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RESUMO 

DA SILVA, T. B. V. Produção e aplicação de embalagens ativas de TPS/ PBAT por 
extrusão reativa contendo extrato da água do cozimento do pinhão. f. 68. 
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão, 2019. 

  

Uma fonte interessante de antioxidantes naturais é o pinhão, semente da Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze, consumido com maior frequência na região Sul do 
Brasil. A água resultante do cozimento do pinhão, que normalmente é descartada, 
apresenta compostos com atividade antioxidante, tornando-se um resíduo 
interessante para aplicação em embalagens ativas. Assim, o objetivo principal do 
presente projeto é a produção, caracterização e aplicação de filmes ativos para 
alimentos, compostos de amido termoplástico (TPS), poli (butileno adipato-co-
tereftalato) (PBAT) contendo extrato de pinhão, por extrusão reativa (ácido cítrico 
como compatibilizante) seguida da extrusão por sopro. Para isso, o extrato da água 
de cozimento do pinhão foi obtido pelo cozimento do mesmo conforme realizado 
para o consumo, seguido da secagem por liofilização. O extrato teve seu perfil de 
compostos fenólicos determinado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(HPLC-DAD-ESI/MSn)). No total 8 compostos foram identificados, sendo o principal 
deles a catequina. Foram produzidas três formulações de embalagem: com adição 
de 0,5% (P5), e de 0,75% de extrato (P75) com base na massa total de polímero, 
assim como uma formulação controle (sem adição de extrato, CF). Os filmes, foram 
analisados quanto à atividade antioxidante indicando a viabilidade de aplicação 
destes como embalagens ativas. Os mesmos também foram caracterizados quanto 
propriedades térmicas (TGA e DSC), microestrutura (MEV), propriedades 
mecânicas (texturômetro), solubilidade, umidade, permeação ao vapor d’água 
(gravimétrico) ângulo de contato com água (polar) e diiodometano (apolar), 
opacidade (Espectrofotometria UV-Vis) e cor (colorímetro). Os resultados 
demonstraram que a adição do extrato não influenciou significativamente nas 
propriedades mecânicas, exceto na amostra P75 que apresentou diferença 
significativa (p < 0,05) das demais amostras no resultado do parâmetro elongação 
na ruptura. Em relação a caracterização térmica, é importante notar que os 
resultados da TGA indicam que tanto os filmes quanto o extrato adicionado são 
termicamente estáveis até temperaturas em torno de 250ºC, indicando que os 
compostos fenólicos presentes no extrato não se degradaram durante o processo 
de extrusão. Ao analisar a hidrofilicidade dos filmes, foi observado que os filmes 
com extrato se mostraram menos solúveis em água do que o filme controle, 
possivelmente este efeito ocorreu devido a presença de compostos do extrato que 
não estão interagindo com a matriz polimérica e interagiram com a água. Por fim, 
os resultados indicaram que as embalagens ativas resultaram em menores valores 
de acidez em ácido oleico para o óleo extraído das castanhas (armazenadas a 
30ºC), bem como para os valores de coeficientes de extinção K232, K270 e ΔK. Dessa 
forma, pode-se concluir que as embalagens contendo o extrato de pinhão agiram 
de forma a retardar a oxidação lipídica do óleo presente nas castanhas-do-Pará 
embaladas. 
 
 
Palavras-chave: Extrusão por sopro, pinhão, Araucaria angustifolia (Bertol.) 
Kuntze, Castanha-do-Pará, oxidação lipídica. 
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ABSTRACT 
 

DA SILVA, T. B. V. Production and application of active packaging TPS / PBAT by 
reactive extrusion containing extract of the water of the cooking of the Pinhão. f. 68. 
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão, 2019. 

 

“Pinhão”, the seeds of Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, is an interesting 
source of natural antioxidants consumed more frequently in Brazil’s southern region. 
The water that results after pinhão seeds cooking, usually discharged, presents 
compounds with antioxidant activity, being an interesting residue that can be applied 
to active food packaging materials. Thus, the objective from this work was to 
produce active packaging formulations composed by thermoplastic starch (TPS) 
and poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) added with pinhão extract, by 
reactive extrusion (citric acid as compatibilizer) followed by blow-extrusion. For that, 
the extract from pinhão cooked water was obtained through same way as cooking 
it for consume, followed by freeze drying. The extract had its phenolic profile 
determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC-DAD-ESI/MSn). 
Eight compounds were identified, the main one being catechin. Three packaging 
formulations were produced with addition of 0.5% (P5), and of 0.75% of extract 
(P75) based on the total amount of polymer, as well as a control formulation (without 
extract addition, CF). The films were analyzed in relation to their antioxidant activity 
(DPPH) indicating feasibility of applying them as active packaging. Also, were 
characterized the thermal properties (DSC and TGA), microstructure (SEM), 
mechanical properties (Texturometer), solubility, moisture content and water vapor 
permeation (gravimetric), contact angle with water (polar solvent) and 
diiodomethane (non polar), opacity (UV-Vis Spectroscopy), and color (colorimeter). 
The results demonstrated that the addition of the extract did not influence 
significantly the mechanical properties, except by P75 sample which presented 
significant difference (p < 0.05) from the others in relation to elongation at break. 
Thermal characterization it is important to note that TGA results indicate that both 
the films and the added extract are thermally stable up to temperatures around 250 
°C, indicating that the phenolic compounds present in the extract do not degrade 
during the extrusion process. These results indicate that phenolic compounds are 
interacting with the polymer matrix. Analyzing films hydrophilicity, it was observed 
that films with the extract addition were less soluble in water than control formulation, 
the contact angle with water increased. Finally, the results indicated that the oil 
extracted from the nuts packaged with the active packages had lower acidity values 
in oleic acid (stored at 30ºC), as well as the values os specific extinction coefficients 
results, K232, K270 and ΔK. Thus, it can be concluded that the packaging containing 
pinhão extract acted in order to retard lipid oxidation of the oil present in the packed 
Brazilian nuts. 
 
Key-words: Blown extrusion, pinhão, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, 
Brazilian nuts, lipid oxidation. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, a adição de compostos ativos em embalagens vem 

atraindo muita atenção por associar o aumento da vida útil, à qualidade do produto 

armazenado e à diminuição da geração de resíduos. Um dos principais motivos de 

se adicionar compostos ativos em embalagens é que estes não alteram as 

características sensoriais, nutricionais dos alimentos armazenados e ajudam no 

retardo da oxidação lipídica e do crescimento microbiano através da liberação 

destes (BALDINO; CARDEA; REVERCHON, 2017; WANG et al., 2018; 

WORANUCH; YOKSANA; AKASHI, 2015). A aplicação de compostos fenólicos em 

formulações de filmes como antioxidantes naturais, particularmente polifenóis, 

extraídos de plantas e óleos essenciais, é uma tendência atual na pesquisa de 

embalagens ativas para alimentos (HAN et al., 2015; WANG et al., 2015).  

De um ponto de vista industrial, a obtenção de embalagens ativas obtidas 

por métodos como a extrusão são preferidos, contudo há poucos trabalhos na 

literatura relacionados ao desenvolvimento de embalagens ativas por extrusão. Isto 

deve-se principalmente ao fato de que a maior parte dos agentes ativos 

(antimicrobianos ou antioxidantes) podem ser degradados durante o 

processamento em função das elevadas temperaturas, taxas de cisalhamento e 

pressão a que são expostos (DEL NOBILE et al., 2009).  

Dentre os biopolímeros aplicados ao processo de extrusão, o amido pode 

ser considerado uma matéria-prima promissora, pois o mesmo é barato, abundante 

e possui características termoplásticas na presença de de calor (90-180ºC), 

pressão, cisalhamento e plastificantes, sendo então chamado de amido 

termoplástico (TPS, Thermoplastic Starch). A adição de plastificantes auxilia 

diretamente na melhoria das propriedades mecânicas dos filmes ao reduzir sua 

temperatura de transição vítrea. Os agentes plastificantes mais utilizados são 

glicerol, xilitol e polietileno glicol (MENZEL et al., 2013; RAQUEZ; NABAR; 

SRINIVASAN, 2008).  

O poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT), um copoliéster aromático-

alifático flexível, é considerado promissor para a produção de embalagens 

biodegradáveis em blendas com o TPS (GARCIA et al., 2011; REIS et al., 2017).  

Ainda de acordo com Menzel et al. (2013), para melhorar a compatibilidade destes 

dois polímeros (PBAT e TPS) na produção do filme, é recomendada a adição de 
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ácido cítrico. O ácido cítrico promove, durante o processo de extrusão, reações de 

esterificação do amido que podem levar em seguida à um processo de reticulação 

entre as moléculas. As novas estruturas moleculares geradas permitem que o 

material apresente maior resistência mecânica e menor solubilidade em água, além 

da compatibilização entre os polímeros da blenda (GARCIA et al., 2014; 

GHANBARZADEH; ALMASI; ENTEZAMI, 2011; MENZEL et al., 2013). 

Para a produção de embalagens ativas, diferentes fontes de antioxidantes 

têm sido exploradas, sendo uma possibilidade o pinhão, semente da Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, única espécie do gênero araucária encontrada no 

Brasil (PIGOZZI; CONTO; VEECK LIMA PAULA, 2015). O pinhão é consumido 

após seu cozimento, sendo o seu fruto facilmente removido da casca. Até o 

momento encontram-se na literatura trabalhos explorando tanto aplicações dos 

extratos obtidos da sua casca, quanto resultantes do cozimento das sementes. São 

exemplos a avaliação da atividade antioxidante (Fenólicos totais, DPPH, ABTS) dos 

extratos do pinhão (KOEHNLEIN, E. A.; CARVAJAL, A. E. S. S. ; KOEHNLEIN, E. 

M. ; COELHO-MOREIRA, J. S. ; INACIO, F. D. ; CASTOLDI, R. ; BRACHT, A. ; 

PERALTA, 2012), avaliação da sua ação como inibidor de α-amilase (DA SILVA et 

al., 2014; GARCÍA OLMEDO et al., 1987; KIM et al., 2005; SALMIA, 1980) e inibidor 

de células cancerígenas (LAMBERT; ELIAS, 2010; SOUZA et al., 2014). No caso 

do desenvolvimento de embalagens ativas contendo tais extratos, foram produzidos 

filmes de zeína (DE FREITAS et al., 2018) e amido (CARDOSO, 2017) por film 

casting. Contudo a aplicação do extrato da água de cozimento de pinhão em 

produção de filmes em escala piloto por extrusão reativa seguida de extrusão por 

sopro, bem como a avaliação deste material aplicado a um alimento, não é 

encontrada. Dessa forma, o extrato obtido através da água de cozimento do pinhão 

pode ser uma fonte promissora de antioxidantes, e devido a essa propriedade pode 

ser aplicado em filmes poliméricos para produção de embalagens que entram em 

contato direto com alimentos, como as embalagens ativas. 

