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RESUMO 

 

COSTA, Douglas Rangel. Resíduo industrial de aveia: extração e caracterização do 

amido, visando aplicação em revestimento comestível, adicionado de composto 

antifúngico natural. 2018. 63 folhas. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em 

Tecnologia de Alimentos). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2018. 

 
 

A aveia (Avena sativa L.) é um cereal que possui múltiplas formas de utilização e que, ao 

longo do processamento industrial, observa-se a geração de resíduos. Tendo em vista o 

estudo de alternativas para o melhor aproveitamento do resíduo de aveia industrial, o 

trabalho teve como objetivo desenvolver um revestimento comestível à base de amido 

extraído de resíduo industrial de aveia adicionado de composto antifúngico natural. As 

amostras do amido extraído de aveia (AG) e do amido de aveia residual (AR) foram 

submetidas às seguintes análises físico-químicas: umidade, cinzas, proteínas, lipídios e 

amido. O filme comestível foi desenvolvido pelo método casting, empregando o AR, e o 

glicerol como agente plastificante, e as seguintes propriedades foram determinadas: 

espessura, solubilidade, permeabilidade ao vapor d’água e perfuração. Paralelamente, o 

extrato bruto (EB) contendo composto antifúngico produzido a partir do cultivo de 

Hansenula wingei, e a solução filmogênica elaborada com AR, glicerol e EB (SFEB), foram 

submetidos ao ensaio antifúngico em meio líquido, avaliando-se o efeito inibitório sobre a 

germinação de esporos e o desenvolvimento micelial de Penicillium expansum. A 

extração do amido a partir do resíduo industrial de aveia apresentou um rendimento 

satisfatório (30,46%), com teores de umidade e pureza dentro dos padrões estabelecidos 

pela legislação. O filme desenvolvido à base de amido de aveia residual apresentou 

espessura, solubilidade, permeabilidade ao vapor d’água e perfuração, satisfatórios para 

utilização como revestimento comestível, com perspectivas de aplicação em frutos in 

natura. O composto antifúngico foi efetivo contra P. expansum, inibindo a germinação dos 

esporos e o desenvolvimento de hifas em 97,74 e 87,92%, respectivamente. Nos ensaios 

realizados após tratamento térmico de 90°C por 30 minutos, o EB também foi eficaz na 

inibição da germinação dos esporos (64,59%) e do desenvolvimento micelial (84,48%) do 

mesmo fungo. Em relação aos ensaios antifúngicos com solução filmogênica, SFEB 

controlou de forma eficiente e significativa a germinação de esporos (30,52%) e o 

desenvolvimento de hifas (61,52%) de P. expansum, quando  comparados com  a SFágua, 

Os resultados foram satisfatórios para utilização do amido AR em revestimento comestível 

adicionado de composto antifúngico natural, com perspectivas de aplicação em frutos in 

natura. A incorporação de composto antifúngico ao filme possibilitará estudar o efeito 

inibitório de fungos filamentosos deteriorantes, associado ao aumento de vida útil de 

frutos destinados ao consumo direto. 

 

Palavras-chave: Cereal. Polissacarídeo. Levedura. Toxina killer. Solução filmogênica. 



ABSTRACT 

 
COSTA, Douglas Rangel. Oat industrial residue: extraction and characterization of  the 

starch, aiming application in edible coating, added of natural antifungal  compound. 

2018. 63 sheets. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos) - 

Federal Technology University - Parana. Londrina, 2018. 

 
 

Oats (Avena sativa L.) is a cereal that has multiple forms of use and that, along industrial 

processing, it is observed the generation of residues. The objective of this work  was  to 

develop an edible starch-based coating extracted from industrial oat residue with  added  

natural antifungal compound. Samples of oat  starch  (OS)  and  residual  oat  starch  (RS)  

were submitted to the following physicochemical analyzes:  moisture,  ash,  protein,  lipids  

and starch. The edible film  was  developed by the  casting method,  using RS,  and  glycerol  

as plasticizing agent, and the following properties were determined: thickness,  solubility, 

water vapor permeability and perforation. In parallel, the crude extract (CE) containing 

antifungal compound produced from the Hansenula wingei culture, and the filmogenic  

solution elaborated with RS, glycerol and CE (FSCE),  were  submitted  to  the  antifungal  

assay in liquid medium, evaluating the inhibitory effect on the spore germination and the 

mycelial development of Penicillium expansum. The extraction of the starch from the  

industrial residue of oats presented a satisfactory yield (30.46%), with contents of humidity  

and purity within the standards established by the legislation. The film developed based on 

residual oat starch presented a thickness, solubility,  water  vapor  permeability  and 

perforation, satisfactory for use as an edible coating,  with  perspectives  of  application  in 

fresh fruits. The antifungal compound was effective against P. expansum, inhibiting spore 

germination and development of hyphae in 97.74 and 87.92%, respectively.  In  the 

experiments carried out on the crude extract (CE) after  90  °C  heat  treatment  for  30  

minutes, it was also effective in inhibiting spore germination (64.59%) and mycelial 

development (84.48%) against the same mould. About the antifungal assay with filmogenic 

solution, FSCE controlled spore germination (30,52%) and the hyphal growth (61.52%) of 
P. expansum efficiently and significantly, when compared to the FSwater The results were 

satisfactory for the use of the starch (OS) in edible coating added of natural antifungal 

compound, with perspectives of application in fruits in natura. The  incorporation  of  

antifungal compound into the film will allow the study of the inhibitory effect of filamentous 

fungi, associated to the increase in shelf life of fruits destined for direct consumption. 

 
 

Keywords: Cereal. Polysaccharide. Yeast. Killer toxin. Filmogenic solution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

A aveia (Avena sativa) é um cereal de clima temperado, originário da Ásia e do 

Mediterrâneo (HOSENEY, 1991) que, diferentemente de outros cereais, pode ser 

consumida de forma integral, ou seja, sem a retirada de farelo ou germe. No entanto, a  

sua maior utilização ainda se constitui na produção de ração para consumo animal. Já na 

alimentação humana, tem sido utilizado para produção de alimentos infantis, cereais 

matinais, granola, barra de cereais, produtos forneados ou assados, e como componente 

adicional espessante em sopas e molhos (MORI, 2012). 

Entretanto, o seu processamento gera resíduos primários (cascas, talos, 

palhas, aveias duplas, finas e leves) e resíduos secundários (produtos fora do padrão, pó 

gerado durante o processo, polimento do grão, e resíduos oriundos da limpeza dos 

equipamentos) (GUTKOSKI; PEDÓ, 2000). 

Embora não haja dados oficiais relacionados à quantidade de resíduos gerados 

durante o processamento da aveia, na SL Cereais e Alimentos, uma das maiores 

indústrias processadoras de aveia do País, situada em Mauá da Serra – PR, observou-se 

que, em 2016, do total processado, 20,0% consistiu de resíduo primário e 3,0% de 

resíduo secundário. Estes são geralmente comercializados como ingredientes para 

fabricação de produtos destinados à alimentação animal de baixo custo. 

Neste sentido, e considerando a composição química da aveia, busca-se 

alternativas para uma melhor utilização do resíduo secundário gerado ao longo do 

processo deste cereal. Em termos de composição química, o amido é o principal 

componente presente no grão de aveia, podendo atingir até 65% de seu peso seco 

(DOEHLERT, 2013), seguido de proteínas, fibras e gorduras, representados por 

aproximadamente 14,0%, 9,0% e 8,0%, respectivamente (WEBSTER, 2011). Além disso, 

é também a fonte mais importante de carboidratos na alimentação humana, 

representando 80% a 90% de todos os polissacarídeos da dieta (WHO/FAO, 1998). 

Estudos relacionados à aplicação de amido em formulações de revestimentos 

comestíveis vêm sendo realizados ao longo dos anos, principalmente por serem 

transparentes, inodoros, incolores e insípidos, além de biodegradáveis e de baixo custo 

(JIMÉNEZ et al. 2012; MOLAVI et al., 2015). 
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A incorporação de agentes antimicrobianos em revestimentos comestíveis 

parece também ser uma alternativa interessante, no sentido de impedir ou reduzir o 

crescimento indesejável  de fungos filamentosos deteriorantes, possibilitando o aumento 

de vida útil de frutos frescos (CAMPOS, 2011). 

As toxinas killer produzidas por leveduras antagonistas, enquadram-se como 

substâncias naturais, de caráter inócuo à saúde humana, que se mostraram efetivas no 

controle de cepas selvagens na indústria fermentativa para produção de cerveja, vinho e 

picles, bem como contra bolores deteriorantes em frutos (VONDREJS; JANDEROVÁ; 

VALASEK, 1996, SCHMITT; BREINIG, 2002), 

Desta forma, o aproveitamento do amido extraído do resíduo de aveia industrial 

como revestimento comestível incorporados com composto antifúngico natural seria uma 

alternativa perspicaz para garantir o aumento de vida útil de frutos frescos destinados ao 

consumo direto ou exportação. 
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2 OBJETIVO 

 

 

 
Desenvolver um revestimento comestível à base de amido extraído de resíduo 

industrial de aveia adicionado de composto antifúngico natural. 

 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Extrair o amido de resíduo industrial de aveia; 

 Realizar a caracterização físico-química do amido extraído; 

 Produzir composto antifúngico (extrato bruto) a partir do cultivo de levedura 

antagonista e avaliar o seu efeito inibitório in vitro contra a germinação de esporos e o 

desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum; 

 Desenvolver um revestimento comestível à base de amido, elaborado com água e 

outro com composto antifúngico (EB); 

 Analisar as propriedades físico-químicas e mecânicas dos filmes elaborados; 

 Avaliar o efeito inibitório in vitro das soluções filmogênicas contra a germinação de 

esporos e o desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 
3.1 AVEIA 

 

A aveia (Avena sativa L.) é uma gramínea pertencente à família Poaceae, tribo 

Aveneae e gênero Avena (GUTKOSKI; PEDÓ, 2000). Caracteriza-se por ser um cereal de 

clima temperado, originário da Ásia e do Mediterrâneo (HOSENEY, 1991). 

No período de 2002-2016, a aveia ocupou o sexto lugar na área de cultivo e 

produção mundial de cereais (USDA, 2018). Segundo dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB 2018, a produção brasileira safra 2017 esteve em torno de 633,8 

mil toneladas, estima-se que em 2018 a produção atinja 780,4 mil toneladas, mostrando 

assim um aumento de 23,13% quando comparada com a safra anterior. 

Tal fato pode ser atribuído ao aumento da demanda para consumo humano e 

animal, principalmente após ter sido reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária como alimento funcional (BRASIL, 1999). 

 
3.2 UTILIZAÇÃO DA AVEIA 

 

Dados da portaria 191 de 14 de abril de 1975 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA, apresentam especificações para a padronização, 

classificação e comercialização dos grãos de aveia (Comissão Brasileira de Pesquisa de 

Aveia, 2006). 

A aveia, diferentemente de outros cereais, pode ser consumida de forma 

integral, ou seja, sem a retirada de farelo ou germe, e quando submetida ao tratamento 

térmico, desenvolve o sabor próprio, ocasionado pela inativação de enzimas presentes 

(WEBSTER, 2011). 

