maior valor de EC50 

(25,81 mg/mL) foi encontrado para o filme do experimento 1, cuja formulação possuía menor 

teor de farelos (4,05% de FCJ, 4,05% de FCM e 4,05% de FTB). Apesar deste filme ter a 

menor capacidade antioxidante, este valor mostrou-se bastante superior aos reportados por  

Suput et al. (2016) para filmes de amido sem aditivos (1,6%) e por Vargas et al. (2017) que 
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relataram ausência de capacidade antioxidante para filmes plásticos sintéticos e capacidade 

antioxidante de 6,43% para filmes de amido de arroz vermelho. Desta forma, comprova-se 

que até mesmo o filme produzido com menor teor de farelos apresenta característica 

antioxidante significativa.  

Através dos dados da ANOVA (TAB. 3.4) e das Equações 3.8 e 3.9 percebe-se 

que os FCJ e FCM são as únicas variáveis que afetam significativamente as respostas EC50 e 

percentual de inibição (%I), sendo a concentração de FTB irrelevante. Ao se analisar os 

resultados presentes no Capítulo 2 para as análises de percentual de inibição e de compostos 

fenólicos dos farelos, observa-se que este comportamento é presuntivo, uma vez que o FCM 

(93,28% e 19,18 mg AGE/g) e FCJ (86,56% e 26,87 mg AGE/g) apresentaram valores 

superiores ao FTB (20,16% e 6,11 mg AGE/g). 

As superfícies de respostas e curvas de contornos presentes na Figura 3.5 a – f e 

Figura 3.6 a – f, permitem uma visualização minuciosa dos efeitos dos farelos sobre as 

propriedades antioxidantes. Altas concentrações do FCM e FCJ (acima de 16,67%) produzem 

filmes com menores valores de EC50 (FIG. 3.5 a – b). A Figura 3.5 c – f confirma que a 

incorporação do FTB na matriz não exerce influência sobre esta propriedade. As Figuras 3.6 a 

– f demonstraram o mesmo comportamento que as figuras obtidas para a resposta EC50. De 

acordo com Dorta et al. (2014), subprodutos da manga (cascas e caroço) possuem grande 

capacidade antioxidante, sendo esta característica atribuída ao seu alto conteúdo de compostos 

bioativos, como compostos fenólicos, carotenoides, tocoferóis e esteróis. Para Souza et al. 

(2017), as jabuticabas (principalmente as cascas) são reconhecidas como excelentes fontes de 

compostos bioativos, capazes de estabilizar os radicais livres através da transferência de 

moléculas de hidrogênio, e, consequentemente, evitando o processo oxidativo. Essas 

afirmações permitem concluir que estes compostos bioativos presentes nos farelos são os 

responsáveis pelo aumento do percentual de inibição e diminuição da EC50 dos filmes 

produzidos. As observações realizadas nas superfícies de respostas, curvas contornos, 

modelos matemáticos ajustados e equações ainda garantem que a capacidade antioxidante dos 

filmes não depende do farelo do talo de brócolis, sendo desnecessária sua utilização caso o 

efeito desejável seja somente a capacidade antioxidante.  
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Figura 3.5- EC50 dos filmes em função do (a – b) FCJ e FCM (FTB = 10%), (c – d) FCJ e 
FTB (FCM = 10%) e (e – f) FCM e FTB (FCJ = 10%). Os índices superiores s e c 

denotam superfície de resposta e curva de contorno, respectivamente 
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Figura 3.6- Percentual de inibição dos filmes em função do (a – b) FCJ e FCM (FTB = 
10%), (c – d) FCJ e FTB (FCM = 10%) e (e – f) FCM e FTB (FCJ = 10%). Os índices 
superiores s e c denotam superfície de resposta e curva de contorno, respectivamente 
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3.3.5 Otimização e validação  

 

Baseado no planejamento experimental, as variáveis dependentes estudadas que 

apresentaram modelo matemático válido (tensão na ruptura, módulo de Young, EC50 e 

percentual de inibição) geraram seus perfis preditos. Através destes perfis foi possível 

trabalhar com a função desejabilidade, que permitiu obter o filme com o perfil desejado 

(FIG.3.7), ou seja, filmes com as características específicas ansiadas (alta capacidade 

antioxidante e resistência mecânica moderada). A função revelou que as concentrações ótimas 

dos farelos para atingir um valor de desejabilidade global máximo (R2 = 0,92) para a 

produção de filmes de amido com resíduos agroindustriais foram: 2,8% para o farelo da casca 

de jabuticaba, 20,0% para o farelo da casca de manga e ausência do farelo do talo de brócolis. 

Perante a utilização destas concentrações esperou-se encontrar os seguintes resultados para as 

variáveis respostas: 0,8 MPa para a tensão na ruptura, 40,0 MPa para o módulo de Young, 

4,5 mg/mL para a EC50 e 41,6% para o percentual de inibição. 

 

Figura 3.7- Otimização simultânea das concentrações dos farelos para a produção de 
filmes de amido com resíduos em função das variáveis de formulação, variáveis 

respostas preditas e perfis de desejabilidade 
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As análises utilizadas para realizar a validação do planejamento experimental 

foram feitas em triplicata e os valores médios e seus desvios são apresentados na Tabela 3.5.  

Os valores preditos para cada uma das variáveis, bem como, o desvio relativo também podem 

ser visualizados. 

 

Tabela 3.5- Validação experimental das concentrações de farelos preditos para a 
produção de filmes com adição de resíduos agroindustriais 

Variáveis dependentes Valor predito Valor experimental a Desvio relativo c (%) 

Módulo de Young (MPa) 40,0 42,6 ± 2,2 6,1 

Tensão na ruptura (MPa) 0,8 0,8 ± 0,0b 0,0 

EC50 (mg/mL de extrato) 4,5 8,5 ± 0,2 47,1 

Percentual de inibição (%) 41,6 40,9 ± 0,9 -1,7 
a Valores obtidos nas condições ótimas: 2,8% de FCJ, 20,0% de FCM, 0% de FTB. 
b 

< 0,1. 
c Desvio relativo: [(valor experimental – valor predito) / valor experimental] x 100. 

 

Apesar do alto desvio relativo encontrado para a EC50 (47,1%) a metodologia de 

otimização empregada foi considerada satisfatória, uma vez que, os valores experimentais das 

demais variáveis dependentes apresentaram-se próximos dos valores preditos. 

Outros filmes biodegradáveis empregaram o processo de otimização através da 

função desejabilidade nas suas produções e provaram a eficácia desta ferramenta para este 

tipo de estudo (ANDRADE-MAHECHA; TAPIA-BLÁCIDO; MENEGALLI, 2012; 

PELISSARI et al., 2013a;  TAPIA-BLÁCIDO; AMARAL; MENEGALLI, 2011. 

O valor do módulo de Young experimental (42,6 MPa) foi superior ao valor 

predito pela função desejabilidade (40,0 MPa). O módulo de Young superior indica a 

produção de um filme mais rígido, e consequentemente menos flexível.  

Quanto à tensão na ruptura encontrada, esta foi a mesma predita pela função 

desejabilidade (0,8 MPa). Este valor encontra-se dentro da faixa 0,32 - 1,07 MPa relatada  

para filmes de amido de mandioca com adição de compostos naturais (CAETANO et al., 

2018). Valor inferior (0,08 MPa) foi relatado para filmes de resíduos de frutas e hortaliças 

com adição de farinha da casca de batata (ANDRADE, 2014) e valores superiores para filmes 

de amido de sorgo 3% (1,31 MPa) (BIDUSKI et al., 2017).  

