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RESUMO 

 

A microalga Spirulina platensis é uma fonte renovável e não-convencional de proteínas 

que pode ser aplicada na confecção de filmes biopoliméricos, para serem utilizados na 

produção de embalagens biodegradáveis, minimizando agressões ao meio ambiente e 

agregando valor a esta matéria-prima antes utilizada principalmente como ração animal. 

Com base nisso, este trabalho teve por objetivo a produção, avaliação e aplicação de 

filmes nanocompósitos obtidos a partir de extrato proteico proveniente da microalga 

Spirulina platensis. Para tanto, inicialmente foi obtido um extrato proteico da Spirulina 

(EPS) através de extração química por variação do pH. Este extrato, contendo 64 % de 

proteína (base seca), foi avaliado quanto à sua composição de aminoácidos e 

caracterizado quanto à sua funcionalidade (solubilidade; capacidade de retenção de água 

e óleo; capacidade espumante; estabilidade espumante). Posteriormente, o EPS foi 

utilizado como matéria-prima para obtenção de filmes proteicos nanocompósitos com 

adição de nanoargila montmorilonita (MMT). A obtenção dos mesmos foi realizada 

através do preparo de soluções filmogênicas, seguido da técnica de casting e secagem a 

40 °C (±2 °C) em estufa com circulação de ar. Foram utilizados dois tipos de 

planejamento: um para avaliar as variáveis do processo de obtenção dos filmes 

(Planejamento Fatorial Fracionário) e outro para determinar as melhores condições de 

obtenção dos filmes (Delineamento Central Composto Rotacional - DCCR). Os filmes 

foram avaliados quanto às suas propriedades mecânicas (resistência à tração - RT, e 

elongação) e ópticas (diferença de cor - ΔE* e opacidade – Y %), espessura, 

permeabilidade ao vapor de água (PVA), solubilidade em água e umidade (U %). Com 

base na menor PVA (8,51 g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

) e umidade (12,7 %), o filme escolhido 

para ser utilizado como parte de um sistema de embalagem individual para massa de 

pizza teve a seguinte formulação: 4,5 g de EPS, 1,35 g de glicerol e 0,1 g de MMT em 

150 mL de água destilada, pH 11,0 e temperatura final do processo de 75 °C (ensaio 5 do 

DCCR). Ele foi um dos filmes menos espesso (0,092 mm), elástico (elongação de 16 %), 

escuro e opaco, apresentou RT de 2,49 MPa (dentre as maiores) e foi o mais solúvel dos 

filmes, com solubilidade de 69,2 %. Foi avaliada a eficiência deste filme como parte do 

sistema de embalagem através de análises de perda de massa, textura e contagem de 

bolores e leveduras nas pizzas. Verificou-se que o mesmo não foi eficiente em conservar 

as massas de pizza, pois permitiu uma grande perda de massa e alterações inaceitáveis na 

textura, indicando assim uma alta permeabilidade ao vapor de água, o que também é 

indesejável. De modo geral, concluiu-se que é possível obter um extrato proteico a partir 

de Spirulina e aplicá-lo como matéria-prima de filmes proteicos nanocompósito com 

adição de MMT. No entanto, o filme em questão não foi eficiente quando aplicado como 

embalagem para conservação de massa de pizza.  

 

 

Palavras-chave: Spirulina platensis, extrato proteico, filmes biopolimérico, embalagens 

biodegradáveis, nanoargila, montmorilonita. 
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ABSTRACT 

 

Microalgae Spirulina platensis are a renewable, unconventional source of protein which 

can generate biopolymeric films to be applied on the production of biodegradable 

packaging, minimizing environmental damage and adding economic value to a raw 

material mostly used as animal feed. Based on that, the purpose of this study was to 

product, evaluate and test an application of nanocomposite films obtained from protein 

concentrate of Spirulina platensis microalgae. In that regard, a Spirulina-based protein 

concentrate (SPC) was developed by chemical extraction through pH-shift process. This 

concentrate contains 64 % protein (dry base) and the tests analyzed its amino acid 

composition and its functionality (solubility; water/oil absorption capability; capacity of 

producing foam; foam stability). Afterwards, the SPC was used as raw material to 

produce nanocomposite protein films with addition of montmorillonite nanoclay (MMT). 

The production was done using filmogenic solutions, followed by casting and drying at 

40 °C (±2 °C) in incubator with blower. Two types of planning were used: Fractional 

Factorial Planning (FFP), to evaluate film-producing process variables, and Central 

Composite Rotational Delineation (CCRD), to settle the best conditions to make the 

films. Those films had their mechanical (tensile strength – TS and elongation) and optical 

(color deviation and opacity) properties analyzed, as well as thickness, water steam 

permeability, solubility in water and humidity. Based on the smaller permeability (8.51 

g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

) and humidity (12.7 %), the film chosen for use as part of a system of 

individual packing for pizza dough had the following formulation: 4.5 g of SPC, 1.35 g of 

glycerol and 0.1 g of MMT in 150 mL of distilled water, pH 11.0 and final process 

temperature of 75 ºC (CCRD sample no. 5). That film was one of the thinnest (0.092 mm) 

and less elastic (16 % of elongation), dark and opaque, as well as it had a TS of 2.49 MPa 

(one of the highest) and was the most soluble (69.2 % of solubility). Its efficiency as part 

of a packaging system was evaluated by texture, mass losses and mold and yeast count. 

The tests showed that the film is inefficient to preserve pizza dough, since it was unable 

to avoid large mass losses and inacceptable texture modifications, indicating moreover 

high permeability to water steam, which is also undesirable. In conclusion, it is possible 

to obtain a Spirulina-based protein concentrate and use it to make nanocomposite protein 

films with addition of MMT. Nevertheless, the film tested in this study is inefficient as 

part of a packaging system for pizza dough. 

 

 

Keywords: Spirulina platensis, protein concentrate, biopolymeric films, biodegradable 

packaging, nanoclay, montmorillonite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As instituições de pesquisa e as indústrias vêm buscando, cada vez mais, 

desenvolver produtos a partir de biopolímeros provenientes de fontes renováveis, no 

intuito de minimizar as agressões ao meio ambiente e, sobretudo, de agregar valor a 

matérias-primas de baixo custo anteriormente mal aproveitadas e por vezes 

desperdiçadas. 

Grande parte da proteína consumida pelo homem é proveniente de fonte animal 

e vegetal e apenas uma pequena parte é de origem não-convencional, a exemplo dos 

microrganismos (BOBBIO; BOBBIO, 1992). Microrganismos como microalgas, fungos 

e bactérias são as principais fontes de proteína de origem não-convencional, sendo 

considerados e utilizados como proteína unicelular (BERTOLDI et al., 2008). 