O cereal possui múltiplas formas de utilização: consumo humano e animal, 

matéria prima industrial para a produção de cosmético e insumos para indústria química, 

em forma de pastagens de inverno e/ou elaboração de feno e de silagem, cobertura e 

adubação de solo (MORI, 2012). 

Entretanto, a sua maior utilização ainda se constitui na produção de ração para 

consumo animal, com maior impacto na alimentação de cavalos de corrida. Já na 

alimentação humana, o cereal tem sido utilizado para produção de alimentos infantis, 
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cereais matinais (quentes ou frios), granola, barra de cereais, produtos forneados ou 

assados (pães, biscoitos, bolos, etc.), e como componente adicional espessante em 

sopas e molhos, bem como para aumentar o volume de produtos cárneos (MORI, 2012). 

 
3.3 PROCESSAMENTO DA AVEIA 

 

Os diferentes constituintes químicos do grão de aveia e suas interações 

possibilitam a utilização diferenciada desse cereal pela indústria de alimentos. Na Figura 

1, está apresentado um diagrama de blocos com o processamento geral da aveia, para 

obtenção de flocos, farelo e farinha (GUTKOSKI; PEDÓ, 2000). Neste diagrama, observa- 

se que o processamento da aveia envolve as seguintes etapas: recepção, pré-limpeza e 

armazenamento dos grãos; limpeza e classificação; descascamento e polimento; 

tratamento hidrotérmico; flocagem, corte e moagem; e geração de resíduos industriais. 

 

 
3.3.1 Recepção, pré-limpeza e armazenamento 

Na recepção, parte da matéria prima é coletada para realização das análises 

iniciais (peso hectolitro, umidade, impureza e matérias estranhas), conforme descrita na 

portaria 191 de 14 de abril de 1975 (BRASIL, 1975). 

O processo de pré-limpeza é realizado para remover as impurezas e materiais 

estranhos, de dimensões, formas e densidades diferentes, como torrões, insetos, folhas 

verdes, plantas daninhas ou de outras espécies que dificultam as operações 

subsequentes (EIFERT et al., 2016). Em seguida, os grãos são estocados para posterior 

utilização. O armazenamento pode ser feito de forma convencional, onde os grãos são 

ensacados e dispostos em pilhas e blocos nos armazéns, ou a granel, quando os grãos 

são armazenados in natura em silos (GUTKOSKI; PEDÓ, 2000). 
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Figura 1 Diagrama de blocos geral do processamento de aveia 
 

* Amostra A: grão de aveia no início do processamento industrial 

** Resíduo primário: Casca, talos, folhas, palhas e outros cereais. 

*** Resíduo Secundário e Amostra  B:  Limpeza  de  equipamentos,  descartes  de 

produtos fora do padrão, pó de  gerado  durante  o processo, resíduos do polimento do  

grão de aveia. 

Fonte: Adaptado de Gutkoski; Pedó (2000). 

 
 

3.3.2 Limpeza e classificação 

A primeira operação do processamento industrial da aveia é a limpeza  dos 

grãos armazenados e tem por objetivo realizar uma separação seletiva das matérias 

estranhas. Esta etapa é dividida em três fluxos: 

a) Fluxo da tela superior onde ocorre a retirada; sementes de ervas 

daninhas, palhas, palitos, milho, soja e pedras. 

b) Fluxo de tela do meio permite a retirada de materiais com mesmo 

tamanho ou forma da aveia como: cevada, trigo, centeio e pedras. 

c) Fluxo de tela inferior consiste em retirar partículas menores que o grão de 

aveia como; areia, pedras pequenas, sementes de ervas daninhas, e pó de outros 

materiais. 
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O processo de classificação é realizado em máquina de fluxo de ar, com uma 

combinação de peneiras de diferentes mesh, dispostas em série, onde os grãos são 

separados pelo tamanho, largura e espessura (DEANE; COMMERS, 1986). 

 

3.3.3 Descascamento e polimento 

A operação de descascamento consiste em separar as cascas do restante do 

grão (cariopse). O equipamento normalmente utilizado é o descascador por impacto, onde 

os grãos de aveia são colocados no interior de um rotor em alta velocidade, cuja força 

centrífuga promove a abertura das cascas e liberação das cariopses por meio do impacto 

dos grãos contra um anel pedra de carborundo ou borracha. As máquinas polidoras 

submetem as cariopses a uma leve ação de escovamento mecânico ou de fricção, para 

remoção de pêlos, cascas aderidas e poeiras (DEANE; COMMERS, 1986). 

 
3.3.4 Tratamento hidrotérmico 

Nesta etapa, a cariopse inteira ou pedaços de aveia são tratados 

hidrotermicamente pelo uso de vapor, sob pressão atmosférica, e em seguida, conduzidos 

para a flocagem, separação por peneiras, secagem e empacotamento (DEANE; 

COMMERS, 1986). O vapor amolece a cariopse, permitindo a formação de flocos com um 

mínimo de quebras e, o calor, umidade e pressão atmosférica completam a inativação de 

enzimas, responsáveis pela formação de sabor indesejável nos produtos de aveia 

(GUTKOSKI; PEDÓ, 2000). 

 
3.3.5 Flocagem, corte e moagem 

A aveia pode ser processada de três formas distintas: flocagem para obtenção 

de flocos grosso (flocos #1); corte do grão e flocagem para obtenção de flocos médios e 

finos; e moagem para obtenção de farinhas e farelos (DEANE; COMMERS, 1986). Os 

produtos resultantes da flocagem e moagem dos grãos de aveia geram uma porcentagem 

que varia em função da qualidade da matéria prima e da eficiência do processo, sendo 

que, geralmente, são obtidos de 40 a 60 % de produto comercial. 

 
3.3.6 Resíduos do processo 

A indústria de processamento de aveia gera em torno de 25 a 30 % de resíduo 

primário (cascas, talos, palhas e outros cereais) e 10 a 20 % de descartes (aveias duplas, 

finas, leves), 2 a 5 % de resíduos secundários (obtidos a partir da limpeza de 
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equipamentos, descartes de produtos fora do padrão, pó gerado durante o processo, 

resíduos do polimento do grão de aveia) (DEANE; COMMERS, 1986). 

 
3.4 COMPOSIÇÃO DA AVEIA 

 

Estruturalmente, o grão de aveia é considerado uma cariopse, ou seja, possui 

semente única (HOSENEY, 1991). A estrutura da aveia é composta de quatro partes 

principais: a casca, o farelo, o endosperma e o germe. A casca corresponde em torno de 

25% do total do grão, ao passo que o pericarpo representa entre 9 e 12%, o endosperma 

entre 63 e 84% e o germe somente entre 2,8 e 3,7% (KENT, 1984). 

Em termos de informação média nutricional, o grão de aveia apresenta valor 

calórico superior aos outros cereais, provavelmente devido aos teores de gordura e 

proteína serem superiores aos demais, aliado ao elevado teor de carboidrato, conforme 

indicado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Composição nutricional e valores de calorias de diferentes cereais. 

 

Composição 
nutricional (100 g) Aveia 

 

Trigo 
 

Milho 
 

Arroz 
 

Centeio 
 

Cevada 
 

Sorgo 

/ calorias       

Água, g 8,50 12,00 11,20 12,20 13,00 10,30 11,60 

Carboidrato, g 58,70 60,20 70,60 73,90 58,70 69,70 65,60 

Proteína, g 14,00 13,50 8,80 7,40 11,20 9,20 11,00 

Gordura, g 8,00 2,10 3,50 2,80 2,30 1,60 3,30 

Fibras, g 9,00 10,60 4,80 2,30 12,80 8,00 6,90 

Cinza, g 1,80 1,60 1,10 1,40 2,00 1,20 1,60 

Energia, kJ 1,473 1,270 1,409 1,412 1,215 1,331 1,359 

Energia, kcal 363 314 349 350 300 330 336 

Fonte: WEBSTER (2011).       

 

3.4.1 Proteína 

A proteína presente no grão de aveia contribui para o aumento do valor e 

qualidade nutricional do cereal. A proteína representa cerca de 15-20% em peso no grão 

de aveia, dependendo do genótipo e do ambiente crescente (PETERSON, 2001). O  teor  

de proteínas do grão de aveia varia consideravelmente entre cultivares, bem como no 

mesmo cultivar, quando exposto a diferentes locais de cultivo. Por outro lado, não 

apresenta alterações significativas no balanço de aminoácidos com o aumento do teor de 

proteína (GUTKOSKI; PEDÓ, 2000). A proteína da aveia é classificada como globulina, 
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que tem uma melhor composição de aminoácidos para nutrição humana e animal, quando 

comparada com a prolamina, a encontrada na maioria dos outros cereais integrais 

(PETERSON, 2001). 

 
3.4.2 Lipídios 

Os lipídios integrantes da aveia são considerados importantes nutricionalmente 

pela composição em ácidos graxos essenciais (PETERSON, 2001). Os ácidos palmítico, 

oléico e linoléico são os encontrados em maiores quantidades no grão de aveia, 

substâncias essenciais para uma alimentação humana. 

A importância destes ácidos graxos está direcionada na capacidade de se 

transformar em substâncias biologicamente mais ativas, com funções especiais no 

equilíbrio homeostático, e em componente estrutural das membranas celulares e do 

tecido cerebral e nervoso. Órgãos de saúde sugerem o emprego de aveia em dietas para 

diminuir os níveis de colesterol sanguíneo (WEBSTER, 2011). 

 
3.4.3 Fibras 

A fibra alimentar é definida como a parte comestível das plantas ou análogos 

aos carboidratos que são resistentes à digestão e absorção pelo intestino delgado humano, 

com fermentação parcial ou total no intestino grosso (Association of Official Analytical 

Chemists-AOAC, 2005). A aveia é uma fonte muito rica de β-glucano, um tipo de fibra 

solúvel presente em grandes quantidades principalmente no farelo obtido após o 

processamento do grão (MELLO, 2009). 

 
3.4.4 Amido 

O amido é o principal componente do grão de aveia,  podendo atingir até 65% 

de seu peso seco (DOEHLERT, 2013). Está localizado em maior quantidade no 

endosperma, seguido por pequenas porções do germe e aleurona. Quimicamente, é 

constituído de amilose (2 a 38%), amilopectina (20 a 30%), lipídeos (0,7-2,5%) e proteínas 

(0,02-1%) (HZENG et al., 2015). 

A amilose presente no amido de aveia é um polímero linear de D-glicopiranose 

unidas por ligações α (1-4) (PARKER; RING, 2001), e contém uma massa molar menor 

que a de outros cereais (milho, arroz, cevada e trigo), além de ramificações curtas quando 

comparadas com a amilopectina (DOEHLERT et al., 2013). 

Devido a sua linearidade, apresenta tendência a se orientar paralelamente em 

solução, o que favorece a formação de ligações de hidrogênio com hidroxilas de 
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polímeros adjacentes. Por outro lado, a afinidade com a água é reduzida, o que pode 

proporcionar a formação de pastas opacas e filmes resistentes (THOMAZ; ATWELL, 

1999). 