A concentração inibitória foi superior (8,5 mg/mL) ao valor desejado 

(4,5 mg/mL), o que pode indicar uma menor capacidade antioxidante do filme otimizado. No 

entanto, a análise de percentual de inibição que também avalia a capacidade antioxidante, 
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apresentou valor experimental (40,9%) bem próximo ao valor ansiado (41,6%). Valor 

semelhante (42%) foi alcançado por Iahnke et al. (2016) para filmes de gelatina com adição 

de 12% de resíduo de beterraba.  

Os dados ansiados e encontrados demonstram que o filme ótimo produzido possui 

moderada rigidez e resistência mecânica, o que permite sua aplicação como embalagem de 

alimentos. Ademais, este filme mostra-se como excelente alternativa para acondicionar 

produtos sensíveis à oxidação, visto que em estudo realizado por Iahnke et al. (2016), filmes 

com percentual de inibição semelhante ao encontrado neste projeto conseguiram retardar o 

processo de oxidação de amostras de óleo de girassol. 
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3.4 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, a utilização de um delineamento composto central rotacional 

com variáveis independentes baseadas nas concentrações dos farelos agroindustriais, permitiu 

obter filmes com diferentes características. De forma geral, todos os filmes apresentaram 

caráter mais elástico e antioxidante com cores características dos farelos ou da mistura dos 

farelos utilizados na sua composição, não exibindo presença de bolhas e/ou rachaduras. 

Através dos perfis gerados para cada resposta, constatou-se que o farelo da casca 

de manga foi o componente que mais afetou significativamente as variáveis dependentes, 

tanto nas propriedades mecânicas como no perfil antioxidante. Apesar de comprovada a 

capacidade antioxidante do farelo do talo de brócolis (Capítulo 2) sua utilização na 

composição dos filmes biodegradáveis com outros farelos mostrou-se desnecessária, já que a 

mudança de sua concentração na composição dos filmes não gerou quase nenhum efeito 

significativo. Deste modo, a formulação utilizada para produção do filme desejável consistiu 

em 2,8% de FCJ e 20,0% de FCM. Com a utilização desta formulação foi possível validar o 

planejamento experimental e garantir a eficiência do processo de otimização e da função 

desejabilidade, visto que as características ansiadas para os filmes produzidos foram 

alcançadas. 

Conclui-se que o filme produzido pela função desejabilidade (filme ótimo) 

apresenta-se como uma potencial embalagem para aplicação em produtos alimentícios 

sensíveis à oxidação, uma vez que, possui capacidade antioxidante, considerável rigidez e 

resistência mecânica.  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES DO FILME DE AMIDO 

ADICIONADO DE FARELOS EM RELAÇÃO AO FILME APENAS DE AMIDO 

  

RESUMO 

O objetivo deste capítulo foi comparar as propriedades do filme apenas de amido 

com o filme de amido adicionado de farelos provenientes de resíduos agroindustriais (filme 

otimizado no capítulo anterior). Os filmes foram produzidos pelo método de casting sob as 

mesmas condições de processo e as concentrações dos farelos do filme otimizado foram 

determinadas pela função desejabilidade no capítulo anterior (2,8% do farelo da casca de 

jabuticaba e 20% do farelo da casca de manga). Os filmes foram avaliados quanto à espessura, 

densidade, umidade, solubilidade, propriedades mecânicas, capacidade antioxidante 

(percentual de inibição e EC50), propriedades ópticas, espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e, além disso, 

foram avaliados quanto à possibilidade de atuarem como embalagens de produtos líquidos. O 

filme com a presença dos farelos apresentou maior espessura (0,265 mm), umidade (13,31%) 

e solubilidade (30,30%), enquanto o filme apenas de amido de mandioca apresentou maiores 

valores de densidade (1,03 g/cm²), tensão na ruptura (3,0 MPa) e módulo de Young 

(296,3 MPa). Quanto aos valores encontrados para a elongação na ruptura, constatou-se que 

não houve diferença significativa entre os filmes. As imagens obtidas pelo MEV permitiram 

inferir que o filme apenas de amido é mais rígido e resistente uma vez que observou-se uma 

estrutura mais homogênea e coesa. No entanto, apesar do filme adicionado de farelos 

apresentar propriedades mecânicas inferiores ao filme de amido, os valores encontrados 

indicam a produção de um filme com moderada resistência mecânica. Ademais, o filme 

adicionado de farelos apresenta considerável capacidade antioxidante (42,6% e 8,5 mg/mL), 

fato que permite utilizá-lo como embalagem para conservar e prolongar a vida útil de 

produtos que possam sofrer oxidação. Outra característica que pode ser determinante para esta 

aplicação, refere-se a maior opacidade deste filme em relação ao filme de amido. A opacidade 

principalmente proveniente dos pigmentos naturais característicos dos farelos utilizados 

(antocianinas e carotenoides) pode atuar na embalagem como uma barreira extra de proteção 

contra os raios ultravioletas, um dos principais fatores desencadeadores do processo de 

oxidação. De forma geral, ambos os filmes são passíveis de serem utilizados como 
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embalagens de alimentos, sendo que cada um, possui características exclusivas que podem 

beneficiar o acondicionamento de um determinado tipo de produto.  

 

Palavras-chave: amido de mandioca, embalagens biodegradáveis, resíduos agroindustriais, 

propriedades mecânicas, propriedades ópticas. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, os polímeros sintéticos, especificamente plásticos, têm sido os 

principais materiais utilizados para a confecção de embalagens de alimentos, visto que 

oferecem soluções versáteis para diversas necessidades e propósitos. No entanto, devido a 

crescente preocupação dos consumidores perante a produção exacerbada e descarte 

inapropriado das embalagens, o uso deste tipo de polímero tem sido questionado 

(GONZÁLEZ; IGARZABAL, 2015). Segundo Piñeros-Hernandez et al. (2017), os polímeros 

naturais constituem uma alternativa viável para diminuir o uso destes materiais não 

biodegradáveis e provenientes de fontes não renováveis. Dentre estes polímeros naturais 

destaca-se o amido. O amido é considerado um dos materiais mais promissores devido a sua 

abundância, baixo preço e comportamento termoplástico. Ademais, possui grande potencial 

para aplicação em embalagens por mostrar-se insípido, incolor, não-tóxico e biodegradável 

(LUCHESE et al., 2018b). 

Apesar das diversas características benéficas deste polissacarídeo, estudos 

mostram que a maioria dos filmes obtidos a partir de amido possuem fracas propriedades 

mecânicas (VARGAS et al., 2017). De acordo com Pelissari et al. (2018) e Saberi et al. 

(2016), para se obter filmes mais estáveis e com propriedades físicas e mecânicas melhoradas, 

alguns produtos compostos por lipídeos, hidrocolóides, agentes de reforço ou agentes 

bioativos podem ser adicionados na matriz polimérica. Exemplo de produto com estas 

características são os resíduos agroindustriais, que além de oferecerem estas vantagens, são 

matérias-primas de recursos renováveis que normalmente são descartados sem nenhum 

aproveitamento.    

