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“Parece-me indubitável o papel da atividade inconsciente nas 

descobertas matemáticas” diz ele. “Quando alguém trabalha num 

problema complexo qualquer, com frequência, ao iniciar a atividade, 

não consegue nada. Depois, descansa e senta-se de novo a mesa. 

Durante a primeira meia hora, ele ainda nada descobre; porém, depois, 

o problema que deseja resolver vem-lhe à mente sem demora. 

Poderíamos dizer que o trabalho consciente tornou-se mais produtivo 

porque fora interrompido, tendo o repouso restabelecido a força e o 

vigor da mente. Contudo, é mais provável que esse repouso esteve 

ocupado pelo trabalho inconsciente...Quanto a este, devemos ressalvar 

que é impossível e, em certos casos, infrutífero, se não foi precedido 

ou antecedido pelo período de trabalho consciente...Os resultados da 

inspiração são gerados pelo trabalho; contudo, além disso, devem eles 

ser verificados.” 

 

Woodsworth, 1942. 



 

RESUMO 
 

A busca por novos materiais de embalagem com o propósito de manter ou 

melhorar a qualidade dos alimentos e, ao mesmo tempo, reduzir a geração de lixo não 

biodegradável, tem encorajado a exploração de materiais comestíveis e/ou biodegradáveis à 

base de recursos renováveis. A formação de filmes exige a presença de um material que forme 

uma matriz contínua e coesa. O amido possui tal propriedade e, por ser abundante e de baixo 

custo, é uma matéria-prima interessante para produção dos filmes. A goma de cajueiro é um 

polissacarídeo complexo, de propriedades filmogênicas ainda pouco exploradas. 

Polissacarídeos, como amido e goma de cajueiro, por sua alta polaridade, têm boa barreira a 

oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2), mas têm alta permeabilidade a vapor de água. A 

incorporação de componentes hidrofóbicos, como ceras, a filmes de polissacarídeos melhora a 

barreira ao vapor de água. O principal objetivo do estudo foi desenvolver filmes comestíveis 

compósitos à base de amido, goma de cajueiro e cera de carnaúba. Foram obtidos 10 

tratamentos por meio de um delineamento de misturas (centroide simplex) com as seguintes 

proporções mássicas: amido, 15 - 30%; goma de cajueiro, 75 - 85%; e cera de carnaúba, 0 - 

15%. Com intuito de verificar se a temperatura utilizada seria suficiente para que ocorresse a 

gelatinização do amido, uma análise de difração de raio - x (DR-X) foi realizada. A 

caracterização dos filmes foi realizada por meio das seguintes análises; propriedades 

mecânicas (resistência à tração - TR, elongação na ruptura - ER, módulo elástico - ME), 

opacidade (OP), solubilidade em água (SOL), permeabilidade ao vapor de água (PVA) e 

temperatura de transição vítrea (Tg). A DR-X comprovou que a temperatura de gelatinização 

utilizada foi suficiente para provocar a ruptura dos grânulos de amido. As proporções relativas 

de amido e goma de cajueiro não afetaram muito as propriedades dos filmes formados. A 

incorporação de cera de carnaúba, por minimizar o teor hidrofílico da matriz filmogênica, 

reduziu a solubilidade em água e a permeabilidade ao vapor de água. Por outro lado, a cera de 

carnaúba aumentou a opacidade dos filmes, e reduziu a resistência à tração e o módulo 

elástico. Para a elongação na ruptura o comportamento foi oposto, ou seja, a cera de carnaúba 

favoreceu a elongação. A presença de cera nos filmes promoveu o aparecimento de picos 

endotérmicos na curva de fluxo de calor. Entretanto, nos filmes, sem o conteúdo hidrofóbico, 

picos endotérmicos não foram observados, com isto pode-se concluir que houve uma 

interação entre os materiais utilizados. 

 

Palavras-chave: Filmes comestíveis, Embalagem de alimentos, Filmes biodegradáveis, 
Emulsão, Lipídios. 



 

ABSTRACT 
 

The search for new packaging materials to keep or even improve food quality, at 

the same time reducing generation of nonbiodegradable waste, has motivated the exploitation 

of edible and/or biodegradable materials based on renewable resources. Film formation 

requires the presence of a component which forms a continuous and cohesive matrix. Starch 

has such a property and, being abundant and relatively cheap, is an interesting material for 

film formation. Cashew tree gum is a complex polysaccharide whose film forming properties 

are still poorly exploited. Polysaccharides such as starch and cashew tree gum, due to their 

high polarity, have good barrier to oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2), but high water 

vapor permeability. The incorporation of hydrophobic components such as waxes to 

polysaccharide-based films improves their barrier to water vapor. The main objective of this 

study was to develop composite edible films based on starch, cashew tree gum and carnauba 

wax. A mixture (simplex centroid) design generated 10 treatments with the following 

proportions (on a weight basis): starch, 15 to 30%; cashew tree gum, 75 to 85%; and carnauba 

wax, 0 to 15%. In order to check the temperature used is sufficient had occurred to starch 

gelatinization, one ray diffraction analysis - x (X-DR) were performed. The film 

characterization was based on the following analyses: tensile properties (tensile strength - TS, 

elongation at break - EB, elastic modulus- EM), opacity (OP), water solubility (SOL), water 

vapor permeability (WVP) and glass transition temperature (Tg). The relative starch:cashew 

tree gum proportions did not significantly affect the overall film  properties. Incorporation of 

carnauba wax reduced water solubility and water vapor permeability, since it decreased the 

hydrophilic content of the films. On the other hand, carnauba wax increased the film opacity 

and reduced their tensile strength and elastic modulus. For elongation at break, the influence 

of carnauba wax was the opposite, i.e., the property was favored by the wax. The presence of 

wax in the film promoted the onset of endothermic peaks in the curve of heat flow. However, 

the films without hydrophobic content, endothermic peaks were not observed, thus we can 

conclude that there was an interaction between the materials used. 

 
Key-Words: Edible films, Food packaging, Biodegradable films, Emulsion, Lipids. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Materiais plásticos derivados do petróleo ainda são amplamente utilizados por 

apresentar boas propriedades (resistência mecânica e propriedades de barreira), baixo custo e 

fácil processabilidade. Por outro lado, são muito estáveis e não se degradam facilmente, 

ocasionando sérios problemas ambientais (AVELLA et al., 2005). Plásticos como o 

polietileno, que são utilizados como materiais de embalagens para inúmeras aplicações, 

demoram 200 - 450 anos para se decompor (GRIPPI, 2011). Este motivo se apresenta como 

força motriz para o desenvolvimento de substitutos para plásticos sintéticos. Assim, materiais 

de embalagens biodegradáveis têm recebido uma atenção especial, uma vez que apresentam 

uma rápida decomposição e possuem natureza renovável (SOTHORNVIT et al., 2010). 

Outros fatores também contribuem para reverter o atual quadro, como a escalada dos preços 

do petróleo e o avanço na legislação ambiental (ZAPAROLLI, 2006). Iniciativas 

governamentais, como a introdução de taxas para embalagens convencionais e a não 

utilização de plásticos de polietileno pelas grandes redes de supermercados, mostram a real 

vantagem para o aumento da produção de embalagens biodegradáveis, animando assim o 

mercado. 

O interesse no desenvolvimento de filmes comestíveis ou embalagens degradáveis 

biologicamente decorre das preocupações ambientais sobre o descarte de materiais não 

renováveis, demanda por alimentos de alta qualidade e oportunidades para criar novos 

mercados de matérias - primas formadoras de filme (FAKHOURI et al., 2007). Além das 

vantagens de biodegradabilidade, esses filmes também têm despertado interesse em função de 

suas possibilidades em controlar a migração de gases (oxigênio e dióxido de carbono) (GONI 

et al., 2009).  

Nas últimas décadas, houve uma crescente necessidade de se encontrar 

alternativas para materiais que possuam uma baixa biodegradabilidade.  Nesta busca, muitos 

estudos com biopolímeros, como os polissacarídeos e as proteínas, tem sido desenvolvidos. 

Dentre as matérias-primas mais promissoras para este fim OLIVATO et al. (2006) cita os 

amidos, que podem ser obtidos de diversas fontes botânicas, são biodegradáveis, tem custo 

baixo e estão disponíveis em todo mundo.  

As gomas também têm sido empregadas como um dos constituintes na formação 

de filmes biodegradáveis à base de amido visando à associação de suas propriedades. A 

incorporação de gomas em suspensões de amido melhora a estabilidades, modifica as 
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propriedades reológicas, facilita o processamento, reduz os custos e apresenta uma variedade 

de propriedades de gelatinização (CHAIZAWANG; SUPHANTHARIKA, 2005). As 

pesquisas apostam na adição de hidrocolóides como a goma de cajueiro. 

Os filmes de polissacarídeos, especialmente amidos, são bons de formação de 

filme e ter baixa permeabilidade ao oxigênio. Além disso, os filmes à base de amido são 

insípido, inodoro e transparente (CHIUMARELLI, et al., 2010; GARCIA, et. al., 2010). No 

entanto, os revestimentos formulados com polissacáridos têm elevada higroscopicidade, 

constituindo pobres barreiras ao vapor de água (VARGAS et al., 2008). Com o intuído de 

melhorar as propriedades dos filmes à base de polissacarídeos, a adição de material lipídico é 

uma alternativa, pois este tem a capacidade de reduzir a permeabilidade ao vapor de água e a 

resistência à umidade (RHIM; SHELLHAMMER, 2005). O lipídeo mais empregado sendo 

também muito eficiente para redução da permeabilidade ao vapor de água é a cera de 

carnaúba (MORILLON et al., 2002).  

Os plastificantes são substâncias frequentemente adicionadas aos filmes visando 

procurar mudanças nas suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Por interferir na 

associação das cadeias dos polímeros formadores de filmes os plastificantes conferem, 

principalmente, maior flexibilidade e facilidade no manusear dos filmes. O plastificante mais 

frequentemente utilizado é o glicerol (MATTA, 2009). 

 
1.1. Objetivo Geral 

 
O principal objetivo do estudo é verificar o efeito da influência de amido de 

mandioca e cera de carnaúba sobre as propriedades físicas dos filmes a base de goma de 

cajueiro, visando melhorar as propriedades de barreira dos filmes formados.  

 
1.2. Objetivos Específicos 
 

- Realizar a caracterização destes filmes que envolverão as seguintes análises: propriedades 

mecânicas, opacidade, solubilidade em água, permeabilidade ao vapor de água e temperatura 

de transição vítrea; 

- Avaliar o potencial da cera de carnaúba (caráter hidrofóbico) em tornar os filmes mais 

resistentes à água. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Filmes comestíveis  
 

Os filmes comestíveis são aqueles formados a partir de polímeros naturais, de 

origem vegetal ou animal, que quando lançados no meio ambiente convertem-se em 

compostos simples, que não agridam o meio ambiente (HU; CHEM; GAO, 2009). Para a 

formação de um filme biopolimérico é necessário um polímero de elevada massa molecular 

(macromolécula), além de um solvente e um plastificante (DENAVI et al., 2009). Conforme 

Krochta e Mulder-Johnston (1997), filme comestível é definido como fina camada de material 

comestível, formado diretamente como revestimento, ou como revestimento pré-formado e 

colocado sobre o alimento ou entre seus componentes. 

Filmes comestíveis são usados como barreira semipermeável, com diversas 

finalidades, como reduzir a taxa de respiração, retardar a perda de umidade e variação de cor, 

melhorar a textura e a integridade mecânica, ajudar a reter aromas e inibir o crescimento de 

microrganismos. A eficiência funcional das embalagens comestíveis vai depender da natureza 

de seus componentes, da composição e da estrutura do filme (MORETTI, 2007). 

Os filmes comestíveis podem ser divididos em quatro categorias, com base no 

material a partir do qual são elaborados: polissacarídeos, proteínas, lipídios e compósitos. 

Polissacarídeos incluem amido, celulose, alginatos e pectinas. Proteínas incluem gelatina que 

possui alto conteúdo de hidroxiprolina e glicina na sua composição de aminoácidos. Lipídios 

incluem ceras, acilgliceróis e ácidos graxos. Os compósitos contêm mais de um componente 

como bicamada, ou em forma de emulsão. Cada grupo destes materiais utilizados na 

formulação dos filmes apresenta propriedades diferenciadas (BERTAN, 2003; PETERSSON; 

STADING, 2005). Desta forma, muitos trabalhos atualmente utilizam a combinação de vários 

componentes para promoção de filmes com melhores propriedades. As propriedades 

funcionais dos filmes comestíveis irão depender das características dos materiais que são 

empregados na sua constituição (KRISTO; BILIADERIS; ZAMPRAKA, 2007). 

As proteínas formam estruturas tridimensionais estabilizadas, principalmente, por 

associações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e limitadas ligações dissulfídicas 

intercadeias, sendo que os tipos de interações variam quanto ao tipo de proteína e condições 

de processamento. Dentre as proteínas mais estudadas na formulação de filmes estão o glúten 

de trigo, a zeína, isolados protéicos de soja, proteínas do soro de leite e caseínas (FANG et al., 

2002; GONTARD; GUILBERT; CUQ, 1992; SANTOSA; PADUA, 2000). 
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Filmes de lipídio puro agem como barreira à umidade, entretanto, frequentemente, 

requerem solvente orgânico ou alta temperatura e exibem propriedades mecânicas pobres. Seu 

uso na forma pura é limitado, uma vez que lhes falta integridade estrutural (McHUGH; 

KROCHTA, 1994b).  

A barreira à umidade dos filmes baseados em lipídios varia em função da 

polaridade do lipídio, que por sua vez depende do grupo químico, do comprimento da cadeia 

alifática e da presença e grau de insaturação. O grupo hidroxila do álcool de ácido esteárico 

tem menos afinidade pela água que os grupos carbonila e carboxila dos triglicerídeos e dos 

ácidos graxos; e por isso, o primeiro apresenta melhor barreira à umidade que os últimos 

(MORILLON et al., 2002). Para componentes tendo a mesma natureza química, a barreira à 

umidade aumenta com o incremento do número de carbonos (de 14 a 18) da cadeia alifática. 

Contudo, quando o número de carbonos é maior que 18, como no caso dos ácidos behênico e 

araquidônico, os filmes apresentam uma alta permeabilidade, pois as cadeias longas demais 

induzem a uma rede polimérica com estrutura heterogênea. Filmes contendo ácido esteárico 

(ácido graxo saturado) apresentam melhor barreira à umidade que aqueles contendo ácido 

oléico (ácido graxo insaturado), pois o último é mais polar que o primeiro. Além disso, o 

ácido oléico tem maior mobilidade devido à ligação dupla, o que favorece a difusividade da 

molécula de água (MORILLON et al., 2002). 

O polimorfismo do lipídio, ou seja, sua habilidade para cristalizar sob diversas 

formas, também afeta a eficiência dos filmes baseados em lipídios. Os triglicerídeos podem 

cristalizar nas seguintes formas estruturais: alfa (hexagonal), beta (triclinica) e beta prima 

(principalmente ortorrômbica, mas outras formas são também encontradas) (LARSSON, 

1994). A literatura tem mostrado que cristais lipídicos ortorrômbicos, encontrados em cera de 

abelha, e cera de parafina, têm melhor barreira à umidade do que aqueles do tipo hexagonal 

tais como os encontrados em triestearina ou monoglicerídos acetilados. Isto é explicado por 

uma estrutura mais densa e compacta dos cristais lipídicos ortorrômbicos, os quais contêm 

menos volume livre para a migração das moléculas de água (QUEZADA-GALLO et al., 

2000). Fatores como o tamanho e a distribuição dos cristais lipídicos também podem afetar as 

propriedades de barreira (MORILLON et al., 2002). 