Já a amilopectina é um polímero altamente ramificado, com unidades de D- 

glicopiranose ligadas em α (1-4) e α (1-6) (PARKER; RING, 2001), o que dificulta a 

formação de ligações de hidrogênio, resultando em pastas claras, instáveis ao ambiente e 

filmes com baixa resistência (WURZBURG, 1986). 

Os lipídios encontrados no amido de aveia são classificados como amiláceos, e 

são encontrados nos grânulos de amido entre as moléculas de amilose e amilopectina. O 

teor de lipídio mostra-se superior quando comparados a outras fontes de amido (milho, 

trigo, inhame, mandioca) (MALI et al., 2010). 

Na literatura, poucos trabalhos relatam a extração do amido de aveia para 

finalidades específicas. Dentre eles, Galdeano et al., (2014) empregaram amido extraído 

de aveia para elaboração de um filme e laminados biodegradáveis com diferentes tipos de 

plastificantes. Mirmoghtadale et al., (2009) utilizaram amido e proteínas de aveia para o 

melhoramento da formulação de massas de bolo. Segundo os mesmos autores, a  adição 

de amido de aveia proporcionou um aumento da viscosidade da  massa,  e  promoveu 

crosta do bolo clara e aumento de volume final. 

De maneira geral, o amido de aveia apresenta uma capacidade menor de 

intumescimento granular e solubilidade à 85 °C quando comparado ao amido de outras 

fontes, devido a maior presença de lipídios associados às moléculas  de  amilose,  que 

agem reduzindo tais propriedades. No entanto, com o aumento da temperatura a partir de 

85 °C, a capacidade de intumescimento e solubilidade do amido de aveia passam a ser 

maiores que o de outros amidos, em decorrência da formação do complexo amilose – 

lipídio. Quanto maior a capacidade de intumescimento, menos solvente estará disponível 

entre as moléculas de amido, proporcionando o aumento da viscosidade da solução 

(AUTIO; ELAISSON, 2009). Segundo Zhou et al. (1998), o amido de aveia apresenta 

menor retrogradação, em função da presença de material hidrofóbico (lipídios) na sua 

composição, proporcionando um aumento do tempo shef life do alimento. 

 
3.5 FILMES BIODEGRADÁVEIS 

 

Nas últimas décadas, o plástico tem sido bastante utilizado na produção de 

embalagens, principalmente de produtos alimentícios e utensílios para preservação de 



22 
 

 

 

 

alimentos. A popularização deste material deve-se basicamente, ao baixo custo de 

produção, peso reduzido, resistência térmica  e mecânica, além da flexibilidade durante 

seu manuseio (CBIP, 2017). 

No entanto, o seu descarte após a utilização do alimento, pode gerar impactos 

ao meio ambiente, uma vez que não possuem propriedade biodegradável,  causando 

graves problemas ambientais. 

Neste sentido, iniciativas em pesquisas com intuito de incrementar e/ou 

desenvolver embalagens a partir de fontes alternativas e  renováveis  vêm  se tornando 

uma realidade (LANDIM et al., 2015). Os filmes biodegradáveis surgiram como uma 

alternativa promissora, que além de serem biodegradáveis e renováveis, não agridem o 

meio ambiente (KIM, 2015). Os filmes biodegradáveis, segundo a American Society for 

Testing and Materials (ASTM, 2004) são aqueles cujo processo de degradação é 

resultado da ação de micro-organismos de ocorrência natural, como bactérias, fungos e 

algas. 

Além dessas vantagens, os filmes biodegradáveis podem ser utilizados em 

diferentes aplicações, como por exemplo, no transporte e liberação de aditivos 

alimentares, tais como antioxidantes e antimicrobianos (LIU et al., 2012), na redução do 

peso e desperdício de embalagens, além de poderem ser utilizados para o 

encapsulamento de sementes e recobrimento de frutas em plantações (PASCALL; LIN, 

2012). 

Os filmes biodegradáveis podem ser produzidos a partir de três categorias de 

biopolímeros: hidrocolóides (amido, proteínas, celulose, alginatos, pectinas e outros 

polissacarídeos), lipídeos (ceras, acilgliceróis e ácidos graxos) e compostos (hidrocolóides 

combinados a lipídeos) (PETERSSON; STADING, 2005). 

Em cada categoria destes materiais são utilizadas formulações distintas, com 

propriedades diferenciadas. Desta forma, é possível combinar os diferentes biopolímeros, 

com o intuito de aperfeiçoar e melhorar as propriedades dos filmes biodegradáveis. Como 

exemplo, citam-se os filmes biodegradáveis obtidos a partir da combinação de 

biopolímeros hidrocolóides, que possuem boa coesão estrutural, com os lipídeos 

(KESTER; FENNEMA, 1986). 

Embora as proteínas sejam rotineiramente estudadas para emprego na 

elaboração de filmes (KROCHTA; MULDER, 2002), os polissacarídeos têm sido 

preferencialmente utilizados na produção de filmes biodegradáveis, devido a facilidade de 
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obtenção a partir de fontes vegetais abundantes. Os polissacarídeos que possuem boa 

propriedade filmogênica incluem a celulose (LU et al., 2009) e o amido (LI et al., 2015). 

A utilização de amido como matéria prima na produção de filmes 

biodegradáveis e revestimento comestível se destaca aos demais, devido à sua 

abundância, e ao fato de ser extraído de fontes renováveis, tornando sua produção 

economicamente viável (AVÉROUS, 2004). Por outro lado, possuem uma baixa 

resistência a umidade e barreira ao vapor d’água inferiores aos filmes sintéticos. No 

entanto, isto pode ser superado quando se propõe uma interação com outros materiais, 

sejam eles sintéticos ou orgânicos, com e sem adição de  agentes  plastificantes  e 

materiais lipídicos (CRUZ, 2000). 

 
3.6 REVESTIMENTO COMESTÍVEL 

 

Revestimento comestível é definido como “qualquer material utilizado para 

envolver o alimento com o objetivo de proteger e aumentar a vida útil do produto que 

possa ser consumido juntamente com o alimento” (EMBUSCADO; HUBER, 2009). 

Consiste em uma fina camada de solução filmogênica que protege a superfície de um 

produto ou alimento (CIOLACU et al., 2014). Os objetivos do revestimento comestível são: 

inibir e/o reduzir a migração de umidade, oxigênio, dióxido de carbono, aroma, e promover 

barreiras que prolonguem a vida útil do alimento. Além disso, podem atuar como 

carreadores de agentes antioxidantes, flavorizantes e antimicrobianos (KROCHTA; 

MULDER, 2002). 

O revestimento comestível diferencia-se do filme pela forma de produção e 

aplicação. Enquanto que os filmes comestíveis e/ou biodegradáveis são  secos  em 

suportes externas para posterior aplicação no  alimento, os revestimentos são  aplicados 

em forma líquida diretamente sobre o alimento e posteriormente o solvente evapora 

durante a secagem (PASCALL; LIN, 2012). 

Neste sentido, é notável o interesse crescente no uso de revestimentos 

comestíveis na superfície de produtos perecíveis, cuja técnica mostrou ser eficaz na 

proteção de alimentos sem prejudicar suas características nutricionais e sensoriais, além 

de aumentar a sua vida útil (CHITARRA, 2005). 

Em particular, os filmes biodegradáveis e revestimentos comestíveis com 

propriedades antimicrobianas atraem interesse de pesquisadores da indústria de 

alimentos, uma vez que, além de melhorar a segurança, qualidade e funcionalidade dos 
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produtos, podem também, inibir o crescimento de micro-organismos indesejáveis 

(MELLINAS et al., 2016). 

Treviño-Garza (2015) utilizou os polissacarídeos pectina, pululano e quitosana 

e conservantes, como benzoato de sódio e sorbato de potássio, na produção de 

revestimentos comestíveis com intuito de melhorar a qualidade e prolongar a vida útil de 

morangos. Os morangos revestidos por imersão, foram  embalados e  armazenados  a 4 °  

C por 15 dias. O pH e a acidez titulável não foram afetados (p>0,05) durante todo o 

armazenamento, assim como o teor de ácido ascórbico foi mantido em morangos 

revestidos de pectina. Análises microbiológicas mostraram que a aplicação reduziu 

(p<0,05) o crescimento microbiano (contagens aeróbias totais, moldes e leveduras) em 

morangos. Os revestimentos a base de quitosana  apresentaram  os  melhores  resultados 

em ensaios de crescimento microbiano. A qualidade sensorial (cor, sabor, textura e 

aceitação) aumentou e a taxa de deterioração diminuiu (p<0,05). 

Segundo Smith et al. (1987), o revestimento comestível pode proporcionar o 

aumento da concentração de gás carbônico (proveniente da própria respiração do fruto) e 

a redução de oxigênio na mesma intensidade, diminuindo a taxa de metabolismo e 

aumentando a durabilidade do fruto. 

Gennadios e Hanna (2002) estudaram a aplicação de revestimentos 

comestíveis em  produtos frescos, congelados e processados de carne, aves e frutos do 

mar, e obtiveram resultados satisfatórios na estabilidade microbiológica e sensorial (cor e 

aroma) dos produtos. 

Fakhouri et al. (2007) analisaram a conservação e aceitação de uvas 

“Crimson‟, revestidas com coberturas comestíveis compostas à base de amido de arroz e 

gelatina. Os resultados mostraram uma vida útil de 22 dias, quando armazenadas sob 

refrigeração. Em manga, testes com outros revestimentos comestíveis mostraram que a 

aplicação retardou o amadurecimento dos frutos (PEREIRA et al., 2004) 

Pyla et al. (2010) produziram um filme a base de amido de milho com 

propriedades antioxidantes e antimicrobianas, usando ácido tânico (um polifenol solúvel 

em água contendo ésteres de açúcar e ácidos fenol carboxílicos). Os mesmos autores 

estudaram o efeito antimicrobiano do ácido tânico incorporado à matriz filmogênica, e 

relataram resultados positivos contra Escherichia coli O157: H7 e Listeria monocytogenes, 

além de terem mostrado um efeito antioxidante durante armazenamento. 
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Ovos revestidos com combinações de quitosana e lisozima mantiveram sua 

qualidade interna durante o armazenamento a longo prazo, uma vez que as propriedades 

da albumina foram mantidas em seu estado original (YUCCER, 2014). 

Shakila et al. (2016) avaliaram a atividade antimicrobiana contra 

Staphylococcus aureus, Aeromonas hydrophila e Listeria monocytogenes de 

revestimentos de gelatina com diferentes aditivos (quitosana, cravo e pimenta) em filés de 

peixe embalados a vácuo. Foram obtidos resultados satisfatórios para revestimentos com 

quitosana e cravo, que prolongaram a vida útil de quatro a oito dias a 4oC. 

 
3.7 REVESTIMENTO COMESTÍVEL DE AMIDO 

 

Nas últimas três décadas, vários estudos foram realizados com revestimentos 

comestíveis de polímeros naturais biodegradáveis, como celulose, quitosana e amido  

como substituto de plásticos sintéticos. Há um grande interesse particular em 

revestimentos a base amido, por ser biodegradável, renovável, de baixo custo, comestível 

e prontamente disponível (MOLAVI et al., 2015). Os revestimentos a base de amidos são 

transparentes, sem odor, incolores e sem sabor (JIMÉNEZ et al., 2012). 