Os resíduos agroindustriais (cascas, talos, bagaços e sementes), produtos 

principalmente provenientes do processamento de frutas e vegetais, mostram-se excelentes 

fontes de nutrientes, polissacarídeos, proteínas e compostos bioativos (como antioxidantes e 

antimicrobianos). Nós últimos anos, filmes biodegradáveis produzidos com biopolímeros e 

subprodutos agroindustriais têm sido cada vez mais estudados (EDHIREJ et al., 2017; 

LUCHESE et al., 2018b; NASCIMENTO; CALADO; CARVALHO, 2012; VERSINO; 

GARCÍA, 2014). O interesse da combinação destes materiais se deve à possibilidade de se 

produzir filmes e coberturas com propriedades de dois ou mais materiais, que não poderiam 

ser obtidas apenas por um. Além disso, é uma forma de reduzir os custos da produção destes 

tipos de embalagens (ANDRADE; FERREIRA; GONÇALVES, 2016; NAVAS; 

REBOREDO; GRANADOS, 2015). 
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Os subprodutos da jabuticaba e da manga, principalmente as cascas, são 

caracterizados por possuir fibras solúveis e insolúveis, proteínas, lipídeos, além de diversos 

compostos com capacidade antioxidante, como polifenóis, vitaminas, enzimas, carotenoides 

(casca da manga) e flavonoides, destacando-se as antocianinas (casca de jabuticaba) (COCK; 

GARCÍA-GONZALES; LEÓN, 2016; GURAK et al., 2014). De acordo com Pelissari et al. 

(2012), a produção de farinhas a partir de partes usualmente não comestíveis de frutas torna-

se uma alternativa para conservar as propriedades de interesse de potenciais subprodutos e 

consequentemente evitar o seu desperdício. Desta forma, a utilização dos resíduos da 

jabuticaba e manga (em forma de farelo) na matriz polimérica de amido pode ser uma 

excelente alternativa para aumentar a funcionalidade da embalagem, visto que estes farelos 

podem proporcionar carácter antioxidante e melhores propriedades mecânicas aos filmes 

biodegradáveis, devido a sua composição rica em fibras e compostos de natureza 

antioxidante. 

Assim sendo, o presente capítulo teve como proposta desenvolver filmes 

biodegradáveis de amido de mandioca adicionados de farelos da casca de jabuticaba e manga, 

a fim de comparar e verificar o surgimento de melhorias nas propriedades devido a adição de 

novos materiais na matriz polimérica dos filmes.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Materiais 

 

O amido de mandioca (lote FU30) utilizado para produzir tanto o filme de amido 

quanto o filme otimizado foi adquirido no comércio local da cidade de Diamantina, Minas 

Gerais (AMAFIL Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Paraná – Brasil). Os farelos 

foram obtidos a partir da casca de jabuticaba e da casca de manga, de acordo com a 

metodologia descrita no item 2.2.2.1 do Capítulo 2. Os demais reagentes utilizados no 

decorrer do projeto são de grau analítico.  

 

4.2.2 Métodos 

 

4.2.2.1 Produção dos filmes biodegradáveis  

 

O filme de amido e o filme de amido com adição de farelos (filme otimizado) 

foram preparados pelo método de casting, cuja metodologia está descrita no Capítulo 3. Para 

a produção do filme otimizado utilizou-se as seguintes concentrações ótimas: 2,8% do farelo 

da casca de jabuticaba e 20,0% do farelo da casca de manga. As condições de processo como 

concentração de glicerol, temperatura de gelatinização, concentração de amido e temperatura 

de processo foram idênticas para os dois tipos de filmes produzidos. 

 

4.2.2.2 Caracterização dos filmes  

 

4.2.2.2.1 Espessura 

 

A espessura dos filmes foi medida com o auxílio de um micrômetro digital 

(Modelo Digimatic Micrometer Series 293 MDC-Lite, Mitutoyo Corporation, Japão), com 

sensibilidade de ± 0,001 mm, em dez pontos aleatórios. A média dos 10 pontos aleatórios foi 

considerada como resposta ao teste. 
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 4.2.2.2.2 Densidade 

 

Para a determinação da densidade, os filmes foram cortados em quadrados de 25 x 

25 mm e a espessura foi medida. As amostras foram secas a 105ºC por 24 h e após esse 

período foram pesadas. A densidade foi calculada em função da razão entre a massa e o 

volume (espessura x área) do filme. A densidade foi avaliada em triplicata e os dados foram 

relatados como valores médios. 

 

4.2.2.2.3 Umidade 

 

Os filmes foram cortados em pequenos tamanhos e então foram acondicionados a 

25ºC e 58% de umidade relativa (UR) durante 48 horas. Após este período, empregou-se a 

metodologia padrão da ASTM G160-03 (ASTM, 2004) para determinar o conteúdo de 

umidade. A análise foi conduzida em triplicata. 

 

4.2.2.2.4 Solubilidade em água  

 

A determinação da solubilidade dos filmes foi conduzida seguindo a metodologia 

descrita por Gontard, Guilbert e Cuq (1992), na qual três discos de cada amostra de massa 

seca inicial conhecida e com 20 mm de diâmetro foram imersos em 50 mL de água destilada a 

25ºC por 24 horas, sob agitação esporádica. 

Posteriormente, a matéria sólida insolúvel foi filtrada em papel filtro qualitativo e 

então, foi levada para secagem em estufa a 105ºC por 24 horas para determinação da massa 

seca final da amostra. As análises foram realizadas em quadruplicata e a solubilidade foi 

calculada através da Equação 4.1: 

    (     )                                                         (4.1) 

Onde %S é a porcentagem de material solubilizado, mi corresponde à massa seca 

inicial da amostra (g) e mf à massa seca final da amostra (g). 
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4.2.2.2.5 Propriedades mecânicas 

 

Os ensaios de tração foram realizados em um texturômetro TA.XT Plus Texture 

Analyzer, empregando-se o programa “Texture Exponent 32” (Stable Micro Systems, Surrey, 

UK, Inglaterra). Os parâmetros utilizados para cada teste foram escolhidos de acordo com a 

norma da ASTM D882-12 (ASTM, 2012) e foram realizadas cinco repetições para cada 

amostra analisada.  

Corpos de prova dos filmes com dimensões 20 x 80 mm foram acondicionados a 

58% UR durante 48 horas. Posteriormente as amostras foram submetidas ao teste de tração 

com velocidade de 1,0 mm/s, partindo-se de uma separação inicial das garras de 60 mm até a 

ruptura da embalagem. A tensão e a elongação na ruptura foram obtidas diretamente da curva 

de tensão em função da elongação, e o módulo de Young foi obtido pela tangente na região 

linear da curva. 

 

4.2.2.2.6 Capacidade antioxidante 

 

Para realizar a extração dos compostos antioxidantes dos filmes foi utilizado 

solvente etanólico. A preparação dos extratos etanólicos dos filmes foi feita de acordo com a 

metodologia descrita por Kam et al. (2018), com algumas modificações.  

Inicialmente, pesou-se 200 mg de pequenos pedaços do filme otimizado, em 

seguida adicionou-se 10 mL de álcool etílico 80%. Essa solução de concentração 20 mg/mL 

foi agitada por 3 minutos e então, após 16 horas em repouso, o extrato passou por nova 

agitação. Os extratos inicialmente produzidos na concentração de 20 mg/mL foram diluídos 2, 

4 e 10x. 

As análises da capacidade antioxidante foram determinadas pelo método do 

sequestro do radical livre 1,1-diphenyl-2–picryl-hydrazy (DPPH) descrita por Brand-

Williams, Cuvelier e Berset (1995). A mistura de reação consistiu na utilização de 400 µl do 

extrato ou do padrão e 2 mL da solução etanólica de DPPH (0,004%). Essa mistura foi 

incubada durante 30 minutos a temperatura ambiente, ao abrigo de luz. Após esse tempo, as 

absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro UV 5100 (Tecnal) a 517 nm, sendo o etanol 

80% utilizado como branco para zerar o equipamento. 