Neste contexto, no presente trabalho visou-se aplicar o extrato da água do 

cozimento do pinhão como antioxidante em filmes de TPS/PBAT para produção de 

embalagens ativas, avaliar a sua viabilidade de aplicação quanto às suas 

propriedades tecnológicas (propriedades mecânicas, permeação ao vapor d’água, 

propriedades térmicas, etc.), bem como a manutenção da atividade antioxidante 

após o processo de extrusão. Também objetivou-se aplicar tais embalagens ativas 
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em um alimento rico em ácidos graxos, a Castanha-do-Pará, para avaliação do seu 

efeito preventivo na oxidação lipídica.  
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 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Produzir, por extrusão reativa e sopro, e caracterizar filmes ativos 

antioxidantes de TPS/PBAT, contendo extrato da água de cozimento do pinhão, 

bem como aplicar estes como embalagem de Castanha-do-Pará para prevenção 

da oxidação lipídica durante seu armazenamento. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter o extrato pelo cozimento do pinhão e secagem do mesmo por 

liofilização; 

 Caracterizar a quantificar os compostos do extrato por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência;  

 Produzir filmes biodegradáveis de TPS/PBAT por extrusão reativa (com 

ácido cítrico) e sopro; 

 Realizar a análise de cor, opacidade e interação entre o extrato e demais 

componentes do filme;  

  Caracterizar as propriedades mecânicas e da microestrutura dos filmes; 

 Avaliar a hidrofilicidade dos materiais pela solubilidade em água, ângulo de 

contato dos filmes e permeação ao vapor d’água; 

 Caracterizar as propriedades térmicas dos filmes; 

 Avaliar a atividade antioxidante dos filmes produzidos; 

 Estudar a aplicação dos filmes como embalagens ativas na conservação de 

Castanhas-do-Pará, para determinação da estabilidade oxidativa das mesmas 

embaladas nos filmes produzidos em função do tipo de embalagem, tempo e 

temperatura de armazenamento. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 EMBALAGENS DE ALIMENTOS  
 

A embalagem é determinante para garantir a segurança, a qualidade e a 

confiabilidade de produtos alimentícios, além de manter a vida útil desejada, auxiliar 

no transporte e na venda, informar o consumidor sobre a segurança e o valor 

nutricional do produto, instruir sobre o modo de preparo, conter a data de 

fabricação/validade e a localização do fabricante. Nesse contexto, a composição 

química da embalagem é fundamental para a sua segurança. As substâncias que 

fazem parte da composição da embalagem devem ter a toxicidade, o risco e o 

potencial de migração para os alimentos estudados, para que a exposição do 

consumidor a tais substâncias possa ser avaliada e o seu risco conhecido e 

controlado (SARANTÓPOULOS; REGO, 2012). 

 

3.2 EMBALAGENS ATIVAS 
 

O conceito de embalagens ativas surgiu devido à crescente busca por 

alimentos saudáveis, com vida útil prolongada e manutenção da qualidade. Com 

isso, intensificaram-se os estudos no desenvolvimento e melhoria neste tipo 

embalagens afim de que estas apresentem interações desejáveis com o produto 

(GUILBERT; GONTARD; GORRIS, 1996; MAJID et al., 2016). 

As embalagens ativas foram desenvolvidas através da incorporação de 

aditivos com propriedades antioxidantes e/ou antimicrobianas na matriz polimérica, 

com a finalidade de aumentar a vida de prateleira e a segurança dos produtos 

alimentícios (MAJID et al., 2016; RAMOS et al., 2012). Essas embalagens podem 

ser classificadas como sistemas emissores ou absorvedores. Os sistemas 

absorvedores são caracterizados por remover substâncias indesejáveis que 

aceleram a degradação, como o oxigênio, a água, etileno, entre outras (AHMED et 

al., 2017; BRAGA; PERES, 2010; MEXIS; KONTOMINAS, 2014). 

A função das embalagens ativas emissoras, é liberar gradualmente para a 

superfície ou para a matriz alimentar seus compostos ativos, de maneira que estes 

garantam a vida útil e as características sensoriais, nutricionais e microbiológicas 

do alimento. Ao mesmo tempo, não devem ser comprometidas as propriedades 
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mecânicas, térmicas e de barreira dos materiais de embalagem de alimentos 

(LEIMANN et al., 2018)  

A embalagem ativa poder ser usada como substituta das técnicas 

convencionais de conservação de alimentos, por exemplo tratamentos térmicos, 

salmoura, acidificação, desidratação e adição de conservantes. Isto torna-se 

possível pois a mesma interage com o alimento de forma a proteger o mesmo, 

aumentando sua vida útil e mantendo suas características, além de fornecer a 

barreira contra fatores externos prejudiciais (GÓMEZ-ESTACA et al., 2014; LÓPEZ-

DE-DICASTILLO et al., 2011).  

As duas principais aplicações em alimentos consistem em embalagens 

antimicrobianas e antioxidantes. O conceito básico em embalagens 

antimicrobianas é a capacidade de inibir o crescimento de microrganismos 

patogênicos e deteriorantes que podem contaminar os alimentos. Já o objetivo das 

embalagens antioxidantes consiste na capacidade de controlar a oxidação de 

lipídios, pigmentos e vitaminas para manter as propriedades desejadas dos 

produtos (MEXIS; KONTOMINAS, 2014).  

No sistema de embalagem ativa aplicada a alimentos, escolher um 

antioxidante é um passo crítico que requer considerações devidas. Segundo a 

Anvisa, antioxidante é “a substância que retarda o aparecimento de alteração 

oxidativa nos alimentos” (ANVISA-BRASIL, 1961). Apesar da aparente simples 

definição, a escolha do composto antioxidante utilizado é um pouco mais complexa, 

devendo ser baseada no tipo de alimento para sua eficácia. Desta forma, o 

composto antioxidante deve ser compatível com o material de embalagem e capaz 

de formar uma distribuição homogênea na interface entre a embalagem e o 

alimentos para que haja um contato efetivo (DECKER, 1998; MAJID et al., 2016).  

Os antioxidantes mais utilizados são butilhidroxianisol (BHA) e o 

butilhidroxitolueno (BHT) (SIRIPATRAWAN; HARTE, 2010). Entretanto, a 

preocupação com o uso de aditivos sintéticos e a busca de alimentos mais 

saudáveis conduziram estudos afim de encontrar antioxidantes naturais efetivos 

que são derivados de fontes naturais (CHEN; XU, 2018). 

Na Tabela 1 são listados estudos que obtiveram êxito na produção de filmes 

adicionados de compostos ativos naturais. 
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Tabela 1. Embalagens ativas contendo diferentes ativos antimicrobianos e antioxidantes. 

Material 
Polimérico 

Composto 
Ativo 

Atividade 
Técnica 

de 
produção 

Referência 

Poli(cloreto de 
vinila) 

Nanoparticulas 
de prata 

Antimicrobiano Casting Braga et al. (2017) 

Gelatina, 
quitosana, 
gelatina-

quitosana ou 
misturas de 
caseinato de 
sódio com 
gelatina 

α-tocoferol, óleo 
essencial de 

alho cimaldeido 
Antioxidante Casting 

Pérez Córdoba et al. 
(2017) 

Polietileno 
Extrato de chá 

verde 
Antioxidante Extrusão Wrona et al. (2017) 

Goma tara e 
Poli(álcool 

vinílico) 
Curcumina Antioxidante Casting Ma; Ren; Wang (2017) 

Quitosana-
carboximetilcelulo

se 

Óleos 
essenciais de 

canela e 
gengibre 

Antifúngicas Casting 
Noshirvani; 

Ghanbarzadeh; 
Gardrat (2017) 

Gelatina e 
Carbonato de 

cálcio 

Ascorbato de 
sódio, D-

eritorbato de 
sódio e 

polifenóis de 
chá 

Antioxidante Casting Wang et al. (2015) 

Amido/poli(butilen
o adipato co-
tereftalato) 

Óleo essencial 
de orégano 

Antimicrobiano Extrusão Cardoso et al. (2017) 

Quitosana 
Mimosa 

Teneiflora 
Antibacteriano Casting 

Valencia-Gómez et al. 
(2016) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Dentre esses estão os aditivos naturais, boas fontes de vários compostos 

fenólicos bioativos sendo utilizados como excelente forma de embalagem ativa 

(MEXIS; KONTOMINAS, 2014). Além disso, estudos mostram que resíduos e 

subprodutos industriais podem ser muito valiosos, como proteínas e compostos 

fenólicos que podem ser reutilizados afim de diminuir a poluição ambiental. Esses 

produtos possuem potencial para serem aplicados em embalagens, tornando-as 

ativas devido as propriedades antioxidantes (ADILAH; JAMILAH; HANANI, 2018).  

Na Tabela 2 podem ser observados alguns exemplos de compostos ativos 

incorporados em filmes para a produção de embalagens ativas e suas aplicações 

em alimentos. 
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Tabela 2. Embalagens ativas aplicadas diretamente em alimentos. 

Material polimérico 
Composto 

ativo 
Atividade 

Tipos de 
técnica 

Aplicação Referência 

Nanoparticulas de 
quitosana 

Dióxido de 
titânio 

Retarda a 
produção de 

etileno 
Casting 

Frutos 
climatéricos 

Kaewklin et 
al. (2018) 

Gelatina de peixe 

Extrato 
obtido da 
casca da 
manga 

Antioxidantes Casting 
Industria de 

carne 
Adilah et al. 

(2018) 

TPS e PBAT 
Sorbato 
Potássio 

Antimicrobiano 
Extrusão 

sopro 
Massa 
fresca 

De Camargo 
Andrade-

Molina et al. 
(2013) 

Quitosana 
Bagaço de 
azeitona 

Antioxidante Casting Nozes 
De Moraes 
Crizel et al. 

(2018) 

Poli(hidroxibutirato)/ 
Poli(ɛ-caprolactona) 

Nisina Antimicrobiano 
Moldagem 

por 
compressão 

Presunto 
Correa et al. 

(2017) 

Amido/gelatina 
Arginato 

acetato de 
lauroílo 

Antimicrobiano Casting 
Marinado 
de salmão 

Moreno et al. 
(2017) 

Acetato de celulose 

Óleo 
essencial de 

pimenta 
rosa 

Antimicrobiano Casting 
Queijo 
Fatiado 

Dannenberg  
et al. (2017) 

Fonte: Autoria própria. 

 

As propriedades tecnológicas do material da embalagem ativa podem ser 

afetadas pela adição de compostos bioativos à formulação. Além disso, o próprio 

composto ativo pode ter sua atividade otimizada ou reduzida em função das 

condições de processo, composição polimérica, interação com os polímeros, etc. 

Wang e Rhim (2016), observaram que o extrato de sementes de uva era liberado 

de forma diferente a partir de filmes compostos por blendas de TPS/PLA (amido 

termoplástico e poli(ácido lático)) e de blendas de LDPE/TPS (polietileno de baixa 

densidade e amido termoplástico). Os autores atribuiram tal comportamento à 

diferença no aprisionamento do extrato pelas diferentes matrizes poliméricas e sua 

taxa de difusão. No trabalho, os pesquisadores também aplicaram as embalagens 

para armazenar pasta de peixe e confirmaram o comportamento mais eficaz do 

filme composto por TPS/PLA na prevenção do crescimento bacteriano. Nota-se que 

o estudo da interação entre composto ativo e material da embalagem é de extrema 

importância para avaliar a aplicabilidade de tais materiais. 
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3.3 EXTRATO DE PINHÃO 
 

A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma conífera pertencente à família 

Araucariaceae que é cultivada principalmente no sul do Brasil, Chile, Argentina e 

Paraguai (CONFORTI; LUPANO, 2011), a mesma produz uma semente 

denominada de pinhão normalmente consumida no Sul e Sudeste brasileiro após 

ser cozida em água (CORDENUNSI et al., 2004).  

A estrutura do pinhão é dividida por um envoltório (casca), endosperma 

amiláceo e embrião (Figura 1). 

 

Figura 1. Visão externa e interna da semente de pinhão crua. 

 

Fonte: Cordenunsi et al. (2004). 