A biomassa microalgal e os extratos dessa biomassa têm se destacado no 

mercado mundial por apresentar várias substâncias com efeitos nutracêuticos, além de 

destinarem-se a diversas aplicações, devendo-se a estes fatores o aumento no cultivo das 

mesmas e na demanda de produtos de origem algal (COHEN, 1999; BERTOLDI et al., 

2008). 

As microalgas, como a Spirulina maxima e Spirulina platensis, possuem 

inúmeras vantagens como fonte alternativa de proteína, pois apresentam em sua 

composição elevadas concentrações de proteína unicelular. Podem conter teor proteico 

variando entre 40 e 70% (base seca), dependendo da espécie cultivada (BENEMAN, 

1990).  

A biomassa pode ser obtida através do cultivo em meio de cultura elaborado a 

partir de resíduos industriais ou agrícolas. O cultivo de microalgas tem ainda outras 

vantagens, como não estar sujeito às variações ambientais, ser facilmente controlável, 

possuir curto tempo de geração (grande multiplicação em pequeno intervalo de tempo), 

ter capacidade de utilizar carbono orgânico e também inorgânico, possibilitar produção 

de forma contínua e ocupar pequenas áreas no cultivo, além de não afetar drasticamente 

o meio ambiente por não necessitar de aplicação de pesticidas (BENEMAN, 1990; 

BERTOLDI et al., 2008). 
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Dentre estes biopolímeros naturais, destacam-se as proteínas e polissacarídeos 

devido à sua capacidade de formar uma matriz coesiva e contínua, além da vantagem 

em relação aos polímeros sintéticos de serem biodegradáveis e provenientes de fontes 

renováveis (RHIM; NG, 2007). Porém, os filmes a basedestes biopolímeros possuem 

propriedades mecânicas e de barreira relativamente baixa, e alta permeabilidade ao 

vapor de água, o que causa certa limitação de seu uso industrial (WEISS, 

TAKHISTOV; MCCLEMENTS, 2006). Os filmes desenvolvidos devem possuir boas 

propriedades mecânicas e boa aparência, para proteger e conferir uma boa apresentação 

ao produto embalado (MONTERREY; SOBRAL, 1999). 

Pesquisas têm concentrado seus esforços em melhorar as propriedades 

mecânicas e de barreira, diminuir a permeabilidade ao vapor de água e encontrar 

potenciais aplicações para as películas provenientes dos biopolímeros naturais através 

de modificações dos mesmos, bem como através da adição de nanocompósitos às 

soluções filmogênicas (BRIASSOULIS, 2004; WEISS, TAKHISTOV; 

MCCLEMENTS, 2006; RHIM; NG, 2007; FARRIS et al.,2009).  

Em face disso, este trabalho objetivou a produção e avaliação de filmes 

nanocompósito obtidos a partir de um extrato proteico proveniente da microalga 

Spirulina platensis, bem como sua aplicação como parte do sistema de embalagem 

individual de massa de pizza e a avaliação da eficiência destes na conservação das 

mesmas. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MONTERREY,+EDNELI+S.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MONTERREY,+EDNELI+S.
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Produzir, avaliar e aplicar filmes proteicos nanocompósito obtidos a partir de um 

extrato proteico proveniente da microalga Spirulina platensis. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1- Caracterizar a matéria-prima utilizada (Spirulina platensis) e o extrato proteico 

obtido a partir da mesma; 

 

2- Avaliar o processo de extração das proteínas por variação do pH, para a 

obtenção do extrato proteico a partir da microalga Spirulina platensis; 

 

3- Verificar os parâmetros que influenciam no processo de obtenção de um filme 

proteico nanocompósito de Spirulina platensis e nanoargilas;  

 

4- Avaliar e caracterizar os filmes proteicos nanocompósitos obtidos de extrato 

proteico de Spirulina platensis e nanoargilas; 

 

5- Aplicar o filme proteico nanocompósito como parte de um sistema de 

embalagem individual para alimentos; 

 

6- Avaliar a eficiência da aplicação do filme nanocompósito na conservação de 

massa de pizza. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Spirulina platensis 

 

A microalga Spirulina platensis é um organismo primitivo que teve origem a 3.5 

bilhões de anos e que mostrou a habilidade para utilizar gás carbônico dissolvido como 

uma fonte nutriente para a sua reprodução. É fotossintetizante, autotrófico, e cresce sob 

sol forte, altas temperaturas e condições altamente alcalinas (HABIB et al.,2008). 

É uma cianobactéria filamentosa capaz de se desenvolver em diversos meios 

como solos, pântanos, lagos alcalinos e águas salobras, marinhas e doces (VONSHAK, 

1997), utilizando micronutrientes do meio e convertendo-os em biomassa (BERTOLIN 

et al., 2005).  

A Spirulina é classificada como GRAS (Generally Recognized as Safe) pelo 

FDA (Food and Drug Administration), garantindo seu uso como alimento sem riscos à 

saúde (ANDRADE; COSTA, 2008), podendo ser utilizada seja como ração animal 

(BERTOLIN et al., 2005), para obtenção de biocompostos, como suplemento alimentar 

humano, ou como fonte de biocombustíveis (ANDRADE; COSTA, 2008). 

A Spirulina, dentre outras microalgas, é comercializada como alimento natural 

ou suplemento alimentar podendo ser encontradas na forma de pó, tabletes, cápsulas ou 

extratos, mas também pode ser encontrada em diversas formulações, incorporadas em 

massas, doces, bebidas e etc., utilizada tanto como suplemento nutricional quanto como 

corante natural (COLLA et al., 2004; PULZ; GROSS, 2004). 

Segundo Carvajal (2009), de acordo com as estatísticas da FAO (Food and 

Agriculture Organization), a produção na China, em 2003, foi de 19.080 toneladas, 

subindo para 41.570 toneladas em 2004, sugerindo a importância crescente deste 

produto. No entanto, não há nenhuma referência de produção no resto do mundo. 

Para que a Spirulina seja utilizada como alimento ou para que substâncias de 

interesse, como as proteínas, sejam extraídas faz-se necessária a separação da biomassa 

do meio de cultivo. A separação é obtida através das seguintes etapas: floculação, 

centrifugação e filtração. Em seguida procede-se uma desidratação desta biomassa, onde 
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diversas técnicas podem ser empregadas como, o a secagem ao sol, a secagem por 

atomização (spray-drying) e a liofilização. Para a extração de substâncias específicas de 

interesse desta biomassa é necessário que as células da microalga sejam rompidas, e 

para tanto se pode empregar métodos de homogeneização, ultrassom, choque osmótico, 

solventes, enzimas, entre outros. Em seguida faz-se a recuperação das substâncias de 

interesse, sendo que a maioria delas necessita de algum processo de purificação 

posterior como ultrafiltração, cromatografia ou fracionamento (MOLINA GRIMA, 

2004). 