O amido é um polissacarídeo amplamente distribuído em diversas espécies de 

vegetais, sendo abundante em cereais (milho, trigo, arroz, aveia, sorgo), leguminosas 

(grão-de-bico, soja, lentilha, feijão), tubérculos (batatas) e raízes (mandioca e inhame) 

(LAJOLO; MENEZES, 2006). Ele é também a fonte mais importante de carboidratos na 

alimentação humana, representando 80% a 90% de todos os polissacarídeos da dieta 

(WHO/FAO, 1998). 

Nos revestimentos comestíveis a base de amido com maior teor de amilose em 

solução, ocorre a formação de ligações entre hidrogênio e hidroxila de polímeros 

adjacentes, favorecendo a formação de uma pasta opaca e melhorando as propriedades 

mecânicas (WURZBURG, 1986). 

Para a elaboração de filmes ou revestimentos a base de amido, normalmente 

exige-se o uso de agentes plastificantes, os quais devem ser compatíveis com o 

biopolímero. Os mais estudados são os polióis (glicerol e sorbitol), que reduzem as 

interações intermoleculares entre as cadeias adjacentes do amido, resultando no aumento 

da mobilidade e, consequentemente se tornam materiais flexíveis (SHIMAZU et al., 2007). 

Isso é possível pelo aumento do volume livre das estruturas, permitindo a mobilidade 
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molecular e reduzindo a relação entre região cristalina e a região amorfa e 

consequentemente diminuindo a transparência (HAN, 2014). 

A adição de um agente plastificante é necessária para superar a fragilidade dos 

filmes biodegradáveis, que ficam quebradiços devido às extensivas forças 

intermoleculares. Os agentes plastificantes reduzem essas forças, suavizam a rigidez da 

estrutura do filme e aumentam a mobilidade entre as cadeias biopoliméricas, melhorando 

as propriedades mecânicas do filme (VEIGA et al., 2005). 

De acordo com Zhang e Han (2006), o glicerol é considerado um agente 

plastificante dos mais efetivos em  termos de propriedades termomecânicas. Lafargue et 

al. (2007) citam que os plastificantes são capazes de reduzir o número de pontes 

hidrogênio entre as cadeias dos polímeros, interferindo também no espaço molecular. 

Porém, Mali e Grossman (2005), em seus estudos, constataram que a barreira dos filmes 

de amido ao vapor d´água é reduzida com o plastificante. 

As coberturas comestíveis vêm sendo utilizadas também, com o objetivo de 

tornar frutas e hortaliças mais atrativas, pois, as coberturas de amido apresentam boas 

características, uma vez que se apresentam brilhantes e transparentes, melhorando a 

aparência dos frutos, além de não apresentarem risco de toxicidade e poderem ser 

removidas com água (CEREDA et al., 2003). 

Cano et al. (2014), estudaram o efeito da relação amilose/amilopectina nas 

propriedades dos filmes de amido de ervilha, batata e mandioca e o efeito da 

incorporação de farelo de arroz de dois tamanhos de partículas diferentes e concluíram 

que filmes ricos em amilose são mais rígidos, mais resistentes à fratura, menos elásticos 

e são menos permeáveis ao oxigênio. Observaram também que a adição de farelo de 

arroz afeta as propriedades físicas dos filmes de amido. 

Souza et al. (2013), desenvolveram filmes de amido de mandioca incorporados 

com óleos essenciais e testaram a sua atividade antimicrobiana contra fungos em pães e 

observaram que os óleos essenciais de canela e cravo atribuíram uma propriedade 

antimicrobiana nos filmes de amido de mandioca. 

Entretanto, poucos trabalhos envolvem a utilização do amido de aveia para 

elaboração de revestimentos comestíveis, tais como o desenvolvido por Galdeano et al. 

(2009), que elaborou um filme biodegradável a partir de amido de aveia. Embora ocorra 

uma presente variação entre o conteúdo de amilose e amilopectinas devido à diferença de 

cultivares, o amido de aveia contém o maior teor de lipídios, favorecendo a formação de 

filmes biodegradáveis. De acordo com a pesquisadora a produção de filmes 
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biodegradáveis a base de amido de aveia é promissora, pois o comportamento de filmes 

produzidos pelo método casting e laminados por extrusão são mais estáveis às condições 

ambientais devido ao maior teor de lipídios. 

A incorporação de agentes antimicrobianos em revestimentos comestíveis 

parece também ser promissora, no sentido de impedir ou reduzir o crescimento 

indesejável de micro-organismos, garantindo o aumento de vida útil de frutos frescos. 

Alguns agentes são derivados de fontes naturais, tradicionalmente usados como aditivos 

alimentares, entre eles os ácidos orgânicos, enzimas bactericidas e compostos e 

subprodutos derivados de plantas, incluindo os óleos essenciais (CAMPOS, 2011). 

 
3.8 LEVEDURAS KILLER 

 

Algumas cepas de leveduras apresentaram o fator killer, fenômeno capaz de 

inibir o desenvolvimento de outras leveduras sensíveis e de outros micro-organismos, por 

meio de exotoxinas de natureza proteica ou gliproteica. Toxinas killer, como são 

denominadas, podem diferir entre espécies, em estrutura molecular, massa molecular, 

bases genéticas, imunidade e mecanismos de ação (MARQUINA et al., 2002). As 

linhagens de leveduras killer são imunes às suas próprias toxinas devido a um 

mecanismo chamado auto-imunidade, mas podem ser sensíveis às toxinas de outras 

espécies (WICKNER, 1979). 

O fenômeno killer é amplamente difundido entre muitos gêneros de leveduras 

como Saccharomyces, Candida, Hansenula, Pichia, Debaryomyces, Ustilago, 

Cryptococcus, Metschnikowia, Williopsis, Kluyveromyces e Zygosaccharomyces 

(SCHMITT; BREINIG, 2002). 

Jacobs e Van Vuoren (1991) relataram a letalidade do fator killer contra fungos 

filamentosos, mostrando perspectivas de aplicação contra fitopatógenos e bolores 

deteriorantes de alimentos, sob o ponto de vista de biocontrole. 

Um dos problemas de importância econômica na comercialização de frutos, 

inclui a doença do mofo azul causada por Penicillium sp. Dentre as diversas espécies, P. 

expansum destaca-se pela prevalência e deterioração de frutos frescos, principalmente 

maçãs, com perdas significativas durante o armazenamento (BARKAI-GOLAN, 2008), 

podendo chegar a até 14% (JANISIEWICZ et al., 1998). 

Em estudo realizado por Coelho et al. (2009), do total de 44 leveduras isoladas, 

5  apresentaram  antagonismo  perante  Penicillium  expansum,  associado  à  antibiose 
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(produção de substância extracelular), sendo Pichia ohmeri 158 e Candida guilliermondii 

P3 as de maior atividade antagônica. No antifungigrama em meio líquido (caldo MPL) o 

sobrenadante do cultivo de Candida guilliermondii (25 ºC/72 horas) inibiu 58,2% da 

germinação dos esporos de Penicillium expansum, e Pichia ohmeri (25 ºC/48 horas) inibiu 

o desenvolvimento de hifas em 66,17%, sugerindo mecanismo associado ao caráter killer, 

uma vez que ambas as leveduras foram positivas perante as linhagens padrão 

Saccharomyces cerevisiae NCYC 1006 e Pichia kluyveri CAY-15. 

A levedura Hansenula wingei AM2-2 mostrou ser efetiva contra uma variedade 

de fungos filamentosos, incluindo Fusarium verticillioides (GASPERINI, 2011), Aspergillus 

ochraceus (SIMER et al., 2013) e Penicillium expansum (FONTANA et al., 2017). A 

antibiose de H. wingei inibiu significativamente (p<0,05) a germinação de esporos de A. 

ochraceus e P. expansum, quando cultivados em meio líquido  contendo o sobrenadante 

do cultivo da levedura, atingindo níveis superiores a 90% de inibição em ambos os casos 

(SIMER et al., 2013; FONTANA et al., 2017). 

Aloui et al. (2015) estudaram a atividade antifúngica de um revestimento 

elaborado com células viáveis de Wickerhamomyces anomalus killer positiva, aplicado em 

laranja “Valencia” naturalmente contaminadas com P. digitatum, e obtiveram 100% de 

inibição do fungo filamentoso em até 10 dias de armazenamento em temperatura 

ambiente. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 
O trabalho consistiu de uma pesquisa investigativa de caráter experimental e 

compreendendo três fases, envolvendo desde a etapa de extração do amido da matéria 

prima de aveia antes do início do processo industrial (Amostra A) e a extração do amido 

do resíduo gerado durante o processamento industrial de aveia (Amostra B, fase 1), 

formulação do filme com composto antifúngico obtido do cultivo de levedura antagonista 

(fase 2) e análise in vitro contra Penicillium expansum, fungo filamentoso deteriorante de 

frutos (fase 3), conforme apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Fases do estudo. 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 
4.1 MATERIAL 

 

A aveia (matéria prima de aveia – ANEXO A) e o resíduo de aveia gerado 

durante o processo industrial (resíduo industrial de aveia – ANEXO B) foram fornecidos 

pela empresa SL Cereais e Alimentos Ltda, situada em Mauá da Serra, Paraná, Brasil. As 

amostras de aveia foram coletadas no mês de abril de 2017 e identificadas como: amostra 

A (grão de aveia no início do processamento industrial) e amostra B (resíduo de aveia 

gerado durante o processo industrial). A coleta das amostras ocorreu em um período de 
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10 dias de processamento, em que 100g de amostra nos pontos A e B (determinados 

conforme Figura 2) foram coletados de hora em hora, ao longo de 24 horas por dia, 

totalizando 24,0kg de cada amostra. As amostras A e B foram armazenadas em sacos 

plásticos em temperatura ambiente. As amostras A e B foram homogeneizadas 

separadamente e submetidas ao processo de moagem em moinho de bancada. O 

material obtido foi então padronizado em granulometria por separação em peneira de 100 

mesh (0,149mm de abertura). 

Hansenula wingei AM2-2, previamente isolada de milho (GASPERINI, 2011) e 

identificada por meio do Kit comercial RapidTM Yeast Plus System (Remel, Lenexa, 

EUA), consistiu de levedura antagonista utilizada neste estudo. A levedura foi mantida em 

ágar Mio Para levedura – MPL (glicose 2%, extrato de levedura 0,5%, cloreto de sódio 

1%, sulfato de amônio 0,5%, ágar 1,8%) a 7 °C, e foi reativada em Caldo MPL para 

obtenção do extrato bruto. 

Penicillium expansum n. 2 foi mantido em Ágar Batata Dextrose - BDA 

inclinado a 4 °C, e reativado em ágar MPL (25 °C/5 dias) para realização dos ensaios 

antifúngicos (COELHO et al., 2009). 