As ceras são as substâncias mais eficientes para reduzir a permeabilidade ao vapor 

de água quando comparados com outros lipídios (MORILLON et al., 2002). A eficiência das 

ceras é relacionada à sua alta hidrofobicidade e à sua organização molecular. As ceras 

apresentam um arranjo cristalino ortorrômbico que é perpendicular à direção do fluxo de gás, 

enquanto que o arranjo dos N-alcanos é paralelo, tornando-os menos eficientes como barreiras 
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ao vapor de água (McHUGH, 2000). Por outro lado, estudos de Shellhammer e Krochta 

(1997) demonstraram que lipídios viscoelásticos (cera de abelha e gordura de leite) possuem 

melhor barreira a umidade que as ceras de carnaúba e candelila. Outros lipídios como ácidos 

graxos podem ser adicionados à cera na produção de filmes emulsionados para reforçar a 

barreira ao vapor de água (FERREIRA, 2006). Várias técnicas são usadas para introduzir 

lipídios nos filmes. Os lipídios podem ser constituintes dos filmes ou então formar uma 

camada sobre a matriz polimérica ou, ainda, podem formar uma emulsão com o polímero 

(CALLEGARIN et al., 1997). 

Uma das principais classes de matérias-primas utilizadas na obtenção de filmes 

biodegradáveis são os polissacarídeos. Os mais estudados são amido, pectina, gomas e 

celulose (KESTER; FENNEMA, 1986). No entanto, apesar de possuírem, em geral, boa 

barreira ao oxigênio e ao dióxido de carbono, possuem resistência à umidade e barreira ao 

vapor de água inferior aos apresentados por filmes de polímeros convencionais. Alguns 

apresentam propriedades mecânicas aceitáveis, mas não são adequados para aplicações onde o 

objetivo é controlar a migração do vapor de água, uma vez que apresentam natureza 

hidrofílica (CRUZ, 2000). 

Entre os primeiros filmes biodegradáveis estão os elaborados a partir do amido. 

Tais filmes adquirem propriedades termoplásticas quando plastificantes, como a água, são 

adicionados. No entanto, podem apresentar-se quebradiços. A utilização de amido na 

produção de filmes é geralmente associada à interação com outros materiais, com ou sem a 

adição de plastificantes e materiais lipídicos na tentativa de melhorar suas características 

mecânicas e de barreira à água (CRUZ, 2000). 

Deste modo, diversos biopolímeros podem ser usados em filmes ou formulações 

de revestimento capazes de produzir novos tipos de materiais de embalagem em uso, como 

são mostrados na Figura 1.  
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Figura 1 - Biopolímeros naturais para filmes e embalagens biodegradáveis. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Qualquer que seja o procedimento de produção, a transformação de uma dispersão 

filmogênica em filme é consequência de interações moleculares. Segundo Guilbert e Gontard 

(1995), a formulação deve incluir no mínimo um componente que possa formar uma matriz 

contínua e coesa. A força coesiva de um filme é relacionada à estrutura química do polímero, 

natureza do solvente, presença de aditivos, como agentes de ligações cruzadas, e condições do 

meio durante a produção dos filmes. O grau de coesão influencia a resistência, a flexibilidade 

e a permeabilidade dos filmes (GONTARD; GUILBERT, 1996; KESTER; FENNEMA, 

1986). 

 
2.2. Amido 

 

Quimicamente, o amido é constituído por dois tipos de polímeros, a amilose e a 

amilopectina. A amilose é um polímero linear com unidades de D-glicopiranose ligadas por 

ligações α (1-4) (Figura 2 - a). A amilopectina é altamente ramificada, com unidades de D-

glicopiranose ligadas em α (1-4) e α (1-6) (Figura 2 - b) (PARKER; RING, 2001). 

Fisicamente, o amido está armazenado sob a forma de grânulos, onde as frações 

(amilose e amilopectina) estão arranjadas na direção radial. A parte linear das moléculas de 

amilopectina forma estruturas helicoidais duplas, estabilizadas por ligações de hidrogênio, 

 
 

Fonte: Tharanathan (2003). 
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dando origem às regiões cristalinas dos grânulos. A região amorfa é composta pelas cadeias 

de amilose e pelos pontos de ramificações da amilopectina (HERNÁNDEZ-URIBE, 2003; 

MEADOWS, 1998). Essa organização confere aos grânulos um caráter parcialmente 

cristalino, com graus de cristalinidade que variam de 20 a 45% (YOUNG, 1984). É a 

orientação regular das regiões amorfas e cristalinas que dão ao grânulo sua característica de 

birrefringência, conhecida como Cruz de Malta (HERNÁNDEZ-URIBE, 2003). 

 
Figura 2 - Cadeias de a) amilose e b) amilopectina que formam o amido. 
 

                                              

Fonte: Bello - Pérez; Montealvo; Acevedo (2006). 

 
O amido é encontrado em uma grande concentração na natureza, e está presente 

principalmente em plantas como os grãos de cereais, tubérculos, raízes e leguminosas 

(LEONEL; CEREDA, 2002). Existem amidos derivados do milho, arroz, batata, mandioca, 

feijão, trigo, e várias outras fontes. Os diferentes amidos apresentam propriedades diferentes e 

são utilizados na indústria de alimentos com diferentes propósitos, tais como nutricional, 

tecnológico, funcional e estético (NELSON; COX; LENHINGER, 2006).  

A gelatinização do amido ocorre quando uma dispersão de amido em água é 

aquecida, os grânulos gradualmente absorvem água, intumescem, perdem sua cristalinidade, 

liberam amilose e amilopectina e produzem pastas viscosas que, ao se resfriarem, formam 

géis (SANDERSON, 1981; THIRRÉ; SIMAO; ANDRADE, 2003).  

Inicialmente, a gelatinização ocorre nas regiões mais acessíveis, que são as 

amorfas. Conforme a temperatura aumenta, as ligações de hidrogênio intermoleculares que 

mantêm as regiões cristalinas também se rompem. As moléculas de água solvatam 

grupamentos hidroxilas liberados e o grânulo continua se expandindo. Como consequência de 

uma severa ruptura de ligações de hidrogênio, o grânulo se hidrata completamente e, 

finalmente, a malha micelar se separa e se difunde para o meio aquoso (HERNÁNDEZ-

URIBE, 2003). 

b) a) 
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A gelatinização pode ser caracterizada por uma endoterma obtida através da 

calorimetria diferencial de varredura (DSC), pela perda da birrefringência, observada usando-

se microscopia de luz polarizada (perda da cruz de malta) e pelo desaparecimento da 

cristalinidade evidenciada pela difração de raio X (BELLO-PÉREZ; MONTEALVO; 

ACEVEDO, 2006). 

Os filmes produzidos a partir de polissacarídeos, especialmente amidos, 

apresentam baixa permeabilidade ao oxigênio a baixas taxas de umidade relativa. Além disso, 

os filmes à base de amido são insípidos, inodoros e transparentes, não alterando o sabor, 

aroma e aparência do produto (CHIUMARELLI et al., 2010; GARCIA et al., 2010; 

PARETA; EDIRISINGHE, 2006). No entanto, eles apresentam várias desvantagens, tais 

como sua hidrofilicidade (sensibilidade à água) e pobres propriedades mecânicas em relação 

aos polímeros sintéticos convencionais, o que o torna insatisfatório para algumas aplicações 

(ALVES et al., 2006;. JOHN; THOMAS, 2008). 

Um dos maiores desafios para produção de filmes à base de amido é melhorar sua 

estabilidade frente às diferentes condições ambientais. Para isto, diversos estudos vêm 

investigando o efeito da adição de material hidrofóbico à matriz hidrofílica dos filmes 

(BERTAN, 2003; FLORES, 2005; YANG; PAULSON, 2000). Assim, os lipídios têm sido 

incorporados no intuito de melhorar as propriedades de barreira ao vapor de água dos filmes à 

base de polissacarídeos e proteínas, que têm caráter predominantemente, hidrofílico. 

 
2.2.1. Cristalinidade do amido 
 

Cerca de 95% de todo material sólido pode ser descrito como cristalino. A técnica 

de difratometria de raio - X permite realizar estudos morfológicos em materiais, determinando 

sua estrutura cristalina e o percentual de cristalinidade. Quando os raios - X interagem com 

um material cristalino eles geram um padrão de difração (picos de difração de raio - x) que 

são mais intensos, pontiagudos e estreitos, sendo que cada substância cristalina tem seu 

padrão em um plano de uma estrutura. As partes amorfas geram picos mais largos e menores 

(THERMO ARL, 1999; NETO, 2003). 

Macromoléculas e polímeros podem formar cristais da mesma forma que 

compostos inorgânicos e minerais. Para que um polímero cristalize, é necessário que ele 

apresente certas características moleculares, como um alto nível de organização das unidades 

repetitivas (monômeros), tanto do ponto de vista de composição quanto de estereoquímica. As 

regiões cristalinas dos polímeros agem como reforçadoras da estrutura, porém um excesso de 

cristalinidade pode resultar em fragilidade (NETO, 2003).  
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A difração de raio - X é fundamentada na condição de interferência construtiva 

estabelecida pela lei de Bragg. Esta é a lei fundamentada da cristalografia de raio - X e 

estabelece que para um dado comprimento de onda (λ), o raio refletido emergirá apenas nos 

ângulos (θ) para os quais a equação 1 é satisfeita. A relação estabelecida por Bragg está 

descrita na equação (1) (OLIVEIRA et al., 2009) e  através da Figura 3 pode-se visualizar um 

esquema de difração de raio - X em uma rede cristalina (KLUG; ALEXANDER, 1974). 

 �� = 2����																																																																																																																																												(1) 
 
onde d é a distância interplanar, θ é o ângulo formado entre o raio incidente e o plano 

cristalino, �  é o número de ondas (n =1) e λ o comprimento de onda = 1,506 Å. 

 
Figura 3 - Esquema de difração de raios x em uma rede cristalina. 
 

 
 

Fonte: França (2008). 
 

Segundo esta lei, quando dois feixes paralelos incidem em uma rede cristalina, 

estes sofrem o fenômeno de difração e, a depender do tamanho de célula cristalina e do 

comprimento de ondas do feixe, esses podem sofrer interferência destrutiva resultando em um 

mínimo de intensidade. A intensidade dessas interferências é detectada por um sensor e é 

traduzida em um gráfico de intensidade versus duas vezes o ângulo de incidência (FRANÇA, 

2008). 

Os grânulos de amido, devido à sua cristalinidade, revelam na análise de difração 

em raio - X diferentes formas de empacotamento das duplas hélices de amilopectina, 

chamados cristais do tipos A, B ou C (JACOBS; DELCOUR, 1998). O tipo A é comum em 

cereais, o B em tubérculos, variedades com alto teor de amilose e amidos retrogradados, e o C 

é uma forma polimórfica, podendo ser considerada como uma mistura dos tipos A e B, e é 

típico de leguminosas (Figura 4). 
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Figura 4 - Representação dos padrões de cristalinidade dos grânulos de amido. 

 
 

Fonte: Jayakody (2001). 
 

A cristalinidade exerce importante função na estrutura do grânulo e em suas 

características físico-químicas, como a susceptibilidade a enzimas e a insolubilidade em água 

fria (TANG; MITSUNUGA; KAWAMURA, 2006). O polimorfismo dos padrões de amido é 

influenciado por condições ambientais, tamanho das cadeias de glicose, concentração de 

amido na solução, presença de outros solventes e moléculas orgânicas (JAYAKODY, 2001). 

 
2.3. Cera de Carnaúba 

 
A cera de carnaúba é um produto purificado das folhas da carnaubeira 

(Copernicia prunifera), sendo composta de ésteres de cadeia linear (85% ésteres alquílicos de 

vários tipos), álcoois, ácidos e hidrocarbonetos, podendo ser encontrada em pó amarelo-pálido 

ou flocos. A cera de carnaúba é solúvel em muitos solventes orgânicos polares. Contém 

principalmente ésteres de cera (84 - 85%), ácidos livres (3 - 3,5%), resinas (4 - 6%), álcoois (2 

- 3%), e hidrocarbonos (1,5 - 3,0%). Tipicamente, a cera de carnaúba tem um valor de acidez 

de 2,9 a 9,7, um valor de éster de 39 a 55, um valor de saponificação de 79 a 95, um valor de 

iodo de 7 a 14, e uma faixa de fusão de 78 a 85°C (LI; PARISH, 1997). Estas diferentes faixas 

de variações estabelecem a classificação da cera em 4 tipos (I, II, III, IV). 

A carnaubeira possibilita a extração do pó de suas folhas, sendo quatro tipos: I - 

“Pó - olho” - é extraído das folhas ainda fechadas da carnaúba (amarela - clara). Possui 

melhor qualidade, mais pureza e, consequentemente, mais valor. II - “Pó - palha” - extraído 

das folhas abertas e origina a cera classificada como do tipo II. O tipo III e IV - “Bagana” é o 

resíduo da palha após a extração do pó, o tipo IV é escura e menos pura, enquanto que a tipo 

III é de coloração e pureza intermediária, sendo obtida a partir da cera tipo IV (CRESPO, 

2007).  
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As proporções dos componentes de uma cera variam entre espécies vegetais. A 

mesma planta pode mostrar diferenças de órgão para órgão, de tecido a tecido, e no 

desenvolvimento. As principais ceras disponíveis comercialmente incluem as ceras de abelha, 

de carnaúba, candelila e ouricuri (GUNSTONE, 1997). 

Os usos da cera de carnaúba são variados. É usualmente utilizada em cosméticos e 

pela indústria de alimentos, em recobrimentos de papel e na produção de tintas. Na indústria 

de alimentos, é um componente menor em doces, gomas e recobrimentos de frutas. Assim as 

ceras são utilizadas devido ao fato de não ser tóxica, conferir brilho e reduzir a perda de 

matéria fresca dos produtos (LORENZI, 2002; LI; PARISH, 1997). 

As ceras já utilizadas como componentes de filmes e coberturas comestíveis 

foram: ceras vegetais naturais (de jojoba, carnaúba e candelilla), ceras animais naturais (de 

abelha e de baleia) e ceras não naturais (parafina, mineral, microcristalina e de polietileno 

oxidado ou não) (MORILLON et al., 2002). As ceras podem ser utilizadas como único 

componente do filme ou em mistura com outros componentes como polissacarídeos e 

proteínas. 

O papel da utilização cera carnaúba é conhecido como uma aplicação em forma de 

película em frutas para aumentar vida útil e manter a qualidade pós-colheita da mesma 

(KHUYEN; SWINNY; SINGH, 2008). Assim, Fakhouri e Grosso (2003), estudando o efeito 

de ceras comestíveis sobre a vida útil de goiabas, verificaram que os tratamentos com ceras 

revelaram maior eficiência no controle do amadurecimento, proporcionando melhor brilho, 

cor e aparência, mostrando-se, ainda, eficiente na preservação das características físico-

químicas. A película de cera aplicada na superfície do produto vegetal apresenta diferentes 

taxas de permeabilidade ao O2, CO2 e ao vapor de água em função das propriedades da 

matéria prima, de sua concentração e da espessura da película. A combinação adequada destes 

fatores é variável para cada fruta, conforme suas características fisiológicas (AMARANTE; 

BANKS; GANESH, 2001). 