  

3.1.1 Composição bioquímica 

 

Em sua composição destacam-se os altos teores de proteínas, em base seca, 

porém há divergências entre os valores apresentados pelos autores, sendo eles: de 64 a 

74%, segundo Cohen (2008), de 60%, para Habib et al. (2008), e entre 55 e 70%, de 

acordo com Phag et al. (2000). Dentre essas proteínas encontram-se as biliproteínas, que 

são complexos formados entre as proteínas e corantes, como a aloficocianina e em 

especial a c-ficocianina, pigmento azul solúvel em água que pode chegar a mais de 20% 

da fração proteica (VONSHAK, 1997).   

Dentre os pigmentos encontrados estão clorofila-a, xantofila, betacaroteno, 

zeaxantia, cantaxantina, diatoxantina, β-criptoxantina, oscilaxantina, c-ficocianina e 

aloficocianina, equinenona, mixoxantofila, 3-hidroxiequinenona (HABIB et al.,2008). 

Segundo Habib et al. (2008), a Spirulina comercial, em pó, contém 20 % 

carboidratos, 5 % lipídios, 7 % minerais, 3 a 6 % de umidade e teor de gordura de 32,5 

%, é ainda hipocalórica (36 Kcal), e principalmente, rica em proteína (contém em torno 

de 60 % de proteína), sendo a dose de consumo indicada de 2 a 8,5 g em 24 horas. 

Apresentam ainda compostos antioxidantes como os ácidos orgânicos cafeico, 

clorogênico, salicílico, sináptico e transcinâmico (MIRANDA et al., 1998; ESTRADA 

et  al.,  2001; COLLA et al., 2007). 

Devido à ausência de celulose na parede celular da mesma, por tratar-se de uma 

microalga eucariótica, ela é digerida prontamente, sendo que após 18 horas mais de 

85% de sua proteína é digerida e assimilada (SASSON, 1997). 
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Contém todos os aminoácidos essenciais, porém quantidades reduzidas de 

metionina, cistina e lisina quando comparada a fontes proteicas padrão como carne, 

ovos ou leite, no entanto, é superior a fontes proteicas vegetais padrão como legumes 

(HABIB et al.,2008).  

   

Tabela 1: Aminoácidos encontrados na Spirulina platensis e suas respectivas 

quantidades (g/100g) 

Aminoácido (g aminoácido . 100 g
-1

 proteína) 

Ácido glutâmico 7,3 – 9,5  

Leucina 5,9 – 8,5 

Ácido aspártico 5,2 – 6,0 

Alanina 10,81 – 10,95 

Isoleucina 3,85 – 3,95 

Valina 4,02 – 4,08 

Glicina 6,66 – 6,76 

Tirosina 2,6 – 3,52 

Prolina 4,11 – 4,16 

Lisina 2,6 – 4,7 

Fenilalanina 2,6 – 4,18 

Arginina 4,94 – 5,01 

Treonina 3,35 – 3,41 

Serina 3,84 – 3,9 

Metionina 1,3 – 2,8 

Histidina 2,81 – 2,87 

Cistina 0,5 – 0,7 

Triptofano 1,0 – 2,03 

Fonte: Adaptado de HABIB et al. (2008) 

 

A quantidade total de lipídios é de 5 a 6 %, sendo 1,5 a 2 % destes ácidos graxos 

essenciais poli-insaturados (PUFAs). Ela é particularmente rica em ácido γ-linolênico 

(ALA), mas contém também outros ácidos graxos como linoleico (LA), estearidônico 

(SDA), eicosapentaenóico (EPA), docosahexaenóico (DHA) e aracdônico (AA) 

(BELAY et al., 1993; VON DER WEID et al., 2000; HABIB et al.,2008).  
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Contém as seguintes vitaminas e sais minerais: B1(tiamina), B2(riboflavina), B3 

(nicotinamida), B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico), B12 (cianocobalamina), C, D e E; 

cálcio, cobre, cromo, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio, selênio, sódio e 

zinco (HABIB et al.,2008). 

 

3.2 Ponto Isoelétrico das proteínas 

 

O pH no qual as cargas positivas e negativas são equivalentes é denominado 

ponto isoelétrico. Ele é mais alto quanto maior a quantidade de resíduos básicos e mais 

baixo quanto maior a quantidade de resíduos ácidos, encontrando-se na faixa entre 4,5 e 

6,5 para a maioria das proteínas (SGARBIERI, 1996).   

No ponto isoelétrico a solubilidade proteica é mínima (PARDI et al., 2001), ou 

seja, a proteína apresenta a menor solubilidade, ocasionando sua precipitação (pH entre 

5 e 6, em geral). No entanto, para extrair proteínas é necessária uma alta solubilidade 

das mesmas, o que ocorre, geralmente, em pHs abaixo de 3 e acima de 10,5 

(SATHIVEL, 2003).  

 

3.3 Extração das proteínas  

 

Em pHs menores ou maiores que o ponto isoelétrico as proteínas tornam-se 

carregadas, positiva ou negativamente respectivamente. Deste modo aumenta a repulsão 

eletrostática entre as moléculas proteicas e a hidratação dos resíduos carregados, 

aumentando assim a solubilidade proteica (YONGSAWATDIGUL; PARK, 2004). 

 Segundo Yongsawatdigul; Park (2004) é possível extrair proteínas 

sarcoplasmáticas e miofibrilares através de processos ácidos e também alcalinos. 

 

3.3.1 Processo ácido 

 

 A propriedade funcional do produto final é a alta solubilidade. Utiliza-se ácido 

clorídrico ou sulfúrico, em alguns casos, altas temperaturas e altas pressões para 

promover a hidrólise ácida das proteínas, sendo necessária uma posterior neutralização, 
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elevação do pH para 6 ou 7. Após procede-se uma concentração, onde forma-se um 

pasta, ou simplesmente uma secagem (THAKAR et al., 1991).  