 

O revestimento da semente do pinhão geralmente é descartado e é 

necessário um tempo considerável para se decompor. Este revestimento 

desperdiçado é rico em polifenóis (ANGÉLICA KOEHNLEIN et al., 2012; DAUDT et 

al., 2017; LIMA et al., 2007). 

Diversos trabalhos têm explorado o pinhão como fonte de antioxidantes, 

conforme demonstrado na Tabela 3, onde é possível notar que tanto a casca 

residual quanto a água do cozimento do pinhão apresentam compostos fenólicos, 

podendo ser reaproveitados em diversas aplicações, como alimentícias e 

cosméticas.  

De Freitas et al. (2018) avaliou a atividade antioxidante de filmes de zeína 

produzidos por film casting adicionados dos extratos da casca de pinhão, obtidos 

por extração com etanol, solução etanol e água (80:20 v/v) e com a água de 
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cozimento do pinhão. Os autores observaram que os filmes contendo a água de 

cozimento do pinhão (extrato com teor de sólidos de 0,57% p/p) apresentava 

atividade antioxidante frente aos radicais DPPH e ABTS maior que os demais 

filmes, além de observarem um efeito plastificante nas propriedades mecânicas do 

mesmo. Desta forma, a aplicação do extrato resultante da água de cozimento do 

pinhão torna-se interessante para produção de embalagens ativas. 
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Tabela 3. Aplicação de pinhão como fonte de antioxidante. 

Parte 
utilizada do 

pinhão 

Solvente 
de 

extração 
Compostos identificados 

Atividade 
biológica 
testada 

Aplicação Referência 

Casca Etanol Taninos (procianidinas e prodelfinidinas) 

Antioxidante; 
Inibição de α-

amilases 
salivares e 

pancreáticas 

 Da Silva et al. (2014) 

Semente 
e casca 

Água 
Flavonóides (quercetina, apigenina, taninos, principalmente 

catequina e epicatequina) 
Antioxidante 

Creme 
cosmético 

Daudt et al. (2017) 

Semente 
e amido 

Metanol Fenólicos Totais (não identificados) Antioxidante 
Excipiente 

farmacêutico 
Daudt et al. (2014) 

Casca 
e extrato 

aquoso do 
cozimento 

Etanol 
absoluto 
e hidro 

alcoólico 
(80% 

etanol) 

Prodelfinidina, Dímero de catequina do tipo B, Ácido 
protocatecuico, Ácido ferúlico hexosídeo, (+) - catequina, -(-) 

epicatequina, Trímero de catequina do tipo B (epi), Eriodictiol-O-
hexoside, Quercetina-3-O-glicosídeo 5,  flavonoides 

Antioxidante 
Filmes ativos 

de zeína 
De Freitas et al. 

(2018) 

Semente 
Etanol 

70% (em 
água) 

Flavonóides, Catequina, Proantocianidinas (taninos condensados), 
ácido gálico e quercetina. 

Antioxidante - 
Koehnlein et al. 

(2012) 

Semente 
internas 

e externas 
- Quercetina e catequina. Antioxidante - 

Cordenunsi et al. 
(2004) 

Cascas 
Etanol e 

água 

Prodelfinidina, Dímero de catequina do tipo B, Ácido 
protocatecuico, Ácido ferúlico hexosídeo, (+) - catequina, -(-) 

epicatequina, Trímero de catequina do tipo B (epi), Eriodictiol-O-
hexoside, Quercetina-3-O-glicosídeo 5,  flavonóides 

Antioxidante - Santos et al. (2018) 

Fonte: Autoria própria. 
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3.4 TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE EMBALAGENS POLIMÉRICAS 
 

Com o intuito de reduzir a quantidade de resíduos plásticos enviados para 

aterros sanitários, bem como reduzir a dependência de combustíveis fósseis, um 

grande interesse na fabricação de materiais biodegradáveis, de fontes renováveis e 

competitivos em termos de custos cresceu nos últimos anos (MORENO; ATARÉS; 

CHIRALT, 2015).  

Os biopolímeros, definidos pela ABNT NBR 15448-1:2008 (ABNT, 2008) como, 

polímeros ou copolímeros de fonte renovável, podem ser de origem natural ou 

sintetizados a partir de matéria-prima de fonte renovável ou produzidos por 

microrganismos (SARANTÓPOULOS; REGO, 2012). Os biopolímeros, como 

qualquer outro polímero, podem ser processados usando técnicas convencionais, 

como moldagem por injeção, extrusão, fundição e moldagem por compressão 

(ALTSKÄR et al., 2008; DE OLIVEIRA PIZZOLI et al., 2016; FAKHOURI et al., 2013; 

LEIMANN et al., 2018). 

O método de film casting é uma técnica amplamente utilizada em escala 

laboratorial para a produção de filmes de diferentes polímeros. O polímero é dissolvido 

em solvente, aquecido e após a homogeneização do mesmo, a solução resultante é 

vertida em recipiente adequado (formas de Teflon®, placas de petri, etc.) onde é seca 

até total evaporação, formando o filme (GALDEANO et al., 2014; JIMÉNEZ et al., 

2012). 

Outra técnica é a extrusão, uma das tecnologias de processamento mais 

aplicada industrialmente. Neste processo, sob a aplicação de calor e pressão, o 

polímero é fundido e forçado a escoar através de um orifício em processo contínuo. 

Esse método consiste em um sistema contínuo de produção, incluindo versatilidade, 

baixo custo operacional e maior produção quando comparado com outros métodos 

(FAKHOURI et al., 2013; GONZÁLEZ-SELIGRA et al., 2017; LEIMANN et al., 2018; 

WANG; PADUA, 2003). 

A extrusão por sopro é amplamente utilizada na fabricação de filmes plásticos. 

Os filmes soprados são criados pela alimentação de pellets poliméricos na extrusora 

que são derretidos e homogeneizados no interior cilindro da extrusora. A mistura 

homogeneizada em estado fundido é obtida pelo aquecimento do parafuso (rosca/eixo 

sem fim) dentro do cilindro, sendo ao mesmo tempo transportado pela rotação do 

parafuso e injetado através de uma matriz circular onde é soprado. Simultaneamente 
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o filme é inflado e resfriado pela corrente de ar. Nesta etapa, a bolha/película soprada 

solidifica e o filme formado é bobinado (LI et al., 2014). Um esquema típico do 

processo de extrusão de filme soprado é mostrado na Figura 2.  

 

Figura 2. Esquema representativo do processo de extrusão e sopro. 

 

Fonte: Adaptado de Li et al. (2014). 

 

Tanto a técnica de produção dos filmes poliméricos, quanto a sua composição 

afetam a microestrutura dos mesmos e também as propriedades do material. Um 

exemplo de propriedade afetada é o mecanismo de transferência de vapor, sendo este 

um fator de suma importância quando se trata de embalagens alimentícias, pois 

normalmente sofrem variações de temperatura e umidade durante transporte e 

armazenamento. Sendo assim, se faz necessário analisar o comportamento das 

embalagens produzidas por extrusão em função de parâmetros físicos e químicos, 

pois uma embalagem adequada deve apresentar baixa permeabilidade ao vapor 

d’água e oferecer proteção mecânica ao produto (TAYLOR et al., 2002).  

 

3.5 BLENDAS DE TPS/PBAT 
 

Os materiais à base de amido têm recebido considerável atenção como 

alternativa aos polímeros sintéticos obtidos a partir de petróleo. O amido termoplástico 

(Thermoplastic Starch, TPS) é obtido a partir de amido nativo por ruptura dos grânulos 

e plastificação. Para tal, tanto a aplicação de energia mecânica, quanto térmicas são 

necessárias para obter-se uma fase fundida de TPS. O TPS apresenta vários 

atributos, além da sua biodegradabilidade, tem ocorrência natural, sendo considerado 
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um polímero renovável, além de ser uma matéria-prima barata. Contudo, apresenta 

limitações para muitas aplicações em função das suas propriedades mecânicas e da 

sua sensibilidade à umidade (AVEROUS et al., 2000). 

Para superar a fragilidade dos filmes compostos somente a partir do amido e 

melhorar sua elasticidade e maleabilidade, os plastificantes são adicionados à matriz 

polimérica. Os plastificantes interferem diretamente nas ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares, garantindo maior flexibilidade. No entanto, o caráter hidrofílico dos 

plastificantes mais comuns (glicerol, sorbitol, etc.) não permite o controle da 

sensibilidade à umidade (GARCIA et al., 2014).  

A utilização do TPS na forma de mistura física (blendas) com polímeros 

sintéticos também biodegradáveis, mas que por sua vez possuem caráter hidrofóbico, 

tem sido uma alternativa para superar este problema. Neste sentido podem ser 

encontrados na literatura trabalhos onde o TPS foi utilizados em blendas com 

poli(ácido lático) (AKRAMI et al., 2016; FERRI et al., 2016; LI; HUNEAULT, 2011), 

poli(ɛ-caprolactona) (AVEROUS et al., 2000; ORTEGA-TORO et al., 2016), polietileno 

(PERES; PIRES; ORÉFICE, 2016; RODRIGUEZ-GONZALEZ; RAMSAY; FAVIS, 

2003; SABETZADEH; BAGHERI; MASOOMI, 2016), polipropileno (MARTINS; 

SANTANA, 2016) e poli (butileno adipato-co-terftalato) (BRANDELERO; 

GROSSMANN; YAMASHITA, 2013; BRANDELERO; YAMASHITA; GROSSMANN, 

2010; DE CAMARGO ANDRADE-MOLINA et al., 2013; LENDVAI; APOSTOLOV; 

KARGER-KOCSIS, 2017; OLIVATO et al., 2017). 

O poli (butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT), um copoliéster aromático-

alifático biodegradável, tem se mostrado um componente interessante para produção 

de blendas com o amido termoplastico em função das suas propriedades 

termomecânicas. No entanto, devido à grande diferença no balanço hidrofílico entre 

os dois materiais, é necessário realizar uma funcionalização química em pelo menos 

um destes polímeros, como por exemplo a grafitização de anidrido maleico nas 

cadeias de PBAT que posteriormente formam ligações covalentes com o amido 

(RAQUEZ; NABAR; SRINIVASAN, 2008), ou então a esterificação, seguida de 

reticulação do amido com ácido cítrico (GARCIA et al., 2014). 

Tendo em vista a revisão apresentada, nota-se que o estudo da produção de 

embalagens por extrusão sopro compostas por blendas de TPS/PBAT utilizando ácido 

cítrico como compatibilizante, e o extrato da água de cozimento do pinhão como ativo 



29 
 

 
 

antioxidante, ainda não foi avaliada. Desta forma, no presente trabalho tais materiais 

foram produzidos e caracterizados buscando evidenciar a possibilidade de utilização 

do extrato como fonte alternativa de antioxidantes e aplicabilidade dos filmes para 

embalagens de alimentos, sendo a Castanha-do-Pará utilizada como prova de 

conceito.  
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 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 MATERIAIS 

 

Os pinhões foram obtidos em mercado local (Campo Mourão, 2018, Brasil). 

