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RESUMO 

 

O uso de géis como carreadores de fármacos é uma proposta promissora porque visa à 

liberação controlada de um princípio ativo em um local específico do organismo por um 

período mais prolongado de tempo que a administração convencional, mantendo uma 

concentração terapêutica e evitando a necessidade de repetição da administração. Utilizando-

se dos dados citados como referência este trabalho objetiva formular e caracterizar hidrogéis 

de colágeno e gelatina reticulados com ácido cafeico para incorporação e liberação controlada 

de astaxantina. O colágeno e a gelatina foram extraídos da pele da tilápia por método 

solubilização ácida a 4 ºC e método de extração em água a 60 ºC, respectivamente. Para 

caracterização foi realizado as analises de MEV, TGA, DSC, DRX, FTIR, força de gel, pH e 

composição química. O colágeno e a gelatina foram utilizados para o preparo dos hidrogéis a 

fim de avaliar a influencia do ácido cafeico (reticulante) sobre atributos dos géis de colágeno 

e gelatina. Os hidrogéis foram caracterizados através das analises de MEV, TGA, DSC, DRX, 

FTIR e textura. Os hidrogéis incorporados com astaxantina foram preparados 

homogeneizando em Ultra Turrax a gelatina ou o colágeno ao SPAM 80, óleo de girassol e 

sorbato de potássio, após foi incorporado a astaxantina e por fim o ácido cafeico.  Os 

hidrogéis incorporados com astaxantina foram caracterizados quanto ao perfil de cinética de 

liberação. Os espectros de FTIR da gelatina e colágeno nos ratificaram a eficiência na 

extração. A gelatina apresentou força de gel de 438 g e o colágeno de 68 g. Os espectros de 

FTIR confirmaram que o ácido cafeico foi eficiente na reticulação dos hidrogéis de gelatina. 

Os termogramas dos hidrogéis de gelatina e colágeno apresentaram um incremento na 

estabilidade térmica proporcional ao teor de ácido cafeico nos géis. Os resultados dos índices 

de cristalinidade foram menores em hidrogéis reticulados. A textura dos hidrogéis de gelatina 

reticulados foram maiores em detrimento aos sem reticulação. Os hidrogéis de colágeno 

reticulados apresentaram menor textura comparando-os aos sem reticulação. Os tratamentos 

GAs0,02Ac1  e CAs0,02Ac1  foram responsáveis pela cinética de liberação mais prolongada. Os 

hidrogéis de gelatina possuíram uma rápida liberação da astaxantina em cerca de 15 min, já os 

com colágeno apresentaram ser mais duradouros com tempo máximo de 5 h 5 mim a 6 h 30 

mim de experimento. O teor de liberação dos hidrogéis sem reticulação para o colágeno e a 

gelatina foi igual 91%, sendo o menor valor identificado dentre os tratamentos. 

 

Palavras-chaves: Tilápia. Hidrogéis. Astaxantina. Colágeno. Gelatina.  



 
 

ABSTRACT 

 

The use of gels as drug carrier is a promising proposal because it aims to controlled release of 

an active ingredient in a specific location of the body for a longer period of time than 

conventional administration, keeping a therapeutic concentration and avoiding the need for 

repetition of the Administration. Using the data cited as reference this work aims formulate 

and characterize collagen and gelatin hydrogels lattices with caffeic acid for incorporation and 

controlled release of astaxanthin. Collagen and gelatin were extracted from the skin of Tilapia 

by acid solubilization method 4 ºc and extraction method in water at 60 °C, respectively. 

Characterization was carried out the analysis of MEV, TGA, DSC, DRX, FTIR, gel, pH and 

chemical composition. Collagen and gelatin were used for the preparation of hydrogels in 

order to evaluate the influence of caffeic acid (crosslinking agent) about attributes of collagen 

and gelatin gels. The hydrogels incorporated with astaxanthin has been prepared 

homogenizing in Ultra Turrax gelatine or collagen to SPAM 80, sunflower oil and potassium 

sorbate, after it was incorporated into astaxanthin and finally the caffeic acid. The hydrogels 

incorporated with astaxanthin were characterized as the kinetic profile of release. The FTIR 

spectra of gelatine and collagen in ratified efficiency in extraction. Gelatine had gel strength 

of 438 g and collagen 68 g. The FTIR spectra confirmed that caffeic acid was effective in 

crosslinking of hydrogels. The thermograms of hydrogels of gelatine and collagen showed an 

increase in thermal stability commensurate with the levels of caffeic acid in gels. The results 

of crystallinity indices were lower in hydrogels lattices. The texture of the crosslinked gelatin 

hydrogels were higher in detriment to those without crosslinking. GAs0,02Ac1   and CAs0,02Ac1   

treatments were responsible for the longer release kinetics. Gelatin hydrogels had a rapid 

release of astaxanthin in about 15 min, whereas those with collagen were found to be longer 

lasting for a maximum time of 5 hr 5 min at 6 h 30 min of experiment. The release content of 

the non-crosslinked hydrogels for collagen and gelatin was 91%, with the lowest value 

identified among the treatments. 

 

Keywords: Tilapia. Hydrogels. Astaxanthin. Collagen. Gelatin. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O resíduo do beneficiamento do pescado é a fração que não possui 

aproveitamento por conta de limitações mercadológicas e tecnológicas, estima-se que cerca de 

50% do montante de pescado produzido no mundo é apresentado no final da linha de 

produção na forma de resíduo, sendo que cerca de 30 milhões de toneladas não tem quaisquer 

aplicações (DRAGNES et al., 2009; MARTINS, 2011). No Brasil a espécie de pescado de 

água doce de maior interesse industrial e comercial é a tilápia, sendo está processada para à 

obtenção de filés frescos ou congelados, onde o seu rendimento médio é de 30% 

aproximadamente e os 70% restantes são resíduos que incluem cabeça, carcaça, vísceras, pele 

e escamas (AGUIAR, et al., 2014).  O aproveitamento do material residual da tilápia, além de 

sanar com um grande problema de eliminação de resíduos orgânicos e materiais com 

potencial poluentes, ainda traz vantagens econômicas para a indústria, isso porque o seu 

aproveitamento tem a capidade de agrega valor a um produto que antes não tinham nenhum 

valor comercial (AGUIAR; GOULART, 2014). 

Os hidrogéis são redes reticuladas tridimensionais com base em polímeros 

hidrofílicos que podem absorver ou reter água e compostos biológicos fluidos em dissolução 

(MUNZ, 2013). Segundo Tabata et al. (2009) em geral, os hidrogéis podem ser preparados a 

partir de polímeros sintéticos ou polímeros naturais. Para Armed et al. (2015) os hidrogéis a 

base de polímeros naturais são constituídos de macromoléculas como colágeno extraído de 

animais, polissacarídeos e proteínas extraídas de plantas e polissacarídeos extraídos de algas. 

Os hidrogéis oferecem possibilidades interessantes em várias aplicações 

biomédicas, incluindo a regeneração dos tecidos, o encapsulamento e a liberação controlada 

de drogas, e terapia celular, devido à excelente biocompatibilidade e bons nutrientes e a 

capacidade de transportar oxigênio (JANG et al., 2013). O hidrogel segundo Nakgawaa et al. 

(2015) é um encapsulante amplamente aceito baseado no material gelatinoso que nos permite 

projetar cinética de liberação de ingredientes encapsulados através do controle da resistência à 

transferência de massa através das redes poliméricas. Estas estruturas de gel geralmente 

possuem furos em nano-escala formados por cadeias poliméricas, e os tamanhos destes 

orifícios são determinados pelas características dos polímeros e a forma de formação de gel. 

No entanto, quando nós projetamos um sistema de liberação controlada para 

ingestão via oral, enfrentamos uma série de limitações impostas para satisfazer os 

regulamentos de qualidade e segurança alimentar, que estabelece que componentes para esta 
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finalidade devem ter as seguintes propriedades, ser inócuo, não toxico, garantir a integridade 

do composto bioátivo, cinética de liberação eficiente a função e rentabilidade  (CARO et 

al.,2016 ; NAKGAWAA et al., 2015). 

Isso significa que nós temos que selecionar polímeros aptos a serem ingredientes 

alimentares. Para Kowalczyk et al. (2016) existem alguns parâmetros importantes ao 

selecionar um polímero transportador de substâncias ativas entre eles os parâmetros físico-

químicos (afinidade de água, propriedades visuais, propriedades reológicas), característica de 

liberação, a estabilidade, a compatibilidade com os aditivos, possíveis interações com 

componentes de alimentos, praticidade na fabricação, o baixo custo, etc.  

O colágeno e a gelatina (hidrolisado parcial do colágeno) para Cebi et al. (2016), 

atendem perfeitamente os parâmetros necessários para serem polímeros de utilização nas 

indústrias farmacêutica e alimentícia, devido a fraca antigenicidade, biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, bioatividade, ótimos agentes geleificantes, diversidade de fontes 

principalmente resíduos como pele e escama de pescado. 

Embora os hidrogéis de gelatina e colágeno utilizados como sistemas de 

administração oral de compostos bioativos sejam eficientes Chen et al. (2006) ressalta que 

outro entrave comum é a utilização de agentes reticulantes  como glutaraldeído, glioxal e 

formaldeído com conhecida toxicidade para melhorar propriedade mecânicas e térmica dos 

hidrogéis. Como alternativa o uso de compostos fenólicos como reticulantes vem sendo 

debatido na literatura, destaca-se entre eles o ácido cafeico, uma substancia classificada como 

ácido fenólico, que possui como principal característica a capacidade de fazer ligações 

cruzadas nas redes polímericas (STRAUSS; GIBSON, 2004). 

Neste contexto, compostos como colágeno e gelatina oriundos de subprodutos do 

beneficiamento da tilápia reticulados ácido cafeico são uma alternativa segura e eficaz para 

produção de hidrogéis usados como sistemas de liberação controlada de compostos bioativos. 

Assim este trabalho propõe à formulação e caracterização de hidrogéis de colágeno e gelatina 

reticulados com ácido cafeico para incorporação e liberação de forma controlada de 

astaxantina.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral  

 

Utilizar o colágeno e a gelatina extraídos do resíduo da tilápia (Oreochromis 

niloticus) na formulação de hidrogéis reticulados com ácido cafeico para incorporação e 

liberação controlada de astaxantina.  

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar a composição química da pele de tilápia, gelatina e colágenos de pele de 

tilápia. 

 Extrair e caracterizar por FTIR, potencial zeta, força de gel e MEV, a gelatina e o 

colágeno de pele de tilápia. 

 Caracterizar e comparar a estabilidade térmica do colágeno e da gelatina de pele de 

tilápia através do TGA e o DSC.  

 Preparar e caracterizar por FTIR e DRX hidrogéis de colágeno e gelatina de pele de 

tilápia reticulados com ácido cafeico. 

 Avaliar a influencia do ácido cafeico nas propriedades mecânicas, térmica e 

morfológicas dos hidrogéis de colágeno e gelatina de pele de tilápia. 

 Avaliar a influência do ácido cafeico na liberação in vitro da astaxantina nos emulgéis 

de gelatina e colágeno de pele de tilápia. 

 Identificar o perfil de liberação in vitro da astaxantina pelos emulgéis formados por 

gelatina ou colágeno de pele de tilápia. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

3.1 Produção mundial de pescado 

 

 A produção mundial de pescado que segundo os levantamentos estatísticos da 

FAO para o ano de 2015 foi de aproximadamente 169,2 milhões de toneladas/ano para peixes, 

crustáceos, moluscos e outros animais aquáticos, o que representa um aumento de 2,73% em 

relação ao ano de 2014 que apresentou valores de 164,7 milhões de toneladas/ano (FAO, 

2016). A pesca extrativa contribuiu no ano 2015 com 92,6 milhões de toneladas/ano, o que 

representa 54,7% da produção total, apresentando um acréscimo de 1,5 milhões de 

toneladas/ano comparado aos valores do ano de 2014 que são 91,1 milhões de toneladas/ano, 

que representava cerca de 55,3% da produção total.  O leve declínio cerca de 0,6%  

demonstrado nos valores mencionados acima sobre a contribuição da pesca extrativa para o 

montante representativo da produção mundial de pescado  demonstra uma tendência  que é 

significativa quando analisamos em comparativo (FAO, 2016). O setor de aquicultura é muito 

diverso e fragmentado em todo o mundo, variando de pequenos produtores a grandes 

empresas internacionais com faturamento superior a R$ 1 bilhão. (BNDES, 2013). Segundo a 

FAO a aquicultura contribuiu com aproximadamente 45,2% para produção mundial de 

pescado no ano de 2015 com 76,6 milhões de toneladas/ano, o que representa um aumento de 

0,6% na contribuição da aquicultura para o montante da produção de pescado no mundo 

quando comparado aos valores estatísticos da FAO para o ano de 2014 que foi 73.6 milhões 

toneladas/ano, que correspondeu a 44,6% da produção total de pescado daquele ano. (FAO, 

2016). 

 

3.2 Produção brasileira de pescado  

 

O Brasil é banhado por uma costa marítima de 8,5 mil quilômetros, possui 12% de 

toda a água doce do planeta, e ainda 8,2 bilhões de metros cúbicos de água distribuídos em 

rios, lagos, açudes e represas. Com condições ambientais e climáticas favoráveis e tanta 

riqueza natural tem potencial para se tornar um dos maiores produtores de pescado no mundo 

(MPA, 2015).  

 Os dados apresentados pelo levantamento estatístico da FAO para o ano de 2015 

demonstram que a produção brasileira de pescado é de aproximadamente 1,27 milhões de 



17 
 

toneladas de pescado, sendo 575 mil toneladas oriundas da aquicultura brasileira o que perfaz 

cerca de 45,2% da produção total nacional. A pesca contribui neste contexto com 700 mil 

toneladas de pescado, que corresponde a 54,7% da produção nacional (FAO, 2014).  A pesca 

e aquicultura gera um PIB pesqueiro de R$ 5 bilhões, que mobiliza 800 mil profissionais entre 

pescadores e aquicultores e proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos. O 

potencial brasileiro é enorme e o País pode se tornar um dos maiores produtores mundiais de 

pescado (MPA, 2015).  

Segundo levantamento feito pelo IBGE (2013) todas as 27 Unidades da Federação 

e 2,618 municípios situados no Brasil apresentaram informações sobre algum dos produtos da 

aquicultura. O valor total da produção foi de R$ 3,055 bilhões, sendo a criação de peixes a 

mais representativa dentre os produtos investigados, representando 66,1% do valor total da 

produção. Em segundo lugar, ficou a produção de camarões, com 25,0% do valor total da 

produção. A produção total da piscicultura brasileira em 2013 foi de 392.493 mil toneladas, 

neste levantamento a região centro-oeste foi a principal produtora, responsável pela despesca 

de 105.010 mil toneladas de peixes, o equivalente a 26,8% do total de peixes produzidos. Na 

sequência, figuraram as regiões sul (88.063 mil toneladas), nordeste (76.393 mil toneladas), 

norte (72.969 mil toneladas) e sudeste (50.058 mil toneladas) (IBGE, 2013).  

A tilápia foi à espécie com maior numero de cultivos, respondendo por 43,1% da 

produção de peixes no Brasil, seguida pelo tambaqui (22,6%) e pelo grupo tambacu e 

tambatinga com 15,4%. Entre os anos de 2003 a 2009 isoladamente a produção de tilápia 

aumentou 105%. (MPA, 2014). O Município de Jaguaribara (CE) foi o maior produtor de 

tilápia, com 8,6% da produção nacional da espécie, Santa Fé do Sul (SP) e Orós (CE) 

situaram-se em seguida, sendo responsáveis por 3,8% e 3,1% da produção de tilápia, 

respectivamente (IBGE, 2013).  

 

3.3 Resíduos da indústria de pescado 

 

A lei brasileira possui resoluções relacionadas a resíduos e ao ambiente, como a 

resolução 313/02 do CONAMA que dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos 

industriais, e a mesma relata que os resíduo são resultantes de atividades industriais e que se 

encontram nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 
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d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível (BRASIL, 2002).  

O crescimento populacional no mundo e o consequente aumento no consumo de 

produtos industrializados têm contribuído para agravar o problema do gerenciamento dos 

resíduos industriais, causados principalmente, pela maior oferta de produtos que passaram por 

algum beneficiamento. Neste contexto é fundamental a reciclagem de resíduos, seja de origem 

agrícola ou industrial, oriundos das mais diversas cadeias produtivas, cujos descartes 

indevidos podem causar impactos negativos ao ambiente, como é o caso dos resíduos 

provenientes da indústria pesqueira, (OLIVEIRA et al., 2013).  

Nas diversas etapas da cadeia produtiva da indústria de alimentos, desde a 

produção até a comercialização no varejo, são gerados grandes quantidades de resíduos. 

Diante disso, as indústrias alimentícias sejam de origem animal ou vegetal vêm buscando 

alternativas para tornar a produção mais sustentável, e assim diminuir a quantidade de 

resíduos oriundos do beneficiamento de diferentes matérias-primas, ou direcionar os resíduos 

para produção de subprodutos que possam ser utilizados nas próprias indústrias e em terceiros 

(AGUIAR; GOULART, 2013; AGUIAR; GOULART, 2014). Este material devido à sua 

qualidade nutricional deve ser considerado como matéria-prima à espera de transformação e 

também como um problema que aguarda esforço conjunto do governo e das indústrias para 

ser solucionado (MARTINS, 2011). Através da implantação de tecnologias limpas, norteadas 

por ações que promovam a sustentabilidade, capazes de reduzir o impacto da ação antrópica e 

que forneçam soluções e benefícios ao ambiente, o setor pesqueiro poderá operar de forma 

mais eficiente, ética e responsável (MARTINS, 2011). 

O baixo custo da matéria-prima e a elevada qualidade nutricional, tornam os 

resíduos oriundos da indústria de processamento de pescado extremamente atrativos, quando 

foco é utiliza-los para produção de subprodutos com valor agregado, diminuindo assim o 

impacto ambiental e aumentando a rentabilidade da indústria. Estudos recentes identificaram 

a predisposição dos resíduos do processamento do pescado para a produção de co-produtos 

tais como a farinha de pecado (AGUIAR; GOULART, 2014), silagem, biocombustíveis, 

hidrolisados proteicos e óleo de peixe. Nas industrias farmacêutica e de alimentos esses 

resíduos são utilizados como fontes importantes de compostos químicos, empregados em  

produtos, por exemplo,  Huang et al. (2016) isolou e caracterizou colágeno por método de  

extração por extrusão  a partir de escama provenientes do beneficiamento da tilápia, e Weng 

et al. (2014) também utilizou os resíduos do processamento da tilápia para extração de 
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gelatina e posterior aplicação e caracterização na forma de revestimento para alimentos.   

  

3.4  Proteínas do pescado 

 

O pescado é uma fonte protéica importante, tanto quantitativa, quanto 

qualitativamente. Considerando uma variação entre as espécies, o teor sobre a composição 

total é alto – entre 15% e 25%. Qualitativamente, apresenta todos os aminoácidos essenciais, 

com elevado teor em lisina, aminoácido starter do processo digestivo. A digestibilidade é alta, 

acima de 95%, conforme a espécie, e maior do que das carnes em geral e do leite. O valor 

biológico, determinado pela alta absorção dos aminoácidos essenciais, é próximo de 100. Em 

decorrência do processamento, como é o caso do congelamento, a qualidade protéica do 

pescado é mantida, no entanto um descongelamento errôneo pode levar à extração de parte 

das proteínas (SARTORI; AMANCIO, 2012). As proteínas do pescado apresentam alto valor 

nutritivo, com um bom balanceamento de amino ácidos essenciais, sendo uma excelente fonte 

de lisina, metioninas e cisteína. (RIBEIRO et al., 2009; LARSEN; EILERTSEN; 

ELVEVOLI, 2011).  

As proteínas musculares do pescado podem ser classificadas, de acordo com a 

solubilidade, em sarcoplasmáticas, miofribrilares, insolúveis e de estroma. A grande maioria 

das proteínas sarcoplasmáticas apresentam atividade enzimática. As miofibrilares são as mais 

importantes tanto do ponto de vista, nutritivo quanto do tecnológico, sendo elas a miosina, a 

actina e a tropomiosina. As insolúveis encontram-se presentes em vasos sanguíneos e nervos e 

as do estroma apresentam grande importância em relação a textura do pescado, sendo elas o 

colágeno e a elastina ( GONÇALVES, 2011).   