 

3.3.2 Processo alcalino 

 

Pode resultar em baixa funcionalidade, e também afetar negativamente o valor 

nutritivo, do produto final. O hidróxido de sódio é utilizado (KRISTINSSON; RASCO, 

2000) e, frequentemente altas temperaturas (SATHIVEL, 2003), porém segundo Takeiti 

(2002), temperaturas acima de 60˚C não são aconselhadas por causarem desnaturação 

proteica. 

 

3.3.3 Processo de variação do pH (pH-shift process)  

 

 Este método surgiu, e foi patenteado, entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 

2000 (HULTIN; KELLEHER, 1999; HULTIN; KELLEHER, 2000). Baseia-se na 

diferença de solubilidade das proteínas em meio aquoso em diferentes valores de pH, 

consistindo na solubilização das proteínas em pH ácido ou alcalino, seguida da 

precipitação das mesmas no seu ponto isoelétrico. 

  Primeiramente a matéria-prima é adicionada de água e homogeneizada, 

aumentando a superfície de interação entre as proteínas e a água. Procede-se a alteração 

do pH (solubilização ácida ou alcalina) sob agitação e em seguida realiza-se uma 

centrifugação para retirada de impurezas, como lipídeos, cinzas e proteínas insolúveis, 

que formam um precipitado, sendo este descartado, e recuperação da solução contendo 

as  proteínas solubilizadas. Ajusta-se o pH da solução recuperada, para o pH do ponto 

isoelétrico das proteínas, sob agitação, para que ocorra a precipitação das mesmas, e 

posteriormente procede-se uma nova centrifugação para retirada da água e obtenção das 

proteínas. 

 

3.4 Propriedades funcionais das proteínas 

 

As propriedades funcionais das proteínas dependem de suas características 

físico-químicas intrínsecas como sequência e composição de aminoácidos, massa 

molecular, conformação e carga distribuição de carga – polaridade, além da sua 
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estrutura tridimensional. A natureza e a densidade da carga facilitam interações com 

outros componentes alimentares como a água, íons, lipídios, carboidratos, vitaminas 

durante o processamento e estocagem, sendo essas interações afetadas também pelo pH, 

temperatura e força iônica (BELITZ; GROSCH, 1997). 

Dentre as propriedades funcionais das proteínas encontramos a capacidade de 

emulsificação, geleificação, absorção de água e óleo, capacidade de formação e 

estabilidade de espuma e também a solubilidade (SGARBIERI, 1998). 

A maioria das propriedades funcionais influencia as características sensoriais 

dos alimentos, principalmente a textura dos mesmos, porém não tem relação com suas 

propriedades nutricionais (BORDERÍAS; MONTERO, 1988). 

 

3.5 Filmes biopoliméricos 

 

Segundo Matta Júnior (2009), os filmes biopoliméricos são filmes 

biodegradáveis, compostáveis, provenientes de fontes renováveis, e uma potencial 

alternativa em substituição aos polímeros convencionais oriundos de fontes petrolíferas. 

Na elaboração de filmes biopoliméricos em laboratórios de pesquisa a técnica 

denominada casting é uma das mais utilizadas e consiste no preparo de uma solução 

coloidal da macromolécula (biopolímero, futura matriz), contendo ou não aditivos, e na 

aplicação dessa solução, chamada de solução filmogênica, em um suporte adequado, 

seguida de secagem em condições estritamente controladas (MONTERREY-

QUINTERO; SOBRAL, 2000). 

Para a formação de um filme aderente os polímeros devem interagir entre si 

formando uma rede tridimensional. A natureza, o tipo e a extensão da interação 

dependerão do polímero envolvido (natural – proteína, carboidrato, lipídio; ou sintético) 

e de condições como temperatura e taxa de secagem, conteúdo de umidade, solvente 

utilizado, concentração de plastificante (glicerol, propilenoglicol, polietilenoglicol, 

sorbitol e água) e compatibilizante/reticulante (anidrido maleico, glutaraldeído), e do pH  

utilizado (RHIM; NG, 2007). 

Segundo Mchugh; Krochta (1994), os plastificantes são definidos como 

substâncias com alto ponto de fusão e baixa volatilidade que, quando adicionados a 
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outro material, provocam mudanças nas suas propriedades físicas, químicas e 

mecânicas. Normalmente o plastificante é incorporado nas cadeias poliméricas para 

promover a sua flexibilidade (PORTO, 2007), o que ocorre devido à habilidade do 

mesmo em reduzir as pontes de hidrogênio entre as cadeias dos polímeros e interferir no 

espaço molecular (MALI; GROSSMANN, 2003). A plastificação, a nível molecular, 

leva a um aumento do espaço intermolecular ou volume livre, diminuindo a viscosidade 

local e aumentando a mobilidade (COLLARES et al., 2002). 

O desenvolvimento e a caracterização de filmes biopoliméricos têm sido muito 

estudados devido ao seu potencial para uso como embalagens e à questão da 

biodegradabilidade observando-se uma quantidade expressiva de publicações neste 

contexto (DENAVI et al., 2009; FERREIRA et al., 2009; MARCUZZO et al., 2010; 

ABUGOCH et al., 2011; PEREDA et al., 2011; MURILLO-MARTÍNEZ et al., 2011; 

AL-HASSAN; NORZIAH, 2012; BONILLA et al., 2012; HENDRIX et al., 2012; 

MOHAN et al., 2012). 

 

3.5.1 Matriz polimérica proteica 

  

As proteínas têm sido utilizadas na elaboração de filmes, pois possuem a 

capacidade de formar estruturas tridimensionais amorfas, estabilizadas principalmente 

por interações não covalentes, além de apresentarem grande variedade de fontes naturais 

e baixo custo de produção (VANIN et al., 2005).  

As proteínas, assim como polissacarídeos, são biopolímeros naturais e sua 

utilização como matérias-primas de embalagens comestíveis e/ou biodegradáveis, tem 

despertado interesse (MONTERREY; SOBRAL, 1999). Outro fator causador do 

aumento no interesse pelo uso destes compostos é a sua natureza a favor do meio 

ambiente (MOHANTY et al., 2002), por se tratarem de fontes renováveis. 

Porém este tipo de filme possui propriedade relativamente baixa de barreira 

mecânica e alta permeabilidade ao vapor de água o que causa certa limitação de seu uso 

industrial (WEISS, TAKHISTOV; MCCLEMENTS, 2006). 

De acordo com Rhim; NG (2007) para que um filme proteico seja produzido é 

necessário que ocorra uma desnaturação parcial das cadeias polipeptídicas, resultado na 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MONTERREY,+EDNELI+S.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MONTERREY,+EDNELI+S.
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formação de uma matriz proteica. Pode-se realizar esta desnaturação pela adição de um 

solvente, alteração de  pH,  adição  de  um eletrólito,  para  causar  a  ligação  cruzada,  

e/ou  aplicação  de  calor.  