Para a produção das embalagens foram utilizados: PBAT (poli-(butileno adipato-co-

tereftalato), Ecoflex®, BASF), glicerol (grau técnico, Dinâmica), ácido cítrico (Sigma 

Aldrich). Para as análises de caracterização do filmes foram utilizados os reagentes: 

Trolox (Sigma) , álcool etílico absoluto P.A (Neon), cloreto de cálcio anidro (Alphatec), 

nitrato de magnésio hexaidratado (Alphatec), , DPPH 1,1-Difenil-2-picril-hidrazina 

(Sigma Aldrich),. Para as análises cromatográficas foram utilizados acetonitrila 

(99.9%, grau HPLC Fisher Scientific), ácido fórmico (Panreac Química S.L.U.), 

padrões fenólicos ((-) catequina, ácido clorogênico, (+) epicatequina, ácido ferúlico, 

naringenina e ácido protocatecuido, Extrasynthèse, Genay, França) e água tratada em 

um sistema de purificação Milli-Q (TGI Pure Water Systems, USA). Para aplicação das 

embalagens, as Castanhas do Pará foram adquiridas em mercado local (Campo 

Mourão, 2018, Brasil), para análises foram utilizados: éter etílico (Sigma Aldrich), 

hidróxido de sódio P.A (Dinâmica), ácido acético glacial P.A (Dinâmica), clorofórmio 

P.A (Dinâmica), tiossulfato de sódio P.A (Synth), iodeto de potássio P.A (Neon), 

diiodometano (Sigma Aldrich). 

 

4.2 OBTENÇÃO DO EXTRATO DE PINHÃO 

 

Os pinhões foram inicialmente lavados em água corrente e então cozidos em 

panela comum (convencional) durante 2 horas (0,5 Kg/L de água). A água de 

cozimento foi filtrada com peneira de uso doméstico, transferida para um recipiente 

fechado e armazenada em um ultrafreezer (-80ºC), sendo então liofilizada (Liotop 

L101, Liobrás) obtendo-se o extrato seco. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO DE PINHÃO 
 

O perfil fenólico do extrato do pinhão foi determinado por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência Acoplada ao Detector de Arranjo de Diodos e Ionização por 

Eletrospray/Espectrometria de Massas (HPLC-DAD-ESI/MSn, Dionex Ultimate 3000 

UPLC, Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA). Os compostos foram separados e 
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identificados como descrito anteriormente por Bessada et al. (2016). Os extratos 

obtidos foram redissolvidos a uma concentração de 10 mg/mL com a mistura metanol: 

água (80:20, v/v). Uma detecção on-line dupla foi realizada usando um DAD (280, 330 

e 370 nm como comprimentos de onda preferidos) e um espectrômetro de massa 

(MS). A detecção de MS foi realizada em modo negativo, utilizando um espectretro de 

massa Linear Ion Trap LTQ XL (Thermo Finnigan, San Jose, CA, EUA) equipado com 

uma fonte de ionização por eletrospray (ESI). 

A identificação dos compostos fenólicos foi realizada com base no seu 

comportamento cromatográfico e nos espectros de UV-vis e de massa em 

comparação com os compostos padrão, quando disponíveis, e os dados reportados 

na literatura resultando em uma identificação por tentativa. A aquisição de dados foi 

realizada com o sistema de dados Xcalibur® (Thermo Finnigan, San Jose, CA, EUA). 

Para análise quantitativa, uma curva de calibração para cada padrão fenólico 

disponível foi construída com base no sinal UV-vis. Para os compostos fenólicos 

identificados para os quais um padrão comercial não estava disponível, a 

quantificação foi realizada através da curva de calibração do padrão disponível mais 

similar: (-) - catequina (y = 84950x - 23200, R² = 1), ácido clorogênico (y = 168823x - 

161172, R² = 0,9999), (+) - epicatequina (y = 10314x + 147331, R² = 0,9994), ácido 

ferúlico (y = 633126x - 185462, R² = 0,999), naringenina (y = 18433x + 78903, R² = 

0,9998), ácido protocatecuico (y = 214168x + 27102, R2 = 0,9999). Os resultados 

foram expressos em mg/g de extrato. 

 

4.4 PRODUÇÃO DOS FILMES DE TPS/PBAT CONTENDO EXTRATO DE PINHÃO 
 

Para a produção dos filmes foi utilizada a metodologia descrita por Olivato et 

al. (2012) com algumas modificações e as formulações estudadas estão apresentadas 

na Tabela 4. Primeiramente o extrato (0,5 ou 0,75% com relação à massa total de 

polímero utilizado na formulação) e o ácido cítrico foram adicionados ao glicerol e 

misturados manualmente, em seguida os pellets de PBAT foram adicionados e 

finalmente o amido. No filme controle, apenas o extrato não foi adicionado. 

Em seguida os materiais foram processados em duas etapas. Na primeira 

etapa, as formulações foram extrusadas em uma extrusora piloto mono-rosca 

acoplada a uma matriz com seis orifícios de 2 mm de diâmetro (marca BGM, modelo 

EL-25, São Paulo, Brasil), composta por uma rosca de 25 mm de diâmetro (L/D=30), 
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motor 5 Cv (35 RPM) e 4 zonas de aquecimento (90/120/120/120ºC). O material obtido 

foi peletizado e então, na segunda etapa, os pellets foram utilizados para a produção 

de filmes por extrusão sopro. O perfil de temperatura foi de 90/120/120/125/125ºC, a 

velocidade de rotação da rosca foi de 35 rpm e um sistema de sopro interno e externo 

(diâmetros de 150 e 300 mm) e bobinadeira automática foram empregados. A 

espessura dos filmes foi controlada, durante o processo, por meio do ajuste do fluxo 

de ar, mantendo o diâmetro do balão em torno de 200 mm. As quantidades de extrato 

utilizadas foram escolhidas de acordo com estudos prévios (CAMPOS, 2017; 

OLIVEIRA, 2017). 

 
Tabela 4. Formulações para a produção dos filmes de TPS/PBAT, CF- filme controle; P5- filme com 
0,5% de extrato da água de cozimento do cozimento do pinhão; P75- filme com 0,75% de extrato.  

Fonte: Autoria própria. 
 

 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES 

 

4.5.1 Microestrutura dos filmes 

 

As análises foram realizadas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

Phillips, modelo FEI Quanta 200. Inicialmente acondicionou-se as amostras dos filmes 

em dessecador contendo sílica gel para remoção da umidade. Em seguida foram 

mergulhadas em nitrogênio líquido e então fraturadas. Na sequência as mesmas 

foram aderidas em suportes metálicos e por fim metalizadas com ouro em sputter 

coater (Bal-Tec, SCD-050). As análises foram realizadas com magnificação de 800x 

para a superfície e para a fratura dos filmes. 

 

4.5.2 Cor e opacidade aparente 

 

A medida de cor foi realizada em colorímetro Mini Scan Ez (Hunterlab, Reston, 

Virgínia). Avaliaram-se os parâmetros L* (luminosidade), a* (verde-vermelho) e b* 

Formulação Amido (g) PBAT (g) Glicerol (g) Àcido Cítrico (g) Extrato (g) 

CF 1120 600 280 0,6 - 

P5 1120 600 280 0,6 10 

P75 1120 600 280 0,6 15 
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(azul-amarelo) (PEHLIVAN et al., 2005). A leitura foi feita em dez pontos aleatórios da 

superfície dos filmes. A variação de cor (ΔE*) das amostras contendo extrato de 

pinhão, com relação ao controle foi calculada com a Equação (1).  

 

∆𝐸∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)22
     Eq. (1) 

 

Onde ΔL*, Δa* e Δb* são as diferenças entre o filme contendo extrato e o filme 

controle, respectivamente (WANG; RHIM, 2015). 

A opacidade aparente dos filmes foi determinada segundo Park e Zhao (2004), 

em espectrofotômetro UV-Visível (Ocean Optics USB650UV). Os corpos de prova 

(triplicata) foram cortados em retângulos (1 cm x 1 cm) e aderidos à parede interna de 

uma cubeta de quartzo (10 mm caminho ótico). A espessura dos filmes foi 

determinada com um micrômetro digital (Pantec) em triplicata. Nessas condições, foi 

determinada a absorbância a 600 nm. Os resultados foram apresentados como a 

razão entre a absorbância e a espessura do filme (mm) (Abs600nm.mm-1). 

 

4.5.3 Propriedades mecânicas 

 

As propriedades mecânicas dos filmes foram determinadas com base nos 

ensaios de tração (resistência máxima a tração (MPa), elongação na ruptura (%) e 

módulo de Young (MPa)). Os corpos de prova foram cortados em tamanhos de 2 x 5 

cm, acondicionados em dessecador com umidade relativa (UR) igual a 53% por 72 

horas e então analisadas em um Texturômetro Stable Micro Systems (Stable Micro 

Systems, TA.XT2i,), conforme a Standard Test Methods for Tensile Properties of Thin 

Plastic Sheeting D882-00 (ASTM, 2001). 

 

4.5.4 Caracterização térmica 

 

As análises de Calorimetria Diferencial de Varredura (Differential Scanning 

Calorimetry, DSC) e termogravimétrica (Thermogravimetric Analysis, TGA) foram 

realizadas utilizando-se um equipamento Netzsch, DSC 204 F1 Phoenix e um Netzsch 

TG 209-F3, respectivamente. Para o DSC as massas das amostras analisadas foram 

de aproximadamente 5 mg colocadas dentro de panelas de alumínio. As rampas de 
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aquecimento realizadas foram entre -30ºC e 200ºC e a razão de aquecimento de 

10ºC/min, sob fluxo de nitrogênio gasoso (50 mL/min). As análises termogravimétricas 

foram realizadas com aproximadamente 10 mg de cada amostra, pesadas em um 

cadinho de alumina e as rampas de aquecimento foram realizadas a partir de 20°C 

atingindo 710°C, a 10°C/min sob fluxo de nitrogênio (20 mL/min). Para o cáculo do 

percentual de cristalinidade do PBAT foi utilizado o valor de referência 114 J/g 

considerando a amostra 100% cristalina (CHIVRAC et al., 2006). 

 

4.5.5 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier-Reflectância 

Total Atenuada 

 

Os Espectros de (FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy- Attenuated 

Total Reflectance) foram obtidos em espectrômetro FTIR (IRAffinity, Shimadzu) 

equipado com acessório de reflectância total atenuada (cristal de ZnSe, Pike ATR-

HATR flat plate). As amostras foram avaliadas na faixa de 4000-700 cm-1, usando 32 

varreduras acumuladas e resolução de 4 cm-1.  

 

4.5.6 Hidrofilicidade dos Filmes 

 

Para avaliação do efeito da adição do extrato de pinhão no caráter hidrofílico 

dos filmes, analisou-se a solubilidade em água, umidade e permeação ao vapor 

d’água de acordo com a metodologia descrita Pizzoli et al. (2016) com algumas 

modificações.  

Amostras em triplicata (2 cm x 2 cm) de cada formulação foram pesadas (m1, 

g) e levadas à estufa a 60°C por 24 horas em cadinhos de alumínio. As mesmas foram 

pesadas novamente (m2, g) e foram colocadas individualmente em béqueres de vidro 

com 200 mL contendo água destilada, mantidos sob temperatrura controlada por um 

banho termostático a 25°C, sob agitação por mais 24 horas. As amostras foram 

retiradas da água e submetidas a secagem em estufa a 60°C por 24 horas. Finalmente 

as amostras foram pesadas individualmente (m3, g) e a porcentagem de umidade e a 

solubilidade em água para cada formulação foram calculadas utilizando as Equações 

2 e 3. 