Uma das características importantes das moléculas de proteína é que podem ser 

utilizadas como material de parede para fornecer proteção ao pH, barreira contra o oxigênio, 

luz e vapor de água. Podem ser aderidas às partículas utilizando vários mecanismos físico-

químicos ou podem ser adsorvidas à matriz por interações específicas, ligação covalente ou 

não covalente (FENNEMA, 2010). Devido a algumas características peculiares das proteínas, 

um grande número de pesquisas é realizado todos os anos em diferentes áreas como: a de 

engenharia genética, engenharia de tecidos, na produção de polímeros biodegradáveis, para 

encapsulamento de substancias (hidrogéis), aditivos industriais, e muitas outras aplicações 

(BELGACEM; GANDINI, 2008).  
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3.5  Colágeno 

 

O colágeno é uma proteína fibrosa de função estrutural presente no tecido 

conjuntivo, correspondendo a cerca de 30% das proteínas encontradas nos tecidos biológicos 

presentes em ossos, pele, córnea e nos tendões (GONÇALVES, 2011; SHOULDERS; 

RAINES, 2009). O colágeno tem sua estrutura primaria formada por quantidades especificas 

de aminoácidos distintos que se unem em sequência para formar cadeias polipeptídicas de 

aproximadamente 1.050 aminoácidos por cadeias α. (GONÇALVES, 2011). O aminoácido 

glicina (Gly) é o mais abundante em peso, mas a característica específica e única da sequência 

de aminoácidos em tropocolágeno é que cada terceiro resíduo é glicina (Gly), e em material 

originário de mamíferos os aminoácidos prolina (Pro) e o hidroxiprolina (Hyp) constituem um 

quarto da composição em peso (DJABOUROV; NISHINARI; ROSS-MURPHY, 2013). 

A estrutura secundaria é formada por três cadeias α, das quais duas são iguais, 

denominadas α1 e uma cadeia com estrutura primaria significativamente diferente 

denominada α2. Cada cadeia organiza-se em forma de espiral à esquerda. Na estrutura 

terciaria, as três cadeias se agrupam para formar uma nova espiral à direita, formando, uma 

tríplice hélice (GONÇALVES, 2011). Os resíduos de Gly da sequência de repetição -Gly-X-

Y- são colocadas no núcleo da estrutura de tripla hélice, em que as três cadeias estão dispostas 

sobre um comum eixo central, não deixa qualquer espaço no interior do núcleo para os grupos 

laterais maiores (DJABOUROV; NISHINARI; ROSS-MURPHY, 2013). 

A ilustração (a) presente na figura 1 representa as fibras que são feixes de fibras 

torcidas, a ilustração (b) na figura 1 as fibrilas estruturas feitas de varetas dispostas em 

arranjos paralelos e escalonados (espaçamento periódico 64 nm), a lustração (c) da figura 1 

ilustra cada haste é uma tripla hélice destro e a ilustração (d) da figura 1 a cadeia de colágeno 

é uma hélice com a mão esquerda. O arranjo das hastes de fibrilas de colágeno é chamado de 

estrutura quaternário. As fibras são reforçadas por ligações covalentes e, portanto, são 

insolúveis. A disposição hierárquica de colágeno no estado nativo é mostrada na figura 1 

(DJABOUROV; NISHINARI; ROSS-MURPHY, 2013). 

A hélice de colágeno pode-se desdobrar e torna-se facilmente solúvel. Isso 

depende da temperatura de desnaturação e da quantidade de prolina e hidroxiprolina presente 

no colágeno. O peso molecular do colágeno é de 300 KDa. Atualmente, os investigadores 

identificaram pelo menos 29 tipos diferentes de colágeno a partir de uma variedade de tecidos 

animais, e cada tipo de colágeno tem a sua própria sequência de aminoácidos única e estrutura 

molecular (LIU et al., 2012).   
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Figura 1 – Estrutura da Fibra de Colágeno 

 

Fonte: DJABOUROV; NISHINARI; ROSS-MURPHY 

(2013). 

 

O colágeno é um importante biomaterial, que possui muitas aplicações nos 

campos –biomédicos, farmacêuticos e alimentícios, isso devido à sua fraca antigenicidade, 

biodegradabilidade, biocompatibilidade e bioatividade. Nos últimos 20 anos, ocorreu um 

aumento no interesse por estudos que tratassem da utilização do colágenos, na regeneração de 

tecidos (pele, substitutos de ossos, implantes, tendões artificiais, vasos sanguíneos, implantes 

de córnea e regeneração de cartilagem), no encapsulamento de fármacos , formulação de 

cosméticos, e mais recentemente, na formação de filmes e revestimentos para alimentos e 

hidrogel para sistemas de liberação controlada de compostos químicos importantes ( 

KOZLOWSKA et al., 2015; VEERURAJ et al., 2015;   BOCCAFOSCHI et al., 2005). 

 

3.5.1 Colágeno do pescado 

 

A extração de colágeno de pescado tem se mostrado uma solução para alguns 

problemas encontrados na indústria química e farmacêutica. Tradicionalmente, o colágeno 

utilizado nos processos de produção comercial é derivado de organismos terrestres, tais como 

os bovinos, os suínos e as aves. Contudo, recentemente devido a incidências de cunho cultural 

e religiosas, como nos países em que há restrição sobre algumas destas fontes ou da 

ocorrência de algumas doenças, como a gripe aviária, a Encefalopatia Espongiforme Bovina, 

a febre aftosa, e outras doenças infecciosas, a extração de colágeno de animais terrestres vem 
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sendo preterida em relação a outras fontes de colágeno, por exemplo, o colágeno oriundo de 

pescado ganha força (AHMAD; BENJAKUL, 2010; JONGIAREONRAK et al., 2005). 

Em estudo recente Bae et al. (2008) extraiu colágeno da pele de diferentes 

espécies de pescado e analisou as propriedades mecânicas e características bioquímicas dos 

colágenos resultantes da extração e verificou que estes apresentam elevado potencial para 

serem utilizados como substitutos do colágeno proveniente de mamíferos em diferentes 

aplicações, como reestruturação de produtos cárneos e para a fabricação de gelatina.  Devido 

suas características físico-químicas, o colágeno de pescado tem sido um dos biomatériais mais 

utilizados na atualidade, podendo ser facilmente modificado através de reação dos seus grupos 

funcionais por introdução de ligações cruzadas ou enxertos de moléculas biológicas, criando 

uma ampla variedade de materiais com propriedades mecânicas ou biológicas adaptadas 

(FERREIRA et al., 2012).  

Dentre as várias espécies utilizadas para a obtenção de colágeno, os peixes 

merecem atenção especialmente devido a sua grande disponibilidade, ausência de riscos de 

transmissão de doenças, de barreiras religiosas, alto rendimento no processo de extração e 

ausência de toxicidade (SENARATINE et al., 2006). Em estudo Song et al. (2006) relata que 

inúmeros tecidos como pele, ossos, nadadeiras e escamas que constituem o pecado, podem ser 

utilizado para extração de colágeno e que apesar de apresentar propriedades físico-químicas 

diferentes do colágeno originário de tecidos de mamíferos, vem sendo utilizado em 

substituição ao mesmo.  

Os colágenos de subprodutos de pescado são geralmente obtidos por dois métodos 

de extração alcalino-ácida e ácido-enzimática.  Na extração alcalino-ácida a amostra é 

misturada ao hidróxido de sódio e agitada por 2 horas para remoção das proteínas não 

colagenosas, neutralizada com água e desmineralizada em seguida com auxilio de HCl 

durante 1 hora e posteriormente neutralizada com água. A amostra é misturada com ácido 

acético e agitada por 15 minutos, neutralizada com água corrente e aquecida com água 

destilada na faixa de temperatura (45-75 °C) durante 6 a 12 horas. As amostras são filtradas e 

o colágeno e obtido (KITTIPHATTANABAWON et al., 2010). 

Na extração ácido-enzimática as amostra são imersas em solução de NaOH no 

intervalo de 24 à 48 horas em agitação, filtradas e neutralizada com água. As amostras são 

imensas com solução de ácido acético contendo pepsina no período de 3 a 6 dias. A solução é 

centrifugada e os sobrenadantes são salgados por adição de NaCl, e os precipitados resultantes 

são recolhidos por centrifugação e dissolvido em ácido acético. A solução resultante é 

dialisada por ácido acético e o colágeno é obtido (OGAWA, 2004).  
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Para Gelse et al. (2003) os diferentes colágenos extraídos de resíduos de pescado 

podem ser categorizados de acordo com sua estrutura e função como: colágenos formadores 

de fibrilas, colágenos associados a fibrilas, colágenos de membranas basais, colágenos 

microfibrilares, colágenos formadores de redes e colágenos de ancoragem.  

 

3.6  Gelatina 

 

A gelatina é uma proteína de alta massa molar derivada da hidrólise parcial do 

colágeno um componente estrutural de tecidos conectivos brancos presentes em órgãos e 

tecidos (CELIS, 2014; BRAGA, 2013).  Como todas as proteínas, a gelatina é composta de L-

aminoácidos unidos por ligações peptídicas e é constituída por uma sequência de tripeptídeos, 

glicina –X-Y, onde X e Y podem ser qualquer um dos aminoácidos que compõe a gelatina, 

contudo a prolina tem preferência pela posição X e a hidroxiprolina pela posição Y 

(GONÇALVES, 2011).  

A gelatina é caracterizada como sendo um hidrocoloide, apresentando assim 

afinidade pela água e possuindo caráter hidrofílico, porem é relativamente insolúvel em água 

fria, mas hidrata-se rapidamente em água quente. Neste contexto o colágeno que em estado 

natural é insolúvel em água, torna-se quando parcialmente hidrolisado na forma de gelatina 

uma proteína parcialmente solúvel em água (GONÇALVES, 2011; GOMEZ-GUILLÉN, 

2011). 

A extração da gelatina é feita a partir da hidrólise parcial do colágeno contido na 

pele e ossos de mamíferos, principalmente suínos e bovinos, porém, devido a problemas 

sanitários, doenças relacionadas a bovinos como a encefalopatia espongiforme bovina e 

também ao grande consumo em países onde o judaísmo e o islamismo são religiões 

predominantes, a busca por outras fontes de gelatina como de subprodutos de frango e de 

pescado tem aumentado grandemente (ALFARO, 2008; SILVA, et al., 2011). 

O processo de transformação de colágeno em gelatina envolve as três seguintes 

alterações: ruptura de um número limitado de peptídeos, ruptura ou desorganização das 

ligações entre as cadeias laterais e mudança na configuração da cadeia. Sendo que as 

condições empregadas durante a produção de gelatina determinam suas características. Se há 

uma ruptura extensa de peptídeos, muitos resíduos laterais podem permanecer intactos e 

fragmentos solúveis são produzidos. Se muitas ligações laterais são destruídas, as moléculas 

de gelatina podem ter comprimentos de cadeia relativamente longos (PRESTES, 2013). 
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Dois tipos de gelatina são obtidos, de acordo com o pré-tratamento. Estes são 

conhecidos comercialmente como gelatina tipo A, obtido em condições de pré-tratamento 

com ácido, e do tipo B gelatina, obtidas em condições de pré-tratamento alcalino. As 

aplicações industriais para chamar um ou outro tipo de gelatina, dependendo do grau de 

reticulação do colagénio na matéria-prima, por sua vez, dependendo de um número de fatores, 

tais como o tipo de colagénio, tipo de tecido, as espécies, a idade do animal, etc (GOMEZ-

GUILLÉN, 2011). 

A gelatina é um importante hidrocoloide usado na indústria de alimentos, isso 

devido as suas destacadas propriedades tecnológicas, tais como a capacidade de formação de 

gel cujo emprego principal esta na fabricação de geleias, a função de estabilizante na 

produção de sorvetes, na produção de derivados de produtos cárneos, na estabilização da 

sinerese em iorgutes e uso como agente para estabilização de emulsões (NHARI  et al., 2012; 

CEBI et al., 2016).  

A gelatina é empregada em produtos farmacêuticos (cápsulas moles e duros, 

componente de formação de gel em produtos farmacêuticos dentários, espessante em formas 

de dosagem líquidas, comprimidos, pomadas para mucosa membranas mucosas da boca, 

vitamina revestimento, pastilhas, glóbulos), fotografia (impressão a jacto de tinta), produtos 

cosméticos e médicos (substitutos do plasma do sangue, esponjas de gelatina) (NHARI  et al., 

2012). 

 

3.6.1 Gelatina do pescado  

 

As gelatinas usadas comercialmente são extraídas em sua grande maioria a partir 

de matérias-primas provenientes de mamíferos, como ossos, peles e tecidos conectivos de 

suínos e bovinos (ALMEIDA, 2012). Porém, devido a algumas particularidades sócio-

culturais, a gelatina de resíduos do pescado tem sido pesquisada como uma fonte alternativa 

de consumo, atraindo extensivo interesse (ZHOU et al., 2006). A gelatina tem sido extraída 

de peles e ossos de pescados de água fria (por exemplo, bacalhau, pescada e salmão) e de 

água quente (por exemplo, atum, bagre, tilápia, tubarão), materiais estes provenientes dos 

resíduos gerados pelo processamento destes pescados (KARIM e BHAT, 2009). Estes 

resíduos podem ser aproveitados para a produção reduzindo o impacto ambiental dessa 

atividade, o que representa uma alternativa de aproveitamento comercial dos resíduos da 

piscicultura (BUENO et al., 2011). 



25 
 

Os procedimentos utilizados para produzir gelatina de pescado normalmente 

envolvem um prévio tratamento químico da matéria-prima, e temperatura branda durante o 

processo de extração.  Em geral, um rápido pré-tratamento ácido da pele de pescado é 

utilizado antes da extração da gelatina (KARIM e BHAT, 2009). 

Segundo Gudmundson et al. (2002) um dos inconvenientes da gelatina oriunda de 

pescado é a formação de géis, com propriedades reológicas inferiores àquelas obtidas com 

gelatina convencionais de mamíferos. Bueno et al. (2011) extraiu e caracterizou gelatina 

obtida a partir da pele de tilápia por extração ácida, obtendo rendimento de extração de 18,3% 

permitindo o aproveitamento de um subproduto usualmente descartado. A gelatina de peixe 

apresentou menor quantidade de polímeros com menores massas molares do que outras fontes 

de gelatina. A dureza do gel e ponto de fusão foram inferiores ao encontrados para gelatina de 

suína, o que é compatível com o retratado pela literatura. 

Gelatina de pescados (especialmente peixes de água fria) não geleificam a 

temperatura ambiente.  A temperatura de geleificação da gelatina de peixes de água fria é 

tipicamente abaixo 8 a 10 ºC (dependendo da concentração da gelatina, massa molar média, 

força iônica,  pH,  taxa  de resfriamento  e  método  de  determinação  (GÓMEZ-GUILLÉN et 

al.,  2002) 

A gelatina extraída de pescado pode ser utilizada para fabricação de inúmeros 

produtos como sobremesas, derivados cárneos, estabilizante em iogurte, de filmes para 

produção de embalagens biodegradáveis, de capsulas, hidrogéis e como material de parede na 

produção de micropartículas, com diferentes aplicações (GÓMEZ-GUILLÉN et al., 2002; 

ZHOU; REGENSTEIN, 2007). 

 

3.7 Hidrogéis 

 

Os hidrogéis são definidos como estruturas tridimensionais formadas a partir de 

macromoléculas ou polímeros hidrofílicos, geralmente reticulados por ligações iônicas ou 

covalentes (GOOCH et al., 2011). Os hidrogéis são redes de cadeias de poliméricas, relatadas 

como géis coloidais em que a água é o meio de dispersão, neste contexto sua estrutura 

entrecruzada permite a absorção de grandes quantidades de água sem sofrer a dissolução 

(AHMED et al., 2013).  

A capacidade de hidrogéis para absorver água surge a partir de grupos funcionais 

hidrofílicos ligados ao esqueleto polimérico, enquanto a sua resistência à dissolução decorre 

de ligações cruzadas entre cadeias da rede. Muitos materiais, tanto de ocorrência natural como 
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sintético, se encaixam na definição de hidrogéis. Dependendo das propriedades dos 

polímeros, utilizados, bem como da natureza e densidade das junções de rede, tais estruturas 

em equilíbrio pode conter um grande quantidade de água; tipicamente no estado inchado, a 

fração de massa de água num hidrogel é muito mais elevada do que a fração de massa do 

polímero. (AHMED et al., 2015).  

Os métodos usados para a preparação de hidrogéis são divididos principalmente 

em duas categorias. A primeira categoria utiliza reticulação físicas entre as cadeias do 

polímero. Os hidrogéis entrecruzados fisicamente são formados em condições suaves, com as 

propriedades de gelificação in situ conduzidas por ligações de hidrogênio, interações 

hidrofóbicas, ligações iônicas e forças de van de Waals. Neste caso os hidrogéis formados têm 

baixa resistência mecânica com dissociação rápida das cadeias de polímero sob condições 

fisiológicas (RYU et al., 2014; HARAGUCHI et al., 2005). 

A segunda categoria utiliza reticulação químicas para formação de hidrogéis. 

Estes tipos de hidrogéis tipicamente exibem excelente resistência mecânica e propriedades 

que impedem a deformação da estrutura reticulada. No caso das reticulações obtidas via 

reações químicas formam-se ligações químicas covalentes entre as cadeias macromoleculares. 

Estes incluem processos de passo único, como a polimerização e a reticulação em paralelo de 

monômeros multifuncionais, assim como procedimentos de múltiplos passos que envolvem a 

síntese de moléculas de polímero que possuem grupos reativos e a sua subsequente 

reticulação, possivelmente, também por reação de polímeros com agentes de reticulação 

adequados. O tempo de gelificação para hidrogéis reticulados quimicamente pode ser variado, 

na condição de controle dos fatores moleculares envolvidos na reticulação química (RYU et 

al., 2014; BURKERT et al., 2007; HARAGUCHI et al., 2005). 

Os hidrogéis a base de proteínas são desenvolvidos especificamente com 

sequências pré-definidas, composições estereoquímica e pesos moleculares utilizando 

tecnologia de DNA recombinante, para utilização como encapsulante na entrega de drogas e 

na engenharia de tecidos. Nos hidrogéis à base de proteínas, os resíduos de aminoácidos 

hidrófobicos das proteínas enroladas em espiral são utilizados como agentes de reticulação 

física (KOPECEK; YANG, 2009). 

Os hidrogéis estão presentes em muitos produtos do uso diário, embora o seu 

potencial não tenha ainda sido totalmente explorado. Esses materiais já possuem um papel 

bem definido em lentes de contato, produtos de higiene e curativos, mas produtos de hidrogel 

comerciais em engenharia de tecidos e entrega de compostos químicos ainda são limitados. 

Muitos dispositivos de administração de fármacos à base de hidrogel e matrizes foram 
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concebidos, estudados e em alguns casos mesmo patenteados, no entanto muitos não têm 

atingido o mercado (ULLAH et al., 2015; CALO; VITALIY, 2015). Devido à propriedades 

importantes dos hidrogéis, tais como o sua capacidade de inchamento, a sua alta sensibilidade 

ambiental, alta condutividade iônica, sua permeabilidade elevada, as propriedades de 

superfície, propriedades mecânicas e a capacidade de sorção, o hidrogel possibilita uma gama 

de aplicações inclusive para o controle de microfluidos, biossensor, bioseparação, alem de 

tecidos artificiais e músculos (ULLAH et al., 2015).  

As pesquisas recentes sobre hidrogéis relacionados à indústria de alimentos estão 

focadas a desenvolver novas soluções para embalagens biodegradáveis. Como alternativa, os 

hidrogéis também pode oferecer novas oportunidades para a concepção de materiais de 

embalagem eficientes, a partir de biopolímero com propriedades adequadas. A natureza 

específica dos biopolímeros influenciam criticamente as propriedades atingíveis a partir dos 

complexos.  Neste contexto biopolimeros extraídos a partir de biomassa (por exemplo: 

proteínas, polissacarídeos e lipídeos) têm sido utilizados para desenvolver novas embalagens 

para alimentos (SCHMITT; TURGEON, 2011; GORRASI et al., 2012). Entre as aplicações 

promissoras dos hidrogéis pelas indústrias de embalagens de alimentos incluem a melhoria da 

embalagem (gás e barreiras de umidade), embalagem antibacterianas, monitoramento da 

condição do produto, nanoaditivos, a vida útil avançada e proteção contra oxidação (ULLAH 

et al., 2015). 

 

3.8 Emulgéis 

 

Desde meados da década de 1980, as emulções ganharam destaque como agente 

para entrega de drogas, principalmente nas formulas farmacêuticas de dosagem semissólidas. 

A sua ampla utilização como forma de dosagem farmacêutica provém da vasta utilização de 

sistemas de emulsão particularmente para fórmulas dermatológicas. Nos cosméticos, tais 

sistemas emulsificados já são amplamente utilizados em mecanismos de entrega, seja ele na 

forma de uma emulsão simples, múltipla ou numa estrutura mais complexa como o emulgel. 

(AJAZUDDIN et al., 2011).  

Os Emulgéis são preparações de sistemas do tipo óleo-água (O/A) ou água-óleo 

(A/O), contendo um agente espessante de fase aquosa externa podendo ser constituídas de 

uma preparação geleificada na qual incorpora-se um agente emulsificante ou um 

emulsificante em conjunto com uma fase oleosa, que pode ser um óleo mineral ou vegetal 

(MOHAMED, 2004). Segundo Singla et al. (2012) algumas das principais características dos 
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emulgéis são a   tixotropia (permitindo a mudança de viscosidade), permite formulações livres 

de óleo, fácil espalhabilidade, fácil remoção, efeito emoliente, maior duração da vida de 

prateleira dos produtos, ecologicamente amigável, permite transparência da formulação e boa 

aparência visual dos produtos.  