 
4.2 EXTRAÇÃO DO AMIDO 

 

A extração do amido foi realizada a partir da aveia (matéria prima) coletada 

antes do início do processo industrial (Amostra A) e do resíduo gerado durante o 

processamento industrial (Amostra B), por meio da técnica de baixo cisalhamento a pH 

alcalino descrita por Lim et al. (1992). 

Uma dispersão de 100g de amostra em 300mL de solução aquosa de NaOH 

0,08M foi mantida em repouso por 1 hora. Em seguida, foi centrifugada a 3.500 rotações 

por minuto-rpm /10 minutos), e o sobrenadante descartado. As camadas superiores do 

precipitado visível, contendo lipídios, proteínas e fibras foram removidas por processo de 

raspagem, com auxílio de uma espátula de inox. O amido precipitado foi retirado e 

reintroduzido em água destilada, repetindo-se o processo de  centrifugação  e raspagem 

das camadas superiores, até que o precipitado se apresentasse de cor branca. 

O precipitado foi lavado com água destilada em peneira de 325 mesh 

(0,044mm de abertura) e o material retido foi descartado. A dispersão de amido foi 

centrifugada novamente a 3.500 rpm/10min., e o sobrenadante descartado. 
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A desidratação foi realizada em estufa de circulação de ar em temperatura de 

40 °C por 20 horas. O amido seco (ANEXO C) foi moído e a granulometria padronizada 

em peneira de 200 mesh - 0,074mm de abertura, seguido de armazenado em sacos de 

polietileno. O processo de extração do amido está apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Etapas da extração do amido a partir do resíduo industrial de aveia. 

Fonte: Lim et al., 1992. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

As amostras A e B, e seus respectivos amidos extraídos, foram submetidos às 

seguintes análises: determinação do teor de umidade (AACC Method 44-19.01), cinzas 

totais (AACC Method 08-03.01), lipídios (AACC Method 30-10.01), proteínas (AACC 

Method 46-11.02) e amido total (AACC Method 76-11.01). 
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4.4 OBTENÇÃO DO EXTRATO BRUTO - EB 

 

Hansenula wingei AM2-2 foi inicialmente reativada por meio da transferência de 

uma alçada em 25mL de Caldo MPL com incubação a 25 oC por 24h. Em seguida, um 

inóculo de aproximadamente 3,0 x 106 células, previamente padronizado na Escala 

número 1 de MacFarland, foi transferido para 60 erlenmeyers contendo 50mL de Caldo 

MPL (totalizando 3000mL de cultivo) e incubados a 25oC por 96h em cultivo estático. O 

cultivo foi centrifugado por 15min a 10.000rpm e filtrado em membrana de 0,20µm para 

remoção das células (COELHO et al., 2009). 

Um volume de aproximadamente 2800mL de extrato bruto (EB), livre de 

células, foi homogeneizado e armazenado em frascos âmbar a - 20 oC para posterior 

utilização. 

 
4.5 ENSAIO ANTIFÚNGICO DO EB IN VITRO 

 

Para a realização do ensaio antifúngico, 1,0mL do EB foi transferido para um 

tubo de ensaio contendo volume igual (1,0mL) de caldo MPL. Em seguida, transferiu-se 

para o tubo de ensaio 105 esporos de P. expansum  (suspenso  em  solução  Tween  80 

0,1% (m/v) e previamente padronizado em câmara de Neubauer), seguido de incubação a 

25 ºC / 12 horas. O volume foi então centrifugado (10.000 rpm/10 min), o sobrenadante 

descartado (90,0% do volume inicial) e o pellet (cerca de 200µL, contendo os esporos 

germinados e não germinados) distribuído em lâminas para análise microscópica, onde 

foram determinadas a porcentagem de esporos germinados e o comprimento de hifas 

desenvolvidas. Como controle, o mesmo inóculo do fungo teste (105 esporos) foi 

transferido para um tubo de ensaio contendo 1,0mL de caldo MPL e 1,0mL de água 

destilada estéril (CHEN et al., 1999). 

O ensaio antifúngico foi realizado três vezes, sendo que cada repetição gerou 

duas respostas para a porcentagem de esporos germinados e quarenta respostas para a 

medição do comprimento de hifas. As três repetições do experimento totalizaram seis 

dados para a porcentagem de esporos germinados e cento e vinte dados para o 

comprimento de hifas. 

A porcentagem dos esporos germinados no tratamento com EB foi calculada 

conforme a Equação 1: 
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Equação 1: 
 

 

A porcentagem de inibição foi calculada como 100% de inibição – X. 

O comprimento de hifas no tratamento com EB foi  calculado  conforme  a  

Equação 2: 

 

Equação 2: Y 
 

 

A porcentagem de inibição foi calculada como 100% de inibição – Y. 

 
 

4.6 TESTE DE ESTABILIDADE TÉRMICA DO COMPOSTO ANTIFÚNGICO 

 
A estabilidade térmica do composto antifúngico foi analisada nas condições de 

temperatura x tempo, necessárias para a elaboração do revestimento comestível.  Para 

tanto, um tubo de ensaio contendo 3,0mL do extrato bruto foi submetido ao tratamento 

térmico de 90 °C por 30 minutos, em banho-maria. 

O extrato bruto com tratamento e sem tratamento térmico foram então 

submetidos à análise antifúngica em meio líquido, conforme descrito no item 4.5. O 

experimento foi realizado 3 vezes. 

 
4.7 PRODUÇÃO DO FILME COM AMIDO EXTRAÍDO DO RESÍDUO INDUSTRIAL DE 

AVEIA 

 

Foram elaborados dois filmes, sendo um com água destilada (controle) (filme 

de amido de aveia com água - ANEXO D), e outro com composto antifúngico (extrato 

bruto) (filme de amido de aveia com composto antifúngico - ANEXO E). 

A produção dos filmes foi baseada na metodologia descrita em Ramíres-Lopes 

(2016). O filme foi produzido pela técnica de casting, com dispersão de amido (extraído do 

resíduo industrial de aveia/100g de dispersão) em água destilada e glicerol, como agente 

plastificante Figura 4. 

Inicialmente, 4g de amido foi adicionado em um becker contendo 90mL de 

água destilada, em agitador magnético por 15min. a temperatura ambiente. Paralelamente, 

uma solução de glicerol a 20% (20g / 100g de macromolécula de amido) 
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foi elaborada, utilizando-se 0,8mL de glicerol em 9,2mL de água destilada. Em seguida, 

as soluções de amido e de glicerol foram homogeneizadas por 15 min. 

Em sequência, a solução foi submetida ao aquecimento a 90 + 2 °C por 30 min. 

para a gelatinização dos grânulos de amido de aveia. Logo após 50 mL da solução 

filmogênica preparada foi espalhada em placas de acrílico de 10 x 20cm, seguido de 

secagem em estufa com circulação de ar a 40 °C por 24 horas. 

O filme recém elaborado foi mantido em dessecador, com umidade relativa do 

ar controlada por meio de solução saturada de brometo de sódio (NaBr~58% UR) em 

temperatura ambiente por 48 horas, para secagem completa. 

O filme elaborado foi então submetido aos seguintes testes de caracterização: 

espessura, solubilidade, permeabilidade ao vapor d’água e propriedade mecânica 

(perfuração), a fim de analisar a aplicabilidade do amido de aveia residual na composição 

do filme comestível. 

 
Figura 4 – Etapas de elaboração do filme. 

 

Fonte: Ramires-Lopes (2016). 
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Para a elaboração do filme adicionado de composto antifúngico, o volume de 

água destilada foi substituído integralmente pelo extrato bruto contendo o composto 

antifúngico. 

 
4.8 ANÁLISE ANTIFÚNGICA IN VITRO COM SOLUÇÃO FILMOGÊNICA À BASE DE 

AMIDO, ADICIONADO DE COMPOSTO ANTIFÚNGICO NATURAL 

 

Para analisar o efeito antifúngico da  solução filmogênica, foi utilizada a técnica    

de antifungigrama em meio líquido, conforme descrito no item 4.5,  onde  o  volume  de  

1,0mL da solução filmogênica elaborada com o EB foi adicionada em um tubo de ensaio 

contendo o mesmo volume de Caldo MPL. Como controle, foram realizados um tubo de  

ensaio com 1,0mL de solução filmogênica elaborada com água destilada (sem composto 

antifúngico), um tubo de ensaio com 1,0mL de EB íntegro (controle positivo) e 1 tubo de 

ensaio com 1,0mL de água destilada estéril (controle  negativo),  todos  adicionados  de  

volume igual de Caldo MPL. 

 
4.9 CARACTERIZAÇÃO DO FILME COMESTIVEL 

 
 

Os filmes elaborados foram cortados em formas e tamanhos diferentes, e 

mantidos em dessecador sob atmosfera com umidade relativa de 58% durante 48 horas, 

para a realização dos testes subsequentes. 

 
4.9.1 Espessura 

A espessura foi determinada através de um micrometro digital ( + 0,001mm 

Mitutoyo, Japan), considerando-se a espessura do filme como média de dez leituras em 

pontos aleatórios. 

 
4.9.2 Solubilidade 

As amostras do filme utilizadas para o ensaio de solubilidade foram cortadas 

em quadrados de aproximadamente 20 x 20mm. Os filmes cortados foram imersos em 

50mL de água destilada e mantidos sob agitação em  mesa agitadora por  24  horas a 25 

oC. Em seguida descartou-se a fase líquida e os filmes foram levados à estufa à 105 °C  

por 24 horas. O percentual de solubilidade dos filmes foi determinado como porcentagem 

de matéria seca solubilizada (GONTARD et al., 1992). O teste foi realizado em triplicata. 
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4.9.3 Ensaio de perfuração 

Quadrados de 25 x 25mm do filme elaborado foram utilizados para o ensaio de 

perfuração. O ensaio foi realizado conforme descrito por Araujo-Farro et. al.  (2010).  O  

ensaio de perfuração ocorreu com o auxílio de texturômetro TA XT Plus da Stable Micro 

Systems (Surrey, Inglaterra) com probe de ponta de esfera de 5 mm e velocidade de 

deslocamento de 1 mm.s-1 (SARANTÓPOULOS et al., 2002). Os resultados foram 

apresentados como a média de oito respostas. 

 
4.9.4 Taxa de permeabilidade ao vapor d’água 

A taxa de permeabilidade ao vapor d’água dos filmes foi realizada, segundo 

metodologia gravimétrica de permeabilidade (SARANTÓPOULOS et al., 2002). Círculos 

de filme cortados com o diâmetro de aproximadamente 70 mm foram mantidos em um 

dessecador com umidade relativa de 58% durante 4 dias. 

Em seguida, os círculos foram colocados sobre cápsulas, previamente 

adicionadas de sílica em gel (umidade relativa de 0%), seguido de vedação com graxa de 

silicone. As cápsulas foram mantidas em um mesmo dessecador com umidade relativa de 

75% e tiveram seus pesos medidos em intervalos de tempo específicos (6 em 6 horas, até 

estabilização). O dessecador foi mantido em BOD a 25oC durante todo o experimento, 

sendo retirado apenas para as pesagens. Os dados obtidos foram utilizados para a 

plotagem da curva da taxa e do cálculo da permeabilidade de cada amostra. O teste foi 

realizado em duplicata. 