Tanada - Palmu (2005) relatou a dificuldade em preparar filmes de glúten de trigo, 

cera, ácidos esteárico e palmítico em bicamada devido à dificuldade em formar uma camada 

contínua. Outro cuidado deve ser tomado a respeito da utilização legal destes lipídios. Muitas 

das ceras previamente estudadas não são aprovadas para utilização em alimentos, pois têm seu 

uso restrito por limitação legal. Por exemplo, cera de parafina não é reconhecida como segura 

nos produtos alimentares e cera de abelha apresenta uma porcentagem permitida de utilização 

de 0,0065 a 0,1 % dependendo do tipo de produto (Code of Federal Regulations CFR 21.184) 

(SHELLHAMMER; KROCHTA, 1997). A porcentagem permitida para utilização de cera de 
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carnaúba varia muito em diversos produtos alimentícios. O FDA (Food and Drug 

Administration), permite a utilização da cera de carnaúba como aditivo em diversas 

substâncias, mas não estabelece nenhum limite de uso. A otimização do uso de revestimento 

ceroso em frutos envolve seleção do teor e tipo de cera que resulte em máximo nível de 

benefícios com toleráveis níveis de risco (BANKS; CUTTING; NICHOLSON, 1997).    

 
2.4. Goma de Cajueiro 

 
A goma de cajueiro é um heteropolissacarídeo complexo exsudado de árvores de 

cajueiro (Anacardium occidentale L.), sendo constituída por unidades de galactose, arabinose, 

glicose, ácido urônico, manose e xilose; entretanto, tem-se verificado que a porcentagem dos 

monossacarídeos varia de acordo com a região geográfica (AZEEZ, 2005). Segundo 

Anderson, Bell e Millar (1974) e Anderson e Bell (1975), existem estudos sobre a goma do 

cajueiro de árvores provenientes da Índia (Madras), Nova Guiné (Papua) e, também, de 

árvores brasileiras destacando-se o estado do Ceará como maior produtor do país 

(MENESTRINA et al., 1998; PAULA; RODRIGUES, 1995; RODRIGUES; PAULA; 

COSTA, 1993). As árvores produzem cerca de 700 gramas/ano em goma. A produção de 

frutos em árvores com mais de 25 anos aumenta após a extração do exsudado (Figura 5) 

(SARUBBO, 2000).  

 
Figura 5 - Em sequência; Árvore do cajueiro (Anacardium occidentale L.), exsudado e goma de cajueiro 

purificada. 

 

                        
 

A goma do cajueiro é composta de β-D-galactose (72%), α-D-glicose (14%), 

arabinose (4,6%), ramnose (3,2%) e ácido glucurônico (4,7%) (MARCIEL et al., 2005). A 

goma arábica sofre, frequentemente, com problemas de fornecimento, relacionados a 

problemas climáticos, econômicos e políticos na sua região produtora (McNAMEE; 

O’RIORDAN; O’SULLIVAN, 1998) e, por isso, a goma de cajueiro tem sido sugerida, para 

várias aplicações, como sua substituta devido à semelhança estrutural entre ambas (PAULA; 

GOMES; PAULA, 2002; OWUSU et al., 2005). 
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A goma de cajueiro, por outro lado, é abundante no Brasil (especialmente no 

Nordeste), e poderia ser um importante concorrente da goma arábica no mercado 

internacional, levando o Brasil não só a livrar-se da dependência de importação de goma 

arábica, mas também de contar com um produto altamente competitivo em sua pauta de 

exportações. Entre as aplicações da goma arábica, para as quais a goma de cajueiro poderia 

ser usada como substituta, está a capacidade de formação de filmes comestíveis (PAULA  et 

al., 2011).  

 
2.5. Emulsões 
 

Uma emulsão consiste em um sistema coloidal heterogêneo onde ocorre a mistura 

de dois líquidos imiscíveis (normalmente óleo e água), sendo um deles disperso em forma de 

partículas esféricas pequenas no outro. Na maioria dos alimentos, o diâmetro das gotas está 

normalmente entre 0,1 e 100 µm. Um sistema que consiste de gotas de óleo dispersas em uma 

fase aquosa é chamado de emulsão óleo em água (O/A) (por exemplo, leite, creme, maionese, 

bebidas, sopas) e um sistema que consiste de gotas de água dispersas na fase óleo é chamado 

emulsão água em óleo (A/O). A substância ou solução que compõe a gota é chamada de fase 

dispersa, descontínua ou fase interna, enquanto que a substância que envolve as gotas é 

chamada de fase contínua ou externa (PAL, 2011). 

Para promover a estabilização das emulsões, geralmente são adicionados dois 

tipos de compostos: estabilizantes e surfactantes (DICKSON, 1992). Os estabilizantes são 

componentes que conferem estabilidade às emulsões por longo período de tempo (DICKSON, 

1992), atuando através de dois possíveis mecanismos: (1) via modificações da viscosidade ou 

(2) gelificação da fase contínua aquosa. Já os surfactantes são moléculas anfifílicas que 

promovem a formação da emulsão e estabilização por ação interfacial. 

 
2.5.1. Surfactantes 

 
Os surfactantes são geralmente usados para melhorar a estabilidade das emulsões 

utilizadas na elaboração dos filmes. Eles aumentam a afinidade entre a fase contínua e a 

dispersa: quanto mais baixa a afinidade, mais baixa a homogeneidade do filme (CHAMBI-

MAMANI, 2009). 

Os surfactantes apresentam duas propriedades fundamentais: capacidade de se 

ligar nas interfaces e tendência a se associar para formar estruturas organizadas (PORTER, 

1991). Quando uma molécula de surfactante é introduzida em uma interface ar-água, produz-
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se absorção das moléculas do surfactante na superfície da água diminuindo sua tensão 

superficial (Figura 6). 

 
Figura 6 - Molécula de surfactante entre a fase ar-água. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Chambi-Mamani (2009). 
 

Eventualmente, atinge-se uma concentração de surfactante na qual existem 

suficientes moléculas para saturar a interface. Nesta concentração de surfactante, a tensão 

superficial permanece constante, mesmo que seja adicionado mais surfactante. A partir desta 

concentração as moléculas não têm mais espaço na interface, e começam a formar agregados 

(micelas) entre elas. A concentração na qual as primeiras micelas são formadas se conhece 

como Concentração Micelar Crítica (CMC) (PORTER, 1991). Vários efeitos tendem a 

favorecer ou opor-se à formação de micelas. Assim por exemplo, a CMC diminui à medida 

que o número de carbonos na cadeia hidrofóbica aumenta. Por outro lado, grupos hidrofílicos 

carregados têm CMCs muito mais altas que os não iônicos etoxilados, devido à repulsão entre 

os grupos hidrofílicos. Além disso, a adição de eletrólitos a surfactantes iônicos reduz as 

forças repulsivas diminuindo a CMC e favorecendo a formação de micelas (ROSEN, 1989). 

As micelas são responsáveis por uma propriedade fundamental das soluções de 

surfactantes: o poder solubilizante. Na Figura 7 pode-se visualizar a variação da concentração 

de um hidrocarboneto solubilizado em uma solução de surfactante em função da concentração 

deste último. A partir da CMC, a solubilização aumenta consideravelmente, devido à 

penetração do hidrocarboneto no interior das micelas. A solubilização micelar permite 

“dissolver” óleo em água ou vice-versa, o que é de grande interesse para diversos tipos de 

aplicações tais como a detergência, emulsões, etc. A formação de micelas também se produz 

em meios apolares, mas de forma diferente (RANGEL-YAGUI; JUNIOR; TAVARES, 2005). 

 
 
 

 



30 
 

Figura 7 - Solubilização micelar. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chambi-Mamani (2009). 
 

Fonte: Chambi-Mamani (2009). 
 

A medida da afinidade de um surfactante para óleo ou água pode ser identificada 

pelo seu HLB (Balanço Hidrofílico-Lipofílico). Os valores de HLB podem ser calculados ou 

determinados experimentalmente. Conforme o valor do HLB, o surfactante será lipofílico 

(HLB < 9) ou hidrofílico (HLB > 11) e será usado em emulsões do tipo água/óleo ou 

óleo/água, respectivamente. Aqueles na faixa de 9 - 11 são intermediários (O’BRIEN, 1998). 

Para emulsões água em óleo, são recomendados surfactantes com valores de HLB entre 3 e 6, 

e para emulsões de óleo em água são recomendados surfactantes com valores de HLB entre 8 

e 18. A Tabela 1 mostra os valores de HLB de alguns dos surfactantes. 

 
Tabela 1 - Valores de HBL de alguns surfactantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 

Fonte: Chambi-Mamani (2009). 

 

Os surfactantes que têm sido utilizados na produção de filmes incluem ésteres de 

sacarose, diacetil éster tartárico de monoglicerídeos, éster acético de monoglicerídeos, lecitina 

Denominação Química ou Genérica  HLB 
Trioleato de Sorbitano 1,80 
Monoestearato de propileno glicol 3,40 

Monoestearato de glicerol (Não emulsionante) 3,80 

Monolaurato de propileno glicol 4,50 

Monoestearato de sorbitano 4,70 
Monoestearato de Gliceril (emulsionante) 5,50 
Monolaurato de sorbitano 8,60 
Éter de polioxietileno-4-lauril 9,50 
Monoestearato de polietileno glicol (400) 11,6 
Monolaurato polioxietileno-4-sorbitano 13,3 
Monopalmitato de polioxietileno-20-sorbitano 15,6 
Estearato de polioxietileno 40 16,9 
Oleato de sódio 18,0 
Lauril sulfato de sódio 40,0 
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de soja, monoestearato de sorbitano (Span 60), monoleato de polioxietileno sorbitano (Tween 

80), monolaurato de polioxietileno sorbitano (Tween 20), monoleato de sorbitano (Span 80) 

(RODRÍGUEZ et al., 2006; DÍAZ-SOBAC; BERISTAIN, 2001; VILLALOBOS; 

HERNÁNDEZ-MUÑOZ; CHIRALT, 2006; DIAB et al., 2001; GONTARD et al., 1994). 

 
2.6. Plastificantes 

 
Filmes de polímeros naturais são muito quebradiços, devido a forte densidade 

energética e coesividade dos polímeros, sendo muitas vezes necessária a adição de 

plastificantes na formulação para permitir manuseio e aumentar a flexibilidade (ZHANG; 

HAN, 2006; LU; XIAO; XU, 2009). Estes aditivos reduzem as forças intermoleculares e 

aumentam a mobilidade das cadeias poliméricas, diminuindo possíveis descontinuidades e 

zonas quebradiças. Garcia, Martino e Zaritzky (2000) relataram que filmes plastificados 

mostram superfícies homogêneas, sem poros ou fissuras, em geral presentes nos filmes não 

plastificados. 

Plastificantes são moléculas geralmente pequenas (baixa massa molar), pouco 

voláteis, que competem com as ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas polímero-

polímero (CRUZ, 2000; MANGAVEL et al., 2003). 

Existem três hipóteses importantes para explicar o fenômeno da plastificação. A 

primeira relata que o plastificante atua como um lubrificante interno, que reduz o atrito 

intermolecular existente entre as cadeias, permitindo maior mobilidade das mesmas. Uma 

segunda hipótese baseia-se no efeito de solvatação dos sítios polares das cadeias poliméricas, 

reduzindo a atração intermolecular. E a terceira hipótese considera que o movimento das 

moléculas plastificantes, com baixa massa molar, aumenta o volume livre do polímero, 

permitindo maior espaço para o movimento das cadeias (STEVENS, 1993). De forma geral, 

segundo Janjarasskul e Krochta (2010), os plastificantes são comumente exigidos para 

aumentar a flexibilidade do filme por reduzir as interações das ligações de hidrogênio ao 

longo das cadeias poliméricas, aumentando assim o espaçamento intermolecular. 

Em polímeros sintéticos, os plastificantes hidrofóbicos são extensivamente 

usados. Em contraste, os plastificantes usados com amido devem ser mais polares, permitindo 

melhor compatibilidade com o polissacarídeo hidrofílico. Plastificantes mais comuns 

empregados em filmes amiláceos incluem glicerol, sorbitol, sacarose, ureia e polietilenoglicol 

(GENNADIOS, 2002; LOURDIN; RING; COLONNA, 1998). Aminoácidos e ácidos graxos 

também já foram testados como plastificantes na produção de filmes (SANTOSA; PADUA, 

2000; STEIN; GREENE, 1997). A estrutura do glicerol está apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 - Fórmula estrutural da molécula de glicerol. 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Mota (2009). 
 

Tem sido demonstrado que os plastificantes reduzem a temperatura de transição 

vítrea (Tg) e de fusão (Tm) do amido, por facilitar a mobilidade, através da redução das forças 

intermoleculares de coesão na estrutura do sistema (GONTARD; GUILBERT; CUQ, 1993; 

MALI et al., 2002; MARZINOS et al., 2002). Este efeito sobre a Tg pode, em alguns casos, 

permitir um processamento mais fácil do material (MANGAVEL et al., 2003). Entretanto, 

devido ao caráter higroscópico dos plastificantes hidrofílicos, as propriedades de barreira dos 

filmes são prejudicadas e tornam-se dependentes das condições ambientais (DOLE et al., 

2004; LAWTON, 1996). 

 
2.7. Blendas Poliméricas 

 

A mistura de dois ou mais polímeros, sem que haja um elevado grau de reação 

química entre os componentes, é chamada de blenda polimérica, ou simplesmente blenda. A 

grande atenção dada às blendas poliméricas, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto 

industrial/comercial, é devido à relativa facilidade na obtenção e no desenvolvimento de 

novas rotas sintéticas. Dessa maneira, podem-se obter blendas poliméricas com as mais 

diversas especificações a um custo relativamente baixo por meio de combinações de 

polímeros com as propriedades de interesse (UTRACKI, 1989). 

A interação molecular estabelecida entre as cadeias é predominantemente do tipo 

secundária (intermolecular). Assim, a separação dos polímeros integrantes da blenda 

polimérica pode ser feita através de processos físicos, como, por exemplo, solubilização e 

precipitação fracionadas (CANEVAROLO, 2002). 

A produção de blendas, formadas a partir de polímeros biodegradáveis, tem a 

finalidade de melhorar propriedades físicas, químicas e mecânicas, aumentar a taxa de 

biodegradação, e reduzir o custo total do material, visto que o alto custo é um dos maiores 
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empecilhos na substituição dos polímeros petroquímicos por polímeros biodegradáveis, na 

área de embalagens (ISHIAKU et al., 2002). 

Blendas poliméricas podem ser miscíveis ou parcialmente miscíveis. A 

miscibilidade relaciona-se com a capacidade de dois ou mais componentes se misturarem em 

nível molecular, resultando numa mistura homogênea. Uma forma simples de verificação de 

miscibilidade pode ser feita através do número e posição das temperaturas de transição vítrea 

(Tg) do material. A temperatura de transição vítrea de um polímero é a temperatura na qual a 

amostra passa de um estado vítreo para uma estrutura em que as cadeias têm maior 

mobilidade (MOTHE; AZEVEDO, 2002). Nas blendas miscíveis, os polímeros formam uma 

única fase e estão intimamente misturados em nível molecular, apresentando somente um 

valor de Tg, entre os valores das Tg dos polímeros individuais. Nesse tipo de blenda, os 

polímeros estão dispersos ao acaso, e interações intermoleculares favoráveis provavelmente 

ocorrem entre os dois componentes da blenda. 