A liberação controlada por emulgéis possui um mecanismo bastante simples, nele 

as partículas de drogas incorporadas a fase interna da emulsão são lentamente liberadas para a 

fase externa devido à interação do agente geleificante com a água ou a degradação do sistema 

de liberação, sendo então liberada lentamente pela fase externa para o ambiente desejado, em 

casos de uso dermatológico para a pele e em uso oral para o trato gastrointestinal. Nos 

emulgéis a fase interna atua como reservatório de drogas e liberam lentamente o medicamento 

de forma controlada através da fase externa para a pele e o agente geleificante ajuda na 

formação de uma rede reticulada onde ocorre a captura do fármaco (AJAZUDDIN et al., 

2011).  

Segundo Bhanu et al. (2011) as emulsões de óleo em água (O/A) são mais úteis 

como bases de drogas laváveis em água e para fins cosméticos gerais, enquanto as emulsões 

de água em óleo (A/O) são empregadas mais amplamente para o tratamento de pele seca e 

aplicações emolientes, sendo o sistema direto (O/A) responsável por aprisionar drogas 

lipofílicas, assim como os medicamentos hidrofílicos, são encapsulados no sistema reverso 

(A/O). Conforme destacam Panwar et al. (2011) os emulgéis podem ser utilizados para uso 

tópico, em formulações dermatológicas, para um melhor delivery de moléculas de 

analgésicos, antiinflamatórios, antifúngicos, anti-acnéicos e cosméticos. 

 

3.9 Ácido Cafeico 

 

O ácido cafeico (CA) é um ácido fenólico mais representativo, sendo comumente 

encontrados em frutas, legumes e ervas. Recentemente ganhou atenção de pesquisadores por 

causa de seus benefícios múltiplos à saúde, tais como seu potencial antioxidante, anti-

inflamatório, anticancerígeno e seus efeitos benéficos ao sistema neurológico (BOUZAIENE 

et al., 2015).  Conforme Prince e Kumaran (2012) o ácido cafeico além de ser um promissor 

antioxidante, também demonstra ter propriedades vasodilatadoras, podendo ajudar na 

prevenção de doenças cardiovasculares.  

Outra aplicação do ácido cafeico que tem ganhado destaque na literatura segundo 

Makishi et al. (2013) é seu uso como agente reticulante  de proteína e polissacarídeos, em 

substituição aos compostos formaldeído e glioxal devido a questões de segurança e toxidade 
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alimentar. Kosaraju et al. (2010) relataram processos de reticulação eficientes com ácido 

cafeico em géis de gelatina, ressaltando que a reticulação com ácido cafeico melhorou as 

propriedades mecânicas dos géis, assim como propriedades térmicas em detrimento a 

cristalinidade que houve uma leve redução.  

A reação de reticulação de um ácido fenólico foi elucidada por Straussa e Gibson 

(2004) conforme mostra a figura 2, onde eles relatam que a fração de difenol de um ácido 

fenólico como o ácido cafeico, é prontamente oxidada para uma ortoquinona, por ação 

enzimática como nos vegetais ou por oxigênio molecular. Na ilustração (2) da figura 2 a 

quinona forma um dímero numa reação lateral, onde o mesmo reage com as cadeias laterais 

amino ou sulfidrilo de polipeptideos para formar ligações C-N ou C-S covalentes com o anel 

fenólico, com regeneração de hidroquinona. Estes últimos podem ser reoxidados e ligar um 

segundo polipeptídio, resultando numa reticulação apresentada na ilustração (3) presente na 

figura 2. Alternativamente, duas quinonas, cada uma com uma cadeia, pode dimerizar, 

produzindo também uma reticulação conforme a ilustração (4) da figura 2. 

 

Figura 2 – Processo de reticulação de uma proteína por um ácido fenólico. 
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Fonte: STRAUSSA; GIBSON (2004). 

     

O uso de enzimas no auxilio de compostos fenolicos na reticulação de proteína 

tem crescido Jus et al. (2011) reticularam colágeno com ácido cafeico auxiliado com 

tirosinase e lactase, relacionando a reticulação ganhos nas propriedades mecânicas, 

aumentando a temperatura de desnaturação, mais indicando também através do FTIR uma 

parcial degradação proteica.  

 

3.10  Astaxantina 

 

Os carotenóides sintéticos são usados para corrigir desequilíbrios de cores naturais 

em matérias-primas e alimentos. Demandas de mercado recentes para substitutos naturais têm 

estimulado a pesquisa de carotenóides com foco na produção de carotenóides e carotenóides 

oxigenados (xantofilas) a partir de fontes naturais e sua aplicação em alimentos (MULDERS 

et al., 2014). 

A astaxantina é uma xantofila solúvel em gordura, um derivado oxigenado de 

carotenoides. Ela está intimamente relacionada com os carotenoides tais como β-caroteno, 

zeaxantina, luteína, e a semelhança de outros carotenóides, a molécula de astaxantina 

representada na figura 3 consiste de uma longa cadeia de átomos de carbono unidos por 

ligações duplas conjugadas, o cromóforo, e dois anéis benzênicos, um em cada extremidade 

da astaxantina Assim, carotenóides absorvem a luz, resultando em compostos coloridos de 

diferentes tons de amarelo, laranja e vermelho (BARROW; SHAHIDI, 2008).  

 

Figura 3 – Estrutura Química da Astaxantina 

 

Fonte: GONÇALVES (2011). 
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A astraxantina é o carotenoide de maior ocorrência em animais marinhos e 

aquáticos, estando presentes em resíduos de camarão, nas algas Haematococcus pluvialis, 

Salmão sockeye, salmão do Atlântico, truta arco-iris óleo de krill, farinha de lagostim, e em 

outras fontes como leveduras e fungos (GONÇALVES, 2011). 

A astaxantina natural tem feito parte da dieta de seres humanos por muitos anos, 

principalmente na forma de diferentes variedades de salmão, e mais recentemente como 

suplemento na ingestão oral de capsulas contendo astaxantina encapsulada por algum 

composto geralmente gelatina, o que melhora a eficiência na entrega da astaxantina. No 

contexto 1 capsula de astaxantina (4 mg) corresponde a 4 porções de 100 g de salmão sockeye 

uma espécie caracterizada como uma grande fonte de astaxantina ( CAPELLI; CYSEWSKI, 

2013).  

A astaxantina é um potente antioxidante. Recentemente vários estudos têm 

demonstrado que a atividade antioxidante da astaxantina pode ser bem maior do que os de, 

por exemplo, β-caroteno e vitamina “E”, e que a astaxantina é capaz de proteger os 

fosfolipídios da membrana celular e outros lipídeos contra a peroxidação. Acredita-se ainda 

que a atividade antioxidante da astaxantina pode desempenhar um papel significativo 

atenuando danos de luz UV, câncer, inflamação e infecções ulcerosas. Sendo eficiente no 

reforço das respostas imunes, da função hepática, do olho, da próstata, e a saúde do coração 

(BARROW; SHAHIDI, 2008). 

O uso da astaxantina como aditivo para a indústria de alimentos é escasso, mais 

estudo recentes tem demonstrado algumas possibilidades de aplicação, por exemplo, como 

Chaves et al. (2013) que usou a astaxantina como agente antioxidante em embalagens ativas 

de polietileno aplicadas a produtos ricos em lipídeos, e identificou que a astaxantina foi 

responsável por reduzir significativamente a oxidação dos produtos durante a estocagem. 

 

3.11 Sistemas de Liberação Controlada 

 

Desde as últimas décadas, uma atenção considerável esteve voltada para o 

desenvolvimento de novos sistemas de transporte de drogas, principalmente, porque a 

utilização da maioria dos compostos terapêuticos é sempre limitada pela impossibilidade de 

aumento de dosagem (SANCHES; FALCARE; LOPES, 2006). Esses sistemas são 

desenvolvidos para liberar, com reprodutibilidade, um princípio ativo em um local específico 

do organismo por um período mais prolongado de tempo que a administração convencional, 

mantendo uma concentração terapêutica e evitando a necessidade de repetição da 
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administração (ABREU, 2008). Ampla variedade de sistemas, visando condicionar a 

velocidade e o local de liberação dos fármacos, tem sido objeto de investigação na área da 

indústria farmacêutica. Entre estes sistemas estão incluídos os lipossomas, as bombas 

osmóticas, os revestimentos entéricos, os sistemas transdérmicos, os pró-fármacos, os 

sistemas matriciais poliméricos, entre outros (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

De maneira geral, o principio ativo de interesse pode ser desde um fármaco de 

pequena massa molar até grandes proteínas biologicamente ativas ou DNA, e o futuro do uso 

destas moléculas como agentes terapêuticos claramente depende do design de um veículo 

adequado para a sua liberação (ABREU, 2008). 

A maioria dos sistemas de liberação oral de fármacos é baseada em matrizes 

poliméricas. Nas duas décadas passadas, as matrizes hidrofílicas tornaram-se muito populares 

na formulação de formas farmacêuticas de liberação modificada. A escolha do polímero 

hidrofílico na formulação da matriz pode fornecer uma combinação apropriada dos 

mecanismos de intumescimento, de dissolução ou de erosão e determinam a cinética de 

liberação in vitro (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). Os sistemas matriciais hidrofílicos 

também são chamados de matrizes solúveis e intumescíveis. Esses sistemas são capazes de 

sofrer intumescimento, seguido da erosão do gel formado e dissolução em meio aquoso 

(LYRA et al., 2007). 

Numerosos polímeros biodegradáveis estão disponíveis e tem sido estudados para 

aplicações na liberação controlada de fármacos. Estes polímeros são sistemas aptos para 

controlar a taxa de liberação do fármaco, evitando a necessidade da retirada da matriz após a 

exaustão do fármaco e possuem solubilidade limitada em pH ácido, sendo, portanto solúvel 

em pH neutro. Quando se utilizam polímeros não biodegradáveis, a liberação ocorre apenas 

por um processo de difusão lenta pela matriz (SANCHES; FALCARE; LOPES, 2006; LYRA 

et al., 2007). Os hidrogéis poliméricos tem se destacado dentre os possíveis materiais de 

emprego em sistemas de liberação controlada, devido a seu caráter hidrofílico, e propriedades 

únicas de volume e de superfície, bem como alta permeabilidade à água, biocompatibilidade e 

resistência à tração (PARK; SHALABY; HAESUN, 1999; ABREU, 2008).  

O uso de hidrogéis poliméricos como carreadores de fármacos é uma proposta 

promissora porque visa à liberação controlada de um princípio ativo em um local específico 

do organismo por um período mais prolongado de tempo que a administração convencional, 

mantendo uma concentração terapêutica e evitando a necessidade de repetição da 

administração (ABREU, 2008). Em estudo Machado (2010) desenvolveu e avaliou um 

sistema de liberação controlada composto por hidrogéis de poli(N-vinil-2-pirrolidona) 
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incorporando óleo de açaí  para aplicação como curativos usados em desordens cutâneas e 

identificou que os hidrogéis tiveram eficiência na liberação do óleo de açaí quando 

submetidos ao ensaio de cinética de liberação por 24 h , enquanto Abreu (2008) caracterizou 

hidrogéis de alginatos e quitosana formulados a partir do método de reação de complexação 

polieletrolitica para incorporação de fármacos e os resultados apresentaram partículas 

esféricas com maior regularidade e menor distribuição de tamanho quando comparados ao 

sistema de produção em meio aquoso, e ainda, hidrogéis formados em emulsão mostraram 

domínios não agregados, com maior eficiência na incorporação.  
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

As peles de tilápia (Oreochromis niloticus) utilizadas como matéria-prima para 

extração do colágeno e da gelatina foram fornecidas pelo Laboratório de Tecnologia de 

Biomassa localizado Embrapa Agroindustria Tropical. A astaxantina (Sigma-Aldrich), óleo de 

girassol (LISA) e o ácido cítrico (MIX) utilizados na produção dos emulgéis de colágeno e 

gelatina foram fornecidos pelo Laboratório de Tecnologia de Biomassa localizado na 

Embrapa Agroindústria Tropical. O SPAM 80 (Sigma-Aldrich) utilizado na produção dos 

emulgéis foi fornecido pelo Laboratório de Embalagens de Alimentos localizado na Embrapa 

Agroindústria Tropical. O sorbato de potássio utilizado na produção dos emulgéis foi 

fornecido pela Planta Agroindustrial localizada na Embrapa Agroindústria Tropical. O ácido 

cafeico (Sigma-Aldrich) utilizado na produção dos emulgéis foi fornecido pelo Laboratório 

Multiusuário de Química e Produtos Naturais localizado na Embrapa Agroindústria Tropical.  

 

4.2 Extração da gelatina de pele de tilápia 

 

A gelatina foi extraída no Laboratório de Tecnologia de Biomassa da EMBRAPA 

Agroindústria Tropical (CNPAT) conforme fluxograma apresentado na figura 4. A extração 

seguiu metodologia de Alfaro et al. (2013) onde inicialmente as peles foram liquidificadas 

para retirada das escamas e limpas com auxílio de facas para retirada de resíduos de carne, 

sendo em seguida lavadas em água corrente e sanitizada em 100 ppm de cloro, para posterior 

envio a tratamento com NaOH 0,1 M na proporção de 1/5 (m/v) em reator encamisado sobe 

agitação constante como ilustrado na figura 4, por um período de 60 minutos a 25 ºC, para 

retirada das proteínas não-colagenosas, pigmentos e saponificação das gorduras. Ao fim do 

tratamento as peles foram lavadas com água destilada até atingir um pH 7. 

No procedimento seguinte foi realizado a desmineralização das peles com HCl 0,1 

M  na proporção 1/5 (m/v)  em reator encamisado sobe agitação constante durante 60 minutos 

a 25 ºC. Ao fim do tratamento as peles foram lavadas com água destilada até atingirem um pH 

7. Em seguida a pele foi tratada com ácido acético 0,1 M na proporção de 1/5 (m/v) em reator 

encamisado sobe agitação constante, por um período de 60 minutos a 25 ºC, para 

solubilização das proteínas colagenosas.  
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Figura 4 – Fluxograma de extração da gelatina de pele de tilápia 

 

Fonte: ALFARO et al. (2013).
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A amostra resultante do tratamento anterior foi filtrada, e seu filtrado utilizado 

para extração da gelatina em água destilada na proporção 1/5 (m/v) em reator encamisado 

sobe agitação constante a 60 ºC por 120 minutos. Após o procedimento de extração foi 

realizada uma filtração para retirada de parte insolúvel residual presente na solução de 

gelatina.  Posteriormente a solução de gelatina foi concentrada em concentrador a vácuo a 

uma temperatura de 44 ºC e pressão de 720 mmHg por um período de 60 min para 

concentração da gelatina em 60% do volume inicial.  

A solução de gelatina resultante da concentração foi separada em recipientes do 

tipo laminado e congelado em ultra freezer a – 80 ºC, para posterior liofilização em 

Liofilizado de Bancada (Marca LIOTOP) no Laboratório de tecnologia de pescado do 

Departamento de Engenharia de Pesca UFC/Fortaleza – CE, durante 48 horas e moagem em 

moinho analítico de facas e registro da massa resultante de gelatina.  

 

4.3 Extração do colágeno de pele de tilápia 

 

O colágeno foi extraído conforme fluxograma apresentado na figura 5 no 

Laboratório de Tecnologia de Biomassa da EMBRAPA Agroindústria Tropical (CNPAT), 

seguindo a metodologia proposta por Zeng et al. (2009) com modificação na concentração de 

ácido acético de 0,5 M para 0,6 M e adição de um novo clico de processos para purificação do 

colágeno. Inicialmente, as peles foram liquidificadas para correta remoção das escamas. Em 

seguida, as peles foram imersas em solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 M, na 

proporção 1/20 (m/v), por 48 horas, a 4 °C, sob agitação, para remoção das proteínas não 

colagenosas. Após essa etapa as amostras foram lavadas com água destilada a 6 ºC até que o 

pH neutro fosse alcançado.  

Posteriormente, as amostras foram imersas em solução de etanol 10% (v/v), na 

proporção 1/10 (m/v), por 24 horas, a 4 °C, sob agitação para retirada de lipídeos. Novamente 

as peles foram lavadas com água destilada a 6 ºC para atingir o pH 7. Após essa etapa, foi 

realizada a solubilização do colágeno onde as amostras foram imersas em solução de ácido 

acético 0,6 M, na proporção 1/20 (m/v) durante 48 horas, sob agitação, a 4 ºC. Após as 48 

horas a solução de colágeno resultante foi retirada do reator e diluída em ácido acético 0,6 M 

na proporção 1/4 (v/v) para posterior filtração a vácuo para retirar resíduos insolúveis 

decorrentes da extração. Em seguida, adicionou-se solução de NaCl até uma concentração 

final de 0,9 M e deixou-se em repouso por 24 horas, a 4 °C, para que houvesse a precipitação 
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do colágeno. Após o período de precipitação o colágeno foi centrifugado a 12.500 g, a 4 ºC, 

durante 15 minutos, ao término desse processo o precipitado foi recolhido. 

 

Figura 5 – Fluxograma de extração do colágeno de pele de 

tilápia 

 

↓         

Continua 
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Figura 5 – Conclusão do fluxograma de extração do colágeno de 

pele de tilápia 

 

 

Fonte: ZENG et al. (2009). 

 

O precipitado foi ressolubilizado em ácido acético 0,6 M na proporção 1/10 (m/v), 

a 4 ºC, sendo novamente filtrado a vácuo para retirada das impurezas.  Em seguida, 
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adicionou-se novamente uma solução de NaCl até uma concentração final de 0,9 M e deixou-

se em repouso por 24 horas, a 4 °C, para que houvesse a precipitação do colágeno. Após o 

período de precipitação o colágeno foi centrifugado a 12.500 g, a 4 ºC, durante 15 minutos, ao 

término desse processo o precipitado foi recolhido. O precipitado foi então ressolubilizado em 

ácido acético 0,6 M na proporção 1/4 (m/v), a 4 ºC.  Em seguida a solução de colágeno foi 

colocada em tubos de dialise como mostra a figura 5, inicialmente contra uma solução de 

ácido acético 0,1 M na proporção 1/9 (v/v), a 4 ºC por 24 horas, e posteriormente contra água 

destilada  a 4 ºC na proporção 1/9 (v/v) até a solução atingir a neutralidade.  

O colágeno neutralizado após a dialise foi transferido para recipientes laminados e 

encaminhados para congelamento em ultrafreezer, sendo em seguida liofilizado, moído e 

caracterizado.  

 

4.4 Caracterizações da gelatina e colágeno extraídos de pele de tilapia  

 

4.4.1 Composição centesimal  

  

Para realização das análises de composição centesimal das peles, gelatinas e 

colágeno foram utilizadas metodologias da AOAC (2005) para avaliação dos teores de 

umidade, lipídeos, cinzas e proteínas.   

 

4.4.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR)  

 

A espectroscopia de FTIR das amostras de gelatina e colágeno de tilápia foram 

analisadas de acordo com protocolo relatado por Zang et al. (2016) em espectrômetro marca 

Varian,  onde as amostras foram homogeneizadas com brometo de potássio (KBr) secas a 

vácuo e prensadas em pastilhas utilizando uma prensa hidráulica. Os espectros de 

infravermelhos foram obtidos na faixa de comprimento de onda entre 4000 e 400 cm
-1

. Os 

valores de pico de comprimento de onda de espectro de FTIR foram obtidos a partir do 

software Origin 8.5 (OriginLab Corporation, Northampton, MA, EUA). 

 

4.4.3 Determinação de cor 

 

A determinação de cor foi realizada no Laboratório de Pós-colheita da 

EMBRAPA Agroindústria Tropical em Colorímentro digital CR400 (Konica Minolta), a 
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leitura de coloração foi analisada seguindo escala L*a*b* do sistema CIELAB desenvolvido 

por Hunter (1975).  

 

4.4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A análise de MEV foi realizada no Laboratório de Microscopia, situado na 

Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, CE. Foi utilizada uma metalizadora Emitech, 

para o recobrimento com platina, formando uma camada com 60 nm de espessura, e 

Microscópio Eletrônico de Varredura Zeiss DSM 940A, sob uma voltagem de aceleração de 

15 kV. 

 

4.4.5 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

As propriedades térmicas da gelatina e o colágeno de tilápia foram determinadas 

usando calorímetro de varredura diferencial TA INSTRUMENT – Modelo Q20 no 

Laboratório de Tecnologia da Biomassa, situado na Embrapa Agroindústria Tropical, em 

Fortaleza, CE, onde a gelatina foi analisada, segundo Zeng et al. (2009),  envolta em 

atmosfera de nitrogênio, com fluxo constante a 50 mL.min
-1

. Para análise foram pesadas 2,1 

mg da gelatina, em seguida, digitalizado ao longo da gama  -25 até 200 °C a uma taxa de 

aquecimento de base de 10 °C.min
-1

. O colágeno será analisado segundo metodologia de Zeng 

et al. (2009), onde a amostra será solubilizada em ácido acético 0.05 M, na proporção de 1/40 

(m/v), sob agitação constante durante 48 horas a 4 ºC. O termograma será determinado 

pesando em panela de alumínio 5-10 mg de amostra, digitalizada na faixa de temperatura de 

10 a 50 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC.min
-1

, sob atmosfera de nitrogênio, com fluxo 

de 50 mL.min
-1

. A temperatura de transição vítrea (Tg) das películas de gelatina foi obtida a 

partir do ponto de inflexão dos termogramas na segunda varredura. 