 
4.10 TRATAMENTO DOS DADOS 

 
As médias dos resultados encontrados nos ensaios antifúngicos e os dados 

obtidos para a composição química do amido extraído de aveia em grão e do amido 

extraído da aveia residual foram analisados estatisticamente por meio do teste de  t ou 

teste Tukey (p ≤ 0,05), pelo programa bioestat versão 5.3. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE AVEIA 

 

A caracterização físico-química das amostras de aveia obtidas a partir da 

matéria prima no início do processo (Amostra de aveia A) e do resíduo gerado durante o 

processo industrial (Amostra de aveia B) está apresentada na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Análises físico-químicas do grão de aveia no início do processo (Amostra de aveia A),  

e do resíduo de aveia gerado durante o processo industrial (Amostra de aveia B).  

Composição Amostra de aveia A Amostra de aveia B 

Umidade 11,31 ± 0,03a
 9,36 ± 0,02b

 

Cinzas 1,88 ± 0,02b
 2,91 ± 0,04a

 

Proteína 14,23 ± 0,03b
 15,32 ± 0,03a

 

Lipídios 6,65 ± 0,03b
 7,68 ± 0,01a

 

Amido 40,63 ± 0,04a
 29,88 ± 0,03b

 

Média ±  desvio padrão, de triplicata.  Letras iguais na mesma linha não diferem  significativamente pelo teste    

de t, ao nível de 5% de significância. 

 

De maneira geral, todos os parâmetros analisados nas amostras de aveia A  

(grão de aveia no início do processamento industrial) e de aveia B (resíduo de aveia 

gerado durante o processo industrial), diferiram estatisticamente (p≤0,05). 

Os teores mais elevados de cinzas, proteínas e lipídios na amostra de aveia B 

podem estar associados à etapa de polimento e limpeza dos grãos, onde ocorre a retirada 

de finas camadas de componentes externos como: pericarpo e aleurona, que possuem 

maiores teores destes componentes que, portanto, permanecem no resíduo de aveia 

gerado durante o processo industrial (DAL MOLIN, 2011). 

Por outro lado, o teor de umidade estatisticamente menor (p≤0,05) na amostra 

de aveia B se deve à perda de água durante o processo de estabilização e secagem ao 

longo do processo, conforme relatado por Dal Molin (2011). 

Com relação ao teor de amido extraído, a concentração na amostra de aveia A 

foi significativamente maior (40,63%), quando comparado com a amostra B (29,88%). 

Segundo Daniel et al. (2006), as frações de farelo de aveia (pericarpo e aleurona) 

apresentam menores concentrações de amido, o que poderia explicar a redução do teor   

na amostra do resíduo de aveia, que é oriunda da limpeza de equipamentos, descartes de 

produtos fora do padrão, pó gerado durante o processo, e resíduos do polimento do grão. 
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Além disso, proporcionam o aumento de maiores porções de polissacarídeos não 

amiláceos, como fibras alimentares totais e celulose, principais constituintes encontrados 

em camadas externas do grão (pericarpo e aleurona), chegando a conter teores acima de 

70% do seu total (GUTKOSKI; TROMBETTA, 1998). 

 
5.2 EXTRAÇÃO DE AMIDO 

 

O processo de extração de amido do resíduo gerado durante a industrialização 

de aveia apresentou um rendimento de 30,46%, um pouco abaixo dos teores 

normalmente obtidos de grãos de aveia, que pode variar de 40,0 a 65,0% dependendo do 

genótipo (RHYMER et al., 2005). Por outro lado, o rendimento foi superior quando 

comparado com o amido extraído de outras fontes, tais como da batata inglesa  (18,0%),  

da mandioca (22,0 - 27,0%), do inhame (18,0 - 23,0%), da mandioquinha salsa (5,0 – 

23,0%) (FRANCO et al., 2002), do pinhão 19,0% (SILVA, 2011) e da Jaca (11,7%) 

(SANTOS, 2015), sugerindo, portanto, que a extração do amido a partir do resíduo 

industrial de aveia foi consideradamente alto, por se tratar de um produto de descarte. 

 
5.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO AMIDO EXTRAIDO 

 

A caracterização físico-química do amido extraído da aveia em grão no início 

do processo (amido AG) e do amido extraído do resíduo gerado durante o processo 

industrial de aveia (amido AR) está apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição química do amido extraído da aveia em grão no início do processo (amido 

AG) e do amido extraído do resíduo gerado durante o processo industrial de aveia (amido AR). 
 

Composição 
Amostra de amido de Amostra de amido de 

 

 

 

 

 

 

 

Média ± desvio padrão, de triplicata. Letras iguais na  mesma linha  não diferem  significativamente pelo teste  

de t, ao nível de 5% de significância. 

 
De maneira geral, observa-se que as amostras de amido AG e de AR diferiram 

estatisticamente em relação aos teores de umidade e de amido (p≤0,05). A diferença de 

umidade pode ser explicada em decorrência de o amido seco possuir propriedades de 

 aveia em grão (AG) aveia residual (AR) 

Umidade 10,03 ± 0,04b
 10,23 ± 0,02a

 

Cinza 0,32 ± 0,02a
 0,33 ±0,04a

 

Proteína 0,44 ± 0,03a
 0,41 ± 0,03a

 

Lipídios 1,39 ± 0,03a
 1,42 ± 0,01a

 

Amido 87,59 ± 0,04b
 87,13 ± 0,03a
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ganhar ou perder umidade (equilíbrio higroscópico), em virtude da temperatura e da 

umidade relativa do ar (FILHO, 2005). Já a diferença observada no teor de amido se deve 

ao fato da amostra AR ser proveniente do resíduo gerado durante o processo industrial, 

onde os teores de cinzas e lipídios foram maiores, porém não significativo, além de 

possivelmente apresentarem outros polissacarídeos não amiláceos, como por exemplo, 

fibras alimentares totais e celuloses (LÀSZTITY, 2009). 

Ainda em relação aos amidos AG e AR, o teor de umidade encontrado (10,03 e 

10,23%, respectivamente), foi considerado abaixo do limite máximo estabelecido (14,0%) 

para amidos de milho, arroz e mandioca, de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 

1978. Além disso, a pureza destas amostras (87,59 e 87,13%, respectivamente) foi 

superior ao mínimo (80,0%) exigido pela legislação (BRASIL, 1978). Neste sentido, os 

resultados apresentados sugerem que o amido extraído do resíduo de aveia poderia ser 

comercializado, uma vez que os resultados se apresentaram dentro do limite estabelecido 

pela resolução. 

Por outro lado, os valores encontrados para os teores de cinzas, proteínas e 

lipídios no amido AG não apresentaram diferença significativa quando comparados com o 

de AR (p≥0,05), cujo teor de lipídios (1,42%,) corrobora com os resultados descritos por 

Galdeano et al. (2014). O teor de lipídios foi superior aos observados por Mali et al. (2006) 

em amostras de milho (0,29%), inhame (0,27%), mandioca (0,28%), cañihua (0,62%) e 

pinhão (1,26%). Segundo Galdeano et al. (2009), o teor lipídico pode ser um diferencial na 

produção de filmes e revestimentos, uma vez que pode diminuir a hidrofilicidade do 

sistema, resultando em um material mais estável frente às diferentes condições 

ambientais. 

O teor de proteínas (0,41%) foi igual ao reportado em amido de aveia por 

Galdeano et al. (2014). Entretanto, os resultados podem variar dependo do genótipo e do 

método de extração, com uma variância de 0,02 a 1,0% (AUTIO; ELIASSON, 2009). 

Em relação ao teor de cinzas, o valor encontrado para o amido AR neste 

trabalho (0,34%) situou-se entre 0,2 e 0,5%, valores relatados por Flores (2005), em 

outras fontes vegetais. 

Realizando-se o cálculo por diferença de 100% nos resultados físico-químicos 

das amostras de amido AG e AR, e levando-se em consideração a base  seca  neste  

cálculo, observou-se uma diferença de 10,26% e de 10,71% nas amostras, 

respectivamente. Este diferencial pode estar representado novamente por polissacarídeos 

não amiláceos (fibras alimentares totais e celuloses), conforme mencionado 
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anteriormente. Segundo Koyro e Eisa (2008), as sementes de cereais estão rodeadas por 

uma camada de material celulósico e isto explica a diferença na composição química, 

uma vez que o grão de aveia contém altos valores de fibra bruta e com isso dificulta a 

extração de outros componentes dos grãos. 

Sendo assim, os resultados mostraram-se satisfatórios para utilizar o amido 

obtido do resíduo de aveia industrial na elaboração de um revestimento comestível 

adicionado de composto antifúngico obtido do cultivo de Hansenula wingei. 

 
5.4 CARACTERIZAÇÃO DO FILME DE AVEIA 

 

Os resultados de caracterização do filme à base de amido extraído do resíduo 

gerado durante o processo industrial de aveia elaborado com água (Fágua) foram 

comparados com os do filme elaborado com composto antifúngico (FEB) obtido do cultivo 

de H. wingei, conforme apresentado na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Caracterização de filme à base de amido extraído do resíduo gerado  durante  o  

processo industrial de aveia, elaborado com água (Fágua) e com extrato bruto (FEB) contendo 

composto antifúngico de Hansenula wingei. 
 

 
Propriedades 

Filme elaborado 
com água 

(Fágua) 

Filme elaborado com 

composto antifúngico (FEB) 
 

Espessura – (mm) 0,139 ± 0,001a 0,139 ± 0,002 a 

Solubilidade – (%) 48,135 ± 2,52 b 92,392 ± 3,75 a 

Força na perfuração – (N) 6,849 ± 0,21 b 7,986 ± 0,19 a 

Permeabilidade ao Vapor de 

D’água (PVA) – (g/m.Pa.dia) 
7,74x10-7  ± 8,78x10-8 b 9,72x10-7 ± 5,33x10-8 a

 

 

Média ±  desvio padrão, de triplicata.  Letras iguais na mesma linha não diferem  significativamente pelo teste    

de t, ao nível de 5% de significância. 

 
A distribuição das dispersões formadoras do filme elaborado com água (Fágua) e 

com composto antifúngico (FEB) permitiu obter filmes uniformes, sem bolhas ou microfuros 

aparentes. De acordo com a os resultados, a espessura média de ambos os filmes foram 

estatisticamente iguais (Tabela 4). Galdeano et al. (2009) elaboraram filmes de amido de 

aveia com agente plastificante glicerol com espessura média de 0,684 mm. Porém, 

quando comparados com filmes de outras fontes de amido, como os relatados por Ramires-

Lopes (2016) em amido de cañihua, por Fakhouri et al. (2007) em amido de mandioca e 

por Santos (2015) em amido de jaca, cujos valores de espessura foram de 0,116, 0,043 e 

0,138mm, respectivamente, a espessura dos filmes Fágua e FEB foi maior. A 
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espessura é uma propriedade utilizada para os cálculos de  outras  propriedades  dos 

filmes, conforme descrito a seguir. 