 Já os componentes das blendas imiscíveis são essencialmente independentes. Este 

tipo de blenda apresenta um número de fases relacionado aos números de seus componentes. 

Consequentemente, se os componentes individuais da blenda imiscível apresentarem 

transições vítreas, espera-se que as blendas apresentam valores de Tg praticamente iguais às 

dos polímeros individuais. Blendas parcialmente miscíveis devem apresentar, então, valores 

de Tg relativos aos seus componentes, mas situados entre os valores dos polímeros individuais 

(SPERLING, 2001). 

A escolha de um par polimérico para a constituição de uma blenda deve, 

normalmente, obedecer aos critérios de custo, processabilidade e propriedades em questão. 

Além destes, é importante que sejam analisados aspectos relacionados à estrutura molecular, 

morfologia, sistema de solventes, condições de mistura, equipamento e necessidade de 

aditivos (JACOB, 2006). 

Do ponto de vista tecnológico, as blendas são normalmente classificadas em 

compatíveis e incompatíveis. Diz-se que são compatíveis quando suas propriedades finais 

apresentam um comportamento aditivo ou sinérgico em relação aos valores apresentados 

pelos componentes individuais. Já um sistema incompatível é aquele que apresenta valores 

das propriedades inferiores aos apresentados pelos componentes em separado, tratando-se de 

um efeito antagônico (JACOB, 2006). 

Segundo Utracki (1989), há uma variedade de técnicas experimentais que podem 

ser utilizadas para a preparação e caracterização de blendas poliméricas. As técnicas mais 

usadas na preparação de blendas são as indicadas abaixo.  
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a) mistura mecânica através da fusão dos polímeros e posterior prensagem; 

b) polimerização interfacial; 

c) mistura de látex. 

Segundo Lima et al., (2010), as blendas poliméricas adquiriram importância na 

melhoria do desempenho de diversos materiais poliméricos, tornando-se uma maneira 

econômica e versátil para obtenção de materiais com uma vasta gama de propriedades 

desejáveis. 

 
2.7.1. Métodos de obtenção casting 

 
Casting é o processo onde os filmes são formados pela evaporação de solvente. O 

polímero é dissolvido no solvente, formando uma solução filmogênica. Esta solução é levada 

para secar, sobre um suporte, até a evaporação de todo o solvente (GENNADIOS, 2002).  

Durante os últimos anos, a técnica de casting foi a mais empregada e discutida na 

pesquisa de filmes biodegradáveis à base de amido, mostrando bons resultados dentro do 

âmbito laboratorial (ZHAI; YOSHII; KUME, 2003). Porém, para a produção em escala 

industrial, apresenta algumas desvantagens, como tempo de processo. Uma solução para o 

problema, de acordo com Fishman et al. (2000), é a utilização do processo de extrusão para a 

produção em escala industrial, com as vantagens de rapidez e menores custos de produção. 

Outro fator importante a ser considerado é que este processo já é empregado na produção de 

embalagens sintéticas convencionais, como as de polietileno, polipropileno, polietileno 

tereftalato, dentre outras. 

 
2.8. Propriedades dos Filmes 

 
2.8.1. Opacidade 

 
Dentre as propriedades óticas de filmes para aplicação em embalagem, destacam-

se a cor e a opacidade. A cor pode ser considerada um importante parâmetro de caracterização 

dos filmes, pois está associada com a matéria-prima utilizada na elaboração dos mesmos 

(VICENTINI, 2003). 

Segundo Oliveira et al. (1996), para uma boa apresentação visual do produto, é 

desejável que as embalagens plásticas apresentem elevado brilho e alta transparência. Por 

outro lado, muitas vezes a proteção contra a incidência de luz se faz necessária (transparência 

baixa ou nula), como no acondicionamento de produtos sensíveis a reações de deterioração 

catalisadas pela luz.   
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A opacidade dos filmes pode ser determinada através da luz refletida e/ou 

absorvida, utilizando-se um espectrofotômetro. Este aparelho faz passar um feixe de luz 

monocromática através de um material, e mede a quantidade de luz que foi refletida e/ou 

absorvida pelo mesmo. O espectrofotômetro permite-nos saber que quantidade de luz é 

absorvida a cada comprimento de onda. Para avaliação dos parâmetros de cor e opacidade, é 

recomendado que todas as amostras sejam avaliadas com a mesma data de fabricação, para 

que possíveis degradações do material não interfiram nos resultados (VEIGA-SANTOS et al., 

2005). 

 
2.8.2. Solubilidade 

 

A solubilidade em água define a tolerância do material a água, e é determinada 

pela sua estrutura química (LEE; SHIM; LEE, 2004). Os filmes ou as embalagens obtidas a 

partir de filmes biodegradáveis devem manter os níveis de umidade no produto embalado. A 

umidade não deve se ligar ao filme ou material da embalagem e dissolvê-lo (KIM et al., 

2002). Desta forma, o conhecimento da solubilidade do material em água é uma propriedade 

importante dos filmes biodegradáveis no que se refere ao seu emprego, pois algumas 

aplicações requerem insolubilidade em água para manter a integridade do produto (PEREZ-

GAGO; KROCHTA, 2001). Os testes de solubilidade do material em água visam fornecer 

informações sobre a integridade da amostra após sua imersão em água, a temperatura e tempo 

específicos (MARTELLI, 2005).  

A obtenção de filmes com boas propriedades de barreira ao vapor de água, isto é, 

com baixa permeabilidade dentro de uma grande faixa de umidade relativa, implica na 

utilização de um material de baixa solubilidade em água, ou seja, de caráter mais hidrofóbico 

(SAMENTO, 1999). 

 
2.8.3. Permeabilidade ao Vapor de Água 

 

A embalagem deve ter como principal função evitar ou pelo menos diminuir a 

transferência de umidade entre o alimento e o meio externo, ou entre dois componentes de um 

alimento heterogêneo (MALI et al., 2004).  

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) é uma propriedade importante para 

aplicação dos filmes em embalagens, porém não é uma propriedade restritiva. A alta 

permeabilidade ao vapor de água causa dificuldades para alimentos de baixa umidade, pois o 

ganho de umidade favorece a formação de grumos e o crescimento microbiano, além de 
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diminuir a crocância de alimentos em que esta característica é desejável. Para alimentos 

úmidos, embalagens com alta permeabilidade a vapor de água são prejudiciais no que tange a 

perda de peso como, por exemplo, o murchamento de hortaliças e vegetais minimamente 

processados (SARANTÓPOULOS; OLIVEIRA; CANAVESI, 2001). Entretanto, a alta 

permeabilidade ao vapor de água da maioria dos filmes biodegradáveis impõe limitações de 

aplicação destes materiais (ARVANITOYANNIS et al., 1998). 

A permeabilidade é definida como uma propriedade do par filme/permeado, em 

condições bem definidas de temperatura, umidade relativa, espessura e diferença de pressão 

parcial (LAI; PADUA, 1998).  

O mecanismo pelo qual a permeação ocorre envolve três etapas: (1) movimento 

do permeante para a superfície da estrutura do filme e sua adsorção na matriz polimérica; (2) 

difusão de espécies do permeante pelo polímero, através do gradiente de concentração; (3) 

dessorção e evaporação do permeante na outra face do material (KESTER; FENNEMA, 1986; 

McHUGH; KROCHTA, 1994a). 

Fatores relacionados à composição química e estrutura do polímero, tal como grau 

de saturação, presença de cadeias laterais e ligações cruzadas e fatores que envolvem 

heterogeneidades nos polímeros tais como orientação, cristalinidade e a presença de 

plastificante determinam as propriedades de transporte (LAI; PADUA, 1998). 

Em filmes hidrofílicos, a umidade relativa e a temperatura a que são submetidos 

têm grande influência nas propriedades de barreira. Ao se aumentar a umidade relativa, 

produz-se uma expansão da matriz polimérica, promovendo a formação de mais ligações de 

hidrogênio, o que leva a um incremento na difusão das moléculas de água e da 

permeabilidade (BIQUET; LABUZA, 1988; KAMPER; FENNEMA, 1984). Com o aumento 

da temperatura, a permeabilidade ao vapor de água também aumenta, e estas variações são 

dependentes do conteúdo de umidade (DONHOWE; FENNEMA, 1993). A permeabilidade ao 

vapor de água também tende a aumentar com a adição de plastificantes hidrofílicos, como o 

glicerol (ARVANITOYANNIS et al., 1998; GARCIA; MARTINO; ZARITZKY, 2000). 

O controle da espessura dos filmes produzidos por casting é uma etapa que exige 

atenção e é, ainda, um parâmetro pouco estudado. De acordo com Carvalho (1997), Sobral, 

Ocuno (2000), Mali et al. (2004) e Galdeano (2007), este parâmetro influencia largamente as 

propriedades mecânicas, principalmente a força na perfuração, e a permeabilidade ao vapor de 

água de filmes hidrofílicos. Quanto maiores as espessuras, mais resistentes à perfuração são 

os filmes e menor a sua taxa de permeabilidade ao vapor de água. Teoricamente, segundo a lei 

de difusão de Fick e a lei de sorção de Henry, a taxa de permeabilidade ao vapor de água de 
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um filme plástico sintético varia com o inverso da sua espessura, enquanto que a 

permeabilidade ao vapor de água (PVA) deve ser constante (CUQ et al., 1996). 

A taxa de permeabilidade ao vapor é definida como a quantidade de água que 

passa através de uma unidade de área, por unidade de tempo, no estado estacionário, sob as 

condições do ensaio. A permeabilidade do material ao vapor de água refere-se ao produto da 

taxa de permeabilidade pela espessura do material de embalagem, dividido pelo gradiente de 

pressão de vapor entre as superfícies do material (CETEA, 1996). 

A Lei de Fick (Equação 2) mostra que a quantidade de penetrante difundindo 

através do filme por unidade de área por unidade de tempo, J, é proporcional ao gradiente de 

concentração do penetrante, c, ao longo da espessura do filme, x. A constante de 

proporcionalidade é definida como difusividade mássica, Dm.  

 

� = −�� ��
��																																																																																																																																												(2) 

 

Se a lei da solubilidade de Henry (Equação 3) é obedecida, a concentração do 

penetrante no filme é igual ao produto do coeficiente de solubilidade, S, pela pressão parcial 

do penetrante no ar adjacente, p: 

 

� = � × �																																																																																																																																																		(3) 
 

Combinando as duas equações: 

 

	� = −��. � ��
��																																																																																																																																										(4) 

 

Define-se permeabilidade, P, como o produto da difusividade pelo coeficiente de 

solubilidade, produzindo a seguinte equação (DONHOWE; FENNEMA, 1994): 

 

��. � = −� ���� = �																																																																																																																																(5) 
 

A permeabilidade está relacionada ao fluxo do penetrante através de um material 

resistente (MANNHEIM; PASSY, 1985). O uso da Equação 5 para calcular a permeabilidade 

como uma propriedade universal de um filme ou cobertura comestível é baseada na hipótese 
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de que Dm e S sejam independentes da concentração do penetrante. Isso ocorre quando não 

há interação significativa entre o filme e a substância penetrante. Entretanto, quando um gás 

ou vapor penetrante interage fortemente com o material do filme, ocorrem desvios na Lei de 

Fick (BANKER, 1966, KUMINS, 1965, PASCAT, 1986, SCHULTZ et al., 1949). Este é o 

caso de vapor de água permeando através de filmes compostos por polímeros hidrofílicos, 

onde Dm e S são dependentes da pressão parcial de vapor de água. O coeficiente de 

solubilidade aumenta com a pressão de vapor de água e, nesse caso, a permeabilidade não é 

uma propriedade universal do filme e não pode ser usada no senso geral para descrever sua 

propriedade de barreira, tornando-se uma característica do filme sob dadas condições 

ambientais de umidade relativa, temperatura etc. (KESTER; FENNEMA, 1986). 

Pesquisas têm tentado melhorar as propriedades de barreira ao vapor de água dos 

filmes hidrofílicos pela incorporação de lipídios (PALMU, 2003; YANG; PAULSON, 2000). 

Em função da baixa polaridade de suas moléculas, filmes lipídicos apresentam baixa 

permeabilidade ao vapor de água e sua principal função é minimizar o transporte de umidade 

nos alimentos (KESTER; FENNEMA, 1986). 

Técnicas gravimétricas são usadas para medir a PVA. Existem duas versões: 

método do dessecante e método da água. Os métodos envolvem a vedação do filme a ser 

testado em uma cápsula parcialmente coberta com solução saturada de sal (método da água) 

ou dessecante (método do dessecante), deixando um espaço de ar entre o filme e a solução de 

sal saturado ou dessecante. Em seguida, a cápsula é colocada em um ambiente com 

temperatura e umidade relativa controladas e a mudança de peso com o tempo, deve ser 

acompanhada para determinar o fluxo de água para o filme. O fluxo é dividido pela diferença 

de pressão parcial sobre o filme durante o teste e multiplicado pela sua espessura para calcular 

os valores de PVA do filme (McHUGH; HUXSOLL; KROCHTA, 1996). 

 
2.8.4. Propriedades Mecânicas 

 

As propriedades mecânicas dos filmes são características importantes para sua 

utilização como embalagem e/ou recobrimento, devido ao manuseio a que estão sujeitos os 

produtos durante a distribuição e comercialização. Filmes devem ser resistentes à ruptura e 

abrasão, para que possam reforçar a estrutura do produto e facilitar o seu manejo, e devem ser 

flexíveis, para que possam se adaptar às possíveis deformações sem se romper 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). 
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A natureza do material filmogênico e sua coesão estrutural determinam as 

propriedades mecânicas dos filmes. Espessura, processo de obtenção e umidade de 

armazenagem são fatores que também influenciam nas propriedades. Em baixas umidades 

relativas, os filmes tornam-se quebradiços, enquanto que em umidades relativas elevadas os 

mesmos são flexíveis, porém frágeis (LAWTON, 1996). Neste caso, a água atua como 

plastificante, aumentando a mobilidade polimérica, o que leva ao decréscimo das interações 

intermoleculares, ocasionando, portanto, a redução na força necessária para romper o filme e 

também, o aumento da elongação (FORSSELL et al., 1999). 

A adição de outros plastificantes na formulação também mostra marcada 

influência nas propriedades mecânicas. Este fenômeno está relacionado tanto ao efeito de 

diminuição das interações entre as cadeias, o qual leva ao aumento da mobilidade, produzindo 

materiais flexíveis, como também pela capacidade do plastificante em reduzir a temperatura 

de transição vítrea (Tg) do sistema (vanSOEST; VLIEGENTHART, 1997). A temperatura de 

transição vítrea é uma transição de segunda ordem, que ocorre em material amorfo 

(VICENTINI, 2003). 

Acima da Tg (estado gomoso) as cadeias têm maior mobilidade originando filmes 

com flexibilidade aumentada (LOURDIN; RING; COLONNA, 1998). No estado vítreo, onde 

a mobilidade polimérica é limitada, os materiais se tornam rígidos e quebradiços. Neste 

estado, os filmes apresentam maior resistência, devido à existência de uma maior interação 

entre as moléculas (vanSOEST; VLIEGENTHART, 1997). 