 

4.4.6 Analise termogravimétrica (TGA) 

 

As curvas termogravimétricas da gelatina e do colágeno foram determinadas 

utilizando um analisador térmico simultâneo STA 6000 (Perkin Elmer) no Laboratório de 

Tecnologia da Biomassa, situado na Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, CE. Na 

análise da gelatina utilizamos metodologia de Arfat et al. (2017), onde 9 mg de gelatina de 

tilápia  foram envoltas em atmosfera de ar sintético, com fluxo constante a 50 mL.min
-1

e 
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aquecidas ao longo da gama de 25 a 600 °C a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min
-1

.  A 

análise do colágeno seguiu metodologia de Zhou et al. (2016), onde 9 mg de colágeno de 

tilápia foram envoltas em atmosfera de nitrogênio, com fluxo constante a 20 mL.min
-1

  e 

aquecidas ao longo da gama  de 20 a 600 °C a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min
-1

. Uma 

curva de temperatura em função da perda de massa foi construída com o auxílio de um 

programa de gráficos Origin 8.5 (OriginLab Corporation, Northampton, MA, EUA) a partir 

dos dados obtidos. A temperatura onde ocorreu o máximo de perda de massa foi obtida a 

partir da derivada da curva (DTG). 

 

4.4.7 Força de gel  

 

Os valores de força de gel da gelatina e do colágeno foram determinados em 

Texturometro TA-XT2I no Laboratório de Análise de Alimentos da EMBRAPA 

Agroindústria Tropical, utilizando células de carga de 5 Kg, velocidade de pré-teste de 2,00 

mm/s, teste de 1,00 mm/s e pós-teste 5,00 mm/s. O ensaio usou uma sonda cilíndrica de teflon 

de 12,7 mm (P/0,5R) de diâmetro com base plana. A força foi expressa como a força máxima 

(g) requerida para penetração de 4 mm da sonda na amostra a temperatura de 10 °C. A força 

de gel da gelatina foi determinada segundo procedimento descrito por Alfaro e Silva (2010), 

onde uma solução de gelatina 6,67% (m/v) em água destilada foi preparada em agitação 

mecânica constante por 30 minutos a 60 °C. Em seguida a solução de gelatina foi refrigerada 

a 7±1 °C (temperatura de maturação) por um período de 18 horas, após este período as 

amostras foram analisadas em triplicata. A força de gel da amostra de colágeno foi 

determinada segundo procedimento descrito por Huang et al. (2016), onde uma solução de  

6,67% colágeno (m/v) em ácido acético 0,5 M foi preparada em agitação mecânica constante 

por 90 minutos a 4 °C. Em seguida a solução de colágeno foi refrigerada a 7±1 °C 

(temperatura de maturação) por um período de 24 horas, após este período as amostras foram 

analisadas em triplicata.  

 

4.4.8 Difração de raio-X (DRX) 

 

As fases cristalinas dos pós de gelatina e colágeno foram identificadas através de 

difratômetro para amostras policristalinas modelo DMAXB – Rigaku gerador de raios-X de 

2kW no Laboratório de Raio-X no Departamento de Física/UFC, segundo procedimento 

descrito por Chão et al. (2016) onde 2 mg de gelatina de tilápia, foi analisada a uma 
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velocidade de varredura de 2°/min e 2Ɵ desde 10° a 70°. Um tubo de CuKα operado a 40 Kv 

e 30 mA foi usado para generalização de raio-X.  Na análise de 2 mg do colágeno de tilápia 

seguimos metodologia de Chen et al. (2016), onde foi utilizado uma velocidade de varredura 

de 2°/min e 2Ɵ desde 10° a 50°. Um tubo de CuKα operado a 40 Kv e 30 mA foi usado para 

generalização de raio-X. O valor de (d) foi calculado utilizando a lei de Bragg ( λ = 2dsenθ) 

citado por Zhai et al. (2004).  O cálculo do indice de cristalinidade IC utiliza a equação (1) 

conforme citado por Oliveira et al. (2015).  

IC = 
(área dos picos cristalinos)

(área de todo o espectro)
 𝑥 100              (1) 

 

4.4.9 Potencial Zeta  

 

As análises de potencial zeta da gelatina e do colágeno de tilápia foram realizadas 

no Laboratório de Tecnologia de Biomassa da EMBRAPA Agroindústria Tropical, para 

análise da gelatina seguimos procedimento descrito por Nagarajan et al. (2015), onde a 

mesma foi dissolvida em água destilada para se obter uma concentração de 0.5 mg/mL (m/v). 

A solução foi agitada à temperatura ambiente durante 10 horas. Esta solução foi dividida em 

diferentes gobelés (cada um contendo aproximadamente 20 ml da solução) para leitura. O 

colágeno de tilápia foi analisado segundo procedimento descrito por Singh et al. (2011), onde 

o mesmo foi dissolvido em ácido acético 0.6 M para se obter uma concentração de 0.5 mg/mL 

(m/v). A solução foi agitada à temperatura de 4 °C durante 6 horas. Esta solução foi dividida 

em diferentes gobelés (cada um contendo aproximadamente 20 mL da solução) para leitura. A 

solução de gelatina foi ajustada em escala de valores de pH (2-12) e a de colágeno ajustada 

em escala de valores de pH (1-11),  com 1.0 M de NaOH, 0.1 M de NaOH e HCl com 0.1 M 

utilizando um titulador automático MPT-2 (Malvern Instruments). O potencial zeta da solução 

de gelatina foi medido utilizando um analisador de potencial zeta (ZETASIZER Nano Series 

– Malvern Instruments). O ponto isoelétrico (pI)  foi determinado para registro de pH que 

apresentou zero de potencial.   

 

4.4.10 Determinação de pH 

 

As determinações de pH da gelatina e do colágeno foram realizadas no 

Laboratório de Tecnologia de Biomassa da EMBRAPA Agroindústria Tropical, segundo 

protocolo descrito por Nunes (2014), onde a solução de gelatina  6.67% (m/v) em água, e a 
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solução de colágeno  1% (m/v) em ácido acético 0.6 M, foram medidos os pH utilizando um 

pHmetro de bancada HI 2221 (Hanna Instruments).  

 

4.5 Elaboração dos hidrogéis de gelatina reticulados com ácido cafeico 

 

Os hidrogéis foram desenvolvidos no Laboratório de Tecnologia de Biomassa da 

EMBRAPA Agroindústria Tropical (CNPAT), sendo formulados segundo as informações 

apresentadas na tabela 1 que relata os valores em massa (g) de cada insumo para fabricação 

dos tratamentos, assim como os percentuais representativos dos componentes em 100 g de 

hidrogel preparado.   

 

Tabela 1 - Formulação dos hidrogéis de gelatina da tilápia reticulados com 

ácido cafeico 

Tratamentos Gelatina (g) Ácido Cafeico (g)  Água (g) 

G3,67Ac0 3,67 ---------- 96,3300 

G3,67Ac0,25 3,67 0,0091 96,3209 

G3,67Ac0,5 3,67 0,0183 96,3117 

G3,67Ac1 3,67 0,0367 96,2933 

G6,67Ac0 6,67 ---------- 93,3300 

G6,67Ac0,25 6,67 0,0166 93,3134 

G6,67Ac0,5 6,67 0,0333 93,2967 

G6,67Ac1 6,67 0,0667 93,2633 

G9,67Ac0 9,67 ---------- 90,3300 

G9,67Ac0,25 9,67 0,0241 90,3059 

G9,67Ac0,5 9,67 0,0483 90,2817 

G9,67Ac1 9,67 0,0967 90,2333 

G3,67 – hidrogel com teor de 3,37% de gelatina de tilápia; G6,67 – hidrogel com teor de 

6,67% de gelatina de tilápia; G9,67 – hidrogel com teor de 9,67% de gelatina; Ac0 – 

hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – 

hidrogel com teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido 

cafeico 

Fonte: Autor. 

 

Os hidrogeis foram preparados através de procedimento descrito por Skopinska et 

al. (2016). O procedimento inicia com a dissolução do agente reticulante, o ácido cafeico que 

foi solubilizado em água destilada sob agitação de 300 rpm, a 60 ºC em 30 minutos. Na 

fabricação dos géis a gelatina em suas devidas concentrações para cada tratamento retratado 
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na tabela 1 foi dissolvida em água destilada sob agitação de 200 rpm em chapa aquecedora a 

40 ºC  durante 30 minutos. Em seguida foi acrescentado com auxilio de bureta sob 

gotejamento o ácido cafeico em seu respectivo percentual para os diferentes compósitos 

estabelecidos na tabela 1, dando origem aos hidrogéis após homogeneização em 300 rpm, a 

50 ºC por 30 minutos. Os hidrogéis resultantes foram cortados em cilindros de 2 cm de 

diâmetro e espessuras, sendo separados em recipientes do tipo laminado e congelado em ultra 

freezer a –80 ºC, para posterior liofilização em liofilizado de bancada (Marca LIOTOP) no 

laboratório de tecnologia de pescado do Departamento de Engenharia de Pesca 

UFC/Fortaleza/Ceará, durante 48 horas, sendo posteriormente moídos em moinho analítico 

tipo corte e caracterizado.  

 

4.6 Elaboração dos hidrogéis de colágeno solubilizados em ácido cítrico e reticulados 

com ácido cafeico 

 

Os hidrogéis foram desenvolvidos no laboratório de Tecnologia de Biomassa da 

EMBRAPA Agroindústria Tropical (CNPAT), sendo formulados segundo as informações 

apresentadas na tabela 2 que relatam os valores em massa (g) de cada insumo para fabricação 

das amostras, assim como os percentuais representativos dos componentes em 100 g de 

hidrogel preparado.   

 

Tabela 2 - Formulação dos hidrogéis do colágeno de tilápia solubilizados em ácido cítrico 

e  reticulados com ácido cafeico 

Tratamentos Colágeno (g) Ácido Cítrico (g) Ácido Cafeico (g) Água (g) 

C0,5Ac0 0,5 0,0030 ---------- 90,33 

C0,5Ac0,25 0,5 0,0030 0,0241 90,30 

C0,5Ac0,5 0,5 0,0030 0,0483 90,28 

C0,5Ac1 0,5 0,0030 0,0967 90,23 

C1Ac0 1 0,0060 ---------- 93,33 

C1Ac0,25 1 0,0060 0,0166 93,31 

C1Ac0,5 1 0,0060 0,0333 93,29 

C1Ac1 1 0,0060 0,0667 93,26 

C1,5Ac0 1,5 0,0090 ---------- 96,33 

C1,5Ac0,25 1,5 0,0090 0,0091 96,32 

C1,5Ac0,5 1,5 0,0090 0,0183 96,31 

C1,5Ac1 1,5 0,0090 0,0367 96,29 

C0,5 – hidrogel com teor de 0,5% do colágeno de tilápia; C1 – hidrogel com teor de 1% do colágeno de 

tilápia;  C1,5 – hidrogel com teor de 1,5% do colágeno de tilápia; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – 
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hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – hidrogel com teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - 

hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

Os hidrogéis foram preparados através de procedimento descrito por Skopinska et 

al. (2016). O procedimento inicia com a dissolução do agente reticulante, o ácido cafeico que 

foi solubilizado em água destilada sob agitação de 300 rpm, a 60 ºC em 30 minutos. Na 

fabricação dos hidrogéis de colágeno de tilapia em suas devidas concentrações para cada 

tratamento retratado na tabela 2 foi dissolvida em água destilada sob agitação de 500 rpm em 

reator encamisado a temperatura de 4 ºC  durante 1 hora. Em seguida foi acrescentado com 

auxilio de bureta sob gotejamento o ácido cafeico em seu respectivo percentual para os 

diferentes compósitos estabelecidos na tabela 2, dando origem aos hidrogéis após 

homogeneização em 500 rpm, a 4 ºC por 30 minutos. Os hidrogéis seguiram para 

procedimento de desaeração em bomba a vácuo e posterior dialise contra água destilada a 4 

ºC até atingir o pH 7.  Os hidrogéis resultantes foram separados em recipientes do tipo 

laminado e congelado em ultra freezer a – 80 ºC, para posterior liofilização em liofilizado de 

bancada (Marca LIOTOP) no laboratório de tecnologia de pescado do Departamento de 

Engenharia de Pesca UFC/Fortaleza/Ceará, durante 48 horas, sendo após moídos em moinho 

analítico tipo corte e caracterizado. 

 

4.7  Caracterização dos hidrogéis de gelatina e colágeno reticulados com ácido cafeico 

 

4.7.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia de FTIR dos hidrogéis de gelatina e colágeno reticulados com 

ácido cafeico liofilizados em pó serão analisados de acordo com protocolo relatado por 

Nuthong et al. (2009). Os espectros de infravermelhos serão obtidos na faixa de comprimento 

de onda entre 4000 e 400 cm
-1

 por método de pastilhas de KBr, onde valores de pico de 

comprimento de onda de espectro de FTIR serão obtidos a partir do software Origin 8.5 

(OriginLab Corporation, Northampton, MA, EUA). Os tratamentos G6,67Ac0, G6,67Ac0,25, 

G6,67Ac0,5 e G6,67Ac1 já foram analisados e tiveram seus espectros analisados e discutidos. 

 

4.7.2 Analise termogravimétrica (TGA) 
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A curva termogravimétrica dos hidrogéis de colágeno e gelatina de pele de tilápia 

reticulados com ácido cafeico  foram determinadas segundo Nuthong et al. (2009)  utilizando 

um analisador térmico simultâneo STA 6000 (Perkin Elmer), sob atmosfera de nitrogênio, 

com fluxo constante a 20 mL.min
-1

 . Para analise foi pesado 9 mg dos hidrogéis liofilizada em 

pó, em seguida foi aquecida ao longo da gama  de 25 a 800 °C a uma taxa de aquecimento de 

10 °C.min
-1

. Uma curva de temperatura em função da perda de massa foi construída com o 

auxílio de um programa de gráficos Origin 8.5 (OriginLab Corporation, Northampton, MA, 

EUA) a partir dos dados obtidos. A temperatura onde ocorreu o máximo de perda de massa 

foi obtida a partir da derivada da curva (DTG). 

 

4.7.3 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

As propriedades térmicas dos hidrogéis de colágeno e gelatina de pele de tilápia  

reticulados com ácido cafeico foram determinadas segundo Nuthong et al. (2009) usando 

calorimetria de varrimento diferencial (TA INSTRUMENT – Modelo Q20) no laboratório de 

Tecnologia da Biomassa, situado na Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, CE, sob 

atmosfera de nitrogênio, com fluxo constante a 50 mL.min
-1

. Para analise foi pesado 2-5 mg 

dos hidrogéis liofilizados em pó, em seguida, digitalizado ao longo da gama  20 até 200 °C a 

uma taxa de aquecimento de base de 10 °C.min
-1

. Uma panela de alumínio vazio foi utilizada 

como uma referência. A temperatura de transição vítrea (Tg) das películas de gelatina foi 

obtida a partir do ponto de inflexão dos termogramas no segundo varrimento. 

 

4.7.4  Difração de raio-X (DRX) 

 

As fases cristalinas dos pós dos hidrogéis de colágeno e gelatina de pele de tilápia 

e reticulados com ácido cafeico foram identificadas através de difratômetro para amostras 

policristalinas modelo DMAXB – Rigaku gerador de raios-X de 2kW no Laboratório de Raio-

X no Departamento de Física/UFC, segundo procedimento descrito por  Arfat et al. (2017), 

onde foi utilizado 2 mg de amostra analisada a uma velocidade de varredura de 2°/min e 2Ɵ 

desde 5° a 50°. Um tubo de CuKα operado a 40 Kv e 30 mA é usado para generalização de 

raio-X. O valor de (d) foi calculado utilizando a lei de Bragg ( λ = 2dsenθ) citado por Zhai et 

al. (2004).  O cálculo do indice de cristalinidade IC utiliza a equação (1) conforme citado por 

Oliveira et al. (2015). 
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IC = 
(área dos picos cristalinos)

(área de todo o espectro)
 𝑥 100              (1) 

  

4.7.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A análise de MEV dos hidrogéis de gelatina e do colágeno de pele de tilápia 

reticulados com ácido cafeico será realizada no laboratório de Microscopia, situado na 

Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, CE. Na analise será utilizada uma 

metalizadora Emitech, para o recobrimento com platina, formando uma camada com 60 nm 

de espessura, e Microscópio Eletrônico de Varredura Zeiss DSM 940A, sob uma voltagem de 

aceleração de 15 kV. Os hidrogéis de gelatina (G6,67Ac0, G6,67Ac0,25, G6,67Ac0,5 e G6,67Ac1) e 

(G3,67Ac0, G3,67Ac0,25, G3,67Ac0,5 e G3,67Ac1) já foram analisados e tiveram suas imagens 

analisadas e discutidas. 

 

4.7.6 Analise de textura 

 

Os ensaios de textura dos hidrogéis de gelatina e colágeno de pele de tilápia 

reticulados com ácido cafeico foram realizados utilizando um texturômetro (Modelo - MTA-

XT2i; Stable Micro Systems) no laboratório de analise de alimentos da EMBRAPA 

Agroindústria Tropical.  As condições de operação foram seguidas segundo os procedimentos 

descridos por Kosaraju et al. (2010) com algumas modificações. utilizando células de carga 

de 5 Kg, velocidade de pré-teste de 2.00 mm/s, teste de 1.00 mm/s e pós-teste 5.00 mm/s. O 

ensaio usou uma probe cilíndrica de teflon P6 com base plana. A força foi expressa em 

Newton(N) como a força requerida para penetração de 4 mm da probe na amostra a 

temperatura de 10 °C.  

 

4.8 Incorporação da astaxantina nos emulgéis de colágeno e gelatina reticulados com 

ácido cafeico 

 

4.8.1 Elaboração dos emulgéis de gelatina reticulados com ácido cafeico 

 

Os emulgéis de gelatina incorporados com astaxantina foram desenvolvidos no 

Laboratório de Tecnologia de Biomassa da EMBRAPA Agroindústria Tropical (CNPAT) 

conforme apresentado no fluxograma da figura 6. As formulações e os tratamentos deste 
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emulgéis constam na tabela 3. O percentual de gelatina (6,67%) foi estabelecido avaliando as 

caracterizações dos hidrogéis de gelatina reticulados com ácido cafeico, sendo o hidrogel com 

este percentual o que apresentou boa estabilidade térmica, características físico-quimicas 

adequadas para a formulação de emulgéis e condições adequadas para incorporação da 

astaxantina.  

O procedimento inicia com a solubilização da gelatina 6,67%, sob agitação a 300 

rpm durante 30 minutos a 40 ºC, em paralelo ocorre a dissolução do ácido cafeico nas 

concentrações de 0,25, 0,5 e 1% (m/m), relativas a gelatina das formulações, em água 

destilada sob agitação de 300 rpm, a 60 ºC em 30 minutos e solubilização da astaxantina 

seguindo metodologia de Roohinejad et al. (2015), onde a astaxantina  0,02% (m/m) de 

gelatina foi homogeneizada sob agitação de 300 rpm durante 1 hora a 20 ºC com 1% (m/m)  

óleo de girassol e o tensoativo SPAN 80 0,1% (m/m) de gelatina.  

 

Tabela 3 - Formulação dos emulgéis de gelatina de pele de tilápia reticulada com 

ácido cafeico e incorporado com astaxantina 

Constituintes 
Tratamentos 

GAs0,02Ac0 GAs0,02Ac0,25 GAs0,02Ac0,5 GAs0,02Ac1 

Gelatina (%) 6,67 6,67 6,67 6,67 

Astaxantina (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ácido Cafeico (%) --- 0,25 0,50 1,00 

Sorbato de Potássio (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Óleo de Girassol (%) 5,00 5,00 5,00 5,00 

SPAN 80 (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Agua (%) 87,79 87,54 87,29 86,79 

GAs0,02 – emulgel de gelatina de pele de tilápia com 0,02% de astaxantina; Ac0 – emulgel sem ácido 

cafeico; Ac0,25 – emulgel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – emulgel com teor de 0,5% de 

ácido cafeico; Ac1 - emulgel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

O preparo dos emulgéis seguiu metodologia de Kim et al. (2012) onde 6,67% 

(m/m) gelatina de tilápia solubilizada foi em primeiro momento homogeneizada em  dispersor 

Ultra Turrax  (IKA, modelo T25) sob agitação de 3000 rpm durante 4 minutos a 20 ºC,  junto 

ao SPAN 80 com 0,4% (m/m), ao de óleo de girassol com 4% (m/m) e o sorbato de potássio 

com 0,02% (m/m). Em seguida foi incorporado a emulsão de gelatina resultante do processo 

anterior os 0,02% (m/m) astaxantina solubilizado utilizando dispersor Ultra Turrax (IKA, 
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modelo T25) sob agitação de 4000 rpm durante 4 minutos a 20 ºC. Ao termino da 

incorporação o ácido cafeico foi introduzido no sistema nas suas devidas proporções para 

cada tratamento, utilizando o dispersor Ultra Turrax (IKA, modelo T25) sob agitação de 3000 

rpm durante 2 minutos a 20 ºC, após os emulgéis foram desaerados, moldados em cilindros de 

2 cm de diâmetro e espessura, sendo em seguida armazenados a 4 ºC em câmara frigorifica.  