A capacidade de sequestrar o radical livre foi expressa de duas formas distintas: 

pelo valor da concentração inibitória (EC50) e pelo percentual de inibição do filme com 

concentração de 5 mg/mL, conforme a Equação 4.2 a seguir: 
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                                                    (                )                                                    

 

Onde ADPPH corresponde à absorbância da solução de DPPH sem o filme ou 

solução padrão e AAm/Trolox a absorbância da amostra ou padrão em solução. 

 

4.2.2.2.7 Propriedades ópticas 

 

A cor das amostras dos filmes foi analisada por transmitância total, em 

colorímetro Konica Minolta CM-5, utilizando escala CIELab*com iluminante D65 e ângulo 

de observação de 10º. As medidas realizadas em quadruplicata foram expressas em termos da 

luminosidade L* (L* = 0 preto e L* = 100 branco) e da cromaticidade, definida por a* (+a* = 

vermelho e -a* = verde) e b* (+b* = amarelo e -b* = azul). Através das coordenadas 

cromáticas também foi avaliado o ΔE (diferença global de cor) calculado pela Equação 4.3: 

 

                                      √                                 (4.3) 

 

Os valores de Lo*, ao* e bo* foram os encontrados para o filme de polietileno de 

alta densidade (PEAD), filme este denominado de controle.  

Outro parâmetro avaliado pelo colorímetro foi a opacidade dos filmes. Este 

parâmetro foi analisado por transmitância total no modo de leitura Haze, obtida pelo auxílio 

do software SpectraMagic NXTM. Tal como realizado para a análise da cor das amostras, a 

opacidade também utilizou o iluminante D65 e ângulo de observação de 10º.   

 

4.2.2.2.8 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

As amostras de filme foram cortadas em pequenos pedaços (10 mm x 10 mm) e 

armazenadas em um dessecador com sílica gel por 3 semanas. Após esse período, os espectros 

de FTIR foram registrados em um espectrofotômetro Varian, modelo 640-IR, munido de um 

módulo para leitura de Refletância Total Atenuada Universal (UATR) Pike Technologies 

GladiATR. A análise foi realizada na região do infravermelho médio com transformada de 

Fourier, utilizando 16 varreduras e abrangendo o número de onda de 4.000 a 500 cm-1 para 

uma resolução espectral de 4 cm-1. 
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4.2.2.2.9 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A superfície e secção transversal dos filmes foram analisadas por microscopia 

eletrônica de varredura para avaliação da microestrutura. Primeiramente, as amostras dos 

filmes foram cortadas em pequenas pedaços e então, foram desidratadas em dessecador com 

sílica gel por 3 semanas (~0% UR). Após esse período, as amostras secas foram fraturadas 

com o auxílio de pinças e foram obtidos pequenos fragmentos. Amostras destes fragmentos 

foram fixadas em peças de alumínio por meio de uma fita adesiva dupla face e, em seguida, 

revestidas com uma camada de ouro (Sputter Coater polaron, modelo SC7620), para que a 

condutividade fosse apurada. As amostras revestidas foram visualizadas sob um microscópio 

eletrônico de varredura (TESCAN, modelo VEGA-LMH, Brno – República Checa) operando 

a uma voltagem de aceleração de 10 kV. As análises foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Microscopia Avançada (LMMA) do Programa de Pós-Graduação em 

Química da UFVJM – PPGQ/UFVJM.      

 

4.2.3 Análise estatística 

 

Os resultados da caracterização do filme otimizado e do filme de amido foram 

avaliados estatisticamente através da Análise de Variância (ANOVA) e do teste t de Student 

ao nível de significância de 5%, com o auxílio do software SISVAR® 5.6 (FERREIRA, 

2010). No entanto, para as análises das propriedades ópticas utilizou-se o teste de Tukey 

também ao nível de significância de 5%. Antes de realizar estes testes, os dados foram 

avaliados quanto sua normalidade através do teste estatístico de Shapiro-Wilk também 

realizado pelo software SISVAR® 5.6.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Caracterização visual dos filmes  

 

Ao analisar os filmes produzidos, concluiu-se que tanto o filme de amido, quanto 

o filme de amido adicionado de farelos apresentaram uma matriz contínua com partículas 

dispersas, boa aparência, sem a presença de bolhas ou rachaduras. 

Quanto às cores, observou-se que as concentrações do farelo da casca de 

jabuticaba (2,8%) e do farelo da casca de manga (20%) influenciaram diretamente neste 
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parâmetro (FIG. 4.1b). Uma concentração maior do farelo da casca de manga proporcionou a 

produção de um filme com cor entre as tonalidades rosa e laranja, cores características da 

combinação dos farelos da casca de manga (amarela) e da casca de jabuticaba (violeta). 

Ademais, nota-se a presença de pequenos grânulos na matriz, inerentes ao próprio farelo. Já o 

filme apenas de amido (FIG. 4.1a), apresentou-se homogêneo e incolor. Segundo Pelissari et 

al. (2018) e Piñeros-Hernandez et al. (2017), filmes obtidos de amido tendem a serem 

transparentes, inodoros, insípidos, incolores e com boas propriedades ópticas. 

 

 Figura 4.1- Aspecto visual do (a) filme de amido e (b) filme de amido com farelos de 
resíduos (otimizado) 

 

 

Além disso, os filmes foram analisados quanto à manuseabilidade, sendo 

levemente flexionados manualmente nos sentidos vertical e horizontal, e nesse aspecto todos 

os filmes produzidos apresentaram resultados satisfatórios, ou seja, não apresentaram fissuras 

ou se romperam. 

 

4.3.2 Caracterização dos filmes  

 

4.3.2.1 Espessura, densidade e umidade  

 

A fim de verificar como a presença dos farelos poderia interferir na espessura dos 

filmes produzidos, um controle eficiente foi realizado no momento de se verter a solução 

filmogênica nas placas de teflon, garantindo que a mesma quantidade de solução fosse vertida 
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para cada um dos filmes. Realizado este procedimento, tornou-se possível comparar as 

espessuras. De acordo com Reis et al. (2015), a espessura é um parâmetro importante de 

medição e está associado diretamente a várias características dos filmes, incluindo as 

propriedades mecânicas.  

Ao analisar a Tabela 4.1, observa-se que os filmes produzidos exibiram diferença 

estatística (p < 0,05) para o parâmetro espessura, sendo que o filme com a presença dos 

farelos da casca de jabuticaba e casca de manga (filme otimizado) apresentou valor bem 

superior (0,265 mm) ao filme apenas de amido (0,079 mm). O aumento da espessura está 

relacionado principalmente a presença de partículas de tamanho maior (farelos) dentro da 

matriz polimérica (VERSINO; GARCÍA, 2014). Como foi dispersa a mesma quantidade de 

solução filmogênica nas placas para a formação dos filmes, o filme adicionado de farelos 

possui maior teor de sólidos secos, e consequentemente, maior espessura.  

  

Tabela 4.1- Espessura, densidade, umidade e solubilidade média do filme de amido e do 
filme de amido com farelos de resíduos agroindustriais (otimizado) 

Parâmetro analisado Filme de amido Filme otimizado 
Espessura (mm) 0,079 ± 0,002b 0,265 ± 0,002a 

Densidade (g/cm³) 1,03 ± 0,05a 0,49 ± 0,02b 
Umidade (%) 11,93 ± 0,01b 13,31 ± 0,29a 

Solubilidade (%) 23,04 ± 1,90b 30,30 ± 0,49a 
a,b Médias com expoentes diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística (p < 0,05) pelo teste t de 

Student. 