Essas propriedades são avaliadas por testes de perfuração e tração. Os testes de 

perfuração medem a força e a deformação na perfuração dos filmes. Entretanto, os testes de 

tração são os mais frequentemente relatados na literatura. As propriedades de tração 

expressam a resistência do material ao alongamento, ou mesmo ao rompimento, quando 

submetido à tração (SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

A estrutura molecular do polímero é responsável pelo seu comportamento mecânico. 

Assim, os materiais poliméricos podem ser classificados em termos de rigidez, fragilidade e 

tenacidade (CANEVAROLO, 2002). A Figura 9 mostra os cinco comportamentos típicos de 

polímeros em ensaios de tração. 
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Figura 9 - Curvas típicas tensão versus deformação obtidas em ensaios de tração. 
 

 
Fonte: Canevarolo (2002). 

 
a) polímeros com elevado módulo de elasticidade e baixa elongação na ruptura.        

Ex.: resina fenólica. Aquele que necessita muita força para atingir a tensão 

máxima; material forte (ROBERTSON, 1993); 

b) polímeros com elevado módulo elástico, tensão no escoamento e tensão na 

ruptura, e moderada elongação na ruptura. Ex.: poliacerais; 

c) polímeros com elevado módulo elástico, tensão no escoamento, elongação na 

ruptura e resistência máxima a tração. Ex.: policarbonato; 

d) polímeros com baixo módulo de elasticidade, baixa tensão de escoamento, 

porém elevada elongação e tensão do ponto de ruptura. Ex.: polietileno. Necessita 

de pouca força para atingir o alongamento máximo; material fraco; possuem alta 

elasticidade (ROBERTSON, 1993); 

e) polímeros com baixo módulo de elasticidade e tensão no escoamento, e uma 

elongação no ponto de ruptura de moderada a elevada. Ex.: teflon. Segundo 

Robertson (1993), denominado de material quebradiço.  

 
O material oferece resistência à força e, até um ponto máximo (limite elástico), se 

comporta como um elástico ideal, ou seja, a sua deformação não é definitiva e ele pode 

retornar ao seu comprimento inicial com a remoção da força, denominando-se de deformação 

elástica (reversível). A deformação inicial é a fase elástica (cadeias poliméricas menos 

ordenadas) devido à pequena força requerida para o alongamento. A fase elástica caracteriza-

se por uma orientação das moléculas devido à força aplicada (PSOMIADOU; 

ARVANITOYANNIS; YAMAMOTO, 1997).  
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Na segunda parte da curva, ocorre a transição da região elástica para a região 

plástica, caracterizada inicialmente pelo escoamento do filme e um aumento relativamente 

grande da deformação, com pequena variação da tensão aplicada. A partir da tensão máxima, 

a força necessária para deformar o material diminui. Ao final da deformação, as moléculas 

tendem a estar completamente orientadas e, assim, ficando mais finas até que ocorra a sua 

ruptura. No ponto de ruptura, pode-se medir a máxima força de tensão que o material pode 

sustentar e a deformação ou alongamento em relação ao comprimento inicial do filme. Um 

valor elevado de deformação indica que o material absorve muita energia antes de se romper 

(resiliência) (VICENTINI, 2003; ROBERTSON, 1993; CRIPPA; AMICO; 

SYDENSTRICKER, 2006). 

Observa-se que inicialmente o material oferece resistência crescente à solicitação 

de tração, a qual provoca seu alongamento (Figura 10).  

 
Figura 10 - Curva característica da relação resistência à tração versus deformação. 
 

 
Fonte: Miltz (1992). 

 
O intervalo inicial (O-A) da curva é uma linha reta (tensão diretamente 

proporcional à deformação) cuja inclinação (E) representa a rigidez do material, o módulo de 

elasticidade ou módulo de Young. Neste intervalo o polímero se comporta com um material 

elástico ideal, isto é, se a tensão for removida, o material voltará imediatamente ao seu 

comprimento inicial. O ponto A representa o limite de proporcionalidade do material. De A a 

B, a tensão e a deformação não são mais proporcionais e se a tensão for removida o processo 

de recuperação é gradual. Na região O-B, diz-se que o material é elástico, ou que apresenta 

um comportamento elástico, e o ponto B é chamado limite de elasticidade ou ponto de 

escoamento. Normalmente, a força requerida para deformar a amostra diminui depois do 

ponto de escoamento (B). Neste ponto o material passa a ser plástico, pois uma vez cessada a 

tensão estará permanentemente deformado. No decorrer deste processo a força novamente 
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aumenta até, finalmente, a amostra romper no ponto C. A tensão neste ponto de rompimento é 

normalmente chamada de tensão na ruptura (tensile strength) e a correspondente deformação 

(expressa em porcentagem), deformação na ruptura (elongation at break) (MILTZ, 1992). 

Se uma grande deformação plástica ocorrer entre o ponto de escoamento (B) e o 

ponto de ruptura (C), o material é denominado dúctil. Entretanto, se a ruptura ocorrer logo 

depois do ponto de escoamento, o material é denominado frágil (SEARS et al., 1984). Alguns 

materiais não parecem ter ponto de escoamento a tensão, sem o aparecimento de uma etapa 

plástica. 

As propriedades mecânicas de tração são úteis para a identificação e 

caracterização de filmes, pois expressam a resistência do material ao alongamento e ao 

rompimento quando submetido à tração. Para manter a integridade e a propriedade de 

barreira, os filmes devem ser hábeis em resistir ao estresse normal encontrado durante sua 

aplicação subsequente. Normalmente, uma alta resistência é requerida, mas os valores de 

deformação devem ser ajustados de acordo com a aplicação (HENRIQUE, 2002). 

 
2.8.5. Comportamento Térmico 

 
2.8.5.1. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 
A transição vítrea é uma transição de fase que ocorre em materiais amorfos ao 

serem submetidos a uma determinada temperatura denominada de temperatura de transição 

vítrea (Tg) (GAUDIN et al., 1999). Quando submetidos a temperaturas acima da Tg, os 

materiais estão no estado elastomérico e, abaixo da Tg, os mesmos se encontram no estado 

vítreo. No estado elastomérico as cadeias têm mobilidade aumentada e, neste ponto, as 

propriedades físicas e mecânicas sofrem forte mudança de comportamento (LOURDIN; 

RING; COLONNA, 1998). 

As mudanças no estado físico dos materiais podem ser medidas por técnicas 

calorimétricas. Do ponto de vista experimental, uma das técnicas mais utilizadas para a 

determinação da temperatura de transição vítrea (Tg) é a calorimetria diferencial de varredura 

(Diferencial Scanning Calorimetry - DSC). 

O DSC é uma das técnicas mais utilizadas na análise térmica dos materiais. A 

técnica mede a diferença de energia entre a substância a ser analisada e um material de 

referência (inerte) quando ambos estão sujeitos a um programa controlado de temperatura 

(VIVANCO, 2003). Nesta análise, amostra e referência são colocadas em cápsulas de 

alumínio idênticas, posicionadas sobre um disco termoelétrico e aquecidas por única fonte de 
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calor. O calor é transferido para as cápsulas sendo controlado por meio de termopares 

conectados ao disco, uma vez que a variação da temperatura, em um dado momento, é 

proporcional à variação de entalpia, à capacidade calorífica e à resistência térmica total ao 

fluxo calórico (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). O sinal resultante é convertido em taxa 

de calor usando a equação (6), onde Q (Joule) é o calor, RT (KJ-1) é a resistência térmica, Ts e 

Tr (Celsius), as temperaturas da amostra e da referência, respectivamente. A curva de DSC 

fornece a variação de entalpia em função do tempo ou temperatura (VIVANCO, 2003). 

 

∆� = ( � −  !)
"# 																																																																																																																																					(6) 

 

Os eventos térmicos que geram modificações em curvas DSC podem ser 

basicamente, de primeira ordem (fusão) e de segunda ordem (transição vítrea). A área contida 

sob o pico é representativa da variação de entalpia (∆H) sofrida pela amostra. As transições de 

primeira ordem apresentam variação de entalpia - endotérmica e exotérmicas, dando origem a 

formação de picos (ROSS, 1995). Como exemplo de eventos endotérmicos que podem 

ocorrer em amostras de polímeros, podem-se citar: fusão, perda de massa da amostra 

(vaporização da água, aditivos ou produtos voláteis de reação ou decomposição), de sorção e 

reações de redução. Eventos exotérmicos observados em polímeros podem ser: cristalização, 

fusão, vaporização, solidificação, reações de polimerização, cura, oxidação, degradação 

oxidativa, adsorção e outros. As transições de segunda ordem caracterizam-se pela variação 

de capacidade calorífica, juntamente com variações dimensionais e viscoelásticas, porém sem 

variações de entalpia. Assim, essas transições não geram picos nas curvas DSC, apresentando-

se como deslocamento da linha base em forma de S. Um exemplo característico é a transição 

vítrea (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

Através das propriedades térmicas pode-se determinar a mobilidade de uma 

cadeia polimérica, a qual está diretamente ligada com as características físicas do material 

(fragilidade, resistência). Os polímeros quando submetidos a um tratamento térmico podem 

apresentar mudanças estruturais caracterizadas pela ruptura de ligações químicas nas cadeias 

principais e laterais ou ainda podem sofrer uma completa degradação de sua cadeia (LUCAS; 

SOARES; MONTEIRO, 2001). 

Esta transição se reflete macroscopicamente, através de mudanças em 

propriedades termodinâmicas como capacidade calorífica, coeficiente de expansividade 

térmica, coeficiente de compressibilidade e várias das propriedades mecânicas, dielétricas e 
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viscoelásticas. É também consensual que estas modificações não ocorrem em uma 

temperatura específica, mas em uma faixa de temperatura. Outro aspecto muito típico da 

transição vítrea é que a temperatura (ou faixa de temperatura) na qual a mesma ocorre 

depende do método de medida, e, para um mesmo método, depende das condições em que a 

medida está sendo realizada (YAMAKI; PEDROSO; ATVAR, 2002). Em geral, a Tg depende 

da história térmica do material, do peso molecular das cadeias poliméricas, da presença de 

plastificantes, do grau de cristalinidade e da composição da amostra. (FRENCH, 1984). 

Quando um plastificante é adicionado a um polímero, as interações intermoleculares 

diminuem e, consequentemente, a proximidade entre as cadeias é menor. Deste modo, sob a 

ação de forças mecânicas o movimento das cadeias de um polímero é facilitado, e a Tg é 

diminuída (SOUZA; ANDRADE, 2000). 

A Tg é o parâmentro mais importante na determinação das propriedades 

mecânicas de polímeros e no controle de cinética de cristalinização desses materiais 

(KROGARS, 2003). Através do espectro do termograma gerado da análise de DSC, pode-se 

determinar a temperatura Tg com ponto médio de inflexão, e a temperatura de fusão (Tm) 

como sendo a temperatura do pico endotérmico. 

O DSC mede a temperatura inicial (T0), intermediária (Tp) e de conclusão (Tc), e a 

entalpia de gelatinização (∆H gel) (JAYAKODY, 2001), como mostra a Figura 11.   

 
Figura 11 - Curva característica de uma análise térmica (DSC). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2007). 

 
Na Figura 12, um gráfico típico de polímeros semi - cristalinos é mostrado. A Tg 

pode ser observada nos gráficos por uma mudança muito sutil na linha de base, que só é 

detectada por equipamentos mais sensíveis, e é quando ocorre uma variação no calor 

específico (Cp) sem mudança significativa da temperatura. 
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Figura 12 - Caracterização da Tg, Tc e Tm. 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Maimoni-Rodella; Cavalcanti (2006). 

 

Acima da Tg, as moléculas adquirem maior mobilidade e, quando atingem uma 

determinada temperatura denominada de cristalinização (Tcr), elas conseguem se organizar na 

forma de cristais. Por esse arranjo ser mais estável, as moléculas liberam calor e essa reação é 

caracterizada por ser exotérmica. Uma representação do cálculo da Tg por DSC encontra-se na 

Figura 13. 

 
Figura 13 - Representação do cálculo da Tg em gráficos obtidos pelo DSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maimoni - Rodella; Cavalcanti (2006). 

 

O aquecimento acima da Tc resulta no surgimento de um pico endotérmico na 

curva de fluxo de calor, correspondendo à temperatura de fusão ou melting (Tm), que está 

relacionada a um movimento pelo aumento da temperatura (FERRY, 1980). 

A temperatura de fusão (Tm) cristalina é aquela em que as regiões ordenadas dos 

polímeros, isto é, os cristais se desagregam e fundem. Essa transição é de primeira ordem, é 

endotérmica, e envolve mudança de estado; acima dessa temperatura, o polímero estará no 

estado viscoso adequado a moldagem. 
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O conhecimento da Tg dos filmes ajuda na escolha das melhores condições de 

armazenamento dos mesmos, uma vez que as propriedades mecânicas e de barreira dos 

polímeros sofrem grande influência. A permeação a gases e ao vapor de água é maior acima 

da Tg, onde as cadeias de polímeros estão em maior movimento, como também os filmes 

apresentam maior flexibilidade (BERTAN, 2003; ROSS, 1995). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Matéria-Prima Utilizada 
 

3.1.1. Amido 
 

Foi utilizada fécula de mandioca (marca comercial JURITI, tipo I) obtida nos 

supermercados localizados em Fortaleza - CE.  

  

3.1.2. Cera e Surfactantes  
 

O tipo de cera de carnaúba (marca FONCEPI) utilizada para compor a emulsão 

filmogênica foi a T - I, que apresenta as seguintes características; ponto de fusão (80 - 86ºC), 

teor de umidade (0,5% máx), índice de acidez (0,2 - 0,6 mg NaOH/g máx), índice de 

saponificação (78 - 88 mg KOH/g) e material insolúvel (0,2% máx). Dados fornecidos pelo 

próprio fabricante. 

Foram adicionados à cera de carnaúba dois surfactantes: Monooleato de Sorbitan 

Etoxilado 20 Óxido de Etileno - Tween 80 (5%) e Monoleato de sorbitana - Span 80 (15%) 

com caráter predominantemente hidrofílico e hidrofóbico, respectivamente, para facilitar as 

interações entre todos os componentes. A porcentagem utilizada para os surfactantes foi com 

base na massa seca da cera de carnaúba.  

 

3.1.3. Goma do Cajueiro 
 

O exsudado de cajueiro foi adquirido através da exsudação natural de árvores de 

caju (Anacardium occidentale L.) pertencentes ao Campo Experimental da Embrapa 

Agroindústria Tropical, localizado no município de Pacajus - CE, Brasil. Para obtenção da 

goma do cajueiro, utilizou-se um processo de purificação segundo a metodologia adaptada por 

TORQUATO et al. (2004).  

O exsudado bruto apresentou-se em forma de pequenos aglomerados. Para 

facilitar a pesagem e a dissolução do mesmo fez-se necessária uma trituração manual.   

Cerca de 300g de resina foram pesados em uma balança semi - analítica e, 

posteriormente, adicionados a 1 litro de água destilada à temperatura ambiente (24°C ± 1°C). 

Para auxiliar na dissolução completa do exsudado em água, foi utilizado um dispersor de solo 

(Solab Científica, modelo SL -115) na velocidade angular de 16000 rpm por três horas. 
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Para retirar pedaços de caules, folhas e partículas não solúveis, foi realizada uma 

filtração simples com peneiras de uso doméstico de malha simples sem diâmetro de poro 

definido. Após o término da etapa anterior, adicionou-se ao líquido obtido cerca de 100 mL de 

peróxido de hidrogênio (Dinâmica P.A), deixando-se em repouso por 30 minutos para que 

ocorresse a clarificação do material. 