 

Figura 6 – Fluxograma de incorporação de astaxantina aos 

emulgéis de gelatina de pele de tilápia reticulados com ácido 

cafeico 

 

Fonte: KIM et al. (2012). 

  

4.8.2 Elaboração dos emulgéis de colágeno solubilizado com ácido cítrico e reticulados com 

ácido cafeico 

 

Os emulgéis de colágeno incorporados com astaxantina foram desenvolvidos no 

Laboratório de Tecnologia de Biomassa da EMBRAPA Agroindústria Tropical (CNPAT) 

conforme apresentado no fluxograma da figura 7. As formulações e os tratamentos deste 

emulgéis constam na tabela 4. O percentual de colageno (1%) foi estabelecido avaliando as 



50 
 

caracterizações dos hidrogéis de colageno reticulados com ácido cafeico, sendo o hidrogel 

com este percentual o que apresentou características físico-quimicas adequadas para a 

formulação de emulgéis e condições adequadas para incorporação da astaxantina tendo em 

vista que hidrogéis com alta compactação como dos hidrogéis de colágeno (1,5% de 

colageno) não faciliriam a incorporação e hidrogeís (0,5% de colágeno) não apresentaram 

estrutura firme e estável viáveis para contrução dos emulgéis. 

 

Tabela 4 - Formulação dos emulgéis de colágeno de pele de tilápia solubilizados com 

ácido cítrico e reticulada com ácido cafeico e incorporado com astaxantina 

Constituintes 
Tratamentos 

CAs0,02Ac0 CAs0,02Ac0,25 CAs0,02Ac0,5 CAs0,02Ac1 

Colágeno (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Astaxantina (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ácido Cítrico (%) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Ácido Cafeico (%) --- 0,25 0,50 1,00 

Sorbato de Potássio (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Óleo de Girassol (%) 5,00 5,00 5,00 5,00 

SPAN 80 (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Agua (%) 93,16 92,91 92,66 92,16 

CAs0,02 – emulgel de colágeno de pele de tilápia com 0,02% de astaxantina Ac0 – emulgel sem 

ácido cafeico; Ac0,25 – emulgel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – emulgel com teor de 

0,5% de ácido cafeico; Ac1 - emulgel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

O procedimento inicia com a solubilização de 1% do colágeno de pele de tilápia 

em 0,3% (m/m) de ácido citrico, sob agitação a 300 rpm durante 60 minutos a 4 ºC em reator 

encamisado, em paralelo ocorre a dissolução do ácido cafeico nas concentrações de 0,25, 0,5 

e 1% (m/m) relativas a massa de colágeno da formulação, em água destilada, sob agitação de 

300 rpm, a 60 ºC em 30 minutos. A solubilização da astaxantina seguiu metodologia de 

Roohinejad et al. (2015), onde  a astaxantina  0,02% (m/m) de colágeno  foi homogeneizada 

sobe agitação de 300 rpm durante 1 hora a 20 ºC com óleo de girassol 1% (m/m) de colágeno 

e o tensoativo SPAN 80 com 0,1% (m/m) de colágeno.  

O preparo dos emulgéis seguiu metodologia de Kim et al. (2012), onde o 1% 

(m/m) do  colágeno de tilápia, foi homogeneizado em  dispersor Ultra Turrax  (IKA, modelo 

T25) sob agitação de 3000 rpm durante 3 minutos a 8 ºC,  junto ao SPAN 80 com 0.4% 
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(m/m), ao óleo de girassol com 4% (m/m) e 0,02% (m/m) de sorbato de potássio. Em seguida 

foi incorporado a emulsão de colágeno resultante do processo anterior os 0,02% (m/m) de 

astaxantina solubilizado utilizando dispersor Ultra Turrax  (IKA, modelo T25) sob agitação de 

4000 rpm durante 3 minutos a 8 ºC. Ao termino da incorporação o ácido cafeico foi 

introduzido no sistema nas suas devidas proporções para cada tratamento, utilizando o 

dispersor Ultra Turrax (IKA, modelo T25) sob agitação de 3000 rpm durante 2 minutos a 8 

ºC. Os emulgéis resultantes da incorporação foram desaerados e dialisados segundo 

Skopinska et al. (2016) contra a água destilada a 4 ºC até atingirem a neutralidade, sendo 

depois retirados da dialise e moldados em cilindros de 2 cm de diâmetro e espessura, sendo 

em seguida armazenados a 4 ºC em câmara frigorifica. 

 

Figura 7 – Fluxograma de incorporação de astaxantina aos emulgéis de colágeno 

 

Fonte: KIM et al. (2012). 
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4.8.3 Estudo in vitro da liberação controlada de astaxantina dos emulgéis de gelatina e 

colágeno de tilápia 

 

Os hidrogéis de gelatina e colágeno de pele de tilápia reticulados com ácido 

cafeico e  incorporados de astaxantina foram analisados para avaliação da cinética de 

liberação dos hidrogéis, assim como a influência do ácido cafeico na liberação. O 

procedimento analítico seguiu metodologia de Tsao et al. (2010), onde inicialmente os 

tratamentos foram pesados, envoltos em tecidos de poliéster e imersos em béqueres  contendo 

150 mL de solução de tampão fosfato salino 0,5 M (pH 7,4). Os béqueres foram levados a 

uma Incubadora Tecnal (Modelo TE-420) a uma temperatura de 37 °C, sobe agitação de 100 

rpm, sendo que para realizar a leitura da absorbância foram retirados 3 mL dos meios e 

levados a um espectrofotômetro UV-VIS (Shimadzu, UV-VIS Spectrophotometer 2450) em 

273 nm. Em seguida os 3 mL foram transferidos novamente para os béqueres. Para 

determinação do teor de astaxatina liberado, foram preparadas curvas de calibração com R
2
 

(0,99569), a partir de extratos utilizando o tampão fosfato salino 0,5 M (pH 7,4) Os dados de 

absorbância obtidos foram substituídos na curva e o teor de astaxantina liberado foi 

determinado, sendo analisado no Origin 8.5. As curvas originarias da liberação foram 

submetidas a analise de regressão não linear seguindo modelo expresso na equação 1 

(Michaelis-Menten) segundo Zeviani (2009).  Os dados resultantes da liberação controlada da 

astaxantina foram submetidos ao calculo de constante de velocidade de desorção segundo El-

Yazigi (1981) através da equação 2.  

 

𝑛(𝑥) = 𝜃𝑎
𝑥

𝜃𝑣+ 𝑥
      (1) 

𝐾𝑡 = 𝐼𝑛
[𝐴]0

[𝐴]0
− 𝑥               (2) 
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5 RESULTADOS E DISCURSÕES  

 

5.1 Caracterização dos polímeros 

 

5.1.1 Composição centesimal  

 

5.1.1.1 Composição Centesimal da pele de tilápia 

 

O teor de umidade de 72,9 ± 1.7% foi encontrado em pele de tilápia, valor similar 

aos 76,4% de umidade relatados por Bordignom et al. (2012) em peles de tilápia e os 72,7% 

de umidade relatados por Muyonga et al. (2004) em pele de tilápia de animais jovens e 

adultos. O teor de proteína da pele de tilapia foi de 85,6 ± 1,2% em base seca (BS) e 23,9 ± 

0,5% em base úmida (BU), estes valores encontram-se acima dos 18,1 % de proteína em BU 

relatados por Bordignom et al. (2012) em pele de tilápia e próximos aos 22,8 ± 1,7% em BU 

relatados por Alfaro e Silva (2010). Segundo Songchotikunpan et al. (2008) é fundamental 

que a pele apresente um bom teor de proteína, para então ser possível um rendimento máximo 

na extração da gelatina. O teor de lipídeos da pele de tilápia foi de 6,8 ± 0,2% em BS e 1,9 ± 

0,1% em BU, sendo este um valor igual ao encontrado por Bordignom et al. (2012) em pele 

de tilápia e inferior aos 4,05 ± 0,27% em BU relatados por Alfaro e Silva (2010) em pele de 

tilápia, conforme destaca Bordignom et al. (2012) encontrar teores baixos de lipídeos é 

normal em exemplares de tilápia. O teor de cinzas de pele de tilápia foi de 4,3 ± 1,2% em BS 

e 1,2 ± 0,5% em BU, um valor inferior ou igual aos 1,44% de cinzas em BU relatado por 

Bordignom et al. (2012)  em pele de tilápia e inferior aos 2,1% de cinzas em BU relatados por 

Songchotikunpan et al. (2008) em pele de tilápia. 

 

5.1.1.2 Composição centesimal da gelatina e do colágeno 

 

A gelatina de pele tilápia apresentou percentual de umidade de 14,4 ± 0,4%, valor 

semelhante aos 15,0 ± 1,1% relatados por Alfaro et al. (2013)  para umidade em gelatina de 

pele de tilápia e superior aos 7,3 ± 0,5% destacados por Songchotikunpan et al. (2008) em 

gelatina de pele de tilapia. O teor de umidade de 8,1 ± 0,4% foi identificado para o colágeno 

de pele de tilápia, valor igual ao relatado por Kittiphattanalcawon et al. (2010) para colágeno 

de pele de tubarão e superior aos 7,1  ± 0,5% de umidade que relataram  Kittiphattanalcawon 

et al. (2005) em colágeno de pele de pargo. Segundo Shyni et al. (2014)  os teores de umidade 
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15% e 7%, respectivamente, em gelatina e colágeno foram preconizados como parâmetro para 

comercialização destes produtos, destacando ainda que colágenos e gelatinas com teores de 

umidade baixos apresentam alta higroscópicidade, dificultando assim a determinação de 

alguns atributos físico-químicos.  

O teor de proteína de 93,8 ± 1,2% em BS e 80,3 ± 0,5% em BU foram 

identificados para gelatina de pele de tilápia, o ultimo percentual foi inferior aos 89,4 ± 1,3% 

em BU relatados por Songchotikunpan et al. (2008)  para o teor de proteína em gelatina de 

pele de tilápia e compatíveis aos 81,1 ± 2,1% em BU de proteína relatados por Alfaro  et al. 

(2013) em gelatina de pele de tilápia. O teor de proteína de 90,6 ± 1% em BS e 87,4 ± 0,4% 

em BU do colágeno de pele de tilápia foi baixo quando comparado aos relatados por Basso et 

al. (2013) que citaram 91,2 ± 0,9% de proteína em BU do colágeno de pele de tilápia e Wang 

et al. (2013) que citaram 89% de proteína em BU para colágeno de pele de tilápia. Segundo 

Wang et al. (2013) a espécie e o método de extração, influenciam o teor de proteína do 

colágeno, ressaltando que o valor de pH da extração é de suma importância, isso porque em 

pH ácido o percentual de proteína extraído é maior do que em pH neutros ou alcalinos.  

O teor de lipídeos de 4,8 ± 1% em BS e 4,1 ± 0,7% em BU foram encontrados em 

gelatina de pele de tilápia, valores consideravelmente superiores aos 0,2 ± 0,03% citado por 

Alfaro  et al. (2013)  em gelatinas de pele de tilápia e aos 0,45 ± 0,18% relatado por  

Rawdkuen et al. (2013) em gelatina de pele de tilápia. Conforme Shyni et al. (2014) valores 

elevados de lipídeos indicam que o processo para desengordura as peles de tilápia durante a 

extração da gelatina não foi eficiente.  O colágeno de pele de tilápia apresentou teor de 

lipídeos em BU de 0,2 ± 0,1% e 0,21 ± 0,1% em BS, ambos os valores foram inferiores aos 

0,33 ± 0,07% de lipídeos relatados por Kittiphattanalcawon et al. (2005) em colágeno de pele 

de pargo, porem superiores aos 0,05%  de lipídeos citados por Basso et al. (2013) em 

colágeno de pele de tilápia. Conforme Muyonga et al. (2004) a existência de elevados 

percentuais de lipídeos e cinzas no colágeno são indicativos de tratamentos ineficientes 

durante o processo de extração. 

O teor de cinzas identificado para gelatina de pele de tilápia foi 1 ± 0,1%, um 

valor maior do que o encontrado por Rawdkuen et al. (2013) que citaram teores de cinzas de 

0,2 ± 0,1% para gelatina de pele de tilápia e inferior aos 2,1 ± 0,2% de cinzas relatados por 

Alfaro  et al. (2013)  para gelatina de pele de tilápia. O teor de cinzas de 2,6% é o limite 

máximo preconizado para gelatina destinada a alimentação humana (NIEUWENHUYSE, 

2005). O valor de 0,7 ± 0,2% foi identificado para cinzas oriundas do colágeno de pele de 

tilápia, em estudo Kittiphattanalcawon et al. (2005) e Basso et al. (2013) relataram 



55 
 

respectivamente, 0,68 ± 0,1%  e 1,1 ± 0,1% de cinzas para colágeno de pele de tilápia, valores 

estes próximos ao que encontrou-se para colágeno de pele de tilápia.  

Comparando o teor 85,6% de proteína em BS na pele de tilápia aos 90,6% e 

93,8% em BS obtidos no colágeno e na gelatina, respectivamente, identificou-se que houve 

uma boa extração do percentual proteico da pele de tilápia, o aumento nos percentuais decorre 

dos tratamentos a qual foi submetida à pele para remoção de minerais e lipídeos, que foram 

parcialmente eficientes reduzindo assim os teores de cinzas e lipídeos dos polímeros, o que 

provoca um aumento da representação percentual das proteínas nos polímeros.  

 

5.1.2 Determinação de pH da gelatina e do colágeno 

 

O pH da gelatina extraída de pele de tilápia foi 5,14, um valor próximo aos 5,27  

relatados por Yun Bai et al. (2016) em estudo sobre as propriedades viscoelásticas da gelatina 

de pele de tilápia e superior aos 4,34, 4,17 e 4,29 relatados por Shyni et al. (2014), 

respectivamente para gelatinas, de pele de tubarão cachorro, da carpa rohu e do bonito.  

Conforme Cole (2000) o pH tem grande influencia sobre as propriedades reológicas da 

gelatina, relatando que gelatinas  que apresentam pH próximos a 5, possuem viscosidade 

mínima e resistência do gel máxima, sendo então interessante para indústria fabricar gelatinas 

com este valor de pH. O pH 3,84 foi identificado como correspondente ao colágeno de pele de 

tilápia, sendo este superior ao pH  3,12 encontrado por Gaona (2011) em estudo sobre a 

padronização do método de extração ácido-solúvel de colágeno a partir da pele de tilápia e a 

Zeng et al. (2009) que identificaram pH 3 para colágeno extraído por método de solubilização 

ácida de pele de tilápia. 

   

5.1.3 Força de gel da gelatina e do colágeno 

 

A gelatina de pele de tilápia analisada apresentou valor de força de gel igual a 438 

± 2 g, sendo este valor próximo aos 434 ± 3 g de força de gel relatados por Bai et al. (2016) 

em estudo de resistência a compressão de gelatina de pele de tilápia e superior aos 328 g e 

200,1 g relatados para força de gel, respectivamente, por Songchotikunpan et al. (2008) e 

Bordignom et al. (2012), sendo ambos referentes a gelatina de pele de tilápia. Os valores de 

força de gel citados anteriormente possuem uma variabilidade acentuada, isso acontece 

segundo relato de Gómez-Guillén et al. (2011) devido a fatores, como o pH, distribuição de 

peso molecular, a composição de aminoácidos e método de extração nas variáveis de tempo e 
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temperatura. De acordo com os fatores de influencia destacados por Shyni et al. (2014)  foi 

possível cataloga na literatura valores de força de gel entre 124 a 434 g, para gelatina de 

diferentes espécies de peixes.  

O valor de força de gel 68 ± 3 g foi identificado para o colágeno de pele de tilápia, 

sendo este valor próximo aos 71 g de força de gel identificado por Arnesen e Gildberg (2007) 

para pele de tubarão, porem inferior aos 134 g e 108 g relatados por Muyonga et al. (2004) e 

Jongjareonrak et al. (2010), respectivamente, para força de gel de colágeno de tilápia e 

salmão. As variações dos valores de força de gel foram ocasionadas por diferentes fatores, 

como mencionado para a gelatina, porem em matrizes como o colágeno conforme destaca 

Huang et al. (2016), um fator de grande influencia são os solventes, isso devido ao colágeno 

em soluções de ácido cítrico ou ácido acético apresenta uma maior fragmentação da estrutura 

proteica, ocasionando uma redução na capacidade das cadeias de se organizar para correta 

construção da rede polimérica do gel, desta forma  quando usados na solubilização do 

colágeno para analise de força de gel, os mesmos  sugerem uma diminuição na resistência do 

gel em detrimento a solubilização realizada em água destilada, o que justifica o valor inferior 

na presente pesquisa. 

 

5.1.4 Determinação de cor da gelatina e colágeno 

 

A gelatina de pele de tilápia apresentou uma cor amarelo com uma tonalidade 

clara bastante brilhante, onde os valores de L* (89,02 ± 0,49), a* (-0,88 ± 0,01) e b* (10,28 ± 

0,01) foram semelhantes aos valores L*(89,25 ± 11,79), a* (-0,44 ± 0,07) e b* (2,48 ± 0,14) 

relatados por Alfaro et al. (2013) para gelatinas de pele de tilápia com cor amarelo-

esbranquiçada, porem diferentes dos valores de  L* (68,7), a* (2,2) e b* (23,8) identificados 

por Songchotikunpana et al. (2008) para gelatina de pele da tilápia, sendo a cor da gelatina 

liofilizada em pó identificada como amarela. Conforme Jarjareonrak et al. (2010) os 

parâmetros de cor da gelatina podem ter sido influenciados pela matéria-prima e os pré-

tratamentos do método de extração, relatando que a cor da gelatina varia de amarelo pálido a 

âmbar escuro dependendo da fonte. 

Os valores de L* (68,5 ± 0,2), a* (-0,14 ± 0,1) e b* (6,15 ± 0,5) foram 

encontrados para o colágeno extraído de pele de tilápia, que apresentou coloração âmbar 

escuro, características estas divergentes dos relatos de Hemon et al. (2009), que apresentaram 

valores de L* (92), a* (-1,10) e b* (4,47) para colágeno de salmão e coloração âmbar clara, 

destaca-se na comparação o valor do parâmetro L* referente a luminosidade, sendo bastante 
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inferior o valor para o colágeno de tilápia. Os valores negativos em (a*) mostram uma ligeira 

tonalidade vermelha nas amostras de colágeno, enquanto que os valores em (b*) positivos 

indicam uma tonalidade mais amarelada (NAGARAJAN, 2013). A cor do colágeno depende 

da matéria-prima utilizada e do método de extração (HEMON et al., 2009). Conforme Shyni 

et al. (2014) ressaltam que em geral, a cor não influencia as propriedades funcionais, porem a 

cor clara é preferida em detrimento a escura para incorporação em quaisquer sistemas 

alimentares, pois a cor clara não confere qualquer atributo de cor forte ao produto.  

 

5.1.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho da gelatina e colágeno 

 

O colágeno extraído por método de solubilização acida foi submetido a analise de 

FTIR revelando que os seus espectros possuem cinco bandas principias na região de 

infravermelho, banda amida I (1649 cm
-1

), amida II (1547 cm
-1

), amida III (1239 cm
-1

), amida 

A (3315 cm
-1

) e amida B (3233 cm
-1

) como mostra o gráfico 1.  

A banda amida I situada no comprimento de onda de 1649 cm
-1

 foi relacionada 

por Muyonga et al. (2004)  ao estiramento de C=O presentes ao longo da cadeia polipeptídica 

e ao estiramento N-H(banda A), atuando na formação da estrutura secundaria das proteínas, 

podendo conforme Liu et al. (2014)  apresentar comprimento de onda na faixa de 1600 – 1700 

cm
-1

,  sendo este comprimento diretamente proporcional ao período de solubilização ácida na 

extração do colágeno, desta forma quanto maior for o período de solubilização, maior será o 

comprimento de onda da amida I,  este por sua vez segundo Jeevithan et al. (2014)  tem sua 

amplitude diminuída quando no processo de extração ocorre o uso  de temperaturas que levam 

o colágeno a degradação, fato similar foi identificado neste estudo quando comparamos os 

espectros do colágeno e da gelatina, sendo este ultimo um hidrolisado do colágeno obtido por 

aquecimento a temperaturas superiores a de degradação do colágeno. 