Segundo Guilbert et al. (1997), a desnaturação, do polímero, ou  a  incorporação  

de  aditivos que promovam a formação de ligações cruzadas resultam  em  maior  

ordenação  molecular,  e consequentemente, maior coesão e rigidez dos filmes. 

 

3.5.2 Filmes nanocompósitos 

 

 De acordo com Paiva et al. (2006), os nanocompósitos são uma classe de 

materiais constituída por híbridos de materiais orgânicos e inorgânicos, estando a fase 

inorgânica dispersa, em nível nanométrico, em uma matriz polimérica orgânica.  

Os nanocompósitos poliméricos são formados pela adição de uma pequena 

quantidade de cargas inorgânicas, tais como argilas e outros minerais, geralmente 

abaixo de 5% em massa, com pelo menos uma de suas dimensões em grandeza 

nanométrica, medindo entre 1 e 100 nm  (BRITO  et  al.,  2008; PAUL;  ROBESON,  

2008; LIU  et  al.,  2009).  

Segundo Schmidt; Giannelis (2002) essas partículas, utilizadas em 

nanocompósitos, podem ser diferenciadas em função da quantidade de dimensões em 

escala nanométrica contidas nas mesmas, podendo ser nanopartículas (escala zero-

dimensional), nanofibras (unidimensional) ou nanoplaquetas (bidimensional). 

 As argilas são os reforços mais comumente utilizados na produção de 

nanocompósitos poliméricos. Elas pertencem à família dos minerais e possuem uma 

constituição química que permite que as camadas de silicato sejam separadas 

(esfoliação) possibilitando assim a intercalação das cadeias poliméricas. Possuem 

elevada área superficial fazendo com que tragam diversos benefícios aos materiais nos 

quais são incluídas. Dentre eles estão maior rigidez e resistência mecânica, maior 

tenacidade, maior barreira à difusão de gases, menor permeabilidade, maiores 

temperaturas de distorção e amolecimento, menor inflamabilidade, melhor resistência 

química e maior estabilidade dimensional (PAUL; ROBESON, 2008; PAVLIDOU; 

PAPASPYRIDES, 2008; RAY; OKAMOTO, 2003; ALEXANDRE; DUBOIS, 2000). 
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O tipo de estrutura obtida no híbrido polímero/argila (Figura 1) dependerá do 

tipo de argila modficada utilizada e das condições de processamento (LI e HA, 2003). 

Figura 1: Representação esquemática de estruturas híbridas polímero/argila 

 

 

Fonte: Adaptado de RHIM ; NG (2007) 

 

 De acordo com RHIM; NG (2007), a técnica de intercalação via solução pode 

ser facilmente adotada para a preparação de filmes nanocompósito, sendo similar ao 

método de casting utilizado na preparação de filmes de biopolímeros (Figura 2).  

Segundo Almeida (2010), a técnica de intercalação via solução consiste na 

preparação de dispersões separadas do polímero e da nanopartícula com um solvente 

compatível, seguida da mistura das duas dispersões, em condições favoráveis de tempo, 

temperatura e concentração, por fim, a dispersão resultante é vertida em placas de petri 

para evaporação do solvente, resultando em um filme de nanocompósito 

polímero/nanopartícula. 
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Figura 2: Fluxograma de obtenção de um biofilme nanocompósito usando a técnica de 

intercalação via solução e o método de casting 

  

 

Fonte: Adaptado de RHIM; NG (2007) 

 

3.5.2.1 Montmorilonita (MMT) 

 

Segundo Gonzaga et al. (2005) a montmorilonita pertence ao grupo dos 

filossilicatos 2:1, cujas camadas estruturais (lamelas) são caracterizadas por estruturas 

constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica com uma folha central octaédrica de 

alumina, que são unidas entre si por átomos de oxigênio (comuns a ambas as folhas), 

através de forças de Van der Walls e eletrostáticas. 

 A montmorilonita é a nanocarga mais empregada na preparação de 

nanocompósitos, sendo utilizada com diversas matrizes poliméricas (MORALES et al. 

2012, WANG et al. 2010, MISHRA et al. 2009, PAIVA et al. 2006, ) e também em 

blendas (COELHO; MORALES, 2013; DAYMA; SATAPATHY, 2012; MOTAMEDI; 

BAGHERI, 2010) por apresentar uma boa capacidade de delaminação, alta resistência a 
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solventes e estabilidade térmica, necessária aos processos de polimerização e de 

extrusão, tendo eficácia comprovada (PAIVA et al., 2006). 

 Em seu estado natural a montmorilonita tem caráter hidrofílico, no entanto para 

que haja uma boa dispersão em matrizes poliméricas é necessário torna-la organofílica. 

Processo realizado através da modificação superficial da mesma trocando os cátions 

sódio presentes nas lacunas, ou galerias, existentes entre as camadas estruturais, por 

cátions de sais de amônio quaternário, pois o mesmo possui longas cadeias de carbono, 

acima de 12, proporcionando a expansão entre as galerias o que facilita a incorporação 

das cadeias poliméricas (GORASSI et al., 2003; ZHENG; WILKIE, 2003). 

Segundo Almeida (2010), utilizando uma porcentagem muito baixa de 

montmorilonita, as propriedades físicas e mecânicas do polímero podem melhorar 

significativamente e ainda, com diferentes concentrações de nanopartícula e polímero 

podem ser obtidos materiais com propriedades distintas. Por exemplo, quando se deseja 

obter um material com uma propriedade de barreira alta, deve-se produzir um 

nanocompósito com alto grau de esfoliação. No entanto, quando se deseja obter um 

material com alta resistência ao impacto, deve ser produzido um nanocompósito com 

alto grau de intercalação. 

 

3.6 Produtos de panificação  

 

É crescente o número de marcas e produtos panificados oferecidos ao mercado 

(ESTELLER; LANNES, 2005), estando a indústria da panificação entre os 6 maiores 

segmentos industriais do Brasil (KECHICHIAN, 2007). 

Segundo a ABIP (Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 

Confeitaria), em 2012 o índice de crescimento das empresas de panificação e confeitaria 

foi de 11,6%, o que representou um faturamento de R$ 70,29 bilhões, mantendo o nível 

de crescimento acima de dois dígitos dos últimos seis anos. 