 

Pelissari et al. (2013) e Luchese et al. (2018) ao analisarem a espessura dos filmes 

produzidos com amido de banana e amido de mandioca, encontraram respectivamente 0,086 e 

0,091 mm, valores superiores ao relatado no presente estudo (0,079 mm). Este valor superior 

pode estar relacionado a concentração do amido na matriz polimérica, uma vez que a 

formulação do filme neste trabalho consistia na utilização de apenas 2% de amido de 

mandioca (2 g/100 mL de solução filmogênica) enquanto os estudos mencionados, utilizaram 

4% (4 g/100 mL de solução filmogênica). Quanto ao valor da espessura do filme otimizado 

(0,265 mm), este se mostrou próximo ao valor encontrado para o filme de amido de mandioca 

com 6% de nanocristais de celulose (0,27 mm) (ZAINUDDIN; AHMAD; KARGARZADEH, 

2013) e ao valor relatado para o filme de amido de mandioca com adição de resíduo de mirtilo 

(0,26 mm) (LUCHESE et al., 2018a). 

Diferentemente do valor de espessura do filme que aumentou devido a 

incorporação dos farelos, a densidade diminuiu significativamente (de 1,03 a 0,49 g/cm³). Isto 
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se deve ao fato destes farelos apresentarem alto teor de fibras (Capítulo 2). De acordo com 

Edhirej et al. (2017), a adição de fibras naturais na matriz polimérica permitem o aumento da 

espessura e diminuição da densidade dos filmes, uma vez que são caracterizadas por ter como 

vantagem a baixa densidade. 

Quanto ao teor de umidade, o filme apenas de amido de mandioca apresentou 

valor inferior (11,93%) quando comparado ao filme otimizado (13,31%). O valor de umidade 

superior para o filme otimizado pode estar relacionado a grande quantidade de componentes 

hidrofílicos (proteínas e fibras) nos farelos, conforme identificado no Capítulo 2. Os 

compostos hidrofílicos podem dar origem a um maior número de interações com moléculas de 

água, além disso, as fibras, presentes na formulação, promovem a formação de uma estrutura 

mais porosa, o que melhora a retenção de água por capilaridade (PELISSARI et al., 2013).   

Em estudo realizado por Reis et al. (2015), o valor de umidade do filme de amido 

de mandioca foi pouco inferior (11,20%) ao reportado neste trabalho para o mesmo tipo de 

filme (11,93%). Já o filme de amido de mandioca produzido por Versino e García (2014) com 

adição de 1,50% de fibras provenientes do resíduo da extração do amido de mandioca 

apresentou umidade de 12,70%, valor próximo ao conteúdo de umidade relatado para o filme 

adicionado de farelos (13,31%). 

 

4.3.2.2 Solubilidade em água 

 

Nenhuma das amostras dos filmes foi completamente solubilizada após 24 horas 

imersas em água. No entanto, estatisticamente (p < 0,05) o filme de amido de mandioca 

apresentou menor solubilidade (23,04%) em relação ao filme otimizado (30,30%) (TAB. 4.1), 

resultado em conformidade aos dados de umidade. A menor solubilidade encontrada para o 

filme de amido pode ser explicada pelo aparecimento de um maior número de interações entre 

amilose-amilose, amilose-amilopectina e amilopectina-amilopectina que ocorrem durante a 

etapa de secagem do filme e, que consequentemente, reduzem a quantidade de grupos polares 

disponíveis para interagir com a água (PELISSARI et al., 2013). Além disso, segundo Basiak, 

Lenart e Debeaufort (2017), quando a estrutura do filme é mais densa, a dilatação do material 

é limitada e, portanto, a solubilidade é reduzida.  

 Ressalta-se que o valor ideal para a solubilidade de um filme depende da sua 

aplicação ou uso proposto. Quando a atividade de água do produto é alta, filmes 

biodegradáveis com baixa solubilidade podem atuar como uma embalagem que melhora a 

integridade do produto e aumenta a sua resistência à água. No entanto, em outros casos, uma 
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maior solubilidade do filme é desejável, caso este seja aplicado como cobertura diretamente 

nos alimentos ou como material encapsulante (SABERI et al., 2016). 

 

4.3.2.3 Propriedades mecânicas 

 

Os resultados referentes às propriedades mecânicas do filme de amido e do filme 

de amido com adição de farelos (filme otimizado) podem ser observados na Tabela 4.2. 

Através destes dados, conclui-se que a presença dos farelos na matriz polimérica afetou as 

propriedades mecânicas dos filmes, uma vez que as condições de processo e os demais 

componentes das soluções filmogênicas não foram alterados.  

 

Tabela 4.2- Propriedades mecânicas do filme de amido e do filme de amido adicionado 
com farelos de resíduos agroindustriais (otimizado) 

Propriedade mecânica Filme de amido Filme otimizado 
Tensão na ruptura (MPa) 3,0 ± 0,1a 0,8 ± 0,0*b 
Elongação na ruptura (%) 59,0 ± 2,0ns 59,6 ± 1,5ns 
Módulo de Young (MPa) 296,3 ± 9,9a 42,6 ± 2,2b 

a,b Médias com expoentes diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística (p < 0,05) pelo teste t de 

Student, ns indica que não há diferença significativa entre as amostras. 

* < 0,1. 

 

O filme adicionado de farelo da casca de jabuticaba e farelo da casca de manga 

exibiu menores valores de tensão na ruptura (0,8 MPa) e módulo de Young (42,6 MPa) (p < 

0,05), enquanto que o valor encontrado para a elongação na ruptura não demonstrou diferença 

significativa em relação ao filme apenas de amido (p > 0,05).  

Segundo Muller, Laurindo e Yamashita (2009), filmes reforçados com fibras 

tendem a apresentar maiores valores de tensão na ruptura, módulo de elasticidade (módulo de 

Young) e menores valores de elongação na ruptura se comparado com filmes sem a presença 

destes compostos. No entanto, no presente estudo, mesmo os farelos possuindo alto teor de 

fibras (Capítulo 2), os parâmetros avaliados não corroboraram com a afirmação destes 

autores. De acordo com Vargas et al. (2017) e Iahnke et al. (2016), o efeito inverso pode 

ocorrer quando os lipídeos presentes na farinha originam matrizes que não são contínuas e 

coesas ou quando as interações entre a fibra e a matriz são fracas. Estas fracas ligações podem 

surgir de um ou de uma combinação dos seguintes fatores: (a) agregação fibra-fibra (devido a 

grande quantidade de fibras na matriz), (b) dispersão não uniforme da fibra e (c) a presença de 

componentes que impedem as ligações (GILFILLAN et al., 2012). 



146 

Embora o filme com a presença de farelos seja normalmente caracterizado por 

possuir tensão na ruptura superior ao filme apenas de amido, neste estudo, o valor mostrou-se 

inferior (0,8 MPa). Contudo, valores bem próximos ao relatado neste trabalho para o filme 

otimizado foram reportados para filmes de farinhas e para filmes de amido com a adição de 

fibras. Luchese et al. (2018a) observou que a adição de resíduos de mirtilo em matriz de 

amido de mandioca, tanto em forma de grandes e pequenas partículas, proporcionou valor de 

tensão na ruptura de 0,5 e 1,1 MPa, respectivamente. Já o filme composto de amido e farinha 

de arroz vermelho (proporção 9:1) desenvolvido por Vargas et al. (2017), exibiu tensão na 

ruptura de 0,9 MPa. Ademais, filmes produzidos apenas com farinha de resíduos e farinha da 

casca de batata mostraram-se menos resistentes (0,1 MPa) que o filme otimizado neste estudo 

(FERREIRA et al., 2016). 