A solubilidade média de Fágua foi de 48,135 ± 2,52%, ao passo que a do FEB foi 

significativamente maior (92,392 ± 3,75%, p≤0,05). Os resultados mostraram que o Fágua 

apresentou menor solubilidade em água do que o filme antifúngico. Tal fato pode ser 

explicado devido a formação de uma estrutura mais densa no filme elaborado com água 

destilada, onde ocorreu um maior número de interações intermoleculares. Segundo 

Monterrey-Quintero e Sobral (2000), filmes com maiores interações intermoleculares 

possuem microestruturas com maior densidade e compactas, apresentando menor 

solubilidade em água. 

Já com relação a maior solubilidade em água observada no FEB, a presença de 

metabólitos oriundos do cultivo da levedura antagonista, bem como os componentes do 

meio de cultivo podem atuar como interferentes intermoleculares que proporcionam o 

rompimento dessas interações, tornando portanto o filme mais susceptível à penetração  

de água e consequentemente, com maior solubilidade (MONTERREY-QUINTERO; 

SOBRAL, 2000). 

Os filmes Fágua e FEB mostraram maior capacidade de solubilidade em água do 

que os relatados por Mali (2010) em filme de amido de inhame (variação de 19,34 a 

30,76%), por Galdeano et al. (2014) em filme de amido de aveia (23,44%), por Santos 

(2015) em filme de amido de jaca (18,36%) e por Ramires-Lopes (2016) em filme de 

amido de cañihua (15,37%), todos utilizando o glicerol como agente plastificante. 

De acordo com Matta et al. (2011), a adição de agente plastificante em 

concentrações distintas é um fator que pode proporcionar uma grande influência sobre a 

solubilidade dos filmes à base de amido, ou seja, devido ao seu caráter hidrofílico, os 

filmes tendem a apresentar valores maiores de solubilidade. A presença de glicerol como 

plastificante favorece a interação ou entrada de moléculas de água no interior da estrutura 

do filme (SABERI et al., 2015). Outro fato relevante para a definição da solubilidade é a 

espessura obtida no filme desenvolvido, ou seja, filmes com menor espessura favorecem  

o aumento da solubilidade (GALDEANO, 2009). 

Segundo Gennadios e Hanna (2002), a solubilidade em água de filmes e 

revestimentos é uma característica importante, quando relacionada ao tipo de aplicação. 

Estas diferenças podem influenciar diretamente na formulação e na elaboração dos 

filmes. Em alguns casos é desejável a solubilidade em água  de filmes e revestimentos,  

em decorrência de sua facilidade em desintegrar durante utilização do alimento embalado. 
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Já em outros, os filmes e revestimentos insolúveis são requeridos para fornecer alguma 

resistência à desintegração em água e mantendo a integridade do alimento embalado. 

Desse modo, no caso dos filmes comestíveis elaborados neste trabalho, é 

interessante e vantajoso que apresentem alta solubilidade, uma vez que ao consumir um 

fruto in natura revestido, por exemplo, o revestimento seria facilmente removido durante a 

lavagem e/ou enxágue. Adicionalmente, a remoção do revestimento ocorreria somente no 

momento do consumo, mantendo-se íntegro durante o transporte e o armazenamento. 

No teste de perfuração os resultados diferiram estatisticamente entre as 

amostras de filme analisados (p≤0,05), cujos valores foram de 6,849 ± 0,21N e 7,986 ± 

0,19N para os filmes Fágua e FEB, respectivamente (Tabela 4). Estes resultados mostraram 

que o filme com extrato bruto apresentou maior resistência que o filme elaborado com 

água. Careli-Gondim (2017) descreve que, quanto maior o valor de perfuração do 

revestimento comestível, maior será a resistência dos frutos à possíveis danos mecânicos 

por impacto aos frutos. 

Os filmes elaborados neste trabalho foram menos resistentes  que  o  relatado 

por Galdeano et al. (2014), em filme à base de amido (17,32N). Esta diferença na 

resistência pode estar relacionada com a espessura do filme, ou seja, maiores 

quantidades de plastificantes tornam o filme mais flexível, e quanto maior a espessura do 

filme, menor será a capacidade de perfuração. 

Os valores de permeabilidade ao vapor d’água (PVA) dos dois filmes testados 

também diferiam estatisticamente entre si (p≤0,05), sendo o filme FEB mais permeável ao 

vapor d’água que o filme elaborado com água (Tabela 4). 

Tal fato está relacionado diretamente com a solubilidade em água na matriz 

polimérica (LAROTONDA et al., 2005), onde as interações intermoleculares menos 

densas de amido ocasionam o aumento na PVA (VICENTINI et al., 2003). 

A literatura descreve algumas informações que poderiam justificar a maior 

permeabilidade ao vapor d’água e maior resistência à perfuração, observados no filme 

elaborado com extrato bruto contendo composto antifúngico. Segundo Bona (2007), a 

incorporação de outros elementos na solução filmogênica proporciona alterações no 

modo de organização tridimensional das cadeias poliméricas, diminuindo as forças de 

atração intermoleculares, aumentando o espaço livre e consequentemente a mobilidade 

das cadeias. 

As relações entre as características de barreiras e estruturas poliméricas são 

complexas, uma vez que o amido é estabilizado por um equilíbrio de forças atrativas e 
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repulsivas variadas, com isso a incorporação de outros elementos pode influenciar 

diretamente no transporte de massa no material, como a estrutura química, massa molar, 

cristalinidade, polaridade, orientação, ligações cruzadas entre outros (BILIADERIS et al., 

1999). 

Neste sentido, a PVA em filmes comestíveis pode ser utilizada em predições da 

vida útil de produtos embalados, principalmente os alimentos vegetais frescos (BALAN, 

2012). 

Por fim, os resultados obtidos para espessura, solubilidade, permeabilidade ao 

vapor d’água e perfuração mostraram-se satisfatórios para utilização da solução 

filmogênica à base de amido de aveia residual como filme comestível, com perspectivas 

de aplicação em frutos in natura. A incorporação de composto antifúngico ao filme 

possibilitará estudar o efeito inibitório de fungos filamentosos deteriorantes, associado ao 

aumento de vida útil de frutos destinados ao consumo direto. 

 
5.5 ENSAIO ANTIFUNGICO COM EXTRATO BRUTO OBTIDO DO CULTIVO DE 

LEVEDURA ANTAGONISTA 

 
Os resultados do ensaio antifúngico in vitro com o Extrato Bruto (EB), obtido a 

partir do sobrenadante do cultivo de levedura antagonista Hansenula wingei, estão 

apresentados na Tabela 5. O composto antifúngico produzido pela levedura (EB) 

controlou de forma eficiente e significativa (p<0,05) a germinação dos esporos e o 

desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum, quando comparado com o controle. 

Enquanto apenas 2,17% dos esporos germinaram na presença do composto antifúngico 

(EB + Caldo MPL), aproximadamente 96% foi observado no controle (água + Caldo MPL). 

A média do comprimento de hifas do fungo filamentoso foi de 16,34 µm no tratamento 

com EB, ao passo que no controle foi de 135,29 µm, evidenciando uma ótima atuação, 

tanto no bloqueio da germinação de esporos, quanto no retardamento do 

desenvolvimento das hifas (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Ensaio antifúngico com extrato bruto obtido do cultivo de levedura antagonista sobre  

a germinação de esporos e desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum. 

Esporos germinados (%) Comprimento de hifas (µm) 
 

Controle (água) 95,83 ± 3,25a 135,29 ± 35,21A
 

Extrato Bruto (EB) 2,17 ± 2,14b 16,34 ± 3,13B
 

Quanto menor o valor, maior a atividade antifúngica. Cada valor corresponde à média + desvio padrão dos 

valores de 6 dados para esporos germinados (sendo duas respostas para cada repetição) e de 120 dados  

para o comprimento de hifas (sendo  40 respostas para cada repetição).  Letras  iguais na mesma coluna  

não diferem significativamente pelo teste de t, letras minúsculas (esporos germinados) letras maiúsculas 

(comprimento de hifas) ao nível de 5% de significância. 

 

A inibição da germinação dos esporos e do desenvolvimento de hifas foi de 

97,74% e 87,92%, respectivamente (Figura 5). 

 
Figura 5 - Efeito inibitório do composto antifúngico de Hansenula wingei sobre a germinação de 

esporos e desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Fontana et al. (2017) obtiveram 93% de inibição da germinação de esporos de 

P. expansum, quando utilizaram o sobrenadante do cultivo de H. wingei, ao passo que 

Simer et al. (2013) obtiveram 100% de inibição do mesmo fungo filamentoso, quando 

cultivado com o sobrenadante da mesma levedura antagonista em questão. Os resultados 

deste trabalho e os relatados por outros autores (SIMER et al., 2013; FONTANA et al., 

2017) indicam uma boa reprodutibilidade do ensaio, uma vez que a inibição foi obtida 

acima de 90% em todos os estudos. 

A ótima atividade antifúngica obtida do composto antifúngico de H. wingei 

contra P. expansum sugere a possibilidade de ser uma toxina killer, tendo em vista a 

positividade da mesma levedura antagonista perante fator killer contra leveduras 
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sensíveis de referência Candida glabrata NCYC 366, C. albicans 12A e Pichia kluyveri 

CAY-15 (SIMER et al., 2013). 

Além disso, a atividade antagônica de H. wingei observada contra Fusarium 

verticillioides (GASPERINI, 2011) e Aspergillus ochraceus (SIMER et al., 2013) mostram 

um efeito de espectro amplo, ou seja, a toxina killer tem a propriedade de atuar contra mais 

de um fungo filamentoso, o que ampliaria ainda mais as possibilidades de aplicação. 

Embora não exista nenhum relato na literatura sobre toxina killer produzida 

especificamente por Hansenula wingei, alguns pesquisadores purificaram toxinas K-II 

(~10 KDa) e HM-1 (10,7 KDa) de H. mrakii (ASHIDA et al., 1983; YAMAMOTO et al. 

1986a), e HYI (9,5 KDa) de H. saturnus (KOMIYAMA et al., 1995). 

A toxina killer de H. mrakii tem como sítio de ligação β-1,3-glucana, principal 

constituinte da parede celular fúngica, e quando ligada causa danos à permeabilidade, 

tornando-a osmoticamente frágil e defeituosa, resultando em morte celular (YAMAMOTO 

et al., 1986b). Segundo Marquina et al. (2002), o mecanismo de ação de HM-1 de 

Hansenula mrakii (toxina codificada por cromossomo), parece envolver a inibição da 

síntese de β-1,3-glucana. Outros mecanismos de ação  promovidos  por  diferentes 

espécies de leveduras envolvem na maioria dos casos a formação de canais iônicos na 

membrana parede celular e consequente  aumento da  permeabilidade  e  extravasamento 

de componentes celulares (MARQUINA; SANTOS; PEINADO, 2002, SCHMITT; BREINIG, 

2002). Tal fato poderia explicar o mecanismo de ação do composto antifúngico de H. 

wingei sobre o desenvolvimento de hifas de P. expansum. 