A precipitação da goma do cajueiro ocorreu a partir da adição de álcool etílico 

comercial 92,8° INPM em proporção de 10:3,33:1 (etanol:água:goma) em 

volume/volume/peso, seguida por 48 horas em repouso. Ao final do tempo estabelecido para 

o repouso, o sobrenadante foi refugado e o precipitado, como a goma, colocado em uma 

estufa com circulação de ar forçada (Marconi, modelo MA-035) a 50 °C por 24 horas para 

evaporar toda a parte líquida presente. 

Realizou-se uma moagem em um moinho analítico (IKA, modelo A11 basic) para 

reduzir os tamanhos das partículas. 

 

3.1.4. Plastificante 
 

O glicerol (Implex P.A) foi utilizado como plastificante. 

 
3.2. Delineamento Experimental 

 
Foi utilizado um delineamento de misturas do tipo centróide simplex para avaliar 

o efeito das proporções entre 3 componentes - amido (15 - 30% m/m), goma de cajueiro (70 - 

85% m/m) e cera de carnaúba (0 - 15% m/m) - sobre as propriedades dos filmes formados. O 

delineamento para os três componentes foi composto de 10 ensaios (Tabela 2). No 

delineamento experimental (Figura 14) mostra que cada vértice representa a concentração 

máxima de cada componente. 

Este delineamento foi escolhido em virtude de propor uma representação 

polinomial, obtida por um arranjo de vértices ordenados uniformemente no espaço (centróide 

simplex), que é muito conveniente por não apresentar os problemas que os delineamentos 

fatoriais apresentam nos casos dos experimentos que envolvem misturas de componentes. 
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Tabela 2 - Tabela do delineamento experimental. 
Tratamento Amido (%) Goma de Cajueiro (%) Cera de Carnaúba (%) 

1 30 70 0 
2 15 85 0 
3 15 70 15 
4 22,5 77,5 0 
5 22,5 70 7,5 
6 15 77,5 7,5 
7 20 75 5 
8 25 72,5 2,5 
9 17,5 80 2,5 

10 17,5 72,5 10 
 

Figura 14 - Delineamento experimental centroide simplex para 3 componentes. 
 

 

 
3.3. Formação do Filme 

 

A elaboração dos filmes, segundo o método de casting, consistiu, inicialmente, na 

formação de uma emulsão filmogênica, contendo amido, goma de cajueiro, glicerol (25% 

m/m) como plastificante, cera de carnaúba e surfactantes (Tween 80 e Span 80). 

Para ocorrer a geleificação do amido, adicionou-se glicerol e água e procedeu-se 

um aquecimento até uma temperatura em torno de 90 a 95°C, mantendo-se essa temperatura 

por 10 minutos para estabelecer as ligações intermoleculares e, assim, favorecer a formação 

do gel.  

Separadamente do gel formado, a cera de carnaúba, em conjunto com os 

emulsificantes, foi fundida em uma chapa aquecedora em uma temperatura entre 80 a 85°C. O 
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amido geleificado foi adicionado à cera fundida, e o conjunto foi homogeneizado em um 

processador ultrassônico (Hielscher, modelo UP400S, Figura 13), com frequência e potência 

ultra-sônica de 24 kHz e 4000 W, respectivamente. Utilizou-se a máxima amplitude e, 

também, o máximo ciclo por 10 minutos, realizando pausas de 15 segundos intercaladas a 

cada minuto (Figura 15). 

 
Figura 15 - Emulsão filmogênica no processador ultrassônico. 
 

 

 
Com o auxílio do Ultra-Turrax T-50 (IKA), utilizado por 15 minutos a uma 

velocidade angular de 4000 rpm, o último componente (goma de cajueiro) foi incorporado à 

emulsão para que fosse realizada a sua homogeneização.  

Realizou-se a degaseificação da emulsão filmogênica, através de uma bomba a 

vácuo (BUCHI, modelo V-700) utilizada na potência máxima (10 Mbar) durante 3 horas, 

juntamente com um banho sonicador (UNIQUE, modelo ultra clean 750) com frequência e 

potência ultra-sônica de 25  kHz e 100 W RMS, respectivamente. Esta etapa auxiliou na 

retirada das bolhas de ar formadas devido ao processo de homogeneização.  

 Os filmes foram produzidos segundo a técnica de casting, que consiste na 

evaporação do solvente (no caso, água) a partir de uma emulsão filmogênica aplicada a um 

suporte (no caso, um filme de poliéster - Mylar®). Esta técnica foi realizada através do uso da 

rama secadora de laboratório com coating (marca Mathis, modelo LTE-S), que conta com 

controle de espessura da emulsão filmogênica durante a espatulagem, temperatura e tempo de 

secagem e fluxo de ar. 
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Cerca de 30 g de emulsão foram depositados sobre uma base de poliéster de 

largura e comprimento 30 cm x 30 cm fixo em um quadro. A temperatura, o tempo, a 

espessura e o fluxo de ar foram testados em ensaios preliminares, onde ficou estabelecido para 

todas as variáveis citadas em questão, respectivamente, 60 °C, 15 minutos, 0,4 - 0,6 mm e 3 

m3.h-1, utilizadas para todos os tratamentos. 

Imediatamente após a saída do equipamento, os filmes foram acondicionados em 

um dessecador contendo nitrato de cálcio tetrahidratado por 30 minutos ou até o resfriamento 

dos filmes, para evitar incorporação de umidade, uma vez que os filmes são altamente 

higroscópicos quando retirados da rama, devido à temperatura relativamente alta do processo. 

Todo processo descrito anteriormente encontra-se no fluxograma da Figura 16. 

 
Figura 16 - Fluxograma do processo de produção de filme comestível. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.4. Determinação da cristalinidade do amido  

 
Com o intuito de verificar se a temperatura utilizada (90 - 95°C) seria suficiente 

para que ocorresse a gelatinização do amido, uma análise de difração de raio - x foi realizada.  

Assim, esta análise foi realizada no equipamento Difratômetro Xperto PRO da marca 

Panalytical, com fonte de radiação de cobalto a 40 KV, 40 mA, velocidade de 1°/min sob 

ângulo 2θ variando de 10 a 50°. Foram utilizados 5 segundos para cada passo de contagem de 
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tempo. Foram analisados o amido de mandioca em pó e filme de amido e glicerol (25%). Os 

espaçamentos “d” foram obtidos a partir da equação de Bragg (�� = 2����	), sendo n = 1 e  

λ = 1,788965 Å. 

 
3.5. Análises dos Filmes 

 

3.5.1. Acondicionamento dos filmes 
 

Antes da realização da análise de permeabilidade ao vapor d’água (PVA), as 

amostras foram acondicionadas em um dessecador contendo nitrato de cálcio tetrahidratado 

na temperatura de 25°C e umidade relativa de 48% por 24 horas. 

 

3.5.2. Propriedades Físicas  
 

3.5.2.1. Espessura 
 

A espessura de cada amostra foi medida utilizando-se um micrômetro digital 

(Mitutoyo, modelo Digimatic Micrometer) com escala de 0 a 25 mm e precisão de ± 0,01 mm. 

A espessura utilizada foi a média aritmética de oito medidas realizadas, aleatoriamente, ao 

longo de cada amostra avaliada.  

 
3.5.2.2. Opacidade 

 
A opacidade dos filmes foi determinada empregando-se metodologia descrita por 

Gontard, Guilbert e Cuq (1992). Os filmes foram cortados em retângulos (1 cm x 5 cm) e 

colocados dentro da cubeta espectrofotométrica, de modo a permanecerem posicionados 

perpendicularmente à direção do feixe de luz. O espectro de absorbância, na região do visível 

(400-800 nm), foi registrado em cada amostra, usando um espectrofotômetro (Varian, modelo 

Cary 50). O espectro foi calibrado com a cubeta sem amostra como 100 % de transmitância. 

As medidas foram realizadas em triplicata. A opacidade do filme foi definida como a área sob 

a curva determinada por integração, por meio do método trapezoidal. A opacidade foi 

expressa em unidade de absorbância x nm.  

 

3.5.2.3. Solubilidade 
 

A solubilidade em água foi determinada segundo metodologia proposta por 

Gontard et al. (1994), com modificações. A massa seca inicial de uma amostra de filme de 2 
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cm de diâmetro foi determinada em função de sua umidade em uma estufa com circulação de 

ar (Quimis, modelo Q-31 4M222), mantida a 105 ºC por 24 h. Uma amostra foi imersa em 45 

mL de água destilada contendo azida sódica (0,02% p/v), para prevenir o crescimento de 

microrganismos, e o sistema foi mantido sob agitação lenta e periódica a 175 rpm, a 25 ºC, 

durante 24 h, por uma mesa agitadora orbital (TECNAL, modelo TE 420). Após este período, 

as amostras foram retiradas da água por filtração simples e a massa seca final foi determinada 

nas mesmas condições descritas para obtenção da massa seca inicial. A solubilidade em água 

foi expressa em porcentagem de material solubilizado, calculada a partir dos resultados em 

triplicata, por meio da Equação 7. 

 

%&��&(%) = ((%�) −%�*)
%�) + × 100																																																																																																(7)

 
 

onde: Msi é a massa seca inicial do filme e Msf é a massa seca final do filme não solubilizado. 

 

3.5.2.4. Permeabilidade ao vapor d’água (PVA) 
 

A permeabilidade ao vapor d’água foi determinada de acordo com o método E96-

80 (ASTM 1989). Nove repetições de amostras (60 mm de diâmetro) foram fixadas entre os 

encaixes de células de permeação em acrílico com abertura circular (ϕ = 50 mm), 

correspondendo à área do filme exposta para migração e contendo em seu interior 6 mL de 

água destilada. A selagem com graxa de silicone foi realizada para garantir que toda migração 

ocorresse através do filme (Figura 17). As células de permeação foram, em seguida, 

acondicionadas em um dessecador (25 ± 5 °C de temperatura e 30 ± 5% de umidade relativa) 

contendo em seu interior sílica gel. O peso das células foi verificado a cada 1 hora em uma 

balança analítica por 24 h, e a relação linear entre a quantidade de água transferida por 

unidade de área e tempo foi obtida. 
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Figura 17 - Célula utilizada na análise de PVA. 
 

 

 
3.5.3. Propriedades Mecânicas  

 
As propriedades mecânicas dos filmes foram determinadas pelos testes de tração. 

Antes da realização dos testes, os filmes foram acondicionados em um dessecador contendo 

nitrato de magnésio hexahidratado para mantê-los em um ambiente com umidade relativa e 

temperatura em torno, respectivamente, de 50 ± 5% e 24 ± 2°C, por no mínimo 40 horas.  

Os testes foram conduzidos de acordo com o método ASTM D882-00 (ASTM, 

2000). Os filmes foram cortados em forma de halteres (Figura 18) nas dimensões 

estabelecidas conforme a Figura 19. Os testes foram realizados com 10 corpos de prova para 

cada amostra.  

 
Figura 18 - Corpo de prova para ensaio de tração. 
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Figura 19 - Dimensões do corpo de prova utilizado para análise mecânica. 
 

 

 
 

Nos ensaios de tração, os corpos de prova foram afixados por meio de garras 

acopladas a uma travessa móvel da Máquina Universal de Ensaio. A taxa de deformação de 

tração é controlada pelo mecanismo de direcionamento, enquanto a tensão de tração 

sustentada pela amostra é registrada pela célula de carga, ambos acoplados à travessa fixa. Na 

Figura 20, está representado, esquematicamente, o dispositivo utilizado no ensaio.  

O equipamento utilizado para análise foi o EMIC (Máquina Universal de Ensaios, 

modelo DL-3000), com uma célula de carga de 100 N. A velocidade de tracionamento 

utilizada foi de 10 mm/min, sendo a distância inicial entre as garras de 50 mm. A Figura 21 

mostra a forma de fixação das amostras nas garras do equipamento.  

 
 

Figura 20 - Representação esquemática do dispositivo de ensaio de tração uniaxial. 
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Figura 21 - Fixação da amostra de filme nas garras do equipamento EMIC. 
 

 

 
De acordo com a normatização citada, os filmes foram avaliados em relação à 

resistência à tração (σ), elongação na ruptura (ε) e módulo de elasticidade em tração ou 

módulo de Young.  

A resistência à tração (σ), dada em MPa, foi determinada medindo-se a força 

necessária para romper o filme dividida pela área da secção submetida à tração. Os valores de 

σ foram calculados utilizando a equação (8): 

 

. = /012																																																																																																																																																					(8) 
 

onde F é o valor da força (N) de ruptura exercida e A (m2) é a seccional do filme. 

A deformação (ε) das amostras foi determinada pela equação abaixo: 

 

ε = /5 − 56
56 2																																																																																																																																												(9) 

 

onde L e L0 são os comprimentos de elongação do filme durante o experimento e o 

comprimento inicial, respectivamente. 

A elongação é o incremento da distância entre marcas a um determinado estágio 

de extensão (L) relativo ao comprimento original (L0). É geralmente expressa em percentual 

(%). 



57 
 

∆L = / 556 	× 1002																																																																																																																																(10) 
 

O módulo de Young ou módulo de elasticidade foi calculado a partir da inclinação 

inicial (região de deformação elástica) da curva obtida tensão-deformação entre 0 e 1% de 

alongamento, de acordo com a Figura 22. Em termos práticos, o módulo de Young ou módulo 

de elasticidade é um indicador da rigidez do material, sendo que, quanto maior o módulo, 

mais rígido é o material. 

 
Figura 22 - Curva típica tensão-deformação utilizada na determinação das propriedades mecânicas dos filmes. 
 

 

 

3.5.4. Propriedades Térmicas  

 

3.5.4.1. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

A análise térmica dos filmes e seus componentes, na forma de pó, foi realizada em 

um calorímetro diferencial de varredura DSC Q20 (TA Instruments). O peso das amostras foi 

na faixa de 5,0 mg utilizando-se cápsulas de alumínio e, posteriormente, seladas. As 

temperaturas de transição vítrea (Tg) e temperatura de fusão (Tm) dos materiais foram 

analisadas de acordo com (WANG et al., 2003). As análises foram realizadas em atmosfera de 

nitrogênio a uma vazão de 50 mL/minuto; razão de aquecimento e resfriamento de 10 

ºC/minuto.  Foi realizada uma primeira corrida com o intuído de apagar a histórica do 

material e na segunda corrida os dados foram salvos para serem avaliados.   
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Método de Isolamento e Purificação da Goma de Cajueiro 

 
Este processo de purificação transforma uma substância exsudada dos troncos de 

cajueiros (resina) em goma. O método utilizado para realização desse processo não consegue 

transformar todo o conteúdo de exsudado em goma. Neste experimento, o rendimento do 

processo de purificação encontrado foi em torno de 60 - 62%, rendimento considerado baixo 

quando comparado a outros métodos utilizados.  

Botelho (1999) apresentou cerca de 74 - 77% de rendimento para o biopolímero 

(goma de cajueiro). Segundo o trabalho realizado por Rodrigues et al., (1993), que comparou 

a utilização de dois métodos de purificação, sendo eles por Rinaud-Milas e Anderson, os 

rendimentos obtidos foram, respectivamente, de 78% e 50%.  