A elongação na ruptura, parâmetro que representa a capacidade máxima de 

estiramento do filme antes que ocorra seu rompimento, mostrou-se semelhante (p > 0,05) para 

os filmes desenvolvidos. Comportamento diferente foi relatado tanto por Versino e García 

(2014) quanto por Luchese et al. (2018a). Versino e García (2014) constataram que a adição 

de 1,5% de fibras no filme a base de amido de mandioca diminuiu a elongação do filme de 

248 para 4,4%, já Luchese e colaboladores (2018a) observaram que a incorporação de 

resíduos de mirtilo também em filme à base de amido de mandioca reduziu a elongação do 

filme de 106 para 19%. Ainda em relação a este parâmetro, averiguou-se que o filme 

otimizado neste estudo comparado a outros filmes biodegradáveis, como filme de farinha de 

banana (24,2%) (PELISSARI et al., 2013), filme de amido reforçado com 1% de nanofibra de 

celulose (8,7%) (FAZELI; KELEY; BIAZAR, 2018) e filme de farinha de chia (5,16%) 

(DICK et al., 2016), possui a característica de ser mais flexível devido a sua maior elongação 

(59,6%). 

A utilização dos farelos da casca de jabuticaba e manga no filme produzido 

acarretou na redução de 85,6% do valor do módulo de Young. A redução deste módulo de 

elasticidade está associada a presença de proteínas, lipídeos e fibras nos farelos (DICK et al., 

2016). Estes componentes originam filmes com menor homogeneidade e com a presença de 

descontinuidades (FIG. 4.3b), o que afeta a rigidez. Apesar de apresentar módulo de 

elasticidade menor que o filme de amido, o filme otimizado mostrou-se muito mais rígido que 

o filme de amido com resíduos de mirtilo (LUCHESE et al., 2018a), filme de amido e farinha 

de arroz vermelho (VARGAS et al., 2017) e filmes proteicos de amaranto reforçados com 

nanocristais de amido de milho (CONDÉS et al., 2015).  
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Através dos parâmetros avaliados, conclui-se que o filme de amido apresenta 

maior resistência mecânica, entretanto, o filme adicionado de farelos pode ser caracterizado 

com moderada resistência e considerável elongação.  

 

4.3.2.4 Capacidade antioxidante 

 

A análise de capacidade antioxidante foi realizada apenas para o filme de amido 

com a presença de farelos da casca jabuticaba e casca de manga, visto que em estudo 

desenvolvido por Feng et al. (2018) constatou-se que o filme apenas de amido não apresenta 

carácter antioxidante. 

O percentual de inibição e a concentração inibitória (EC50) para o filme de amido 

com a presença de farelos foi 40,9% e 8,5 mg/mL de extrato, respectivamente. Apesar do alto 

valor encontrado de EC50, o filme desenvolvido exibiu considerável capacidade antioxidante, 

e segundo Maniglia et al. (2017), apresenta-se como excelente alternativa quando utilizado 

como embalagem ou revestimento para alimentos sensíveis à oxidação.  

De acordo com Atarés e Chiralt (2016) a capacidade antioxidante de filmes 

biodegradáveis está correlacionada com a quantidade de compostos fenólicos disponíveis na 

matriz polimérica. Reis e colaboradores (2015) ainda acrescentam que esta capacidade 

antioxidante pode ser proveniente do efeito sinérgico entre carotenoides (presentes no farelo 

da casca de manga) e compostos fenólicos (presentes no farelo da casca de jabuticaba e farelo 

da casca de manga). 

Valores próximos de percentual de inibição foram relatados por Iahnke et al. 

(2016) para filme de gelatina com a presença de 12% de resíduo de beterraba (42%) e por Wu 

et al. (2019) para o filme de farinha da casca de pomelo incorporado com 5% de polifenol 

proveniente de chá (45,9%). No entanto, o valor de EC50 encontrado neste estudo 

(8,5 mg/mL) mostrou-se superior ao encontrado para o filme de amido de mandioca e polpa 

de acerola (4,9 mg/mL) desenvolvido por Farias (2016). Conforme mencionado no Capítulo 

3, a EC50 está relacionada a quantidade de substância antioxidante necessária para reduzir em 

50% a concentração inicial de DPPH, portanto, o valor superior encontrado neste estudo pode 

indicar um filme com menor capacidade antioxidante.  
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4.3.2.5 Propriedades ópticas 

 

A cor é considerada um parâmetro importante na caracterização dos filmes 

biodegradáveis, uma vez que pode influenciar a compra do produto pelo consumidor. 

Normalmente, as cores encontradas para os filmes estão diretamente relacionadas às matérias-

primas empregadas na sua produção, o que no presente estudo refere-se aos farelos. A Tabela 

4.3 apresenta os resultados dos parâmetros L*, a*, b*, opacidade e diferença global de cor 

(ΔE*) dos filmes produzidos em relação ao filme controle (polietileno). 

 

Tabela 4.3- Parâmetros de cor do filme de amido, filme de amido adicionado de farelos e 
do filme de polietileno 

Parâmetros Filme de amido Filme otimizado Filme de polietileno 
 L* 97,94 ± 0,31a 90,24 ± 0,21c 96,81 ± 0,10b 
a* 0,24 ± 0,03b 2,58 ± 0,16a 0,05 ± 0,01b 
b* 0,69 ± 0,05b 8,39 ± 0,34a 0,15 ± 0,01b 

ΔE* 1,27 ± 0,31b 10,84 ± 0,43a - 
Opacidade (%) 8,87 ± 0,16b 12,95 ± 0,27a 6,13 ± 0,10c 

a,b,c Médias com expoentes diferentes na mesma linha indicam que há diferença estatística (p < 0,05)  

- O filme de polietileno foi usado como padrão para calcular os valores de ∆E dos demais filmes. 

 

De acordo com a Tabela 4.3, as luminosidades encontradas para os filmes foram 

estatisticamente diferentes entre si (p < 0,05). O filme de amido de mandioca apresentou a 

maior luminosidade (97,94), ou seja, mostrou-se mais claro, com cor voltada ao branco (FIG 

4.1a). O filme otimizado apesar de apresentar um alto valor de luminosidade (90,24), 

demonstrou ser um filme mais escuro que os demais, tal fato deve-se a presença dos farelos na 

matriz polimérica. Os farelos utilizados apresentam pigmentos como antocianinas e 

carotenoides que podem conferir cores mais escuras ao filme. Em estudo realizado por 

Luchese et al. (2018b), filme de amido de mandioca com adição de 4% de bagaço de mirtilo 

apresentou luminosidade inferior (85,8), ou seja, mostrou-se ainda mais escuro que os filmes 

produzidos neste estudo. A utilização de filmes mais escuros e opacos pode ser uma 

alternativa na conservação de produtos que sofrem oxidação lipídica, já que se torna uma 

barreira extra contra a luz, um dos fatores que acelera o processo de oxidação.  