% 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
(𝑚1−𝑚2)

𝑚1
∗ 100     Eq. (2) 
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% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
(𝑚2−𝑚3)

𝑚2
∗ 100     Eq.(3) 

 

A permeabilidade ao vapor d’água foi determinada por método gravimétrico, 

conforme a ASTM E-96-00 (ASTM, 2000) com algumas modificações. Os filmes 

cortados em formato circular com 60 mm de diâmetro foram previamente 

condicionados sob UR de 53% durante 48 horas em incubadora de BOD a 25°C. Em 

seguida, os mesmos foram fixados em cápsulas de alumínio (Figura 3). Estas foram 

vedadas nas extremidades com graxa de silicone e os filmes presos hermeticamente 

com os anéis de vedação para garantir que a migração de umidade ocorresse 

somente através do filme.  

 

Figura 3. a) Cápsulas de alumínio com filme.b) Cápsulas de alumínio vazias. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O interior das cápsulas foi previamente preenchido com cloreto de cálcio anidro 

(~ 0% UR) e o sistema foi condicionado em dessecador contendo solução de cloreto 

de sódio (75% UR) a 25°C em incubadora de BOD. 

Sucessivas pesagens foram realizadas a cada 12 horas, por um intervalo de 

tempo de 5 dias. O ganho de massa (m) foi plotado em função do tempo (t) sendo 

determinado o coeficiente angular através da equação da reta obtida por regressão 

linear. A taxa de permeabilidade ao vapor de água (TPVA) foi então calculada através 

da Equação 4. Finalmente, a permeabilidade ao vapor de água foi calculada utilizando 

a Equação 5. 
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𝑇𝑃𝑉𝐴 =  
𝑚

𝑡
.

1

𝐴
     Eq. (4) 

 

𝑃𝑉𝐴 =
(𝑇𝑃𝑉𝐴.𝑒)

(𝑝𝑠.(𝑈𝑅1−𝑈𝑅2))
× 100              Eq. (5) 

 

Onde: 

PVA - Permeabilidade ao vapor de água (g.dia-1.m--1.Pa-1) 

E - Espessura média do corpo-de-prova (m) 

Os - Pressão de saturação e vapor a temperatura do ensaio (Pa) 

UR1 - Umidade relativa dentro do dessecador (%) 

UR2 - Umidade relativa dentro da cápsula (%) 

TPVA - Taxa de permeabilidade ao vapor de água (g.dia-1.m-2) 

M - Ganho de massa de água (g) 

T - Tempo (dia) 

A - Área de permeação do corpo de prova (m2) 

 

O ângulo de contato dos filmes com água (solvente polar) e diiodometano 

(solvente apolar) foi determinado pelo método da gota séssil, com deposição de uma 

gota de cada líquido na superfície dos filmes (10 medidas cada) seguida da análise 

da imagem (ângulo da gota com a superfície) em goniômetro (Hamé-Hart, 

Succasunna, NJ, USA).  

 

4.5.7 Capacidade Antioxidante dos Filmes 

 

 Para a obtenção das amostras a serem ultilizadas na avaliação da capacidade 

antioxidante por DPPH dos filmes, foi realizada a extração dos compostos dos filmes, 

de acordo com o método descrito por De Freitas et al. (2018). Duas soluções 

compostas por etanol e água (80:20 e 60:40 v/v) foram avaliadas quanto à extração 

dos antioxidantes. Para isso, cada solução (20 mL) foi adicionada 1g de filme de cada 

amostra, sendo em seguida homogeneizada utilizando um Ultra-Turrax (IKA-T25) a 

12.000 rpm durante 10 min. A solução foi filtrada com filtro de seringa (0,45 µm), e 

então estocou-se as amostras em ultrafreezer (-80°C) para as análises posteriores. 

Para o ensaio de DPPH, foi utilizado o procedimento descrito por Mensor et al. 

(2001), com algumas modificações. Primeiro, 2,5 mL do extrato obtido de cada filme 
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foi misturado com 1 mL de solução de metanol DPPH a 0,3 mM (utilizando metanol 

puro como controle) num tubo de ensaio e mantido durante 30 min sob abrigo de luz. 

Por fim, a absorbância foi determinada em 518 nm. Todas as amostras foram 

analisadas em triplicada e a capacidade antioxidante foi calculada utilizando uma 

curva padrão Trolox (15−75μM, y = 0,0905x - 0,8656; R² = 0,9984) sendo os 

resultados expressos em μmolET/100 gfilme. 

Esses extratos também foram analisados em relação ao seu perfil fenólico de 

acordo com a metodologia descrita anteriormente.  

 

4.6 APLICAÇÃO DOS FILMES ATIVOS CONTENDO EXTRATO DA ÁGUA DE 
COZIMENTO DO PINHÃO COMO EMBALAGENS ATIVAS PARA 
ARMAZENAMENTO DE CASTANHAS-DO-PARÁ 
 

 

4.6.1 Preparação das amostras de Castanha-do-Pará 
 

As castanhas foram trituradas em um processador doméstico (Britânia Mixer) 

durante 20 segundos, e acondicionadas nos filmes com auxílio de uma máquina 

seladora (Tecfag), na forma de sacos de 25 x 20 cm contendo 100 g. As condições 

experimentais para o armazenamento (tipo de filme) e temperatura estão 

apresentadas na Tabela 5.  

 
Tabela 2. Condições experimentais utilizadas para determinação da estabilidade oxidativa de 

Castanhas-do-Pará embaladas nos filmes produzidos em função do tipo de embalagem, tempo (t) e 
temperatura (T) de armazenamento. 

Amostra Tipo de embalagem t (dias) T (ºC) 

0 
Amostra dia 0 (antes 

de ser embalada) 
- - 

1 CF 30 5 

2 P5 30 50 

3 P75 30 30 

4 CF 75 50 

5 P5_A1 75 30 

6 P5_A3 75 30 

7 P75 75 5 

8 CF 120 30 

9 P5 120 5 

10 P75 120 50 

Fonte: Autoria própria. 
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As embalagens foram armazenadas dentro de potes herméticos e estes foram 

levados para uma geladeira (Consul, 5ºC), para uma BOD (Tecnal, 30ºC) ou para uma 

estufa (Labstore, 50ºC). As amostras foram coletadas nos tempos determinados 

conforme descrito na Tabela 5. 

 

4.6.2 Extração do óleo das Castanhas-do-Pará embaladas com filmes de TPS/PBAT 
contendo extrato da água de cozimento do pinhão 
 

O óleo das Castanhas-do-Pará embaladas para cada condição de avaliação do 

armazenamento, foi extraído por prensagem a frio, utilizando o sistema apresentado 

na Figura 4 que foi submetido à prensagem com uma prensa hidráulica (Bovenau, 

P15 ST). As amostras de óleo foram congeladas em ultrafreezer (-90ºC) até o 

momento das análises.  

 

 
Figura 4. (a) Imagem do extrator de óleo por prensagem; (a) Imagem das Castanhas do Pará 

trituradas sendo colocas no extrator de óleo; 

 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

4.6.3 Coeficientes de Extinção do Óleo das Castanhas-do Pará 
 

O óleo extraído das castanhas embaladas com os filmes ativos foi avaliado por 

Espectroscopia UV-Vis (Ocean Optics modelo USB-650-UV-VIS) em cubeta de 

quartzo de 1mm. Os coeficientes de extinção foram obtidos com os respectivos 

valores de absorbância para os comprimentos de onda prescritos (232, 266, 270 e 

ΔK), conforme apresentado nasEquações 6, 7 e 8. 
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𝐾232 =
𝐴232

 𝑙
              Eq. (6) 

 

𝐾270 =
𝐴270

 𝑙
                Eq. (7) 

 

∆𝐾 = 𝐾270 (
𝐴266+𝐴274

2
)              Eq. (8) 

 

 

Onde: A232, A266, A270 e A274 são absorbâncias nos comprimentos de onda 

indicados nos sub índices; 

l - percurso ótico da cubeta de quartzo (0,1 cm). 

 

4.6.4 Determinação do índice de acidez 
 

Primeiramente as amostras de óleo foram bem homogeneizadas. Em um 

erlenmeyer de 125 mL foi pesado 2g da amostra do óleo extraído das Castanhas-do- 

Pará, em seguida foi adicionado 25 mL de solução de éter-álcool (2:1). Duas gotas de 

fenolftaleína foram adicionadas como indicador e então as amotras foram tituladas 

com uma solução de hidróxido de sódio 0,01 mol.L-1 até o aparecimento da coloração 

rósea. Os resultados foram obtidos em acidez por ácido oleico, através da Equação 

(9). 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑚 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 (%) =
𝑣𝑥𝑓𝑥𝑀𝑥28,2

𝑃
               Eq. (9) 

 

Onde:  

v = volume (mL) de solução de hidróxido de sódio 0,01 mol.L-1 gasto na 

titulação; 

f = fator da solução de hidróxido de sódio; 

P = massa (g) da amostra. 

 

4.6.5 Determinação do índice de peróxido  
 

Para a determinação do índice de peróxido (IP) das amostras de óleo extraído 

das Castanhas-do-Pará foi empregado o método titulométrico e como solução titulante 
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o tiossulfato de sódio 0,01 mol.L-1, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(2008).  

Foram pesados em um erlenmeyer, aproximadamente 5 g de óleo, adicionados 

30 mL da solução ácido acético-clorofórmio 3:2 v/v e agitados até a dissolução da 

amostra. Foi acrescentado 0,5 mL da solução saturada de iodeto de potássio, 

mantendo em repouso ao abrigo da luz por um minuto e em seguida adicionou-se 30 

mL de água destilada. A titulação foi realizada com uma solução padrão de tiossulfato 

de sódio 0,01 mol.L-1 até o clareamento da coloração amarela. Em seguida, adicionou-

se 0,5 mL de solução de amido a 1% e a mesma foi titulada até o desaparecimento 

da coloração azul. O índice de peróxido foi calculado de acordo com a Equação (10). 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 =
(𝐵−𝐴)𝑥𝑁𝑥𝑓𝑥1000

𝑝
    Eq. (10) 

 

 

Onde:  
 
A= volume (mL) da solução de tiossulfato de sódio gasto na titulação da 

amostra; 

B = volume (mL) da solução de tiossulfato de sódio gasto na titulação do 

branco; 

N = concentração normal da solução de tiossulfato de sódio (eq/L); 

f = fator da solução de tiossulfato de sódio; 

P = massa da amostra (g).  

 

4.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

Os resultados obtidos foram submetidos à analise de variância (ANOVA) a um 

nível de 5% de significância (p < 0,05) e ao teste de Tukey por meio do programa 

Statistica 7.0 (Statsoft, USA). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 COMPOSIÇÃO DO EXTRATO DE PINHÃO 
 

O perfil fenólico do extrato de pinhão foi obtido por HPLC-DAD-ESI/MS. As 

características dos picos (tempo de retenção, λmax na região visível, dados espectrais 

de massa) e tentativa de identificação dos compostos fenólicos presentes no extrato 

de A. angustifolia (Bertol.) Kuntze são apresentados na Tabela 5. Um perfil fenólico 

registrado em 280 nm é exemplificado na Figura 5. 

. 
Figura 5. Perfil fenólico do extrato de pinhão. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5. Tempo de retenção (Rt), comprimentos de onda de absorção máxima na região visível (λmax), dados de espectro de massa, tentativas de 
identificação e quantificação (mg/g extrato) dos compostos fenólicos presentes no extrato de pinhão. 