A contribuição para obtenção de um baixo rendimento neste experimento, 

provavelmente, foi a presença de fragmentos de caule, folhas e partículas não solúveis que 

foram pesados juntos com o material exsudado do cajueiro. A etapa de purificação foi um 

complicador adicional, pois boa parte do material dissolvido ficou retido no algodão utilizado 

para auxiliar a filtração e, também, na retirada do álcool empregado para ocorrer a 

precipitação da goma, levando consigo o material suspenso. 

 
4.2. Gelatinização do Amido 

 
A Figura 23 apresenta o difratograma de raio - X para o amido e filme de amido e 

glicerol. O padrão de cristalinidade mostrado pelo amido de mandioca (Figura 21) apresentou 

picos de maior intensidade em 2θ de 16°; 18°; 20° e 27°. Este padrão é semelhante ao da 

difração do amido tipo C (combinação A e B) (picos a 14º, 16º, 22º e 34º) segundo Mestres 

(1996).  

A difração de raio - x realizada para o amido mostrou picos característicos da 

presença de cristais de amilose e amilopectina. O difratograma obtido para o filme de amido e 

glicerol (Figura 23) não apresentou nenhum padrão de cristalinidade, ou seja, nenhuma 

cristalinidade residual foi observada, indicando que durante o processamento os cristais 

nativos foram completamente fundidos. Isto justifica que a temperatura de 90 - 95°C foi 

suficiente para que ocorresse a ruptura dos grânulos presentes no amido. 

Os picos registrados no difratômetro para análise do filme estão associados à 

presença do plastificante glicerol. Segundo Xiao et al. (2001) e Wang et al. (2007), se não 
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houvesse interação ou existisse baixa compatibilidade entre os componentes de uma blenda, 

cada polímero teria sua própria região cristalina na blenda e o espectro de raio - X do filme 

seria a sobreposição dos espectros dos componentes de acordo com a proporção deles na 

blenda. Assim, o amido e o glicerol, obtiveram uma boa interação de modo que, o resultado 

da difração mostrou apenas picos referentes ao plastificante utilizado. 

 
Figura 23 - Difractograma de raio-x para amido em pó e filme amido e glicerol. 
 

 
 

4.3. Caracterização dos Filmes 
 

4.3.1. Aspecto Visual 
 

Os filmes produzidos apresentaram aspecto visual diferente, pois, para cada 

tratamento, as concentrações de amido, cera de carnaúba e goma de cajueiro possuíam 

proporções distintas. Assim, os aspectos visuais dos filmes variaram nos 10 tratamentos entre 

transparentes e amarelos opacos, como mostra a Figura 24. Esta última tonalidade 

(amarelada) está relacionada a concentração de cera de carnaúba utilizada. 

 
Figura 24 - Diferentes tonalidades dos filmes: a) Filme sem o componente cera de carnaúba e b) Filme com o 

componente cera de carnaúba. 

 

                                                 

a) b) 



60 
 

Os filmes exibiram boa aparência, homogeneidade, fácil manuseio, permitindo a 

remoção dos mesmos de um suporte (Mylar®) (Figura 25). A flexibilidade dos filmes variou 

de acordo com a concentração de glicerol empregado. 

 
Figura 25 - Amostra de filme sendo removido do suporte Mylar®. 
 

 

 
4.3.2. Espessura dos Filmes 
 

As espessuras iniciais de todos os tratamentos, durante a espatulagem (processo 

de casting), variaram entre 0,4 - 0,6 mm para que os mesmos percentuais de sólidos fossem 

mantidos. Após a secagem dos filmes, a média aritmética das espessuras para todos os 

tratamentos foi em torno de 0,147 mm. Esta diminuição do valor final da espessura está 

relacionada a evaporação do solvente da emulsão filmogênica quando submetida a uma 

temperatura de aquecimento utilizada e, também, devido a reestruturação das ligações 

intermoleculares dos componentes antes ligados a água. 

O controle da espessura dos filmes é importante para se avaliar a uniformidade 

desses materiais, a repetibilidade da medida de suas propriedades e a validade das 

comparações entre filmes. Conhecendo-se a espessura, é possível obter informações sobre a 

resistência mecânica e as propriedades de barreira ao vapor d’água do material (OLIVEIRA et 

al., 1996). 

 

4.4. Respostas Experimentais e Regressões 
 

As tabelas 3 e 4 mostram os resultados (respostas experimentais e regressões) das 

análises realizadas para todos os tratamentos em estudo.  
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Tabela 3 - Respostas experimentais obtidas a partir dos diferentes tratamentos. 
Tratamento 

A; GC; CC (%) 
PVA 

(g.mm/kPa.h.m²) 
OP 

(A.nm) 
SOL 
(%) 

RT 
(MPa) 

ER 
(%) 

ME 
(MPa) 

1 (30,0; 70,0; 0,0) 5,99 18,86 98,66 1,48 76,89 53,97 

2 (15,0; 85,0; 0,0) 5,75 15,66 100 1,51 76,52 54,12 

3 (15,0; 70,0; 15,0) 3,26 240,16 80,19 0,76 136,25 24,10 

4 (22,5; 77,5; 0,0) 5,42 15,39 99,58 1,45 79,52 48,72 

5 (22,5; 70,0; 7,5) 4,66 178,95 86,52 0,91 106,49 30,18 

6 (15,0; 77,5; 7,5) 4,68 201,82 83,71 1,18 93,40 37,60 

7 (20,0; 75,0; 5,0) 4,79 151,21 94,21 1,29 84,16 41,28 

8 (25,0; 72,5; 2,5) 5,46 59,74 95,99 1,37 81,47 45,83 

9 (17,5; 80,0; 2,5) 5,34 48,86 96,05 1,41 80,49 46,12 

10 (17,5; 72,5;10) 3,74 216,47 82,58 0,79 92,24 26,99 

A: Amido, GC: Goma do Cajueiro, CC: Cera de Carnaúba, PVA: Permeabilidade ao vapor d’água, OP: 
Opacidade, SOL: Solubilidade, RT: Resistência à tração, ER: Elongação na ruptura, ME: Módulo elástico. 
 
Tabela 4 - Coeficientes de regressão dos modelos das respostas em função dos percentuais dos componentes. 

Termo 
PVA 

(g.mm/kPa.h.m²) 
OP 

(A.nm) 
SOL 
(%) 

RT 
(MPa) 

ER 
(%) 

ME 
(MPa) 

Amido 0,5495 12,21 -1,526 1,999 x 10-3 1,330 4,412 

Goma de 
cajueiro 

0,0915 0,8917 0,8296 0,0143 0,8354 0,8252 

Cera de 
carnaúba 

-0,3151 -82,62 6,115 -0,0723 28,56 0,4760 

Amido*Goma 
de cajueiro 

-8,021 x 10-3 -0,1963 0,04102 2,074 x 10-4 -9,704 x 10-3 -0,06466 

Amido*Cera 
de carnaúba 

-6,514 x 10-4 0,8087 -0,02116 -3,186 x 10-3 -0,1027 -0,1345 

Goma de 
cajueiro*Cera 
de carnaúba 

1,724 x 10-3 1,201 -0,08170 1,201 x 10-3 -0,3237 9,390 x 10-3 

R2 (%) 97,51 97,63 96,22 94,74 92,08 97,92 

F 31,35 32,92 20,38 14,42 9,31 37,74 

P <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,03 < 0,01 
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4.5. Opacidade 
 

A opacidade envolve o aspecto visual dos filmes e está diretamente relacionada 

com sua aparência final. 

A diferença nas propriedades ópticas, verificada entre os filmes, deve-se à 

concentração de cera de carnaúba, pois uma maior absorbância foi obtida na maior 

concentração de cera no filme produzido. Este aumento no valor da absorbância pode ser 

atribuído ao estado físico da cera de carnaúba (sólido) à temperatura ambiente e, também, ao 

tamanho das partículas (cera) da fase dispersa. 

Através da Tabela 3 e Figura 26, pode-se notar que existem diferenças entre os 10 

tratamentos. 

 
Figura 26 - Curvas de contorno para a resposta de opacidade. 
 

 

 

O gráfico da Figura 23, design simplex para análise de opacidade, mostra que o 

valor da opacidade aumentou à medida que os tratamentos se aproximaram do vértice “cera 

de carnaúba”, atingindo nesta região valores superiores a 200 A.nm. No entanto, quanto mais 

afastado desse vértice, ou seja, mais próximos aos pontos de amido e goma de cajueiro, 

menores são os valores para opacidade (< 50 A.nm). Isto indica que a cera de carnaúba foi o 

componente que determinou a opacidade das amostras.  

Foi verificado que os tratamentos 1, 2 e 4, sem cera de carnaúba, apresentaram-se 

mais translúcidos e com baixos valores para opacidade. A opacidade dos filmes sem lipídios 

variou entre 15,39 e 18,86 A.nm. A transparência é geralmente desejável quando o filme for 
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aplicado como recobrimento de um alimento, uma vez que não bloqueia a visualização dos 

produtos, podendo ser utilizados em situação onde o produto acondicionado deva ser 

observado pelo consumidor, pois pode-se identificar, perfeitamente, qualquer objeto colocado 

sob os filmes.   

Para os tratamentos 3 e 10, os valores para análise de opacidade foram maiores, 

desta maneira, mostrando-se mais opacos. As respostas obtidas para os tratamentos citados 

foram, respectivamente, 240,16 e 216,47 A.nm, que correspondem às seguintes porcentagens 

de cera de carnaúba; 15 e 10%, respectivamente.  Efeito semelhante foi encontrado por 

Batista (2004), que observou a opacidade dos filmes combinados de pectina e gelatina, com a 

adição de lipídios apresentaram-se mais opacos. Chambi-Mamani (2009) verificou que a 

opacidade dos filmes aumentou significativamente em função da introdução de lipídios na 

formulação, em relação aos filmes sem lipídios. Isto foi observado quando o autor estudou a 

produção e caracterização de filmes compostos de metilcelulose, glucomanana, pectina, 

gelatina e lipídios. Torna-se evidente que a maior porcentagem de cera de carnaúba existente 

na emulsão filmogênica faz com que menos luz incidente consiga atravessar o filme.  

Em geral, a opacidade dos filmes aumentou significativamente em função da 

introdução de lipídios na formulação, em relação aos filmes sem lipídios. A regressão foi 

significativa a α < 0,05. 

 
4.6. Solubilidade 

 
A quantificação da solubilidade pelo contato direto com água é propriedade 

importante dos filmes biodegradáveis, uma vez que para várias aplicações é necessário 

conhecer a resistência do material à água, bem como a sua possível interferência nas 

propriedades mecânicas. 

Após 24 h de imersão em água, todos os filmes à base de amido, goma de cajueiro 

e cera de carnaúba, aparentemente, se dispersaram e perderam sua integridade. A solubilidade 

total em água dos filmes diminuiu com o aumento da concentração de cera de carnaúba, sendo 

que a menor resposta encontrada para a análise foi de 80,19 e 82,58% que correspondem, 

respectivamente, aos tratamentos 3 e 10 (Tabela 2). McHugh e Krochta (1994) afirmam que a 

incorporação de um composto hidrofóbico na formulação de filmes protéicos reduz a 

capacidade da matriz filmogênica em ligar-se com moléculas de água.  Dessa forma, 

confirma-se que a presença de lipídios contribui com a hidrofobicidade dos filmes.  

Como pode-se notar através da tabela 3, para todos os tratamentos, a solubilidade 

em água foi superior a 80%, valor considerado alto com base nos resultados da literatura. Isto 
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está relacionado à hidrofilicidade dos polissacarídeos e do plastificante, uma vez que o 

glicerol possui um grupo hidroxila em cada carbono que aumenta a solubilidade dos filmes. 

Desta maneira, o glicerol interage com a matriz filmogênica aumentado os espaços entre as 

cadeias, facilitando a migração de água pelo filme e, por conseguinte, aumentar a 

solubilidade. Este fato foi observado por Chiumarelli e Hubinger (2012), onde afirmaram que 

o glicerol e o amido utilizados em seu estudo influenciaram no aumento da solubilidade dos 

filmes. Deste modo, a presença destes dois componentes resultaram em filmes mais solúveis 

em água. 

 A Figura 27 mostra que quanto mais próximos os tratamentos estão do vértice da 

“cera de carnaúba”, menor é a solubilidade em água. 

A presença do amido e goma de cajueiro (polímeros hidrofílicos) aumentou a 

solubilidade dos filmes em água. Segundo Mathew, Brahmakumar e Abraham (2006) e 

Turhan e Sahbaz, (2004), a dissolução de um polímero hidrofílico envolve a penetração ou 

difusão da água no interior do mesmo e intumescimento devido à ruptura das ligações 

presentes na cadeia com consequente relaxamento do polímero. 

 
Figura 27 - Curvas de contorno para a resposta de solubilidade. 
 

 
 
 

Em determinadas aplicações, uma alta solubilidade pode ser altamente desejável. 

Por exemplo, em embalagem secundária na produção de sachês contendo açúcar, os quais 

podem instantaneamente dissolver em água quente para bebidas como chás ou café. Aromas 

diferentes também poderiam ser incorporados nos filmes para proporcionar ao consumidor 
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opções diferentes. Para isto, é necessário realizar testes de fechamento com um selador a 

quente utilizado para selar plásticos (CHAMBI-MAMANI, 2009). A alta solubilidade sugere 

ainda, a aplicação deste filme como cápsula de medicamentos que precisam desintegrar 

totalmente ao entrar em contato com a água (MOTA, 2009). Por outro lado, na maioria das 

situações, requer-se um filme com baixa solubilidade, que se mantenha íntegro e não se altere 

com a exposição a alta umidade relativa.   

 
4.7. Permeabilidade ao vapor d’água (PVA) 

 
A Figura 28 apresenta os pontos do design simplex para a PVA de todos os 

tratamentos avaliados durante 8 horas com umidade relativa de 30 ± 5% e a temperatura de 25 

°C e, também, a influência dos fatores principais e suas interações na permeabilidade dos 

filmes biodegradáveis em função da estimativa dos efeitos na significância com 95% de 

confiança. 

 
Figura 28 - Curvas de contorno para a resposta de permeabilidade ao vapor d'água. 
 

 
 
 

Observou-se que o ganho de peso das células de permeabilidade evoluiu 

linearmente desde o início dos ensaios até o término dos mesmos. A permeação ocorreu, 

portanto, em regime permanente, ou seja, a quantidade de moléculas do permeante adsorvida 

do lado externo da amostra devido à ação de um gradiente de concentração passou por 

dessorção do lado interno das amostras. Este fato também foi observado por Sebio (2003).  
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De acordo com a Figura 28, observou-se que a presença de cera de carnaúba 

(conteúdo hidrofílico) provoca um decréscimo nos valores de PVA dos filmes de 5,99 para 

3,26 g.mm/kPa.h.m². Estes valores citados referem-se ao menor (0%) e maior (15%) 

percentual de cera da carnaúba presentes nos tratamentos, respectivamente (Tabela - 2). Os 

valores de PVA, sem conteúdo do lipídeo, foi em torno de 5,42 - 5,99 g.mm/kPa.h.m². Isto 

pode ser explicado devido a presença de amido, goma de cajueiro e glicerol, conteúdos 

altamente hidrofílicos. 