O filme adicionado de farelos apresentou coordenadas cromáticas a* (2,58) e b* 

(8,39) superiores as encontradas para o filme de amido de mandioca (0,24 e 0,69, 

respectivamente). O valor positivo de a* indica tendência à cor vermelha, enquanto o valor 

positivo de b* sugere um filme com tendências a cor amarela. O maior valor de a* para o 
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filme otimizado é relacionado à presença de antocianinas, que possui como uma das cores 

características o vermelho, já o maior valor de b* é devido aos carotenoides, pigmento de 

coloração amarela. Como pode ser observado na Figura 4.1b, o filme com a presença de 

farelos exibiu cor voltada ao rosa e laranja, cores estas associadas a combinação dos valores 

das coordenadas cromáticas encontradas. Quanto ao filme de amido de mandioca, este não 

apresentou valores de coordenadas cromáticas estatisticamente diferentes (p > 0,05) do filme 

de polietileno, o que pode confirmar semelhanças entre suas características visuais. 

Outro parâmetro avaliado foi o ΔE*, este parâmetro representa a diferença total da 

cor do filme produzido em relação ao filme denominado controle (filme de polietileno). Os 

valores encontrados demonstraram que há diferença significativa (p < 0,05) nos resultados. O 

filme de amido de mandioca obteve menor diferença (1,27) quando comparado ao filme com 

a presença de farelos (10,84). Versino e  García (2014) também observaram que a presença de 

3% de fibras naturais na matriz de amido de mandioca proporcionou maior diferença de cor 

(11,41) quando comparado ao filme apenas de amido de mandioca (2,63). Valores superiores 

a 5 indicam que as alterações de cor são visualmente perceptíveis ao olho humano 

(MELGOSA et al., 2001; LUCHESE et al., 2018a). Dessa forma, conclui-se que a cor do 

filme otimizado é perceptivelmente diferente à cor do filme de polietileno. Tal fato já era 

esperado, uma vez que os valores dos parâmetros L*, a* e b* do filme com adição de farelos 

mostraram-se sempre estatisticamente diferentes (p <0,05) dos parâmetros do filme de 

polietileno.  

Os valores reportados para a opacidade também confirmaram diferença estatística 

entre os filmes (p < 0,05). A presença dos farelos proporcionou o aumento da opacidade em 

46% em relação ao filme de amido. Em trabalhos desenvolvidos por Vargas et al. (2017) e 

Pelissari et al. (2013) também foi comprovado que a incorporação de fibras e farinha na 

matriz polimérica produz filmes mais opacos quando comparado aos filmes apenas de amido. 

Ainda de acordo com Pelissari et al. (2013) os níveis mais elevados de proteínas, lipídeos e 

fibras nas farinhas podem contribuir para a maior opacidade. Além disso, os pigmentos 

característicos de cada um dos farelos também podem explicar maiores valores de opacidade.  

 

4.3.2.6 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Com o objetivo de comparar os tipos de interações presentes no filme de amido de 

mandioca e no filme de amido de mandioca com adição de farelos, foram realizadas análises 
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de FTIR. Os espectros gerados pela análise e suas principais bandas estão apresentadas na 

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2- Espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) do filme 
de amido (FA) e do filme de amido com adição de farelos (otimizado) (FO)  

 

 

 

  

 

De modo geral, os espectros gerados para cada um dos filmes apresentaram 

bandas semelhantes, demonstrando que houve pouca interferência dos farelos na natureza das 

regiões. Segundo Sueiro et al. (2016), a similaridade dos espectros pode estar relacionada a 

natureza química dos componentes dos filmes, visto que os mesmos são constituídos 

principalmente por polissacarídeos. Ressalta-se que as análises realizadas para os farelos da 

casca de jabuticaba e casca de manga no Capítulo 2 demonstraram que os compostos 

majoritários destes farelos são justamente carboidratos, e que dependendo do tamanho e 

complexidade das suas cadeias, podem ser classificados também como polissacarídeos.   

As primeiras bandas identificadas se apresentaram na região de 3303 e 3311 cm-1 

e foram atribuídas ao alongamento O-H que pode ser proveniente do amido, glicerol ou da 

própria água presente nos filmes (SELIGRA et al., 2016). Quanto à segunda banda encontrada 

para o filme de amido de mandioca (2915 cm-1) e para o filme com a presença de farelos 
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(2925 cm-1), esta está associada ao estiramento C-H que compõe os polissacarídeos 

(BANERJEE et al., 2018).  

Segundo Solomons e Fryhle (2001), a região entre 2100-2260 cm-1 está 

relacionada a presença de estiramentos das ligações C≡C. Portanto, as bandas encontradas 

tanto para o filme de amido (2152 cm-1), quanto para o filme de amido com adição de farelos 

(2154 cm-1) foram atribuídas a esta alcinila. 

A região em aproximadamente 1646 cm−1 refere-se ao grupo amida das proteínas 

(amida I) e mais particularmente ao alongamento da ligação C=O. Andrade, Ferreira e 

Gonçalves (2016) também relataram banda próxima (1636 cm−1) para filmes de farinha de 

resíduos de frutas e vegetais. 

De acordo com Seligra et al. (2016), regiões entre 1384 e 1407 cm-1 estão 

relacionadas a presença de moléculas de glicerol no material. Dessa forma, as bandas 1394 e 

1396 cm-1, respectivamente encontradas para os espectros do filme de amido mandioca e para 

o filme de amido mandioca adicionado com farelos aparecem devido a presença deste 

plastificante na formulação dos filmes. 

Por fim, as bandas visualizadas na região entre 1200 e 900 cm-1 são consideradas 

características de sacarídeos e são atribuídas ao estiramento das ligações C-C e C-O e 

vibrações das ligações C-O-H (ANDRADE; FERREIRA; GONÇALVES, 2016; SUEIRO et 

al., 2016). 

 

4.3.2.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A Figura 4.3 apresenta as micrografias de superfície e seção transversal dos filmes 

produzidos. Analisando as imagens com aumento de 500x pode-se observar que não houve a 

presença de vácuos nem de rachaduras nas superfícies dos filmes. No entanto, o filme de 

amido com farelos (4.3b) exibiu uma superfície mais heterogênea do que a superfície do filme 

apenas de amido (4.3a). De acordo com Daudt et al. (2016), Dick et al. (2016) e Pelissari et al. 

(2013), a heterogeneidade está diretamente ligada à presença de diferentes macromoléculas na 

matriz polimérica, como amido, lipídeos, proteínas e fibras, além das interações entre esses 

componentes. Ainda na micrografia de superfície do filme com a presença do farelo da casca 

de jabuticaba e casca de manga pode-se observar o que parece ser uma fibra (seta amarela), 

componente característico dos farelos utilizados neste filme.  
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Figura 4.3- Microscopia eletrônica de varredura do filme de amido (a e c) e do filme de 
amido com adição de farelos (otimizado) (b e d). Micrografias de superfície com 

aumento de 500x (a e b) e da seção transversal com aumento de 1000x (c e d) 

 

 

A microscopia da seção transversal com aumento de 1000x dos filmes (FIG 4.3c-

d) permitiu visualizar estruturas distintas. O filme de amido (FIG 4.3c) apresentou uma 

estrutura mais densa e compacta, enquanto que o filme adicionado de farelos se mostrou mais 

irregular e rugoso com fissuras. Estas características encontradas estão de acordo com o 

reportado por outros autores que estudaram filmes produzidos com farinhas ou adicionados de 

fibras (DAUDT et al., 2016; DICK et al., 2016; VERSINO; GARCÍA, 2014). Segundo 

Versino e García (2014), as descontinuidades podem interferir diretamente na espessura dos 

filmes, já Maniglia et al. (2017) acrescentam que além de interferir no valor da espessura, 

podem ser responsáveis pela baixa resistência mecânica dos filmes. Quando altas 

concentrações de fibras são utilizadas na matriz polimérica, estas fibras podem interagir 

formando agregados (VERSINO; GARCÍA, 2014). A presença desses agregados, juntamente 

com as demais partículas dos farelos de grande tamanho, induz defeitos na matriz que afetam 
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a integridade da estrutura do filme e, consequentemente, reduz sua resistência mecânica. No 

entanto, a presença dos farelos na matriz polimérica também pode aumentar a barreira a gases 

e umidade do filme devido a presença de lipídeos na sua composição (TORRES-LEÓN et al., 

2018; WU et al., 2019).  