Nos produtos de panificação, as etapas posteriores ao forneamento 

(resfriamento, embalagem e armazenamento) podem favorecer o crescimento de micro-

organismos devido à exposição do produto ao ar contaminado por um período de tempo 

prolongado, ao embale dos produtos ainda quentes em sacos plásticos provocando a 
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condensação de vapor sobre os mesmos, ao armazenamento dos produtos sob condições 

de temperatura e umidade elevadas, dentre outros (FRAZIER; WESTHOFF, 1993). 

 

3.6.1 Pizza  

  

Segundo Vinhas (2011), a pizza é um produto de baixo custo, preparo 

relativamente rápido, sabor agradável e alto valor nutritivo, tornando-se um dos 

produtos mais consumidos no mundo e por isso a sua produção tem atraído a atenção de 

muitos investidores, tendo a indústria, ligada à atividade de panificação e de outras 

massas alimentícias, usado este produto para aumentar seu portfólio. Porém, apesar da 

popularidade da pizza em relação a outros produtos de forno, a qualidade de sua massa 

continua sendo pouco pesquisada (LARSEN, SETSER; FAUBION, 1993). 

 As pizzas são consideradas massas alimentícias prontas para o consumo 

(BOTRE et al., 2010), sendo produtos levemente fermentados, que têm sua umidade 

diminuída de 49% (massa crua) para valores médios de 28% após a etapa de 

forneamento, não sendo consideradas massa frescas (PINHO et al., 2001). 

A massa da pizza apresenta um papel importante quanto aos atributos de sabor, 

aparência e valor nutricional, exigidos pelos consumidores preocupados com a 

qualidade do produto (VINHAS, 2011). 

 

3.7 Bolores e Leveduras 

 

Na maioria dos alimentos, a contaminação microbiana ocorre, em maior 

intensidade, na sua superfície, onde se requer maior controle efetivo do crescimento 

microbiano (PADGETT et al., 1998). 

A contagem de bolores e leveduras é um indicador geral da contaminação dos 

alimentos, os mesmos são grupos de micro-orgnismos, que quando presentes em 

números elevados nos alimentos, e em condições adequadas de multiplicação, poderão 

causar a deterioração e/ou a redução da vida de prateleira dos mesmos (FRANCO; 

LANDGRAF, 1996).  
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Segundo Pinho; Furlong (2000), os gêneros Penicillium sp. e Aspergillus sp. 

foram identificados como sendo os principais contaminantes em massa de pizza pré-

fabricada comercializada no Rio Grande do Sul. 

De acordo com a resolução n°12 da Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos (CNNPA), do Ministério da Saúde, a contaminação máxima tolerada por 

bolores e leveduras em produtos de panificação seria de 10
3
 UFC/g (BRASIL, 1978), no 

entanto, atualmente está em vigor a resolução RDC n°12, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), também do Ministério da Saúde, que regulamenta os 

padrões microbiológicos para alimentos, não havendo padrões para tal contaminação no 

que diz respeito a este tipo de produto (BRASIL, 2001). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi dividido em 4 experimentos distintos, porém sequenciais, 

onde foram abordados desde a caracterização da matéria-prima primordial (Spirulina 

platensis), a extração das proteínas da mesma e caracterização do extrato proteico, a 

obtenção dos filmes biopoliméricos proteicos produzido a partir das proteínas extraídas 

da Spirulina platensis com e sem adição de montmorilonita (MMT-K), bem como a 

avaliação dos mesmos, e ainda a aplicação do filme biopolimérico proteico a base de 

Spirulina platensis e MMT como parte de um sistema de embalagem individual para 

massa de pizza, avaliando a sua eficiência na conservação das mesmas.  

 

 

4.1 Experimento 1: Obtenção do extrato proteico de  Spirulina platensis 

 

4.1.1 Processos de extração das proteínas da Spirulina platensis 

 

Foram testados 2 processos de extração das proteínas provenientes da microalga, 

a extração químico-enzimática e a extração química por variação do pH. Estes testes 

estão relacionados com a quebra da estrutura celular de Spirulina para liberação das 

proteínas. 

 

a) Processo de obtenção do extrato proteico de Spirulina utilizando extração 

químico-enzimática 

A Figura 3 apresenta o fluxograma do processo de obtenção do extrato proteico 

de Spirulina platensis utilizando extração químico-enzimática. 
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Figura 3: Fluxograma do processo de obtenção do extrato proteico de Spirulina 

platensis utilizando extração químico-enzimática 

 

 

 

 Obtenção da matéria-prima 

Inicialmente a Spirulina platensis foi isolada da Lagoa Mangueira e cultivada em planta 

piloto, localizada perto da costa dessa lagoa, constituída por três tanques revestidos com 

fibra, agitados por pás, localizados no interior de uma estufa de filme de polietileno 

transparente. A cultura foi adicionada aos tanques em quantidade suficiente para uma 

produção inicial de 10.000 L em cada tanque. O cultivo foi sob luz natural no tanque 

por 387 dias. A biomassa de Spirulina platensis (LEB 18) foi retirada dos tanques, seca 

em estufa a 90 °C e triturada em moinho de facas (MORAIS et al., 2009), sendo 
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fornecida na forma de pellets pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB) da 

FURG e armazenada em temperatura de -18 °C, a fim de evitar a deterioração da 

mesma, até que esta fosse conduzida às demais etapas do processamento, as quais foram 

realizadas nos laboratórios da FURG. 

 

 Moagem 

A amostra foi moída em moinho de facas (Wiley Mill,modelo nº 03, USA), com peneira 

acoplada, sendo obtida uma granulometria de até 1mm de diâmetro. 

 

 Incubação 

A microalga foi incubada numa proporção de 1:9 (p:v) com uma solução aquosa 

contendo tampão fosfato 0,1 M, EDTA 13,6 mM e 2 mg/g de lisozima, a uma 

temperatura de 30 ˚C (±1 ˚C) por 24 horas em incubadora B.O.D. (MARCONI, modelo 

MA 415/S, Brasil), utilizando método adaptado de Boussiba e Richmond (1979).  

 

 Homogeneização 

Após a incubação, a amostra foi homogeneizada com agitador eixo-hélice (FISATOM, 

modelo 712, Brasil) a temperatura ambiente. Foram testados 3 tempos de agitação (10, 

20 e 30 minutos).  

 

 Solubilização das proteínas 

Foi realizado um processo químico de extração: tratamento ácido e tratamento alcalino. 