Pico Rt (min) λmax ((nm)) 
Molecular ion 
[M-H]- (m/z) 

MS2 (m/z) Identificação 
Quantificação 
(mg/g extrato) 

1 4,19 274 191 173(45),111(100) Ácido quínico(A) 1,33 ± 0,04 

2 5,44 260.294 153 109(100) Ácido protocatecuico(B) 1,29 ± 0,01 

3 6,39 320 35 193(100) Ácido ferúlico hexosídeo(C) 0,205 ± 0,001 

4 7,04 280 289 245(100),203(15),187(26),161(22),137(5) Catequina(D) 2,38 ± 0,04 

5 7,56 280 577 451(25),425(100),289(15),287(5) 
Dímero de epicatequina do tipo 

B(D) 
0,91 ± 0,01 

6 9,66 279 28 245(100),203(15),187(26),161(22),137(5) Epicatequina(E) t* 

7 16,19 281,324sh 449 287(100) Eriodictiol-O-hexosideo(F) t* 

8 20,48 330 515 353(20),191(100),179(52),173(8),135(6) Ácido 3,5-O-dicafeoilquínico(A) 0,44 ± 0,01 

Compostos fenólicos totais 6,55 ± 0,07 

Curvas de calibração padrão: A- ácido clorogênico (y = 168823x – 161172, R²= 0.9999); B- ácido protocatecuico (y = 214168x + 27102, R²= 0,9999); C – ácido 
ferúlico (y = 633126x – 185462, R² = 0.999); D - catequina (y = 84950x – 23200, R²= 1); E - epicatequina (y = 10314x + 147331, R²= 0.9994); F - Naringenina 
(y = 18433x + 78903, R² = 0.9998). t*- traços (compostos com concentração abaixo dos valores de limite de detecção). 

Fonte: Autoria própria. 
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A identificação dos picos baseou-se na comparação com dados obtidos para 

10 padrões comerciais, quando disponíveis, ou com base em dados da literatura 

previamente publicados, e padrões de fragmentação. A fragmentação MSn forneceu 

informações estruturais importantes e permitiu a identificação de oito compostos, 

dentre eles procianidinas (catequina e epicatequina) e dois ácidos fenólicos (ácido 

protocatecuico e ácido ferúlico hexosídeo) e uma flavanona (eriodictiol-O-hexosídeo). 

Todos os compostos mencionados foram previamente identificados em cascas de 

pinhão e água de cozimento do mesmo (DE FREITAS et al., 2018). 

A catequina foi o composto identificado com maior concentração conforme 

apresentado na Tabela 5. O segundo composto identificado em maior quantidade foi 

o ácido quínico. O ácido quínico foi identificado em extrato etanólico (95%v/v) das 

folhas e galhos de Araucaria cunninghami por Chen et al. (2013). O ácido 

protocatecuico foi o terceiro composto identificado em maior quantidade, sendo este 

previamente determinado em extratos de A. Angustifolia por De Freitas et al. (2018) e 

Santos et al. (2018) em concentrações iguais a 2,06 mg/g de extrato (água de 

cozimento do pinhão) e 5,06 mg/g de extrato (solvente 96,93%v/v de etanol/água). A 

concentração obtida foi ligeiramente menor que a obtida por De Freitas et al. (2018). 

Os compostos derivados de epicatequina também foram identificados pelos autores 

citados anteriormente em quantidades diferentes. No presente trabalho foram 

identificados no total 8 compostos no extrato da água de cozimento do pinhão, número 

inferior ao de compostos identificados nos extrato utilizados por De Freitas et al. (2018) 

e Santos et al. (2018) (13 compostos). A diferença na composição dos extratos 

possivelmente está relacionada à diferentes períodos de coleta das sementes de 

pinhão, localização das plantações, diferenças climáticas, de solo etc, 

(NCHABELENG; MUDAU; MIRIGA, 2012; YAHYAOUI et al., 2018).  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES 
 

A morfologia dos filmes CF (controle, 0%), P5 (0,5% de extrato), P75 (0,75% 

de extrato) foi caracterizada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e as 

imagens obtidas para a superfície e para as fraturas estão apresentadas nas Figura 6 

e 7, respectivamente. 
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Figura 6. Imagens de MEV das superfícies dos filmes: a) CF, b) P5, c) P75. Magnificação de 800x. 

 

Figura 7. Imagens de fratura das superfícies dos filmes: a) CF, b) P5, c) P75. Magnificação de 800x. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nas imagens das superfícies (Figura 6) pode-se observar que a adição de 

extrato aumentou aspereza superficial nos filmes, já nas fraturas (Figura 7), observa-

se que a amostra com maior teor de extrato (P75) apresentou uma estrutura mais 

compacta, contudo não foi observada alteração na microestrutura entre o controle 

(CF) e a amostra com 0,5% de extrato (P5). 

Resultados semelhantes também foram observados por Wu et al. (2018) e 

Hager, Vallons e Arendt (2012) para filmes compostos por farinha de casca de pomelo 

incorporada com polifenóis de chá e filmes de glúten de trigo adicionados com ácidos 

gálico e tânico, respectivamente. De acordo com Rattaya, Benjakul e Prodpran (2009) 

as formações de maior rugosidade e estrutura compacta podem ser governadas pelas 

ligações crescentes entre compostos fenólicos e a matriz polimérica. 

Os resultados das propriedades mecânicas em termos de resistência à tração 

(MPa), módulo de Young (MPa) e elongação na ruptura (%) dos filmes CF (controle, 

0% extrato de pinhão), P5 (0,5% de extrato de pinhão), P75 (0,75% de extrato de 

pinhão) estão apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 6. Propriedades mecânicas dos filmes CF (controle, 0% extrato de pinhão), P5 (0,5% de 
extrato de pinhão), P75 (0,75% de extrato de pinhão). 

a,bMédias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não apresentam diferença significativa a 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Ao avaliar as propriedades mecânicas dos filmes observa-se que mesmo ao 

serem adicionados de extrato de pinhão nas duas concentrações, estes apresentaram 

características semelhantes para todas as formulações, não havendo diferenças 

significativas (p > 0,05) entre o controlee as demais formulações. Exceto a amostra 

contendo 0,75% de extrato que apresentou diferença significativa (p < 0,05) das 

demais no parâmetro elongação de ruptura.  

Esse comportamento provavelmente tem relação com os resultados das 

imagens de MEV, uma vez que uma microestrutura mais compacta foi observada, 

provavelmente devido à maior interação entre os compostos fenólicos do extrato e da 

matriz polimérica. Esses resultados indicam que um filme mais flexível foi obtido com 

a adição de 0,75% do extrato de pinhão e que o TPS/PBAT é uma boa matriz para a 

incorporação deste. Outro fator importante a ser ressaltado é que os filmes não 

demonstraram fragilidade significativa que pudesse inviabilizar os materiais para uma 

aplicação real (OLIVATO et al., 2011), fator importante para caracterizá-los como 

filmes viáveis para aplicação. O extrato da água de cozimento do pinhão também 

auxilia neste apelo, pois é um subproduto de baixo custo, sendo este considerado um 

material economicamente e ambientalmente interessante para embalagens ou 

aplicações.  

Na Tabela 8 estão descritos os resultados obtidos na avaliação de cor dos 

filmes, bem como da opacidade e na Figura 8 encontram-se fotos dos filmes 

produzidos. 

Na avaliação dos dados obtidos, verificou-se que há diferença significativa (p < 

0,05) entre o filme controle e os demais filmes. A adição de extrato diminuiu os valores 

do parâmetro de luminosidade (L*) dos filmes. O mesmo aconteceu para os valores 

de a*, como este parâmetro refere-se à tonalidade que varia do verde ao vermelho, 

nos filmes contendo extrato de pinhão houve um aumento em relação à tendência ao 

Formulação 
Resistência 

à tração (MPa) 
Elongação 

na ruptura (%) 
Modulo de Young 

(MPa) 

CF 5,267a ± 0,691 198,155a ± 41,297 35,271a ± 5,763 

P5 5,442a ± 0,276 205,154a ± 31,961 35,789a ± 3,100 

P75 5,501a ± 0,427 280,180b ± 80,405 35,993a ± 3,180 
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verde. Quanto ao parâmetro b*, representado pela variação do azul ao amarelo, pode-

se observar que houve um aumento nos valores, indicando tendência a cor amarela. 

 

Tabela 7. Resultados da análise de cor e de opacidade das formulações de filmes em função da 
concentração de extrato pinhão: controle (CF), com 0,5% de extrato de pinhão (P5) e com 0,75% de 

extrato de pinhão (P75). 

Formulação L* a* b* ΔE* 
Opacidade 

(Abs600nm.mm-1) 

CF 94,84b ± 0,13 5,51b ± 0,05 8,27a ± 0,46 - 25,00a ± 1,48 

P5 88,62a ± 1,02 2,55a ± 0,52 19,13b ± 1,37 12,86a ± 1,66 34,76b ± 0,62 

P75 88,07a ± 0,71 2,22a ± 0,34 19,82b ± 1,00 14,32a ± 1,70 39,46c ± 1,17 

a,bMédias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não apresentam diferença significativa a 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 8. Imagens dos filmes produzidos: controle (CF), com 0,5% de extrato de pinhão (P5) e com 

0,75% de extrato de pinhão (P75). 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A variação de cor (ΔE*) dos filmes contendo extrato com relação ao controle 

aumentou notavelmente, o que está de acordo com os parâmetros de cor dos filmes. 

Na Figura 8 podem ser observadas imagens dos filmes e é nítida a coloração mais 

escura com o aumento do teor de extrato. Isso se deve à coloração característica da 

água proveniente do cozimento do pinhão. 

Quanto ao teste de opacidade, os resultados indicaram um aumento na 

opacidade com a adição de extrato, corroborando com os resultados dos parâmetros 

de cor. Filmes que possuem maior opacidade possuem vantagem para embalar 

alimentos que são sensíveis à luz, podendo estes impedir a oxidação lipídica do 

produto (ADILAH; JAMILAH; HANANI, 2018; BITENCOURT et al., 2014). 

Na Figura 9, são apresentados os resultados obtidos com as análises TGA 

(análise termogravimétrica) e DTG (termogravimetria derivada). Observa-se que a 



47 
 

 
 

degradação do filme ocorre em quatro etapas, sendo os dois primeiros picos 

relacionados à per da de umidade a ≃ 56ºC e a degradação do glicerol a ≃ 190ºC, o 

terceiro pico está relacionado à degradação do TPS a ≃ 320ºC e o quarto pico indica 

a degradação do PBAT a ≃ 400ºC (CYRAS et al., 2008; LENDVAI; APOSTOLOV; 

KARGER-KOCSIS, 2017; SCHLEMMER; ANGÉLICA; SALES, 2010).  

 
Figura 9. Curvas de TGA e DTG do (a) extrato do pinhão, (b) dos filmes controle (CF), (c) com 0,5% de 
extrato de pinhão (P5) e (d) com 0,75% de extrato de pinhão (P75). 

Fonte: Autoria própria 

  

Na Tabela 9, onde estão apresentadas as temperaturas iniciais e máximas dos 

dois picos de degradação. Pode-se notar que a temperatura de início da degradação 

do TPS é maior para as amostras CF e P5, no entanto, tem-se que a perda de massa 

associada à degradação de TPS é ligeiramente maior para a amostra P75, sendo 

ligeiramente menor a estabilidade térmica para a maior concentração de extrato. 



48 
 

 
 

Esses resultados sugerem que o extrato da água de cozimento do pinhão, por 

seu caráter hidrofílico, teve maior afinidade com o TPS e com isso influenciou em 

maior proporção na sua estabilidade térmica. Além disso, é importante notar que os 

resultados da TGA indicam que tanto os filmes quanto o extrato adicionado são 

termicamente estáveis até temperaturas em torno de 250ºC, indicando que os 

compostos fenólicos presentes no extrato não se degradaram durante o processo de 

extrusão. 