Em um ensaio antifúngico preliminar, foi elaborado um filme (4g de amido + 

80mL de água destilada + 10mL de glicerol 20% + 10mL de extrato bruto), por meio do 

teste de difusão ágar, onde foram recortados quadrados de 1,5 x 1,5cm do filme e 

depositados no centro de placas de Petri contendo Ágar  MPL previamente  inoculados 

com 105 esporos de P. expansum por superfície. Após incubação a 25 ºC por 24 a 120 

horas, não foi observada uma ação efetiva contra o fungo. Tal fato sugere que o 

composto presente no filme tenha sido diluído em proporção não eficaz, ou possa não ter 

se difundido de forma satisfatória no ágar (dados não mostrados). 

Em termos de aplicabilidade, a toxina killer seria uma ótima alternativa para 

incorporação em soluções filmogênicas para aplicação em frutos, uma vez que as 

proteínas killer do gênero Hansenula mostraram ser estáveis em ampla faixa de pH (4,0- 

10,0) e manterem-se ativas mesmo quando expostas em fervura por 3 minutos (ASHIDA et 

al., 1983) e a 100 ºC por até 10 minutos (CHEN et al., 2000). 
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Outra vantagem seria a estabilidade genética da linhagem, considerando que a 

produção da toxina K-9 por H. mrakii é codificada por genes cromossomais, e não 

plasmidiais, como ocorre com outras espécies de leveduras antagonistas (KIMURA et al., 

1993). 

Neste sentido, o composto antifúngico foi submetido ao teste de estabilidade 

térmica de 90 ºC por 30 minutos, com o intuito de simular as condições do binômio tempo 

/ temperatura para a elaboração da solução filmogênica, e analisar a capacidade de 

utilização do EB íntegro em substituição à água destilada da formulação. 

Os resultados apresentados na Figura 6 mostraram que o composto foi 

resistente ao tratamento térmico, com porcentagens de inibição da germinação dos 

esporos e do desenvolvimento de hifas de P. expansum de 64,59 e 84,48%, 

respectivamente, quando comparados com o EB sem tratamento térmico (69,64 e 

86,97%, respectivamente). A resistência do composto antifúngico ao tratamento térmico 

indica mais uma característica favorável para aplicação em revestimentos comestíveis. 

 
Figura 6 - Efeito inibitório do Extrato Bruto (EB) obtido do cultivo de Hansenula wingei após 

tratamento térmico de 90 ºC por 30 minutos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.6 ENSAIO ANTIFÚNGICO COM SOLUÇÃO FILMOGÊNICA ELABORADA COM 

EXTRATO BRUTO OBTIDO DO CULTIVO DE LEVEDURA ANTAGONISTA 

 
Após as análises de caracterização do filme comestível e dos ensaios 

antifúngico e de estabilidade térmica in vitro com extrato bruto (EB), o antifungigrama in 

vitro com a solução filmogênica foi realizado com o intuito de avaliar a aplicabilidade do 

composto antifúngico na sua formulação. A atividade contra a germinação de esporos e o 
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desenvolvimento de hifas de P. expansum está apresentada na Tabela 6. As médias dos 

valores obtidos no ensaio indicam que, quanto menor o valor, maior a atividade 

antifúngica. 

A solução filmogênica com extrato bruto (SFEB) controlou de forma eficiente e 

significativa a germinação de esporos e o desenvolvimento de hifas de P. expansum, 

quando comparado com a solução filmogênica elaborada com água (SFágua). Por outro 

lado, o seu efeito inibitório foi estatisticamente menor que o obtido pelo controle positivo 

(EB) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Ensaio antifúngico da solução filmogênica elaborada com composto antifúngico natural 

sobre a germinação de esporos e desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum. 
 

Tratamentos Esporos germinados Comprimento de hifas 
 (%) (µm) 

Controle negativo (H2O) 96,67 ± 0,75b
 199,75 ± 38,44B

 

Controle positivo (EB) 20,33 ± 0,94d
 63,30 ± 31,06D

 

SFágua 98,67 ± 0,47a
 229,22 ± 49,47A

 

SFEB 67,17 ± 1,57c
 76,86 ± 39,69C

 

Quanto menor o valor, maior a atividade antifúngica. Cada valor corresponde à média ± desvio padrão dos 

valores de  6 dados para esporos germinados (sendo  duas respostas para cada  repetição) e de 120 dados  

para o comprimento de hifas (sendo 40 respostas para cada repetição). Letras iguais na mesma coluna não 

diferem significativamente pelo teste de Tukey, letras minúsculas (esporos germinados) letras maiúsculas 

(comprimento de hifas) ao nível de 5% de significância. 

 

A diminuição na eficiência de controle do fungo filamentoso pode estar 

associado à presença de interferentes presentes na composição da solução  filmogênica, 

tais como o glicerol e o amido. Este último, por conseguinte, pode ser utilizado como 

nutriente pelo fungo, favorecendo a germinação e o desenvolvimento micelial, conforme 

observado no tratamento com a solução filmogênica elaborada com água (SFágua). Em 

ambos os parâmetros analisados (esporos germinados e comprimento de hifas), o valor 

médio no tratamento com SFágua foi estatisticamente maior do que no controle negativo, o 

que poderia reforçar a hipótese mencionada acima. 

Em estudo realizado por Balkan e Ertan (2005), Penicillium chrysogenum 

mostrou habilidade em produzir alfa-amilase em meio líquido, com o máximo de produção 

da enzima após incubação a 30 oC por 6 a 8 dias. 

Outra hipótese estaria relacionada com o efeito protetor que o glicerol pode 

exercer sobre os esporos do fungo, auxiliando na sua viabilidade. Em um estudo realizado 

por Sabuquillo, De Cal e Melgarejo (2005), a germinação dos esporos de P. oxalicum 

cultivados sem aditivos variou de 51 a 79%, ao passo que a utilização de glicerol em 
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diferentes concentrações (2, 5, 20 e 30%) aumentou a porcentagem de germinação do 

fungo. 

Tal fato poderia explicar a redução no efeito inibitório da germinação dos 

esporos de P. expansum observado neste trabalho.  Enquanto a  inibição  da germinação 

foi de 30,52% na solução filmogênica com extrato bruto (SFEB), o desenvolvimento de 

hifas foi inibido em 61,52% (Figura 7). 

Embora o efeito inibitório da SFEB sobre a germinação dos esporos de P. 

expansum tenha diminuído em aproximadamente 49% quando comparado com o controle 

positivo (EB), a inibição do desenvolvimento de hifas foi maior que 60%, com uma 

diferença de aproximadamente 7% em relação aos 68,31% observados no  controle 

positivo (Figura 7). Isto indica que, mesmo que o esporo germine, o composto antifúngico 

permanece efetivo no retardamento do desenvolvimento micelial do fungo. 

Por outro lado, a SFágua não mostrou nenhuma eficácia (0,0%) no controle do 

fungo, mostrando que a presença do composto antifúngico teve um efeito significativo 

quando adicionado na solução SFEB. Além disso, comprova-se que os componentes da 

solução filmogênica (amido e glicerol), não possuem qualquer atividade contra o fungo 

filamentoso, e mostra claramente que a atividade antifúngica depende exclusivamente do 

composto antifúngico presente no extrato bruto. 

 
Figura 7 - Efeito inibitório da solução filmogênica com composto antifúngico de Hansenula wingei 

sobre a germinação de esporos e desenvolvimento de hifas de Penicillium expansum. 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Vale ressaltar que até o momento se desconhece estudos envolvendo a 

aplicação de Hansenula wingei como agente biocontrolador em revestimentos 

comestíveis, nem mesmo a descrição da caracterização de toxina killer produzida por esta 

espécie. Além disso, os estudos  abordam geralmente a incorporação  de células viáveis  

de leveduras antagonistas no controle in vitro e/ou in situ de fungos filamentosos 

deteriorantes de frutos. 

Como exemplo, cita-se a pesquisa realizada por Aloui et al. (2015), que 

obtiveram 100% de inibição in vitro de P. digitatum por até 15 dias, quando filmes 

comestíveis à base de alginato de sódio e goma de alfarroba foram incorporados com 

células viáveis de Wickerhamomyces anomalus killer positiva. Os resultados obtidos pelos 

autores mostraram que a liberação da toxina killer (glicoproteínas com atividade β- 

glucanase) pela levedura no filme favoreceu significativamente o efeito inibitório do fungo 

filamentoso. Os mesmos autores relataram 100% de eficiência no controle do fungo, 

quando laranjas revestidas com filmes adicionados da levedura antagonista 

permaneceram armazenadas por até 10 dias em temperatura ambiente. 

Filmes à base de concentrado proteico de soro contendo Williopsis saturnus 

var. saturnus diminuíram a viabilidade in vitro de P. expansum e Aspergillus niger em 29 e 

19%, respectivamente (KARABULUT; CAGRI-MEHMETOGLU, 2018). A adição de 

Cryptococcus laurentii antagonista em filme à base de alginato e glicerol auxiliou na 

inibição do crescimento fúngico e reduziu significativamente a deterioração dos morangos 

revestidos (FAN et al., 2009). 

Por fim, os resultados deste trabalho mostram a possibilidade de aplicação do 

filme desenvolvido em forma de revestimento em frutos frescos, com perspectivas de 

controlar a incidência da doença e manter os frutos saudáveis e disponíveis para o 

consumo (ANEXO F). Entretanto, estudos relacionados com as propriedades físicas e 

mecânicas nos frutos revestidos deverão ser realizados, a fim de garantir a sua vida útil 

por mais tempo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A extração do amido a partir do resíduo industrial de aveia obtido durante o 

processamento apresentou um rendimento satisfatório (30,46%), cujos teores de umidade 

(10,23%) e pureza (87,13%) situaram-se dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação. 

O filme desenvolvido à base de amido de aveia residual apresentou espessura, 

solubilidade, permeabilidade ao vapor d’água e resistência à perfuração, satisfatórios para 

utilização como revestimento comestível. 

O composto antifúngico obtido a partir do cultivo de levedura antagonista 

Hansenula wingei foi eficaz contra Penicillium expansum, inibindo 97,74% da germinação 

dos esporos e 87,92% do desenvolvimento de hifas do fungo filamentoso. O composto 

antifúngico mostrou ser estável após ser submetido ao tratamento térmico de 90 ºC por 30 

minutos, permanecendo atuante na inibição da germinação dos esporos (64,59%) e do 

desenvolvimento micelial (84,48%) de P. expansum, quando comparados com o controle 

(sem tratamento térmico). 

A solução filmogênica com extrato bruto (SFEB) controlou de forma eficiente e 

significativa a germinação de esporos e o desenvolvimento de hifas de P. expansum, 

quando comparado com a solução filmogênica elaborada com água (SFágua). 

Este estudo mostra que os filmes de amido obtido a partir de resíduo industrial 

gerado no processamento de aveia juntamente como a incorporação de composto 

antifúngico natural, pode ser empregado na produção de filmes em forma de revestimento 

de frutos, visando prolongar a sua vida útil. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Matéria prima de aveia 

 

 
ANEXO B – Resíduo industrial de aveia 

 
 

ANEXO C – Amido de aveia seco 
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ANEXO D – Filme de amido de aveia com água 

 

 
ANEXO E – Filme de amido de aveia com composto antifúngico 

 
ANEXO F – Frutos com e sem revestimento comestível 