Para o tratamento ácido foram empregados, como agentes acidificantes, o ácido 

clorídrico (HCl) e o ácido fosfórico (H3PO4), na concentração 1M. No tratamento 

alcalino 2 agentes alcalinizantes foram utilizados, o hidróxido de sódio (NaOH) e o 

hidróxido de potássio (KOH), concentração 1M. Foram experimentados os pHs de 1 a 

13 (potenciômetro de bancada ANALION, PM608, Brasil), temperatura ambiente e 3 

tempos de agitação (30, 40 e 50 minutos) após a adição do agente acidificante ou 

alcalinizante, em agitador eixo-hélice (FISATOM, modelo 712, Brasil).  

 

 Centrifugação I 

 A centrifugação foi realizada no intuito de separar em três fases: lipídios, proteínas 

solúveis e elementos insolúveis, facilitando a coleta do sobrenadante. Utilizou-se 
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centrifuga a 25 ˚C (HITACHI, modelo CR 22GIII, Japão). As amostras foram 

centrifugadas a 15.200 g por 15 minutos e reservada a fase líquida, contendo as 

proteínas solúveis. 

 

 Precipitação das proteínas 

As proteínas solubilizadas recuperadas na centrifugação (fase líquida), correspondente 

às proteínas solúveis, foram submetidas à precipitação isoelétrica da proteína. Nesta 

etapa foram controlados os parâmetros: pH 3, temperatura (25 ˚C) e tempo 30, 40 e 50 

minutos). 

 

 Centrifugação II 

A centrifugação foi utilizada para separar a fração insolúvel da fração solúvel, 

facilitando a coleta das proteínas precipitadas, semelhante à centrifugação I. 

 

 Liofilização 

O produto foi primeiramente congelado a temperatura de -70 ºC por 24 horas em 

ultrafreezer (Indrel, IULT 90-D, Brasil) e posteriormente foi liofilizado (Liotop, L108, 

Brasil) por 48 horas. 

 

 Armazenamento 

O armazenamento foi realizado em congelador (CONSUL, modelo Slim, Brasil) com 

temperatura mínima de -18 ºC. 

   

b) Processo de obtenção do extrato proteico de Spirulina utilizando extração 

química por variação do pH 

 

A Figura 4 apresenta o fluxograma do processo de obtenção do extrato proteico 

de Spirulina platensis utilizando extração química por variação do pH.  
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Figura 4: Fluxograma do processo de obtenção do extrato proteico de Spirulina 

platensis utilizando extração química por variação do pH 

 

 

  

 Matéria-prima 

Foi utilizada a microalga Spirulina platensis (LEB 18) fornecida na forma de pellets 

pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB) da FURG e armazenada em 

temperatura de -18 °C, a fim de evitar a deterioração da mesma, até que esta fosse 

conduzida às demais etapas do processamento, as quais foram realizadas nos 

laboratórios da FURG. 

 

 Moagem 

A amostra foi moída em moinho de facas (Wiley Mill,modelo nº 03, USA), com peneira 

acoplada, sendo obtida uma granulometria de até 1mm de diâmetro. 
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 Homogeneização 

A amostra foi homogeneizada com água numa proporção de 1:20 (p:v) em 

homogeneizador ultraturrax (IKA T25, Staufen, Alemanha) a temperatura ambiente (25 

˚C).  

 

 Solubilização das proteínas 

Foi realizado um processo químico de extração, tratamento alcalino, e para tanto foi 

empregado NaOH 1M. Foi experimentado o pH 10 (potenciômetro de bancada 

ANALION, modelo PM608, Brasil) de acordo com CHRONAKIS (2000) e 

CARVAJAL (2009), tempo de agitação de 15 minutos, temperatura de 25 ˚C (banho 

ultratermostático QUIMIS, modelo 214 D2, Brasil) e 3 velocidades de agitação após a 

adição do agente alcalinizante (12.000, 10.000 e 8.000 RPM), em homogeneizador 

ultraturrax (IKA T25, Staufen, Alemanha). 

  

 Centrifugação I 

A centrifugação foi realizada no intuito de separar em três fases: lipídios, proteínas 

solúveis e elementos insolúveis, facilitando a coleta do sobrenadante. Procedeu-se a 

centrifugação não refrigerada (25˚C) a 15.200 g por 30 minutos (centrifuga HITACHI, 

modelo CR 22GIII, Japão). 

  

 Precipitação das proteínas 

As proteínas solubilizadas recuperadas na centrifugação, correspondente às proteínas 

solúveis, foram submetidas à precipitação isoelétrica da proteína. Nesta etapa foram 

controlados os parâmetros: pH 3 (potenciômetro de bancada ANALION, modelo 

PM608, Brasil), segundo CHRONAKIS (2000), temperatura de 25 ˚C (banho 

ultratermostático QUIMIS, modelo 214 D2, Brasil), 3 tempos (15, 10, e 5 minutos) e  4 

velocidades de agitação (10.000, 8.000, 7.000 e 6.400 RPM) em homogeneizador 

ultraturrax (IKA T25, Staufen, Alemanha). 
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 Centrifugação II 

A centrifugação foi utilizada para separar a fração insolúvel da fração solúvel, 

facilitando a coleta das proteínas precipitadas (fase sólida). Utilizou-se os mesmos 

parâmetros da centrifugação I. 

 

 Liofilização 

O produto foi primeiramente congelado a temperatura de -70 ºC por 24 horas em 

ultrafreezer (Indrel, IULT 90-D, Brasil) e posteriormente foi liofilizado (Liotop, L108, 

Brasil) por 48 horas. 

 

 Armazenamento 

O armazenamento foi realizado em congelador (CONSUL, modelo Slim, Brasil) com 

temperatura mínima de -18 ºC. 

 

4.1.2 Análise estatística 

 

Todos os testes foram realizados em triplicata e os resultados apresentados em 

média seguida do desvio padrão. Os resultados obtidos foram analisados 

estatisticamente através de análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey a 

5% de significância, utilizando o programa Statistic 7.0. 

 

 

4.2 Experimento 2: Caracterização da matéria-prima e do extrato proteico de 

Spirulina platensis  

 

O processo tecnológico foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos (LTA) e na Unidade de Processamento de Pescado, localizado no Campus 

Cidade da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Sendo a matéria-prima 

utilizada foi a microalga Spirulina platensis (LEB18), fornecida na forma de pellets 

pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB) da FURG.   
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4.2.1 Caracterização química 

 

a) Composição proximal 

Para determinar a composição proximal da matéria-prima e do extrato proteico 

foram realizadas análises de umidade, proteínas e cinzas, todas conforme as 

metodologias recomendadas pela AOAC (2000), n° 960,39; 992,15 e 923,03; 

respectivamente. Utilizou-se 6,25 como fator de conversão para as análises de proteína. 