 

Tabela 8. Temperaturas iniciais e máximas relacionadas aos picos de degradação térmica do TPS e 
PBAT; perda de massa associada ao pico de degradação de cada polímero. 

TTPS inicial- Temperatura de degradação inicial do TPS; TTPS máx- Temperatura máxima de degradação 
do TPS; TPBAT inicial- Temperatura de degradação inicial do PBAT; TPBAT máx- Temperatura máxima 
de degradação do PBAT. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 10 estão apresentados os termogramas de DSC dos filmes 

produzidos. A incorporação de 0,75% do extrato de pinhão influenciou na temperatura 

de transição vítrea (Tg) do amido, como pode ser observado nos resultados da Tabela 

9. Para as amostras controle e P5, a Tg foi encontrada a - 51ºC para as amostras CF 

e P5, porém para a amostra P75 a Tg foi encontrada a -48ºC. Este deslocamento na 

Tg provavelmente está relacionado à interação entre os compostos fenólicos do 

extrato de pinhão com o TPS, resultando em restrição de mobilidade das cadeias de 

amido. 

Na Tabela 10 é possível observar a presença da temperatura de fusão (Tm) 

relacionada aos segmentos rígidos de butileno tereftalato (BT), com ponto máximo a 

111ºC para a amostra de CF, e a 114ºC e 115ºC para as amostras P5 e P75, 

respectivamente. Além disso, os picos relacionados à temperatura de fusão cristalina 

(Tc) dos segmentos de butileno adipato (BA) podem ser encontrados a 70ºC, 58ºC e 

59ºC para amostras de controle (CF), P5 e P75, respectivamente (SELIGRA et al., 

2016).  

Formulação 
TTPS 

inicial  
(°C) 

TTPS 
máx. 
(°C) 

TPBAT 
Inicial 
(°C) 

 

TPBAT 
máx. 
(°C) 

Perda de massa na 
degradação (%) 

TPS PBAT 

CF 257,1 312,6 344,8 395,3 38,06 30,95 

P5 256,4 311,0 341,4 398,4 38,03 41,45 

P75 252,1 309,0 343,1 396,9 39,62 31,53 
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Figura 10. Termogramas de DSC dos filmes controle (CF), com 0,5% de extrato de pinhão 
(P5) e com 0,75% de extrato de pinhão (P75). 

 
Fonte: Autoria própria. 

O grau de cristalinidade dos filmes foi reduzido para o filme contendo maior 

quantidade de extrato P75, sugerindo que este tem a capacidade de limitar o 

crescimento de cristalitos de PBAT, conforme relatado por Olivato et al. (2017) em 

nanocompósitos de TPS, PBAT e sepiólita. 

 

Tabela 9. Temperaturas de transição vítrea (Tg), de fusão cristalina (TM) e de cristalização (Tc), bem 
como a entalpia e percentual de cristalinidade dos filmes controle (CF), com 0,5% de extrato de 

pinhão (P5) e com 0,75% de extrato de pinhão (P75). 

Amostra Tg (ºC) Tm (ºC) ΔHm (J/g) Tc (ºC) ΔHc (J/g) Xc (%) 

PC -51 111,4 3,188 70,3 0,3352 0,29 

P5 -51 114,1 2,398 58,3 0,3760 0,33 

P75 -48 115,0 3,048 59,3 0,2165 0,19 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 11, podem ser observados os espectros obtidos por FTIT-ATR dos 

filmes. A adição do extrato do pinhão nos filmes de TPS/PBAT promoveu modificações 

nos espectros FTIR. 

Pode-se observar que a banda localizada em 1715 cm-1, relacionada ao 

estiramento C=O na ligação éster (GONZALEZ SELIGRA et al., 2016), apresentou um 

deslocamento para a esquerda, conforme a quantidade de extrato na amostra 

aumenta.  
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Figura 11. Espectros de FTIR-ATR dos filmes controle (CF), com 0,5% de extrato de pinhão (P5) e 
com 0,75% de extrato de pinhão (P75). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se observar também um deslocamento em direção a números de onda 

menores da banda localizada em 1260 cm-1 que é características do PBAT 

(estiramento da ligação C-O em ésteres) (GONZALEZ SELIGRA et al., 2016). A maior 

alteração nos espectros pode ser observada para a amostra P75 com relação as 

demais na banda localizada em 1017 cm-1, atribuída a vibração de alongamento C-O 

do grupamento C-O-C. De acordo com Shi et al. (2007), a redução da intensidade 

nesta banda é um indicativo de alta hidrólise ácida das ligações glicosídicas do amido 

pela ação do ácido cítrico. Dessa forma, os resultados relativos à interação entre o 

extrato e a matriz polimérica podem ser confirmados, pelos deslocamentos 

observados nas bandas localizadas em 1260 cm-1 e 1715 cm-1, bem como pela maior 

hidrólise sofrida pelo amido na presença da maior concentração de extrato. 

Os resultados obtidos para as análises de umidade, solubilidade e permeação 

ao vapor d’água estão dispostos na Tabela 11. 
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Tabela 10. Resultados obtidos para umidade (U%), solubilidade (SOL%), permeação ao vapor d’água 
(PVA) e os ângulos de contato com água e diiodometano dos filmes CF (controle, 0% extrato de 

pinhão), P5 (0,5% de extrato de pinhão), P75 (0,75% de extrato. 

a,bMédias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não apresentam diferença significativa a 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os valores de umidade não apresentaram diferenças significativas (p > 0,05), 

já os filmes adicionados de extrato se mostraram menos solúveis em água do que o 

filme controle, diferindo significativamente (p < 0,05). Adilah et al. (2018) produziram 

filmes compostos por proteina de peixe e isolado proteico de soja contendo extrato de 

semente de manga e observaram que a medida que a concentração do extrato de 

semente de manga foi incorporado, a solubilidade dos filmes diminuiu. Os autores 

descrevem que este fato pode ocorrer devido a interação entre proteínas-compostos 

fenólicos do extrato que ocorreu na matriz do filme, que levou a redução da 

disponibilidade dos grupos hidroxila e amino que interagiam com a água, diminuindo 

assim a solubilidade em água do filme. Este efeito é benéfico quando a integridade do 

produto e a resistência à água são pretendidas. O mesmo se observa para os filmes 

produzidos no presente trabalho. 

Através dos resultados da Tabela 10, pode-se observar que o aumento da 

concentração de extrato não influenciou significativamente (p > 0,05) na permeação 

de vapor de água no filme. Um ponto importante que deve ser destacado é que, 

mesmo com uma diminuição na cristalinidade do material polimérico (Xc%), não houve 

um aumento significativo na PVA (SIRACUSA, 2012). A maioria dos alimentos é mais 

suscetível à deterioração quando exposta a altos índices de umidade. Portanto, a 

embalagem de alimentos precisa de uma boa barreira à permeabilidade ao vapor de 

água (ADILAH; JAMILAH; HANANI, 2018). A permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

deve ser a mais baixa possível quando o objetivo da embalagem é reduzir a 

transferência de umidade entre o material embalado e a atmosfera (GONTARD; 

GUILBERT; CUQ, 1992). Shirai et al . (2013) encontraram resultados mais altos de 

PVA quando comparados aos obtidos no presente trabalho, na faixa de 5 × 10-6 

g.(s.m.Pa)−1, por um composição de filme semelhante. 

Formulação U (%) SOL (%) 
PVA 

(g.(m.Pa.dia)-1) 
(x10-6) 

θH2O (°) θCH2I2(°) 

CF 0,015a ± 0,007 28,15b ± 0,24 1,30a ± 0,31 76,64a ± 1,66 37,62a ± 0,81 

P5 0,012a ± 0,002 25,55a ± 1,72 1,22a ± 0,81 83,39b± 2,00 31,59b ± 0,97 

P75 0,011a ± 0,001 24,68a ± 1,60 1,38a ± 0,47 88,50b ± 0,48 28,23b ± 1,09 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X17307725#tbl2
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Objetivando avaliar o caráter hidrofílico ou hidrofóbico dos filmes, foram feitas 

análises para avaliar o ângulo de contanto resultante com água (solvente polar) e com 

diiodometano (solvente apolar). Normalmente, valores de ângulo de contato maiores 

que 65° representam superfícies com característica hidrofóbica, enquanto que 

ângulos menores refletem superfícies com caráter hidrofílico (PÉREZ CÓRDOBA; 

SOBRAL, 2017). Os ângulos de contato apresentaram diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,05) entre o controle e as duas amostras contendo extrato. Com o 

aumento do ângulo de contato, amostras adicionadas ao extrato de pinhão 

apresentaram diminuição na molhabilidade. Outro ponto a ser observado é a 

diminuição significativa (p <0,05) no ângulo de contato dos filmes adicionados com 

extrato de pinhão com diiodometano. Este resultado é também um indicativo de que 

estes filmes tiveram sua hidrofobicidade alterada com a presença do extrato. Esse 

comportamento deve estar associado com a interação entre os compostos fenólicos 

do extrato com ambos, a microestrutura do material e o solvente (polar e não polar). 

Neste sentido, os resultados apresentados na Tabela 10 indicam que todos os filmes 

apresentaram caráter hidrofobico, a falta de afinidade com a água neste caso, 

possivelmente se dá pela interação entre o extrato e as hidroxilas do amido.  

 

5.3 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE  
 

Os resultados determinados para a capacidade antioxidante em termos de 

DPPH, bem como o perfil fenólico determinado para os filmes adicionado com extrato 

da água do cozimento do pinhão estão apresentados na Tabela 12. A capacidade 

antioxidante foi avaliada em função do solvente de extração utilizado para recuperar 

o composto fenólico das matrizes poliméricas. Como os compostos fenólicos 

possivelmente apresentam interações com os componentes do filme (TPS, PBAT e 

glicerol), diferentes polaridades do solvente podem levar a uma extração seletiva 

desses compostos. Neste estudo, duas proporções entre etanol e água (80:20 e 60:40 

v/v) foram investigadas. 
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Tabela 11. Resultados obtidos para a capacidade antioxidante dos filmes (DPPH) CF (controle), P5 
(0,5% extrato de Pinhão), P75 (0,75% extrato de Pinhão) em função da composição do solvente 

utilizado para recuperar os compostos fenólicos (etanol: água v / v). 

Formulação do 
filme 

80:20 60:40 

CF 64,20a ± 8,60 51,57a ± 18,420 

P5 236,96b ± 6,66 308,56b ± 30,66 

P75 331,87c ± 22,83 443,52c ± 50,18 

Resultados expressos como média ± desvio padrão; a, b, c letras diferentes na mesma coluna indicam 
diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de Tukey (p <0,05). 

Fonte: Autoria própria. 
 

É possível observar um aumento significativo (p<0,05) na capacidade 

antioxidante medida pelo DPPH, com o aumento da concentração do extrato de 

Pinhão nas formulações de filmes. Os resultados indicaram valores 6 e 9 vezes 

maiores para as amostras P5 e P75, respectivamente, quando comparados com a 

formulação controle (composição solvente 60:40 v/v). No caso da composição do 

solvente 80:20 v/v, os resultados foram 3 e 5 vezes maiores, para P5 e P75, 

respectivamente, em relação ao filme de controle. Também foi detectada uma 

diferença significativa (p <0,05) entre os resultados do DPPH da mesma matriz de 

filme em função da composição do solvente. Os extratos obtidos com a solução 80:20 

v/v apresentaram menores valores de DPPH, provavelmente devido à maior 

solubilidade em água dos compostos fenólicos. 