Ainda observa-se pelas micrografias do filme com a presença de farelos (FIG. 

4.3b) que este filme possui uma estrutura com maior quantidade de poros que o filme apenas 

de amido (FIG. 4.3a), consequentemente apresentando uma estrutura menos densa e com 

maior solubilidade. 

 

4.3.2.8 Aplicação dos filmes como embalagem 

 

Além das análises realizadas nos filmes, foram desenvolvidos outros testes para 

verificar sua aplicação como embalagem. Inicialmente, os filmes foram submetidos ao 

processo de selagem em seladora Selamut-R400 a fim de verificar a possibilidade da sua 

aplicação como pequenos sacos ou sachês. Tanto o filme de amido (FIG. 4.4a), quanto o filme 

adicionado de farelos (FIG 4.4b) conseguiram ser selados sem que houvesse qualquer tipo de 

dano nas matrizes. Após selados, os filmes foram preenchidos com óleo de linhaça para 

verificar a resistência à solubilidade diante ao armazenamento de produtos líquidos. Tal como 

a selagem, ambos os filmes foram eficientes em conter o óleo sem vazamento (FIG. 4.4), 

comprovando a possibilidade da sua aplicação para acondicionar produtos líquidos. Outra 

análise realizada consistiu em avaliar a resistência dos sacos com óleo de linhaça à 40ºC sem 

controle da umidade relativa (condições de armazenamento aceleradas). No entanto, após 24 

horas de acondicionamento, os filmes se tornaram quebradiços acarretando no vazamento do 

produto, e assim pode-se inferir que nestas condições as suas aplicações como embalagens 

não são viáveis, sendo necessário um controle de umidade ou até mesmo sua aplicação 

utilizando temperatura ambiente.  
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Figura 4.4- Óleo de linhaça armazenado em (a) filme de amido e em (b) filme com 
adição de farelos (otimizado) 
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4.4 CONCLUSÃO 

 

Através da caracterização realizada nos filmes, observa-se que de forma geral, o filme 

com a presença de farelos da casca de jabuticaba e casca de manga (filme otimizado) exibiu 

características interessantes para aplicação como embalagem biodegradável. Ademais, sua 

produção mostra-se uma excelente alternativa para realizar o reaproveitamento de resíduos 

agroindustriais que não possuem destino definido. 

 De acordo com as propriedades analisadas, o filme otimizado mostrou-se menos 

resistente e rígido que o filme apenas de amido, tais propriedades podem ser confirmadas 

através da visualização das micrografias obtidas pela microscopia eletrônica de varredura. As 

micrografias comprovam que o filme com a presença de farelos apresenta características que 

podem acarretar a diminuição da sua rigidez e resistência mecânica, tais como estrutura 

irregular com presença de rugosidades e fissuras na matriz.  

Em relação à avaliação visual e das propriedades ópticas, o filme com adição de 

farelos mostrou-se menos transparente, mais opaco e com coloração tendendo as cores 

vermelha e amarela. A coloração deste filme conjuntamente com a sua comprovada 

capacidade antioxidante demonstra que este tipo de embalagem pode ser uma alternativa para 

conservar produtos lipídicos por um maior período, já que a coloração serve como barreira 

extra contra raios ultravioletas que poderiam acelerar o processo de oxidação, e a capacidade 

antioxidante permite inibir o efeito danoso dos radicais livres formados durante a estocagem 

destes tipos de alimentos.  

Analisando todas as propriedades avaliadas, conclui-se que a diferença obtida entre os 

dois tipos de filmes produzidos neste estudo está diretamente relacionada com a presença dos 

farelos na matriz polimérica, uma vez que as condições e demais componentes das 

formulações se mantiveram os mesmos. Além disso, pode-se observar através da aplicação do 

filme como embalagem, que embora o filme de amido tenha apresentado maior resistência 

mecânica e menor solubilidade, o filme otimizado apresenta grande potencial como 

embalagem de produtos que podem sofrer o processo de oxidação.  
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CONCLUSÕES GERAIS E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

A caracterização dos farelos de casca de jabuticaba (FCJ), casca de manga (FCM) 

e talo de brócolis (FTB) demonstrou a potencialidade destes subprodutos agroindustriais 

como agentes antioxidantes e agentes de reforços para a elaboração de embalagens 

biodegradáveis ativas. Estas embalagens surgem como uma nova alternativa para substituir os 

polímeros não biodegradáveis provenientes de fontes não renováveis e para destinar os 

resíduos gerados pela agroindústria.   

Todos os subprodutos apresentaram alto conteúdo de proteínas (10,52; 6,07 e 

26,07% para o FCJ, FCM e FCJ, respectivamente), lipídeos (5,96; 4,32 e 6,42%) e 

considerável capacidade antioxidante (86,56; 93,28 e 20,16%). Consequentemente, os filmes 

produzidos com os farelos pelo planejamento experimental exibiram caráter mais elástico 

(menos valores de tensão na ruptura e módulo de Young) e apreciável potencial antioxidante. 

Através dos resultados do planejamento experimental e da função desejabilidade 

encontrou-se a melhor formulação para produzir filmes de amido com a incorporação de 

farelos (2,8% de farelo da casca de jabuticaba e 20% de farelo da casca de manga). Após a 

produção e caracterização deste filme, suas propriedades foram comparadas com as 

propriedades do filme apenas de amido. 

 De forma geral, os filmes exibiram os mesmos componentes químicos na sua 

composição (espectros provenientes do FTIR) e não apresentaram diferença significativa 

entre os valores de elongação na ruptura. No entanto, as análises da microscopia eletrônica de 

varredura e das propriedades mecânicas realizadas no filme otimizado demonstraram a 

produção de um filme com descontinuidades na sua estrutura e com menor resistência 

mecânica e rigidez em relação ao filme de amido. Quanto às propriedades ópticas avaliadas, 

estas permitiram verificar que o filme com a presença de farelos apresentou tendências às 

cores amarela e vermelha e se mostrou mais opaco, o que proporcionou a produção de uma 

embalagem com uma barreira extra contra a incidência de luz.  

Apesar de todas as análises já realizadas, para o entendimento do comportamento 

do filme como embalagem, sugere-se posteriormente realizar outros testes (por exemplo: 

análise de permeabilidade ao vapor d‟água, resistência da embalagem ao estouro e resistência 

a perfuração) de forma a complementar os resultados obtidos. Além disso, outra sugestão 

refere-se a realizar a aplicação da formulação otimizada tanto em forma de filme quanto em 

forma de cobertura, em produtos altamente perecíveis, com a intenção de prolongar suas vidas 

de prateleiras e conservar suas características físico-químicas e sensoriais.  