O comprimento de onda 1547 cm
-1

 foi identificado para a banda amida II do 

espectro oriundo do colágeno, sendo relacionada por Zang et al. (2016)  a  deformação 

angular de N-H e estiramento C-N na formação da tripla hélice do colágeno, podendo per 

encontrada no intervalo de comprimento de onda entre 1550 – 1600 cm
-1

, sendo que valores 

de comprimento menores para esta banda indicam um maior numero de pontes de hidrogênio 

na estrutura do colágeno.  O pico referente à amida III foi identificado no comprimento de 

onda de 1239 cm
-1

, tal valor foi próximo aos 1242 cm
-1

 relatado por Zhang et al. (2016) em 

colágeno extraído por solubilização ácida a partir da pele da tilápia. Conforme Jeevithan et al. 

(2014) a banda amida III relaciona-se a deformação angular de N-H acoplada com 
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estiramento C-N e alongamento de C-H, sendo que a proporcionalidade da amida III (1239 

cm
-1

)  em relação a amida II (1547 cm
-1

) para este estudo foi próxima a 1.0, assim 

identificando que a tripla hélice da estrutura do colágeno continua intacta.  

No estudo a banda amida A apresentou comprimento de onda igual a 3315 cm
-1

, 

sendo está relacionada por Sai e Babu (2001) a vibração de estiramento de N-H ligado a um 

hidrogênio, normalmente encontrada segundo Kittiphattanabawon et al. (2010) no 

comprimento de onda no intervalo de  3304 – 3315 cm
-1

, o que identifica houve a manutenção 

da estrutura helicoidal, sendo que está banda ainda pode ser encontrada com a vibração de 

estiramento de N-H livre, situada segundo  Sai e Babu (2001) no intervalo de comprimento de 

onda entre 3400 – 3440 cm
-1

. A Amida B relativa a estiramento CH2 foi identificada neste 

trabalho no comprimento de onda 3233 cm
-1

, valor próximo aos 3231,2 cm
-1

 relatados por El-

Rashidy et al. (2015) para Amida B em colágeno extraído por via enzima-acido de pele de 

tilápia e superior aos 2925,91 e 2924,26 cm
-1

 citados por Chen et al. (2016) para a Amida B  

em colágeno extraído por solubilização acida e extração por via enzimática, respectivamente, 

em seu estudo sobre a diferentes métodos de extração de colágeno da pele da tilápia. 

 

Gráfico 1 – Espectroscopia de FTIR do colágeno e da gelatina de pele da tilápia 

 

Fonte: Autor.  
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A gelatina de pele de tilápia apresentou cinco bandas principias na região de 

infravermelho, a amida A (3312 cm
-1

), amida B (2936 cm
-1

), amida I (1633 cm
-1

), amida II 

(1542 cm
-1

) e amida III (1236 cm
-1

), esta bandas como pode ser observado no gráfico 1, foram 

similares as apresentadas no espectro do colágeno, diferenciando-as apenas na amplitude e no 

comprimento de onda, que apresentou uma diminuição em todas as bandas, exceto na banda 

amida B, estas mudanças estão diretamente relacionadas ao processo de hidrolise que o 

colágeno é submetido para formação da gelatina. A banda amida A cujo comprimento foi 

3312 cm
-1

, um valor próximo aos 3315 cm
-1

 relatados por Zhang et al. (2016) para gelatina de 

pele de tilápia, esta banda foi relacionada por Weng et al. (2014) ao estiramento N-H, sendo 

que os mesmos identificaram comprimentos de onda para esta banda no intervalo de 3440 – 

3400 cm
-1

 em gelatina de pele de tilápia.  Segundo He et al. (2017) a amida B presente na 

gelatina pode ser encontrada entre os comprimentos de onda  2927-2935 cm
-1 

, representando 

o estiramento assimétrico e simétrico do alifático C-H em CH2 ou CH3, em estudo com filmes 

de gelatina Arfat et al. (2017) identificaram valores de comprimento de 2927 cm
-1

 para a 

banda amida B da gelatina, estes valores de comprimento de onda para a amida B foram 

inferiores aos 2936 cm
-1

 de comprimento identificados em gelatina de pele de tilápia, tais  

Conforme Arfat et al. (2014) a amida I identificada no espectro de gelatina de pele 

de tilápia apresenta comprimento de onda no intervalo de 1630 – 1640 cm
-1

e representa o 

estiramento de C=O de amidas e a ligação de hidrogénio acoplado com COO
-
. A amida II foi 

relacionada por Barth (2007) a combinação da deformação angular do N-H e a vibração do 

estiramento CN, junto a vibrações menores relativas à deformação angular CO e estiramento 

CC e NC, sendo esta encontrada no espectro de gelatina de tilápia no comprimento de onda de 

1542 cm
-1

 que se encontra próxima dos 1552 cm
-1

 identificados por Show e Yang (2015) para 

gelatina de pele de tilápia. Segundo Cai e Singh (2004) a amida III representa picos de 

combinação entre a deformação angular N-H com vibrações de estiramento C-N, pequenas 

deformações de CO e o estiramento de CC, sendo esta encontrada conforme Tongnuanchan et 

al. (2015) no comprimento de onda 1237 cm
-1

 em espectro de gelatina extraída de pele de 

tilápia.  

 

5.1.6 Analise termogravimétrica da gelatina e colágeno 

 

O termograma contendo TG e DTG, apresentados no gráfico 2, mostra a 

estabilidade e a degradação térmica de gelatina de pele de tilápia. O gráfico apresenta um 

primeiro evento com temperatura de decomposição inicial do evento (TI = 33,3 ºC), 
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temperatura de decomposição máxima no evento (TMAX = 75,0 °C) e temperatura de 

decomposição final do evento (TF = 121,6 ºC), com percentual de perda de massa (Δm = 

11,56%). Conforme Arfat et al. (2017) identificaram  TMAX = 78,42 °C em gelatina de tilapia. 

Segundo Siqueira et al. (2015) o primeiro evento geralmente apresenta TI entre 40 a 70 ºC e 

valores percentuais de perda de massa de até 16% , sendo associado a ruptura de ponte de 

hidrogénio e à liberação da água intermolecular.  

 

Gráfico 2 – TG e DTG da gelatina extraída da pele da tilápia 

 

TI – Temperatura inicial do evento;TF – Temperatura final do evento;TMAX - 

Temperatura maxima do evento  ∆m – variação da perda de massa do evento; 

Fonte: Autor.  

 

O segundo evento apresentou percentuais de perda de massa (Δm = 45%), com 

temperatura de decomposição inicial (TI = 206,6 ºC), temperatura de decomposição máxima 

no evento (TMAX = 319,1 °C) e temperatura de decomposição final (TF = 451,6 ºC). De acordo 

com Arfat et al. (2017) o segundo evento no termograma com TI > 200 ºC, TMAX = 314,5 °C e 

TF > 400 ºC está associado a  degradação das principais cadeias proteica, aquelas com maior 

importância, consequentemente isso significa que a cadeia principal da gelatina neste fase será 

degradada e sua rede formadora será decomposta. 

O gráfico contendo TG e DTG, apresentados no gráfico 3, mostra o 

comportamento da degradação térmica de colágeno extraído por método de solubilização 

ácida a partir da pele de tilápia. O termograma apresenta dois eventos, no primeiro com 
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temperatura de decomposição inicial do evento (TI = 25,5 ºC), temperatura de decomposição 

máxima no evento (TMAX = 71,5 °C) e temperatura de decomposição final do evento (TF = 

115,2 ºC), com percentual de perda de massa (Δm = 5,5%).  

 

Gráfico 3 – TG e DTG do colágeno extraído da pele da tilápia 

 

TI – Temperatura inicial do evento;TF – Temperatura final do evento;TMAX - 

Temperatura maxima do evento  ∆m – variação da perda de massa do evento; 

Fonte: Autor.  

 

O segundo evento apresentou percentuais de perda de massa (Δm = 40,7%), com 

temperatura de decomposição inicial (TI = 231,3 ºC), temperatura de decomposição máxima 

no evento (TMAX = 307,4 °C) e temperatura de decomposição final (TF = 427,1 ºC). Zhou et 

al. (2016) analisando colágeno extraído de pele de tilápia encontraram TI = 40 ºC e TF = 130 

ºC para o primeiro evento e associaram estes valores a perda gradual de água ligada a nível 

intermolecular. Iswariya et al. (2017) relataram TMAX = 315 °C para colágeno extraído apartir 

da pele do baiacu.  Segundo Yousefi et al. (2017) o segundo evento que inicia com TI = 280 

ºC e conclui em TF = 400 ºC é responsável principalmente pela degradação da estrutura 

principal da proteína, mais ressalta que a degradação continua a acontecer até 600 ºC, quando 

neste momento a degradação estabiliza apresentando no termograma resíduo de massa em 

torno de 20%.   
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5.1.7 Potencial zeta da gelatina e colágeno 

 

A evolução de potencial zeta do colágeno foi apresentada no gráfico 4, onde o 

colágeno manteve-se carregado positivamente no intervalo de pH entre 2 e 5,5 e 

negativamente no intervalo de pH entre 6 e 11, sendo que a compreensão do comportamento  

do colágeno em diferentes valores de pH foi destaca por Singh et al. (2011) como 

fundamental para estabelecer o uso e aplicação deste colágeno na construção de géis, isso 

devido ao aumento da repulsão das cadeias em pH acima ou abaixo do pI, gerando um 

aumento da solubilidade e facilitando a interação do colágeno com o solvente, favorecendo a 

formação do gel. O ponto isoelétrico (pI) do colágeno foi identificado no momento em que o 

valor potencial igualou-se a zero na escala retratada no gráfico 4, resultando no pI 5,83, sendo 

este valor próximo ao pI 6,12 relatado por Kittiphattanabawon et al. (2010)  para o colágeno 

de pele do tubarão de bambu, porem consideravelmente inferior ao pI 6,4 identificado por  

Chen et al. (2016) para colágeno de pele de tilápia, essas diferenças nos valores de pI do 

colágeno extraído de inúmeras espécies de peixes foram associadas por Sinthusamran et al. 

(2013) a ligeira diferença nas composições de aminoácidos da matéria-prima e a distribuição 

de resíduos de aminoácidos, particularmente nos domínios de superfície.  

 

Gráfico 4 – Analise de potencial zeta com determinação de ponto isoelétrico do 

colágeno de tilápia 

 

Fonte: Autor. 

 

A evolução de potencial zeta da gelatina foi apresentada no gráfico 5, onde a 

gelatina manteve-se carregada positivamente no intervalo de pH entre 2 e 10,3 e 
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negativamente no intervalo de pH entre 10,5 e 12. Conforme Nagarajan et al. (2015) o pI da 

gelatina foi encontrado no instante em que as cargas positivas equivalem-se as cargas 

negativas, desta forma o pI da gelatina de tilápia foi identificado no instante que o potencial 

zeta igualou a zero na escala retratada no gráfico 5, resultando no pI 10,4,  sendo que os 

valores pI da gelatina de pele de tilápia inferiores a este foram relatados por Nagarajan et al. 

(2015) valor de pI 8,3 e Gudmundsson (2002) pI 9,1. Segundo Sinthusamran et al. (2013)  as 

diferenças em pI das amostras de gelatina de pele de tilápia foram causadas pela diferença nas 

composições de aminoácidos e distribuição de resíduos de aminoácidos, assim como 

influenciadas pelo tamanho ou idade da matéria-prima utilizada. Conforme Gudmundsson 

(2002) os valores de pI da gelatina ainda podem ser usado para classifica o tipo de gelatina 

extraída, sendo que a gelatina tipo A apresenta pI tão alto quanto 10 e a tipo B tão baixo 

quanto pI 4,8, neste contexto a gelatina de pele de tilápia que apresentou pI 10,4 pode ser 

classificada como tipo A, uma gelatina que tem por característica um processo de extração 

utilizando ácidos fracos (ácido acético) e a consecutiva não remoção do nitrogênio em grupos 

amina dos aminoácidos glutamina e asparagina, estes por sua vez possibilitam altos valores 

pI.  

 

Gráfico 5 – Analise de potencial zeta com determinação do ponto isoelétrico da 

gelatina de tilápia 

 

Fonte: Autor.  

 

5.1.8 Difração de Raio-X da gelatina e colágeno 

 

Os resultados obtidos para os perfis da gelatina e o colágeno na analise de 

difração de raio-X são apresentados no gráfico 6. A gelatina de pele de tilápia apresentou dois 
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picos, o 1º pico foi identificado no ângulo 2Ɵ (11,4º) com intensidade de 311 u.a e o  2º pico 

no ângulo 2Ɵ (20,4º) com intensidade de 214 u.a, estes ângulos apresentam similaridade aos 

relatados por Nuamsrinuan et al. (2015) que identificaram em seu estudo de caracterização da 

gelatina de pele de tilápia dois picos, sendo o 1º pico com 2Ɵ (10) e o 2º pico no 2Ɵ (20). Os 

valores de d(Ǻ) do 1º pico d – 7,55 Ǻ e 2º pico d – 4,6 Ǻ encontrados para gelatina de tilápia 

foram similares aos valores de d(Ǻ) 11,02 e 4,52 Ǻ relatados por Zhang et al. (2011), 

respectivamente, para o 1º e 2º picos, os quais foram por eles relacionados ao diâmetro da 

tripla hélice e a única cadeia helicoidal a esquerda da gelatina. 

 

Gráfico 6 – Difração de raio-X do colágeno e da gelatina de 

pele de tilápia 

 

Fonte: Autor. 

 

O colágeno de pele de tilápia apresentou dois pico, um 1º pico no ângulo 2Ɵ (12º) 

com intensidade de 148 u.a, sendo este um ângulo maior do que o relatado por Chen et al. 

(2016) que identificaram para o 1º pico ângulo de 2Ɵ (8º) em amostra de colágeno de pele de 

tilápia, o colágeno apresentou um 2º pico no ângulo 2Ɵ (19,9º) com intensidade de 104 u.a, 

sendo ele próximo ao 2º pico no ângulo 2Ɵ (19,7º) citado por  El-Rashidy et al. (2015) em 

colágeno de pele de tilápia. Os valores de d(Ǻ) do 1º pico d – 7,35 Ǻ e 2º pico d – 4,49 Ǻ 

encontrados para o colágeno de tilápia foram similares aos valores de d(Ǻ) 11,87 e 4,48 Ǻ 

relatados por Zhang et al. (2011), respectivamente, para o 1º e 2º picos, os valores de d(Ǻ) 

conforme destaca Chen et al. (2016) relacionam-se a distancia entre as fibras de colágeno no 

caso do 1º pico e ao diâmetro da tripla hélice do colágeno para o 2º pico.  
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A notória semelhança entre os difratogramas da gelatina e do colágeno, analisados 

foi fruto dás características estruturais similares, porem o processo de hidrolise o qual foi 

submetido o colágeno para formação da gelatina, produz um aumento na intensidade dos 

picos, uma diminuição no ângulo do 1º pico e um aumento no índice de cristalinidade (IR) da 

gelatina que foi de 31,8%, um valor superior aos IR de 30% encontrado para o colágeno.  

 

5.1.9 Microscopia eletrônica de varredura da gelatina e colágeno 

 

As imagens de MEV presentes na figura 8 foram obtidas da amostra de colágeno 

de pele de tilápia por método de solubilização ácida e liofilizada, nestas imagens foi possível 

identifica-se estruturas semelhantes a folhas irregulares em camadas desorganizadas com 

espessura entre 20 – 150 µm e pequenas áreas enrugadas, tais características foram citadas 

também por Wang et al. (2014) em estudo morfológico do colágeno de pele de esturjão, por 

Chen et al. (2016) em caracterização de colágeno de pele de tilápia e por Zang et al. (2016) 

também em colágeno de tilápia, que relatam estruturas levemente enrugadas, com folhas 

irregulares densas de espessura entre 20 a 130 µm e com pequenos filamentos por vez 

ligando-as, mas incompatível com a estrutura esponjosa, macia e levemente esbranquiçada 

que foram retratadas para a amostra de colágeno a olho nú,  tais áreas enrugadas foram 

relacionadas por Schuetz et al. (2013) como decorrentes da desidratação oriundas do método 

de liofilização.  

Conforme Zang et al. (2013) as dimensões e a organização das fibrilas de 

colágeno são principalmente influenciadas pela concentração de colágeno, força iónica e 

método de extração, sendo que características arquitetônicas, como forma de fibrila, 

morfologia da parede e interconectividade entre fibras de colágeno são relatadas como 

responsáveis pela adesão celular, crescimento, migração, diferenciação, expressão gênica, 

transporte de massa e formação de tecido.  
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Figura 8 - MEV do colágeno extraído de pele de tilápia: (a) 

Aumento de 50x; (b) Aumento de 200x; (c) Aumento de 

1000x; (d) Aumento de 1000x 

 

Fonte: MUNIZ (2016). 

 

As imagens de MEV da gelatina de pele de tilápia após liofilização foram 

apresentadas na figura 9, sendo que nestas imagens foi possível identificar estruturas 

semelhantes a folhas desorganizadas com espessura media de 110 µm, sendo estas folhas 

compostas de áreas levemente enrugadas, como sendo consequência do processo de 

liofilização fato já mencionado para o colágeno, sendo que as folhas irregulares foram citadas 

como referentes aos filamentos das fibras, conforme destaca Zhang et al. (2016) em estudo 

comparativo das características morfológicas de imagens de MEV da gelatina de  tilápia e 

bagre-americano. 

Quando comparamos as imagens de MEV do colágeno e da gelatina, as mesmas 

não apresentam grandes diferenças, apesar da gelatina apresentar folhas com maior 

compactação e possuir pequenos depósitos minerais, representados nas imagens de MEV 

como pequenos grumos, certamente frutos de um processo de desmineralização não tão 

eficientes, o que foi ratificado pelo percentual maior de cinzas encontrado na gelatina em 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 
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detrimento ao teor do colágeno, porém ambas as estruturas foram bastante similares, 

apresentando folhas e áreas enrugadas.        

 

Figura 9 - MEV da gelatina extraído de pele de tilápia: (a) 

Aumento de 50x; (b) Aumento de 200x; (c) Aumento de 

1000x; (d) Aumento de 1000x 

 

 

Fonte: MUNIZ (2016). 

 

5.1.10 Calorimetria exploratória diferencial da gelatina 

 

A curva calorimétrica da gelatina de pele de tilápia foi apresentada no gráfico 7. O 

DSC da gelatina contem dois eventos, o 1º evento relacionado por Dai et al. (2006) a diversos 

processos, tais como à temperatura de transição vítrea (Tg) dos blocos de α-aminoácidos, a 

evaporação de água, fusão e recristalização de cristalitos de gelatina pequenos, foi um 

processo endotérmico com temperaturas inicial (TI) de 68,4 ºC, temperatura final (TF) 86,7 ºC, 

com temperatura máxima (TM) de 74,5 ºC no ápice do evento e o 2º evento também 

endotérmico acontece com TI 164,5 ºC, TF 198,1 ºC e TM 167 ºC no ápice, possuindo como 

característica um pico estreito relacionado à fusão das estruturas proteicas, tal característica de 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 
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pico também foi identificado por Rahman, Al-Saidi, Guizani (2008) citam em estudo 

comparativo das características térmicas das gelatinas extraídas de diferentes fontes (bovina, 

suína e atum), que em termograma de gelatina de tilápia é comum encontra um pico 

endotérmico estreito relativo à fusão, sendo este consequência da interação da água com as 

redes estruturais da gelatina, neste caso a água funciona como uma ponte ligando as cadeias 

da gelatina favorecendo assim uma melhor organização da rede tridimensional.  

Quando se comparou a TI 164,5 ºC do 2º evento identificado para gelatina de pele 

de tilápia ao relatado por Weng et al. (2014) que identificaram um 2º evento endotérmico 

estreito relativo à fusão com TI 137,2 ºC em gelatina de pele de tilápia e a Badii et al. (2005) 

que citaram TI 136,4 ºC para gelatina de pele bovina, verificou-se que a gelatina de pele de 

tilápia apresenta uma ótima estabilidade térmica, superior até a gelatina de mamíferos, que 

possui reconhecimento como sendo a de maior estabilidade térmica. Segundo Rivero et al. 

(2010) a diferença  existente na temperatura de transição vítrea do segundo evento está 

associada ao método de extração realizado, assim como as diferenças nas composições de 

aminoácidos da matéria-prima e a distribuição de resíduos de aminoácidos.  