Os filmes que apresentaram menores valores de PVA foram os tratamentos 3 

(3,26 g.mm/kPa.h.m²) e 10 (3,74 g.mm/kPa.h.m²), cujas as porcentagens de cera de carnaúba 

foram 15 e 10%, respectivamente. A presença do lipídeo, material de caráter hidrofóbico, foi 

fundamental para obtenção dos resultados citados. Já os filmes dos tratamentos 1, 2 e 4, sem 

conteúdo de cera, exibiram maiores valores de PVA; 5,99, 5,75 e 5,42 g.mm/kPa.h.m², 

respectivamente. Pode-se explicar que os filmes contendo amido, goma de cajueiro e glicerol 

permitiram uma maior dessorção e, consequentemente, um maior valor de permeabilidade, 

devido a hidrofilicidade dos componentes citados. 

Observa-se que, em geral, os filmes biodegradáveis apresentam valores altos de 

permeabilidade de vapor de água, principalmente quando comparados com valores obtidos 

para filmes sintéticos, como por exemplo, o polietileno de alta densidade que apresenta PVA 

de 7,9 x 10-4 g.mm/kPa.h.m², a 38 °C e 97% (CUQ et al., 1995). No entanto, deve-se tomar 

cuidado com as comparações, pois as condições de análises (espessura, temperatura, pressão, 

umidade relativa) são variáveis para diferentes trabalhos. 

 

4.8. Propriedades Mecânicas dos Filmes 
 

4.8.1. Resistência à Tração e Elongação na Ruptura 
 

Os resultados das propriedades mecânicas dos filmes à base de amido, goma de 

cajueiro e cera de carnaúba estão apresentados na Figura 29 a 31. De acordo com as figuras 

29 e 30, nota-se que os filmes sem a presença da cera de carnaúba (tratamento 1, 2 e 4) 

apresentaram maiores valores para resistência à tração e menores para elongação na ruptura, 

quando comparados aos filmes com cera. A presença da cera de carnaúba apresentou um 

efeito negativo sobre a resistência à tração, pois a mesma tem característica quebradiça. 

Trabalhos anteriores (PALMU, 2003; PETERSSON; STADING, 2005) mostraram que a 

presença de material hidrofóbico pode diminuir a resistência dos filmes. O mesmo, também, 

foi observado no presente trabalho.  
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Os tratamentos 1, 2 e 4 apresentaram as seguintes resistências à tração; 1,48, 1,51 

e 1,45 MPa, respectivamente. Os valores para elongação da ruptura dos tratamentos citados 

em ordem foram; 76,89, 76,56 e 79,52% (Tabela 2). Foi observado por Rigo (2006) que 

utilizando uma alta concentração de polissacarídeo combinada com baixo conteúdo de 

glicerol, obtinha-se um alto valor para tensão (5,62 MPa) e baixo para elongação (2,66 mm). 

Deste modo, o mesmo comportamento foi verificado no presente trabalho. 

Com o aumento da incorporação de cera de carnaúba (0 - 15%) na emulsão 

filmogênica, houve uma diminuição no valor da tensão e aumento na elongação na ruptura. A 

menor resistência (0,76 MPa) e maior elongação (136,25%) foram obtidas no tratamento 3 

que possui maior concentração de cera (15%).  

O filme do tratamento 2, que possui uma maior quantidade de goma de cajueiro 

(85%), apresentou um menor valor para a elongação na ruptura (72,56%). Isto pode ser 

explicado pelo fato de que a matriz dos filmes torna-se mais coesa e firme na presença de 

maiores concentrações de polissacarídeos e devido à maior quantidade de ligações 

intermoleculares ou ligações cruzadas, que reduzem a elongação. 

 
Figura 29 - Curvas de contorno para a resposta de resistência à tração. 
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Figura 30 - Curvas de contorno para a resposta de elongação na ruptura. 
 

 
 

Como pode-se notar nos gráficos das figuras 29 e 30, os comportamentos das 

propriedades mecânicas (resistência à tração e elongação na ruptura) foram opostos, pois 

quando os tratamentos estavam localizados próximos ao vértice da cera, os valores para a 

resistência foram menores, enquanto para a elongação os resultados mostraram-se maiores.   

As propriedades mecânicas dos filmes em estudo foram afetadas pelo aumento do 

teor de lipídios. Os resultados indicaram (Figura 29) que o aumento no teor de lipídios de 0 

para 15% provocou uma redução significativa da tensão na ruptura. Segundo Chen (1995), a 

adição de lipídios promove modificação na matriz filmogênica, o que resulta na diminuição 

da tensão de ruptura do filme. Como, também Jiménez et at. (2010), a adição de ácidos graxos 

em filmes de hidroxipropil metilcelulose causou uma redução significativa no módulo de 

elasticidade, resistência à tração e alongamento das amostras, devido à descontinuidade na 

matriz de polímero de filmes. Esse efeito talvez tenha sido resultado da substituição parcial 

dos polímeros por lipídios na matriz do filme com diminuição de seu grau de estruturação 

pela falta de incorporações homogênea dos lipídios (YANG; PAULSON, 2000). 

 
4.8.2. Módulo Elástico ou de Young 

 
Analisando a Tabela 3 e Figura 31, observa-se que os filmes dos tratamentos 1, 2 

e 4, sem cera de carnaúba, apresentaram valores maiores para o módulo elástico, portanto 

mostraram-se mais rígidos, enquanto para os filmes com maior porcentagem de lipídeo, os 

valores foram menores, sendo, portanto, mais flexíveis. 



69 
 

Figura 31 - Curvas de contorno para a resposta de módulo Elástico ou de Young. 
 

 

 
Os filmes dos tratamentos 1 e 2 apresentaram valores do módulo elástico 53,97 e 

54,12 MPa, respectivamente, e assim considerados os maiores resultados obtidos nesta 

análise. Isto significa que os filmes sem conteúdo lipídico apresentaram maiores módulos, 

diferentemente do filme com maior teor lipídico (tratamento 3) que apresentou módulo igual a 

24,10 MPa.  

Resultados semelhantes foram observados por outros autores (FLORES, 2005; 

PALMU, 2003), que mostraram que a adição de lipídios em filmes hidrofílicos para reduzir a 

hidrofilicidade também reduziu a elongação dos materiais. De acordo com os autores, este 

efeito pode estar relacionado às propriedades mecânicas do lipídio (por exemplo, ceras são 

quebradiças). No entanto, Han et al. (2006) relataram que a adição de emulsão de cera de 

abelha, em filmes de amido de ervilha diminuiu a resistência à tração e elongação na ruptura e 

aumentou o módulo de elásticidade, situação que não foi observado neste trabalho. 

 

4.9. Análise Térmica (DSC) 
 

Na Tabela 5 pode-se verificar a temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura 

de fusão (Tm) e entalpia de fusão (∆Hfusão) para os componentes isolados dos filmes (amido de 

mandioca - AM, cera de carnaúba - CC e goma do cajueiro - GC) e, também, para os filmes 

referentes aos tratamentos (T - 2, T - 3, T - 6) e mais um filme constituído de amido e glicerol 

(FAG). 
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Tabela 5 - Dados da Tg, Tm  e ∆Hfusão  dos componentes isolados (AM, CC, GC), dos filmes (T - 2, T - 3, T - 6) e 

FAG, obtidas a partir da calorimetria diferencial de varredura (DSC).  

 

 Amido de 
Mandioca 

Cera de 
Carnaúba 

Goma de 
Cajueiro 

Filme 
Tratamento 2 

(0% CC) 

Filme 
Tratamento 3 

(15% CC) 

Filme 
Tratamento 6 

(7,5% CC) 

Filme 
(Amido + 
Glicerol) 

Tg (°C) 49, 1 - - 25,4 18,9 27,3 25,14 

Tm (°C) - 
84,7 
60,8 
78,3 

- - 
82,9 
74,7 
62,4 

82,9 
74,7 
62,8 

123,92 

∆Hfusão 

(J/g) 
- 184,4 - - 25,02 11,69 - 

 

Figura 32 - Termograma obtido por DSC para o componente amido de mandioca. 
 

 

 

A Tg do amido foi determinada a partir do ponto médio da alteração da capacidade 

calorífera observada na segunda corrida. A realização de uma segunda corrida foi utilizada 

para remover a história térmica do material e, assim, evidenciar a temperatura de transição 

vítrea.  

A análise térmica do amido de mandioca foi realizada através de um DSC, onde 

foi observado um deslocamento na linha de base, denominada transição vítrea, em torno de 

49,1°C. García et al. (2012) verificou uma temperatura de transição vítrea semelhante a 

encontrada neste trabalho para amido de mandioca. Perdomo et al. (2009) também obteve 

valor de Tg semelhante quando analisou amido de mandioca com diferentes teores de umidade 

em DSC e também observou que o alto teor de umidade resulta na diminuição da Tg. Deste 

modo, a água atua como plastificante baixando a temperatura de transição vítrea, pois seu 

baixo peso molecular leva a um grande aumento na mobilidade devido ao aumento no volume 
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livre e diminuição local. Quanto mais água estiver presente, maior a mobilidade dos solutos e 

mais difícil para eles se transformarem em estado vítreo.  

Através do termograma obtido pelo DSC para o componente cera de carnaúba, 

Figura 33, podemos observar três picos endotérmicos na curva de fluxo de calor, em torno de 

60°C, 75°C e 85°C. Estes picos endotérmicos, provavelmente, podem estar relacionados à 

presença de um componente majoritário que constitui a cera de carnaúba como os ésteres de 

cera (84 - 85%). 

 Kheradmandnia et al. (2010) encontraram temperatura de fusão semelhante (80 - 

90°C) ao discutido neste trabalho, quando realizou uma análise térmica (DSC) para cera de 

carnaúba. 

Conforme a literatura, a cera de carnaúba se apresenta em forma de estrutura 

cristalina, não exibindo temperatura de transição vítrea, pois esta é evidenciada apenas em 

estruturas amorfas e/ou semi-cristalinas.    

 
Figura 33 - Termograma obtido por DSC para o componente cera de carnaúba. 
 

 

 

Não foi possível a visualização da temperatura de transição vítrea para goma de 

cajueiro utilizando o método DSC. Outro possível motivo para a não obtenção da Tg foi a taxa 

de aquecimento, resfriamento ou faixa de temperatura de aquecimento utilizada que não foi 

suficiente para gerar um resultado desejado (Figura 34).  
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Figura 34 - Termograma obtido por DSC para o componente goma de cajueiro. 
 

 

 

Como pode ser observado através da figura 35, foi realizada uma análise térmica 

para os filmes dos tratamentos (2, 3, 6) e filme contendo amido e glicerol. 

Os tratamento 3 e 6 (Figura 32 b - c) apresentaram perfis semelhantes para análise 

térmica DSC. Estes perfis estão relacionados a presença da cera de carnaúba nos filmes 

comestíveis, em que realizando uma comparação entre o termograma da cera e dos filmes (T - 

3 e T - 6), podemos notar existência de picos endotérmicos semelhantes entre o componente 

lipídico e os filmes.  

O tratamento 3 contém uma maior porcentagem da cera de carnaúba (15%), por 

isto, exibe um maior pico endotérmico em relação ao tratamento 6 (7,5%). A entalpia está 

associada a concentração dos materiais presentes, assim quanto maior a quantidade de 

material que cristaliza, maior será a quantidade de energia para que ocorra a mudança de fase.  

Ocorreu uma diminuição no valor da Tm da cera presente nos filmes, este fato 

pode ser explicado devido a influência de vários outros componentes incorporados ao 

tratamento. Outra explicação para o aparecimento do pico endotérmico na curva do fluxo de 

calor para os tratamentos 3 e 6 é devido a não interação do componente lipídico com a matriz 

filmogênica. 

Analisando o tratamento 2 (0% de cera de carnaúba) (Figura 35 - a), podemos 

notar a diferença no perfil da curva em relação aos dos filmes contendo o componente 

hidrofóbico e as semelhanças nos perfis dos componentes analisados isoladamente (amido e 

goma). Neste tratamento foi observado uma Tg em torno de 25,4°C, isto pode ser explicado 

devido a interação entre os componentes com a matriz filmogênica.  
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No filme de amido e glicerol (Figura 35 - d) foi observada uma diminuição da Tg 

se comparado ao componente isolado (amido), isto significa que a interação facilitou uma 

mobilidade das moléculas de amido ocorrendo uma menor rigidez e, consequentemente, 

diminuição no valor da Tg. Em estudos realizados por Al-Hassan, Norziah (2012) sobre a 

plastificação de filmes comestíveis compostos por amido de sagu e gelatina de peixe com 

glicerol e sorbitol, mostrou uma diminuição significativa da Tg com a utilização dos 

plastificantes, devido estes reduzirem as forças intermoleculares e aumentarem a mobilidade 

das cadeias poliméricas. Mali et al. (2005) também relataram que a incorporação de glicerol 

em filmes de amido de mandioca afeta a propriedade térmica (Tg) devido à natureza 

higroscópica do glicerol que tende fornecer um teor de umidade adicional para a matriz dos 

filmes.  

 
Figura 35 - Termogramas obtidos por DSC para filme do tratamento; 2 (a), 3 (b), 6 (c) e filme de amido e 

glicerol (d). 
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5. CONCLUSÃO  
 

A temperatura de gelatinização utilizada foi suficiente para provocar a ruptura dos 

grânulos de amido. 

Os filmes à base amido, goma de cajueiro e cera de carnaúba mostraram-se com 

aspectos visuais homogêneos e boas propriedades. A incorporação da cera de carnaúba 

forneceu filmes com maior opacidade (constituindo filmes mais opacos), menor solubilidade e 

melhor barreira ao vapor de água se comparados com outros filmes sem cera.   

O conteúdo de cera de carnaúba na emulsão filmogênica alterou as propriedades 

mecânicas, formou filmes com menor tensão de ruptura, menor módulo de elasticidade e 

maior elongação na ruptura comparado aos filmes sem cera.  

Houve interação entre os componentes utilizados nos filmes, sem a presença do 

conteúdo cera de carnaúba, como foi observado através da análise térmica obtida por DSC. Já 

para filmes contendo cera de carnaúba, a análise evidenciou picos endotérmicos referentes a 

presença do material cristalino (cera). 

A escolha do “melhor tratamento - filme” para a realização de sua aplicabilidade 

irá depender da finalidade e modo pelo qual se destina assim, o desenvolvimento dos filmes é 

promissor devido a sua biodegradabilidade. 
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6. RECOMENDAÇÕES FUTURAS  
 

Alguns aspectos abordados neste trabalho podem ser objeto de estudos mais 

detalhados, principalmente com o uso de outras análises que poderiam aumentar o grau de 

compreensão sobre os mesmos.  

- Aprofundar a caracterização dos filmes através das análises de isotermas de sorção, 

permeabilidade ao oxigênio e microscopia eletrônica de varredura. 

- Realizar uma análise toxicológica do sistema estudado. 

- Outra possibilidade é a realização de testes da estabilidade das propriedades dos filmes com 

o tempo de armazenamento. 

- Escolher a melhor concentração das variáveis estudadas através de análises estatística para 

posterior aplicação do filme em um alimento e dessa forma estudar a interação entre o filme e 

o produto. 

Os resultados demonstrados por este trabalho permitem vislumbrar estudos 

complementares como a aplicabilidade dos filmes comestíveis. Podemos citar sugestões de 

aplicações para diferentes casos, como por exemplo; a presença de cera de carnaúba (material 

hidrofóbico) nos filmes comestíveis pode potencializar sua utilização como revestimento em 

frutas podendo aumentar o seu tempo de conservação.  
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