 

5.4 APLICAÇÃO DOS FILMES COMO EMBALAGENS ATIVAS PARA 
ARMAZENAMENTO DE CASTANHAS-DO-PARÁ 

 

Após a extração os óleos das Castanhas-do-Pará embaladas, foi possível 

avaliar os produtos de degradação (oxidação lipídica) com base no índice de acidez, 

valores de Peróxidos (Tabela 13), e coeficientes de extinção (Tabela 14).  

Em relação aos resultados obtidos, tem-se que os valores de acidez em ácido 

oleico variaram de de 0,309 a 0,669 %. Santos et al. (2012) avaliaram o perfil 

espectroscópico e o comportamento químico e térmico do óleo de castanha do Brasil 

obtido por diferentes processos de extração, sendo esses, soxhlet com éter de 

petróleo e hexano, prensagem hidráulica e dióxido de carbono (CO2) supercrítico, eles 

obtiveram índices de acidez diferentes conforme o método utilizado, pelo método de 

prensagem hidráulica o valor obtido de acidez foi de 0,32 (%AGL- Porcentagem de 

ácidos graxos livres) e para peróxidos de 4,06 mEq/Kg, valores estes que diferem dos 
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obtidos no presente trabalho para a amostra inicial, antes de ser submetida ao 

armazenamento nas embalagens. Este comportamento provavelmente se deve as 

diferenças de período de processamento das castanhas após a colheita, bem como 

na forma como as mesmas foram acondicionadas para a comercialização. 

 

Tabela 8. Acidez em ácido oleico e índice de peróxidos dos óleos obtidos das Castanhas-do-Pará 
embaladas nas embalagens ativas, em função do tempo (t) e temperatura (T) de armazenamento. 

Amostra Embalagem t (dias) T (ºC) 
Acidez em ácido 

oleico (%) 
Peróxidos 
(mEq/Kg) 

0 - 0 - 0,57c ± 0,04 3,40b ± 0,86 

1 CF 30 5 0,59c ± 0,03 4,10b ± 0,43 

2 P5 30 50 0,66d± 0,01 16,10e ± 0,44 

3 P75 30 30 0,67d ±0,01 1,90a ± 0,14 

4 CF 75 50 1,16e ± 0,10 46,30g ± 0,71 

5 P5_A1 75 30 0,40b ± 0,01 9,79c ± 0,55 

6 P5_A3 75 30 0,37b ± 0,00 8,56e± 0,14 

7 P75 75 5 0,31a ± 0,00 4,49b ± 0,40 

8 CF 120 30 0,65d ± 0,01 9,80c ± 0,56 

9 P5 120 5 0,31a ± 0,00 3,99b ± 0,01 

10 P75 120 50 - 26,05f ± 1,06 

a, b, c Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os tratamentos 
pelo teste de Tukey (p <0,05). 

Fonte: Autoria própria. 

 

O índice de acidez representa um dos mais importantes parâmetros de controle 

de qualidade, pois avalia a existência de ácidos graxos livres em óleos e gorduras. A 

ANVISA estabelece normas de acordo com o método de extração, para óleos 

prensados à frio não refinados é permitido o valor máximo de 4,0 mg KOH/g (1,99 * % 

de acidez em ácido oleico = 1,00 mg KOH/g), estando todos os valores obtidos na 

análise dentro dos parâmetros (ANVISA, 2005). 

Outro fato a se notar, é que em algumas amostras o índice de acidez diminuiu 

quando comparadas com a amostra 0 (castanhas analisadas previamente ao 

armazenamento), isso pode ter ocorrido possivelmente pelas embalagens utilizadas 

terem interagido com os compostos (ácidos graxos livres) presentes na superfície das 

castanhas, retirando-os da superfície das mesmas. As amostras que apresentaram 

menores valores para a acidez de ácido oleico foram, 5, 6, 7 e 9, sendo estas amostras 

embaladas nos filmes contendo extrato de pinhão (P75 e P5) e sob condições mais 

brandas de armazenamento (5ºC e 30ºC). 
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Mais um parâmetro avaliado é o índice de peróxido, utilizado para avaliar os 

estágios iniciais da oxidação, sendo estipulado pela ANVISA valor máximo 15 

mEq/Kg. Nas análises realizadas no presente trabalho, os valores encontrados 

variaram de 3,40 a 46,30 (mEq/Kg), onde as amostras em que a temperatura de 

armazenamento foi de 50ºC (2, 4 e 10) apresentaram valores maiores que o permitido 

pela lesgislação (15 mEq/Kg). As amostras que apresentaram menores valores foram, 

1, 3, 7 e 9, sendo que dentre estas, a única amostra de filme controle (amostra 1) 

estava armazenada a 5ºC, as demais amostras 3, 7, e 9 estavam embaladas nos 

filmes contendo extrato de pinhão (P5 e P75).  

Os resultados da análise de coeficiente de extinção dos óleos estão 

apresentados na Tabela 14 (K232, K270 e ΔK). Durante a oxidação lipídica, ocorre a 

formação de radicais peróxidos e hidroperóxidos juntamente com uma mudança na 

configuração da ligação dupla. Devido a este fato, a quantificação dos valores de 

extinção específicos é um dos métodos mais amplamente utilizados para medir a 

extensão em que uma amostra de óleo sofreu oxidação secundária (BLASI et al., 

2018). 

 
Tabela 12. Coeficiente de extinção dos óleos obtidos das Castanhas-do-Pará embaladas nos filmes 

ativos em função do tempo (t) e temperatura (T) de armazenamento. 

Amostra Embalagem t (dias) T (ºC) K232 K270 ΔK 

0 - 0 - 17,63 9,93 9,95 

1 CF 30 5 18,24 10,77 11,76 

2 P5 30 50 17,70 19,39 38,00 

3 P75 30 30 17,86 14,61 21,40 

4 C  75 50 21,02 22,89 53,54 

5 P5_A1 75 30 18,61 14,64 21,75 

6 P5_A3 75 30 18,18 13,25 17,76 

7 P75 75 5 18,24 10,82 11,81 

8 CF 120 30 21,07 17,32 30,28 

9 P5 120 5 19,18 11,66 13,69 

10 P75 120 50 20,83 22,97 53,62 

Fonte: Autoria própria. 

 

A oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados ocorre com formação de 

hidroperóxidos e deslocamento das duplas ligações, com consequente formação de 

dienos conjugados que absorvem a 232 nm e os trienos que são produtos secundários 
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que absorvem a 270 nm, sendo representados por acetonas ou as cetonas 

insaturadas (FERRARI; DE SOUZA, 2009). 

Pode-se observar que os maiores valores dos coeficientes de extinção, assim 

como para o índice de peróxidos, foram determinados para as amostras armazenadas 

a 50ºC. Gonçalves et al. (2014), ao avaliar a influência térmica de óleo comestível 

(soja, milho, girassol, canola e azeitona) por espectroscopia UV-Vis e quimiometria, 

relataram que o aquecimento favorece a degradação do tocoferol, beneficiando a 

formação de produtos de oxidação. 

Outro fator a se notar é que os valores dos coeficientes determinados para as 

amostras 4 e 10 foram muito semelhantes. A amostra 4 foi embalada com o filme 

controle (FC) e permaneceu nestas condições por 75 dias, enquanto que a amostra 

10 foi embalada com o filme contendo 0,75% de extrato de pinhão (P75) e 

permaneceu nessas condições por 120 dias. Ambas as amostras foram armazenadas 

a 50ºC. Essa semelhança entre os coeficientes pode estar relacionada com a 

presença do extrato de pinhão na embalagem, que possivelmente agiu axiliando no 

retardo do processo de oxidação do óleo presente nas castanhas. 

Quando as amostras são comparadas em função da temperatura de 

armazenamento, nota-se que mesmo após 120 dias os valores de coeficientes de 

extinção permaneceram próximos ao óleo antes de ser embalado, tanto para a 

embalagem controle quanto para as embalagens P5 e P75 (amostras 1, 7 e 9). 

Quando a temperatura foi mantida em 30ºC o óleo das castanhas embaladas na 

embalagem controle (amostra 8) tiveram um aumento de 3 vezes no valor de ΔK 

quando comparado ao óleo das castanhas antes de serem embaladas. No caso das 

amostras embaladas em embalagens ativas (amostras 3, 5 e 6), esse aumento foi de 

no máximo 2,2 vezes. No caso do coeficiente K270 esse aumento foi de 1,75 vezes 

para a amostra embalada no filme controle e de 1,5 vezes para as amostras 

embaladas em embalagens ativas. Por fim, no caso do coeficiente K232 houve um 

aumento de 1,2 vezes quando o filme controle foi aplicado e de 1,05 vezes para as 

amostras embaladas em embalagens ativas. 
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 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos demonstram que foi possível produzir filmes 

biodegradáveis de TPS/PBAT adicionados do extrato da água de cozimento do pinhão 

pelo método de extrusão por sopro. Ao avaliar a cor dos filmes foi observado que a 

adição do extrato proporcionou coloração marrom aos filmes, coloração essa 

característica da casca do pinhão. De forma geral, não houve alteração significativa 

nas propriedades mecânicas e PVA dos filmes em razão da presença de extrato. 

Entretanto, uma leve redução na estabilidade térmica e deslocamento da Tg foram 

observadas e pode estar relacionada com a boa interação entre a fase amido e 

extrato. Na análise de propriedades mecânicas, os filmes apresentaram 

características semelhantes para todas as formulações, não havendo diferenças 

significativas (p > 0,05) do controle, com as demais formulações. Exceto a amostra 

contendo 0,75% de extrato apresentou diferença significativa (p < 0,05) das demais 

no parâmetro elongação de ruptura. Quanto às análises térmicas, o grau de 

cristalinidade dos filmes foi reduzido com o aumento da concentração de extrato, 

sugerindo que este tem a capacidade de limitar o crescimento de cristalitos de PBAT. 

Ao analisar a hidrofilicidade dos filmes, foi observado que os filmes adicionados 

de extrato se mostraram menos solúveis em água do que o filme controle, indicando 

que todos os filmes apresentaram caráter hidrofóbico. A afinidade com a água neste 

caso, possivelmente se dá pela presença de compostos do extrato que não estão 

interagindo com a matriz polimérica.  

É possível observar um aumento significativo (p<0,05) na capacidade 

antioxidante medida pelo DPPH, com o aumento da concentração do extrato de 

Pinhão nas formulações de filmes. Os resultados indicaram que a composição de 

solvente 60:40 v/v obtiveram valores 6 e 9 vezes maiores para as amostras P5 e P75, 

respectivamente, quando comparados com a formulação controle.  

Por fim, os resultados indicaram que as embalagens ativas resultaram em 

menores valores de acidez em ácido oleico para o óleo extraído das castanhas 

(armazenadas a 30ºC), bem como um aumento dos valores de coeficientes de 

extinção K232, K270 e ΔK de 1,05; 1,5 e 2,2 vezes, respectivamente, para as 

amostras embaladas em embalagens ativas. Já as amostras de óleo das castanhas 

embaladas no filme controle tiveram um aumento de 1,2; 2,2 e 3 vezes para K232, 

K270 e ΔK, respectivamente. Dessa forma, pode-se concluir que as embalagens 
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contendo o extrato de pinhão agiram de forma a retardar a oxidação lipídica do óleo 

presente nas castanhas-do-Pará embaladas. 
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