 

Gráfico 7 – Termograma de DSC da gelatina extraída da pele da 

tilápia 

 

Fonte: Autor. 
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5.2 Caracterização dos hidrogéis reticulados com ácido cafeico 

 

5.2.1 Caracterização dos hidrogéis de gelatina reticulados com ácido cafeico 

 

5.2.1.1 Calorimetria Exploratória Diferencial  

 

A analise de DSC foi relatado como sendo importante para a determinação da 

estabilidade térmica de compósitos biodegradáveis comestíveis (WENG, W.; ZHENG, H.; 

SU, W., 2014). Os termogramas resultantes do DSC além ter relatado a estabilidade térmica 

dos hidrogéis, ainda identificou a influencia do reticulante sobre as propriedades térmicas dos 

tratamentos.  A tabela 5 apresenta os valores de temperatura inicial (TI), máxima (TM) e final 

(TF) para dois eventos identificados nos termogramas dos hidrogéis. As temperaturas de 

transição vítrea (Tg) do 1º evento para os hidrogéis foram entre 44 a 61,2 ºC, sendo este 

evento relacionado por Bajpai e Saini (2005) como correspondente à transição vítrea de 

blocos de α-aminoácidos na cadeia peptídica, os mesmos relataram para hidrogéis 

constituídos de gelatina e PVA valores de Tg igual 66,3 ºC, sendo que conforme citaram 

Kunal et al. (2007) os termogramas de DSC de gelatina apresentam Tg próximos a 60 ºC.   

O 2º evento caracterizado por Bajpai e Saini (2005) como sendo a transição vítrea 

de prolina, hidroxiprolina e glicina, apresentou uma tendência onde os valores de temperatura 

de Tg foram crescentes em concomitante ao incremento percentual de ácido cafeico nos 

hidrogéis, os tratamentos G3,67Ac1, G6,67Ac1  e G9,67Ac1, que possuíam formulações com 1% de 

ácido cafeico e temperaturas de transição vítrea de 253,1, 206,1 e 197,8 ºC, respectivamente, 

apresentaram valores de temperaturas de Tg superiores aos tratamentos G3,67Ac0, G6,67Ac0  e 

G9,67Ac0, que não foram submetidos à ação do agente reticulante. Conforme desatacam Bigi et 

al. (2000) o incremento na temperatura de Tg é uma evidencia comprobatória da eficácia da 

reticulação, o que pode ocasiona um incremento na estabilidade térmica dos hidrogéis com 

maior percentual de agente reticulante, fato este identificado por Bibi et al. (2002) em filmes  

de gelatina reticulados com genipina, onde os mesmos  identificaram analisando os 

termogramas de DSC dos filmes um aumento gradual na temperatura de Tg dos tratamentos 

proporcionalmente ao incremento da concentração da genipina. 
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Tabela 5 – Eventos dos termogramas de calorimetria exploratória 

diferencial de hidrogéis de gelatina reticulados com ácido cafeico 

Tratamento 

1º Evento 2º Evento 

Temperatura de 

Transição vítrea (ºC) 

Temperatura de 

Transição vítrea  (ºC) 

TI TM TF 

G3,67Ac0 56,3 185,3 185,3 196,1 

G3,67Ac0,25 53,9 191,5 192,9 202,9 

G3,67Ac0,5 55,8 194,3 195,3 204,1 

G3,67Ac1 51,8 206,1 206.7 214,6 

G6,67Ac0 54,5 148,7 150,5 170,7 

G6,67Ac0,25 58,2 185,9 187,6 199,1 

G6,67Ac0,5 57,2 216,1 218,1 234,5 

G6,67Ac1 55,8 253,1 253,8 260,7 

G9,67Ac0 47,1 179,0 180,4 194,7 

G9,67Ac0,25 44,0 195,4 200,4 212,0 

G9,67Ac0,5 61,2 205,2 207,7 229,2 

G9,67Ac1 56,4 197,8 201,6 219,9 

TI – Temperatura inicial do evento; TM – Temperatura máxima do evento; TF – 

Temperatura final do evento.G3,67 – hidrogel com teor de 3,37% de gelatina de 

tilápia; G6,67 – hidrogel com teor de 6,67% de gelatina de tilápia; G9,67 – hidrogel 

com teor de 9,67% de gelatina; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel 

com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – hidrogel com teor de 0,5% de ácido 

cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

5.2.1.2 Analise termogravimétrica 

 

Os termogramas dos hidrogéis são apresentados no gráfico 8, com o detalhamento 

dos eventos estabelecidos na analise da derivada da curva termogravimétrica destacando a 

temperatura de decomposição inicial do evento (TI),  temperatura de decomposição final de 

evento (TF), temperatura de decomposição máxima no evento (TMAX) e variação de perda de 

massa (∆M) dos tratamentos com ou sem ácido cafeico. Conforme apresenta o gráfico 8 os 

termogramas dos hidrogéis possuíam dois eventos de perda de massa, o 1º evento foi relatado 

por Zeng et al. (2011) como sendo respectivo a perda de massa relativa a umidade da amostra, 

neste experimento o evento aconteceu com TI no intervalo de 25,3 a 36,7 ºC, TF no intervalo 

de 129,0 a 145,1 ºC, TMax  no intervalo de 68,7 a 78,7 °C e  ∆M no intervalo de 6,7% a 11,8% 

nos diferentes tratamentos.  
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Gráfico 8 – TG e DTG dos hidrogéis de gelatina de tilápia reticulados com ácido cafeico 

 

Continua 

↓ 
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Gráfico 8 – Conclusão do TG e DTG dos hidrogéis de gelatina de tilápia reticulados 

com ácido cafeico 

 

 

TI – Temperatura inicial do evento;TF – Temperatura final do evento;TMAX - Temperatura maxima do 

evento  ∆m – variação da perda de massa do evento; G3,67 – hidrogel com teor de 3,37% de gelatina de 

tilápia; G6,67 – hidrogel com teor de 6,67% de gelatina de tilápia; G9,67 – hidrogel com teor de 9,67% de 

gelatina; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – 

hidrogel com teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor.  
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O 2º evento associado por Apostolov et al. (1999) a degradação da cadeia 

principal da gelatina e estruturas reticuladas, sendo este evento o mais significativo para o 

estudo da estabilidade térmica, isso por ser responsável pela degradação media de 60% da 

massa da amostra. Os hidrogéis nesta segunda fase apresentaram TI no intervalo de 224,2 a 

248,3 ºC, TF no intervalo de 544.5 a 551.6 ºC, TMax  no intervalo de 327,9 a 341,8 °C e ∆M no 

intervalo de 59% a 63,4% para os diferentes tratamentos, tais valores também foram 

encontrados por Mishra et al. (2011), que relataram TI (200) e TF (450) no segundo evento em 

termogramas de hidrogéis de gelatina. 

Os valores de temperatura de decomposição relatados para os hidrogéis no gráfico 

8 não demonstraram existir influencia do ácido cafeico na estabilidade térmica dos 

tratamentos, isso por que em todos os hidrogéis o valor da TI para os eventos foram próximos, 

sendo o 2º evento associado a decomposição das áreas reticuladas, neste caso não houve 

crescimento nas temperaturas de decomposição para hidrogéis que possuíam considerável 

percentual de ácido cafeico em detrimento as amostras com menor percentual, concordando 

com os estudo realizados por Nunes et al. (2013), onde os autores caracterizaram géis 

compostos de quitosana reticulados com ácido cafeico ou genipina, e identificaram que estes 

agentes reticulantes não possuem qualquer influencia sobre a estabilidade térmica, fato este 

também destacado por Nuthong et al. (2009) que não identificaram alterações na estabilidade 

térmica de géis reticulados com ácido cafeico. 

 

5.2.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

O MEV é utilizado na literatura para identifica o perfil morfológico de diferentes 

compostos, neste trabalho foi utilizado para avalia a influencia da concentração do ácido 

cafeico sobre a morfologia dos hidrogéis. A figura 10 apresentou imagens de MEV com as 

características morfológicas dos hidrogéis. Na figura 10 os tratamentos G3,67Ac0 e G6,67Ac0 sem 

adição de ácido cafeico foram caracterizados como sendo formado por estruturas 

desorganizadas em formato de folhas, de aspecto liso, tamanho irregular, sendo algumas 

levemente enrugadas e grande superfície de contato. Estas características foram relatadas por 

Zhang et al. (2016) como sendo típicas para morfologia de gelatina de pele de tilápia pós-

liofilizada. Conforme Yuan et al. (2017) os hidrogéis que apresentam estruturas com grandes 

área de superfícies  favorecem a interação das redes reticuladas com a água, aumentando a 

hidrofilidade.     
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Na figura 10 foi possível observar uma evolução na compactação das estruturas 

dos hidrogéis adicionados de ácido cafeico em comparação com os que não possuíam, sendo a 

compactação proporcional aos percentuais de 0,25, 0,5 e 1% de ácido cafeico presentes nas 

formulações. Segundo Astrain et al. (2016) é comum os hidrogéis reticulado possuírem 

estruturas mais compactas, favorecendo a distribuição homogênea dos poros e a 

hidrofobicidade.  A reticulação da gelatina pelo ácido cafeico reduz a disponibilidade do 

grupo NH2 e diminui a hidrofilidade (RAJA et al., 2014).  

 

Figura 10 - MEV com aumento de 50x dos hidrogéis de gelatina 

de pele de tilápia reticulados com ácido cafeico  

 
Continua↓ 
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Figura 10 – Conclusão do MEV com aumento de 50x dos 

hidrogéis de gelatina de pele de tilápia reticulados com ácido 

cafeico  

 

 
G3,67 – hidrogel com teor de 3,37% de gelatina de tilápia; G6,67 – hidrogel 

com teor de 6,67% de gelatina de tilápia; G9,67 – hidrogel com teor de 9,67% 

de gelatina; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel com teor de 

0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – hidrogel com teor de 0,5% de ácido cafeico; 

Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico. 

Fonte: MUNIZ (2016). 

 

Os hidrogéis G6,67Ac1 e G3,67Ac1 que possuíam 1% de ácido cafeico apresentaram 

imagens com estruturas bastante densas com formação de pequenas cavidades e uma evidente 

organização em detrimento aos tratamentos sem ácido cafeico ou com menores percentuais. A 

maior ocorrência de áreas reticuladas nos hidrogéis favorece a compactação das redes, 

diminuindo o tamanho dos poros e aumentando a resistência mecânica (YUAN et al.,2017; 

SHOK et al., 2016).  

 

5.2.1.4 Difração de Raio-X  

G3,67Ac0 G3,67Ac0,25 

G3,67Ac0,5 G3,67Ac1 
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Os resultados para difração de raio-X dos hidrogéis de gelatina reticulados com 

ácido cafeico são apresentados no gráfico 9, que traz os difratogramas dos hidrogéis e  

apresenta os valores do ângulo de difração (2Ɵ), os valores de espaçamento d(Ǻ) dos picos e 

o índice de cristalinidade (Icr), que foram identificados para os tratamentos com ou sem 

adição de ácido cafeico. Os difratogramas dos hidrogéis apresentaram dois picos, o primeiro 

pico com 2Ɵ no intervalos (12,9 a 13,9º) e o segundo pico com 2Ɵ em intervalos (20,7 a 

24,2º). Arfat et al. (2017) relataram 2Ɵ (22,45º) para o segundo pico em géis de gelatina.  

 

Gráfico 9 – Difração de raio-X com transformada de Fourier dos hidrogéis de 

gelatina de tilápia reticulados com ácido cafeico 

 

Continua 

↓ 
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Gráfico 9 – Conclusão da Difração de raio-X com transformada de Fourier dos 

hidrogéis de gelatina de tilápia reticulados com ácido cafeico 
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G3,67 – hidrogel com teor de 3,37% de gelatina de tilápia; G6,67 – hidrogel com teor de 6,67% de 

gelatina de tilápia; G9,67 – hidrogel com teor de 9,67% de gelatina; Ac0 – hidrogel sem ácido 

cafeico; Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – hidrogel com teor de 

0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico. 

Fonte: Autor. 

 

Conforme os dados do gráfico 9, os valores de 2Ɵ dos picos sofreram um 

incremento nos difratogramas dos hidrogéis adicionados de ácido cafeico em relação aos 

tratamentos G6,67Ac0, G3,67Ac0 e G9,67Ac0, que não possuem agentes reticulantes. Em proposta 

similar Kang et al. (2016) relataram aumento no valor de 2Ɵ dos picos em amostras de gels 

de proteína de soja reticuladas com ácido cafeico. Xu et al. (2015) relacionaram os 

incrementos no valor 2Ɵ dos picos após reticulação com ácido cafeico, a ligações cruzadas 

entre o ácido cafeico e as cadeias peptídicas das proteínas. Os hidrogéis reticulados 

apresentaram uma diminuição no valor d(Ǻ) conforme pode ser visualizado no gráfico 9. 

Conforme citaram Yan et al.(2011) as diminuições no valor d(Ǻ)   podem ser relacionadas as 

ligações entre cadeias polipeptídicas realizadas pelos agentes reticulantes afim de reforça as 

interações intermoleculares da gelatina.  

Os índices de cristalinidade dos hidrogéis diminuíram nas amostras que possuíam 

ácido cafeico nas formulações, entre elas destacam-se as amostras G6,67Ac0,25, G6,67Ac0,5 e 

G6,67Ac1 com Icr iguais a 12,33%, 7,97% e 12,94% , valores muito inferiores ao tratamento 

G6,67Ac0 (Icr = 39,06%) sem ácido cafeico. A diminuição da intensidade do pico do cristal 

pode ter sido devida às interações intermoleculares entre os grupos -OH do reticulante e de 

cadeia lateral de -NH2 em gelatina, o que limita o movimento molecular e assim evita a 

cristalização (PEÑA et al., 2010). Os resultados evidenciam a eficiência do ácido cafeico 

como agente reticulante para os hidrogéis de gelatina. 

 

5.2.1.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

A espectroscopia FT-IR foi utilizada para confirmar mudanças na estrutura 

induzidas pela interação do ácido cafeico com a estrutura da gelatina. O gráfico 10 apresenta 

os espectros de FTIR dos hidrogéis de gelatina, G6,67Ac0, G6,67Ac0,25, G6,67Ac0,5 e G6,67Ac1 

adicionado de ácido cafeico nas proporções zero, 0,25%, 0,5% e 1%, respectivamente. Os 

espectros dos hidrogéis apresentam as cinco principais bandas relatadas na literatura para 

amostras de gelatina. A amida A associada por Yu et al. (2013) a estiramentos de N-H (-NH2 
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associado em aminas primárias: aminas alifáticas e aromáticas) e O-H associado, a amida B 

relacionada ao vibrações do C-H alifático (CHOI; REGENSTEIN, 2000), a amida I  associada 

por Arfat et al. (2014) como a vibração de C=O de amidas e a ligação de hidrogénio acoplado 

com COO
-
, a amida II identificada como sendo a deformação angular N-H acoplado ao 

estiramento C-N (AEWSIRI et al., 2009) e a amida III relacionada por Nuthonga et al. (2009) 

as vibrações de C-N alifáticos e N-H de amida ligada.  

Conforme mostra o gráfico 10 há uma redução na amplitude dos espectros de 

hidrogéis reticulados com ácido cafeico, tais reduções foram identificadas por Muyonga et al. 

(2004) em géis de gelatina reticulados com ácido cafeico, sendo associadas a desordens 

estruturais, tais como a desconstrução da estrutura em tripla hélice da gelatina e por Arfat et 

al. (2017) que relataram reduções nas amplitudes de espectros de FTIR em amostras de filmes 

de gelatina reticulado com ácido cafeico.  

A tabela 6 apresenta os valores de comprimento de onda das bandas para cada 

amostra, através destes valores foi possível observar que ocorreram reduções significativas 

nos picos das bandas amida A, amida B, amida I e menos significativas nas bandas amida II e 

amida III, tais reduções foram por Aewsiri et al. (2009) relacionam reduções nos 

comprimentos de onda a  ocorrência de reticulações intermoleculares, sendo que Arfat et al. 

(2017) citaram reduções 3280-3270 cm
-1

 da banda amida A em filmes de gelatina reticulados 

com ácido cafeico, sendo que eles relacionaram esta leve redução a uma ocorrência maior de 

pontes de hidrogênio entre a gelatina e o ácido cafeico.  

 

Tabela 6 – Comprimento de onda das bandas identificadas nos espectros dos hidrogéis de 

gelatina de tilápia reticulados com ácido cafeico 

Tratamento 
Amida A 

(cm
-1

) 

Amida B 

(cm
-1

) 

Amida I 

(cm
-1

) 

Amida II 

(cm
-1

) 

Amida III 

(cm
-1

) 

G6,67Ac0 3285 2949 1635 1529 1233 

G6,67Ac0,25 3280 2936 1631 1528 1232 

G6,67Ac0,5 3278 2928 1630 1527 1232 

G6,67Ac1 3273 2924 1630 1527 1231 

G6,67 – hidrogel com teor de 6,67% de gelatina de tilápia; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel 

com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – hidrogel com teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com 

teor de 1% de ácido cafeico. 

Fonte: Autor. 
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Gráfico 10 – Espectroscopia de FTIR dos hidrogéis de gelatina reticulados com 

ácido cafeico 

 

G6,67 – hidrogel com teor de 6,67% de gelatina de tilápia; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; 

Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5  – hidrogel com teor de 0,5% de 

ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico. 

Fonte: Autor. 

  

5.2.1.6 Analise de Textura 

 

A força de gel é uma das propriedades mais importante em se tratando de gelatina, 

podendo ser influenciada pelas pontes de hidrogênio entre moléculas de água e grupos –OH 

de aminoácidos, tamanho da cadeia, concentração e distribuição da massa molecular das 

proteínas (ARNESEN; GILDBERG, 2002). A analise de força de gel foi utilizada para avaliar 

a influencia do ácido cafeico na resistência mecânica dos hidrogéis.  Os tratamentos G3,67Ac0, 

G6,67Ac0 e G9,67Ac0 apresentaram valores de força de gel 0,540, 1,276 e 2,320 N, 

respectivamente. Estes valores foram em media 10% menores quando comparados aos 

tratamentos G3,67Ac0,25 (0,598 N), G6,67Ac0,25 (1,385 N) e G9,67Ac0,25 (2,569 N), que possuíam 

0,25% de ácido cafeico. Os hidrogéis G6,67Ac1, G3,67Ac1 e G9,67Ac1 acrescido em 1% de ácido 

cafeico foram os que apresentaram maior força de gel, conforme mostra a tabela 7, sendo que 

através da observação dos valores de força de gel para os hidrogéis foi possível identificar um 
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crescimento de força de gel compatível com o aumento do percentual de ácido cafeico nos 

tratamentos.  

Tabela 7 – Valores de força de gel 

dos hidrogéis de gelatina reticulados 

com ácido cafeico 

Tratamento Força de gel (N) 

G3,67Ac0 0,540 ± 0,010 

G3,67Ac0,25 0,598 ± 0,040 

G3,67Ac0,5 0,653 ± 0,010 

G3,67Ac1 0,670 ± 0,030 

G6,67Ac0 1,276 ± 0,040 

G6,67Ac0,25 1,385 ± 0,210 

G6,67Ac0,5 1,407 ± 0,170 

G6,67Ac1 1,481 ± 0,100 

G9,67Ac0 2,320 ± 0,020 

G9,67Ac0,25 2,569 ± 0,030 

G9,67Ac0,5 2,747 ± 0,060 

G9,67Ac1 2,765 ± 0,040 

G3,67 – hidrogel com teor de 3,37% de 

gelatina de tilápia; G6,67 – hidrogel com teor 

de 6,67% de gelatina de tilápia; G9,67 – 

hidrogel com teor de 9,67% de gelatina; Ac0 

– hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – 

hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; 

Ac0,5  – hidrogel com teor de 0,5% de ácido 

cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de 

ácido cafeico. 

Fonte: Autor. 

 

O aumento na resistência do gel pode ser atribuído a reticulações (BHAT, R.; 

KARIM, A. A., 2009). Kosaraju et al. (2010) relataram incremento nos valores de força de 

gel em géis de gelatina reticulados com ácido cafeico, indicando que houve a formação de 

composto com maior peso molecular após a reticulação. Conforme Raja et al. (2015)  o 

acréscimo na concentração do reticulante e da gelatina podem ocasionar a diminuição da 

porosidade, o que dificultaria a aplicação dos compósitos como agentes para liberação 

controlada. O incremento na resistência de gel ocasionado pela ação do ácido cafeico nos 

hidrogéis identifica que houve o processo de reticulação com eficiência, mais não qualifica 

todos os tratamentos para o uso na liberação controlada de compostos.  
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5.2.2 Caracterização dos hidrogéis de colágeno solubilizado com ácido cítrico e reticulados 

com ácido cafeico 

 

5.2.2.1 Calorimetria Exploratória Diferencial  

 

Os termogramas de DSC foram responsáveis por apresenta à estabilidade térmica 

dos hidrogéis de colágeno de tilápia, assim como identifica a influencia do ácido cafeico sobre 

as propriedades térmicas dos hidrogéis de colágeno, sendo os valores de temperatura inicial 

(TI), máxima (TM) e final (TF) para os dois eventos identificados nos termogramas dos 

hidrogéis de colágeno encontram-se na tabela 8. As temperaturas de transição vítrea (Tg) do 

1º evento endotérmico para os hidrogéis de colágeno reticulados ou não com ácido cafeico 

foram entre 48,69 a 59,17 ºC, sendo este primeiro evento associado por Skopinska et al. 

(2016) a evaporação lenta da água presente nos géis e relacionado por Tonhi e Plepis (2002) 

como correspondente à desnaturação inicial do colágeno, relatando para geís de colágeno e 

elastina reticulados com ácido esquárico valores de Tg igual 54 ºC.   

O segundo evento foi caracterizado como endotérmico, onde apresentou valores 

de TI entre 141,19 a 186,79 ºC, TM entre 142,70 a 187,85 ºC e TF entre 167,18 a 206,20 ºC 

para os termogramas de hidrogéis de colágeno, sendo associado por Budrugeac e Cucos 

(2014) a transformação da tripla hélice do colágeno em uma estrutura aleatória induzida por 

ruptura térmica das ligações de hidrogênio. Os valores de Tg do segundo evento na grande 

maioria dos hidrogéis de colágeno reticulados com ácido cafeico apresentaram um incremento 

de temperatura, quando comparados aos hidrogéis não reticulados, situação igual foi relatada 

por Tian et al. (2016)  em géis de colágeno reticulados com gluteraldeido, sendo identificado 

que houve uma certa estagnação na estabilidade térmica dos géis com aumento da 

concentração do reticulante.  

Inesperadamente, os tratamentos C1Ac0,25, C1Ac0,5 e C1,5Ac1 não apresentaram 

um aumento na Tg do segundo evento, como foi identificado nos demais hidrogéis de 

colágeno que sofreram reticulação, este fenômeno foi associado por Skopinska et al. (2016)  

ao comportamento polar do reticulante promovendo a formação de pontes de hidrogênio entre 

a molécula da água e as áreas hidratadas circundantes a cadeia do colágeno, diminuindo assim 

os incrementos de estabilidade térmica resultante da ação do agente reticulante, desta forma a 

Tg serão semelhante ou inferiores aos géis não reticulados.   
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Tabela 8 – Termogramas dos hidrogéis de colágeno de pele de 

tilápia solubilizados com ácido cítrico e reticulados com ácido 

cafeico 

Tratamento 

1º Evento 2º Evento 

Temperatura de 

Transição vítrea 

(ºC) 

Temperatura de 

Transição vítrea (ºC) 

TI TM TF 

C0,5Ac0 55,86 176,99 177,76 189,97 

C0,5Ac0,25 54,72 180,23 181,55 196,52 

C0,5Ac0,5 59,17 184,07 185,69 198,52 

C0,5Ac1 56,47 185,52 186,72 201,52 

C1Ac0 51,81 186,79 187,85 199,64 

C1Ac0,25 51,06 179,29 181,48 198,67 

C1Ac0,5 44,01 141,19 142,70 167,18 

C1Ac1 48,69 190,20 191,96 206,20 

C1,5Ac0 54,23 173,00 175,14 188,92 

C1,5Ac0,25 52,42 180,89 184,02 198,96 

C1,5Ac0,5 51,10 182,88 184,92 199,20 

C1,5Ac1 49,26 145,42 146,66 168,28 
TI – Temperatura inicial do evento; TM – Temperatura máxima do evento; TF – 

Temperatura final do evento. C0,5 – hidrogel com teor de 0,5% do colágeno de 

tilápia; C1 – hidrogel com teor de 1% do colágeno de tilápia;  C1,5 – hidrogel 

com teor de 1,5% do colágeno de tilápia; Ac0 – hidrogel em ácido cafeico; 

Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – hidrogel com 

teor de 0.5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

5.2.1.2 Analise termogravimétrica 

 

Os termogramas dos hidrogéis de colágeno de pele de tilápia solubilizados com 

ácido cítrico e reticulados com ácido cafeico são apresentados no gráfico 11, onde o mesmo 

apresenta detalhamento dos eventos, com destaque para a temperatura decomposição inicial 

(TI), final (TF) e variação de perda de massa (∆M) dos tratamentos com ou sem ácido cafeico. 

Conforme apresenta o gráfico 11 os termogramas dos hidrogéis de colágeno possuem dois 

eventos de perda de massa, o 1º evento foi relatado por Bendtsen e Wei (2015) como sendo 

respectivo a evaporação da água livre ou associada à estrutura dos hidrogéis, este evento 

aconteceu com TI no intervalo de 23,2 a 25.5 ºC, TF no intervalo de 124,2 a 134,8 ºC, TMAX  
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no intervalo de 67,5 a 75,4 ºC e ∆M no intervalo de 9,7% a 13,3% nos diferentes hidrogéis de 

colágeno.  

O 2º evento nos termogramas dos hidrogéis de colágeno apresentou TI no 

intervalo de 221,2 a 224,9  ºC, TF no intervalo de 480,5 a 493,1 ºC, TMAX  no intervalo de 

334,0 a 343,2  e ∆M no intervalo de 57,6% a 63,0% para os diferentes tratamentos, tais valores 

também foram encontrados por Sadeghi e Hosseinzadeh (2010), que relataram eventos com TI 

(230) e TF (450) com ∆M de 52%, sendo associado por Potorac et al. (2012) a degradação 

térmica das cadeias poliméricas do colágeno, sendo por eles destacado como o evento mais 

significativo para o estudo da estabilidade térmica.   

 

Gráfico 11 – TGA dos hidrogéis de colágeno de pele de tilápia solubilizados em ácido 

cítrico e reticulados com ácido cafeico 
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Gráfico 11 – Continuação do TGA dos hidrogéis de colágeno de pele de tilápia 

solubilizados em ácido cítrico e reticulados com ácido cafeico 
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Gráfico 11 – Conclusão do TGA dos hidrogéis de colágeno de pele de tilápia 

solubilizados em ácido cítrico e reticulados com ácido cafeico 

 

TI – Temperatura inicial do evento;TF – Temperatura final do evento;TMAX - Temperatura maxima do 

evento  ∆m – variação da perda de massa do evento; C0,5 – hidrogel com teor de 0,5% do colágeno de 

tilápia; C1 – hidrogel com teor de 1% do colágeno de tilápia;  C1,5 – hidrogel com teor de 1,5% do 

colágeno de tilápia; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido 

cafeico; Ac0,5 – hidrogel com teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido 

cafeico 

Fonte: Autor.  

 

Os valores de TI, TMAX e TF  relatados para os hidrogéis de colágeno solubilizado 

com ácido cítrico e reticulado com ácido cafeico presentes no gráfico 11,  demonstraram que 

existe influencia do ácido cafeico na estabilidade térmica dos hidrogéis, isso porque na 

maioria absoluta dos hidrogéis  de colágeno reticulados os valores de  TI, TMAX e TF  para o 2º 

evento foram superior aos encontrados nos TG e DTG dos hidrogéis de colágeno que não 

possuíam a reticulação, incrementemos na estabilidade térmica de hidrogéis de colágeno 

também foram    identificados por Krishnamoorthy et al. (2014) em estudo térmico da 

influencia do ácido gálico usado como reticulante em compósitos de colágeno, neste caso 

houve uma pequena melhora na estabilidade térmica.  

Conforme o gráfico 11 os hidrogéis de colágeno reticulados C1,5Ac0,25, C1,5Ac0,5 e 

C1,5Ac1 que apresentaram um decréscimo nos valores TI e TF,  principalmente no 2º evento 

quando comparamos ao tratamento (C1,5Ac0), que não possuía reticulação. Conforme 

Sionkowska et al. (2010)  a estabilidade térmica dos hidrogéis de colágeno é influenciada pela 

quantidade de ligações cruzadas entre as cadeias na estrutura do colágeno, desta forma uma 

reticulação ineficiente, pode ser ocasionada pela homogeneização ineficiente dos hidrogéis 
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devido principalmente a elevada concentração de colágeno nos hidrogéis, o que ocasiona estas 

anomalias na estabilidade térmica dos géis. O ácido cítrico utilizado como solvente do 

colágeno não apresenta propriedades reticulante, isso porque na sua forma comum o ácido 

cítrico não reage com as cadeias laterais do colágeno, conforme Taguchi et al. (2004) o ácido 

cítrico só age como agente reticulante após modificação ocasionada  por ação enzimática ou 

através de modificando  nos três grupos carboxílicos do ácido cítrico com N-

hidroxissuccinimida, sendo assim o ácido cítrico não poderia agir como interferente  na ação 

do acido cafeico.  

 

5.2.1.4 Difração de Raio-X (DRX) 

 

Os resultados para difração de raio-X dos hidrogéis de gelatina reticulados com 

ácido cafeico são apresentados no gráfico 12, que traz os difratogramas dos hidrogéis, os 

valores do ângulo de difração (2Ɵ), os valores de espaçamento d(Ǻ) dos picos e o índice de 

cristalinidade (ICr), que foram identificados para os tratamentos com ou sem adição de ácido 

cafeico. Os difratogramas dos hidrogéis apresentaram dois picos, o primeiro pico com 2Ɵ no 

intervalos (11,7 a 12,3º) e o segundo pico com 2Ɵ em intervalos (18,4 a 21,0º). Eglin et al. 

(2016) relataram 2Ɵ (22,45º) para o segundo pico em hidrogéis de colágeno. 

Conforme os dados do gráfico 12, os valores de 2Ɵ nos dois picos dos 

difratogramas dos hidrogéis C1,5Ac0,25, C1,5Ac0,5 e C1,5Ac1 reticulados com ácido cafeico 

apresentaram aumentos nos valores de 2Ɵ, quando comparados ao tratamento C1,5Ac0,25 que 

não foi reticulados, sendo que incrementos no valor de 2Ɵ são associados a possíveis ligações 

polipeptídicas  realizadas pelo ácido cafeico.   

Os hidrogéis de colágeno reticulados com ácido cafeico também apresentaram 

diminuição nos valores de d(Ǻ), como já foi mencionado para hidrogéis de gelatina, isso 

acontece principalmente devido a ação do reticulante na formação de ligações cruzadas entre 

as cadeias do colágeno. Os tratamentos C1,5Ac0,25, C1,5Ac0,5 e C1,5Ac1  apresentaram ainda uma 

diminuição do índice de cristalinidade, quando comparamo-los ao tratamento C1,5Ac0 sem 

reticulação, diminuições como estas no índice de cristalinidade são evidencias de processos de 

reticulação eficiente.   

Os demais hidrogéis de colágeno que sofreram reticulação com ácido cafeico não 

apresentaram aumentos nos picos, porem tiveram os seus índices de cristalinidade 

aumentados, uma das possíveis explicações para este fato incomum, pode ser devido à 

ineficiência do ácido cafeico como reticulante para o colágeno ou pode ser devido o 
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aprisionamento das moléculas de água dentro das cadeias polipeptídios do colágeno que 

sofreram reticulação, este ultimo já foi mencionado como provável responsável pela 

diminuição da estabilidade térmica na analise de DSC dos hidrogéis de colágeno reticulados 

com ácido cafeico.      

 

Gráfico 12 – Difração de raio-X com transformada de fourier dos hidrogéis de 

colágeno de pele de tilápia solubilizados em ácido cítrico e reticulados com ácido 

cafeico  
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Gráfico 12 – Conclusão da Difração de raio-X com transformada de fourier dos 

hidrogéis de colágeno de pele de tilápia solubilizados em ácido cítrico e 

reticulados com ácido cafeico  
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C0,5 – hidrogel com teor de 0,5% do colágeno de tilápia; C1 – hidrogel com teor de 1% do 

colágeno de tilápia;  C1,5 – hidrogel com teor de 1,5% do colágeno de tilápia; Ac0 – hidrogel 

sem ácido cafeico; Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – hidrogel com 

teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

5.2.2.3 Analise de Textura 

 

Os resultados para analise de força de gel em Newton (N) constam na tabela 9. As 

amostras C0,5Ac0, C1Ac0 e C1,5Ac0 apresentaram os maiores valores de força de gel com 

0,710, 0,883 e 0,515 N, respectivamente. Durante o acondicionamento estes tratamentos 

apresentaram sinérese, causada pela liberação espontânea de água do gel, acompanhada pela 

redução do seu volume e intensificado por mudanças na temperatura, pH e fatores mecânicos 

(AFONSO et al., 2003). 

 

Tabela 9 – Valores de força de gel 

dos hidrogéis de colágeno 

solubilizado em ácido cítrico e 

reticulados com ácido cafeico 

Tratamento Força de gel (N) 

C0,5Ac0 0,515 ± 0,020 

C0,5Ac0,25 0,412 ± 0,010 

C0,5Ac0,5 0,434 ± 0,020 

C0,5Ac1 0,472 ± 0,010 

C1Ac0 0,710 ± 0,020 

C1Ac0,25 0,606 ± 0,010 

C1Ac0,5 0,623 ± 0,010 

C1Ac1 0,674 ± 0,010 

C1,5Ac0 0,883 ± 0,060 

C1,5Ac0,25 0,670 ± 0,030 

C1,5Ac0,5 0,692 ± 0,040 

C1,5Ac1 0,738 ± 0,010 

C0,5 – hidrogel com teor de 0,5% do 

colágeno de tilápia; C1 – hidrogel com teor 

de 1% do colágeno de tilápia;  C1,5 – 

hidrogel com teor de 1,5% do colágeno de 

tilápia; Ac0 – hidrogel sem ácido cafeico; 

Ac0,25 – hidrogel com teor de 0,25% de 
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ácido cafeico; Ac0,5 – hidrogel com teor de 

0,5% de ácido cafeico; Ac1 - hidrogel com 

teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

O valor de força de gel dos demais tratamentos apresentou crescimento 

proporcional ao percentual de ácido cafeico nas formulações. Dos tratamentos C0,5Ac0, 

C1Ac0,25 e C1,5Ac0 que possuíam 0,25% de ácido cafeico foram os que apresentaram o menor 

valor de força de gel (0,606, 0,670 e 0,412 N, respectivamente). As demais formulações com 

0,5% e 1% de ácido cafeico apresentaram valores de força de gel crescente. Strauss e Gibson 

(2004) relacionaram o aumento na resistência do gel à ocorrência de ligações cruzadas entre 

cadeias peptídicas auxiliadas pela ação do reticulante, tornando-as mais compactas e 

promovendo a formação de uma estrutura tripla hélice reforçada no colágeno. O incremento 

na resistência de gel ocasionado pela ação do ácido cafeico nos hidrogéis é um indicativo que 

houve o processo de reticulação com eficiência. 

 

5.2.3 Estudo in vitro da liberação controlada de astaxantina dos emulgéis de gelatina e 

colágeno 

 

Os perfis de liberação controlada dos emulgéis de gelatina GAs0,02Ac0, 

GAs0,02Ac0,25, GAs0,02Ac0,5 e GAs0,02Ac1 foram apresentados no gráfico 13. O tratamento de 

emulgel de GAs0,02Ac0 (K = 0,1309) apresentou liberação mais rápida comparando-o aos 

demais emulgéis de gelatina, aos 4 minutos este tratamento apresentava liberação de 40%, um 

valor 10% maior que as demais emulgéis, sendo aos 10 minutos o momento de estagnação da 

liberação, resultando nos 91% do teor de astaxantina liberada. Os emulgéis GAs0,02Ac0,25, 

GAs0,02Ac0,5 e GAs0,02Ac1 liberaram ao final do experimento 98%, 96% e 96% de astaxantina, 

respectivamente. Conforme o gráfico 13, o tratamento GAs0,02Ac1 (K = 0,0557)   foi o que 

apresentou a menor constante de velocidade de desorção, qualificando-o com o emulgel com 

liberação mais lenta durante o experimento, caracterizando que houve influencia do teor de 

ácido cafeico na liberação da astaxantina. 

Conforme Young et al. (2005) aumentos na concentração dos reticulantes, assim 

como no tempo de reticulação dos emulgéis de gelatina, favorecem significativamente o 

prolongamento dos períodos de degradação dos veículos. Conforme Cupta et al. (2011) à 

presença de ligações cruzadas químicas ou físicas proporcionam um aumento na 
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hidrofobicidade dos emulgéis de gelatina, servindo como justificativa para o fato dos perfis de 

emulgéis de gelatina reticulados com ácido cafeico possuírem períodos de liberação maiores.  

As reticulações em emulgéis diminuem a taxa de inchamento protelando a 

administração de compostos bioativos (YANG et al., 2007).  Na literatura tem sido relatado o 

uso de agentes como o glutaraldeído para reticulação e consequente retardo no período de 

degradação de compósitos formados pela gelatina, a fim de torna-los apitos a liberarem 

compostos ativos de forma gradual, porem reticulantes como o glutaraldeído possuem serias 

sansões devido a sua inseguridade alimentar e potencial toxicológico, limitando assim o uso 

para fins dermatológicos, como alternativa a estes reticulantes o uso de ácidos orgânicos tem 

se destacado entre eles, o ácido cafeico vem possibilitando a formulação de sistemas de 

liberação controlada para uso via oral.   

O tempo médio de liberação dos emulgéis de gelatina próximo a 13,7 minutos, o 

desqualificam como sistema de liberação para ingestão, devido principalmento ao fato do 

período de disgestão humano ser próximo a 2 horas, o que não permite a utilização de  

sistemas com liberação rápida como é o caso dos emulgeis gelatina demonstrados neste 

estudo.   

 

Gráfico 13 – Perfil de liberação controlada de astaxantina dos hidrogéis de gelatina 

com regressão não linear obtida por modelo Michaelis-Menten 
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R
2
 – coeficiente de determinação; K – constante de velocidade de desorção;  GAs0,02 – emulgel de 

gelatina de pele de tilápia com 0,02% de astaxantina; Ac0 – emulgel sem ácido cafeico; Ac0,25 – 

emulgel com teor de 0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – emulgel com teor de 0,5% de ácido cafeico; 

Ac1 - emulgel com teor de 1% de ácido cafeico 

Fonte: Autor. 

 

Os perfis de liberação controlada da astaxantina dos emulgéis de colágeno 

reticulados com ácido cafeico foram apresentados no gráfico 14. Os emulgéis CAs0,02Ac0,25, 

CAs0,02Ac0,5 e CAs0,02Ac1 liberaram ao final do experimento 96% de astaxantina. O 

tratamento CAs0,02Ac0 (K = 0,2263) foi o que apresentou menor liberação  de astaxantina com 

percentual de 91% após 5 h 30 min de experimento e maior velocidade na liberação de 

astaxantina. Conforme o gráfico 14 o tratamento CAs0,02Ac1  apresentou um ápice de 

liberação no tempo de 6 h 30 min, a amostra CAs0,02Ac0,5  com 6 h e o emulgel CAs0,02Ac0,25 

chegou ao ápice após 5 h 30 min de experimento.  

O emulgel CAs0,02Ac0  foi o que apresentou a maior liberação durante as três 

primeiras horas de experimento. O perfil de liberação de CAs0,02Ac1 (K = 0,0800)  foi o mais 

gradual, o tratamento onde a astaxantina permaneceu por mais tempo incorporada à emulsão. 

Tachaprutinun et al. (2009) relaciona perfis de liberação com explosão inicial na liberação, a 

não manutenção dos compostos bioativos da matriz de liberação, assim curvas graduais como 

apresentada pelo tratamento CAs0,02Ac1  o qualificam como um bom sistema para liberação 

prolongada.  

Analisando os perfis de liberação controlada de astaxantina presentes no grafico 

14 foi possível identifica uma relação entre o abrandamento das curvas dos perfis e o aumento 

percentual de ácido cafeico nas formulações dos emulgéis, desta forma o emulgel CAs0,02Ac1  

foi o que apresentou o melhor perfil para liberação de astaxantina. Conforme Yang et al. 

(2007) o aumento percentual do reticulante provocou o aumento no grau de reticulação, e das 

forças intermoleculares, o que pode resulta no abrandamento da taxa de inchamento e na 

velocidade de administração do fármaco. 
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Gráfico 14 – Perfil da liberação controlada de astaxantina dos hidrogéis de colágeno com 

regressão não linear obtida por modelo Michaelis-Menten 

 

R
2
 – coeficiente de determinação; K – constante de velocidade de desorção; CAs0,02 – emulgel de colágeno 

de pele de tilápia com 0,02% de astaxantina Ac0 – emulgel sem ácido cafeico; Ac0,25 – emulgel com teor de 

0,25% de ácido cafeico; Ac0,5 – emulgel com teor de 0,5% de ácido cafeico; Ac1 - emulgel com teor de 1% de 

ácido cafeico 

Fonte: Autor. 
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6 CONCLUSÃO 

  

Foi possível a extração eficiente do colágeno e gelatina a partir da pele de tilapia, 

assim favorecendo a valorização de resíduos industriais. Foi possível produzir emulgéis de 

gelatina e colágeno extraídos de pele de tilápia, bem como a reticulação dos géis de colágeno 

e gelatina utilizando o ácido cafeico com agente reticulante, assim como a otimização da 

estabilidade térmica dos géis. Foi possível a identificação do perfil de liberação controlada 

prolongada dos emulgéis colágeno através do estudo de liberação controlada in vitro, assim 

como a identificação da ineficiência dos emulgéis de gelatina na liberação de astaxantina de 

forma prolongada, não favorecendo a sua utilização para a ingestão humana.  
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