A análise do conteúdo de lipídios foi realizada segundo o método de Folch et al. (1956) 

e o teor de carboidratos foi obtido por diferença.  

 

4.2.2 Análise da funcionalidade 

 

a) Determinação da solubilidade 

A solubilidade do extrato proteico de Spirulina platensis foi determinada de 

acordo com o método proposto por Dench, Rivas e Caygill (1981), sendo expressa em 

porcentagem. As amostras (125 mg) foram diluídas em água destilada (25 mL) e o pH 

foi ajustado para 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 (potenciômetro de bancada ANALION, PM608, 

Brasil), sob constante agitação em agitador magnético (QUIMIS, modelo 261-2, Brasil) 

em temperatura ambiente. As suspensões foram centrifugadas a 5.000 g durante 20 

minutos, em centrífuga de bancada (MED. INSTRUMENTS, modelo MPW-350, 

Polônia). A proteína solúvel presente no sobrenadante foi determinada pelo método de 

Biureto (GORNALL et al., 1949).  O perfil de solubilidade foi obtido pela relação da 

quantidade de proteína no sobrenadante e da quantidade e proteína na amostra, de 

acordo com a equação 1. 

 

 Soubilidade (%) = Quantidade de proteína no sobrenadante  x 100                              (1)                                                

                                    Quantidade de proteína na amostra 

  

b) Determinação da capacidade de retenção de água (CRA) 

A capacidade de retenção de água da matéria-prima e do extrato proteico de 

Spirulina platensis foi determinada segundo o método descrito por Sosulski et al. 

(1987). As amostras (0,15 g em protéina) foram pesadas em tubos de centrífuga 

graduados e 1,5 mL de água destilada foram adicionados. Agitou-se por 1 minuto em 

agitador de tubos (PROENIX, modelo AP 56, Brasil) e após 30 minutos de agitações 
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ocasionais procedeu-se a centrifugação a 3.000 g durante 10 minutos, em centrifuga de 

bancada (MED. INSTRUMENTS, modelo MPW-350, Polônia). O sobrenadante foi 

descartado e os pesos úmidos foram tomados. A capacidade de retenção de água foi 

dada pela diferença entre o peso da amostra úmida e o peso da amostra seca, sendo os 

resultados expressos em mL de água/ g proteína. 

 

 c) Determinação da capacidade de retenção de óleo (CRO) 

A capacidade de retenção de óleo da matéria-prima e do extrato proteico de 

Spirulina platensis foi determinada segundo o método descrito por Sosulski et al. (1987) 

para capacidade de retenção de água, porém ao invés de água destilada adicionou-se 

óleo de soja. Ao final da centrifugação mediu-se o volume de sobrenadante. 

 

d) Determinação da capacidade espumante (CESP) 

A capacidade espumante da matéria-prima e do extrato proteico de Spirulina 

platensis foi determinada utilizando-se a metodologia descrita por Rahma e Rao (1984), 

sendo determinada em solução aquosa e também no pH 10. Soluções contendo 1 % de 

amostra tiveram seu pH ajustado para 10 adicionando-se NaOH 1M (potenciômetro de 

bancada ANALION, PM608, Brasil). As soluções foram agitadas por 5 minutos em 

blender (METVISA, modelo TA-2, Brasil) para formação de espuma e transferidas para 

provetas. O volume inicial de espuma foi então mensurado. A capacidade espumante foi 

calculada segundo a equação 2. 

 

CESP = Ve (mL)  x 100                                                                                                  (2)                                                

               Va (mL) 

 

CESP = capacidade espumante; 

Ve = volume inicial de espuma; 

Va = volume inicial de líquido adicionado (água destilada ou água destilada + NaOH). 

 

e) Determinação da estabilidade espumante (EESP) 

Para determinar a estabilidade espumante da matéria-prima e do extrato proteico 

de Spirulina platensis procedeu-se da mesma maneira que na determinação da 

capacidade espumante, porém além do volume inicial de espuma foram também 

mensurados os volumes de espuma após 5, 10, 30 e 60 minutos de repouso.  
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f) Determinação da capacidade emulsificante (CEm) 

 A capacidade emulsificante foi determinada pelo método descrito por Okesie e 

Bello (1988). Uma solução contendo 1 g de proteína e 34 mL de soluçãso de NaCl 3 % 

foi preparada e homogeneizada por 30 segundos. Com uma pipeta adicionou-se 30 mL 

de óleo de soja, numa vazão de 10 mL/min., sob agitação em blender (METVISA, 

modelo TA-2, Brasil).  

 A suspensão foi colocada em tubos de centrífuga graduados e aquecida a 85 ˚C 

por 15 minutos em banho-maria. Em seguida procedeu-se a centrifugação a 3.000 g 

durante 40 minutos, em centrífuga de bancada (MED. INSTRUMENTS, modelo MPW-

350, Polônia). 

 O volume de óleo separado foi mensurado. A diferença entre a camada de óleo 

remanescente e a quantidade de óleo adicionada foi expressa como a quantidade de óleo 

emulsificada (mL) por grama de proteína contida na amostra. 

 

4.2.3 Perfil eletroforético (SDS-PAGE)  

  

 A matéria prima e o extrato proteico foram submetidos à eletroforese em gel de 

poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) na concentração de 12 

%, de acordo com Laemli (1970). Esta análise foi realizada em uma unidade de 

eletroforese vertical (GSR/300STS). O gel foi obtido em um sistema tampão contínuo 

(tampão Tris 1,5 M e SDS 10 % (p/v)), sendo preparado com 12 % de gel de separação 

e 4 % de gel de concentração. 

O preparo das amostras foi realizado de acordo com Magalhães (2008), com 

algumas adaptações. As amostras (1,0 g) foram misturadas a 10 mL de tampão Tris-HCl 

(1,0 mol L
-1

), pH 6,8, em vórtex, por 1 minuto. Após, realizou-se o processo de 

sonicação por 10 minutos e em seguida procedeu-se a centrifugação a 9.000 RPM por 

15 minutos a temperatura ambiente e uma filtração.  

Uma alíquota de 1 mL de amostra foi transferida para eppendorf e adicionou-se 

100µL de β-mercaptoetanol. Os eppendorfs contendo as amostras foram colocados em 

água fervente por 4 minutos, para desnaturar as proteínas. Após esfriar (temperatura 

ambiente) foram adicionadas 3 gotas de azul de bromofenol. Uma alíquota de 20 µL de 

amostra foi colocada em cada poço e então se adicionou 10 µL de SDS. As correntes 
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inicial e final foram 25 e 15 mA, respectivamente, a voltagem foi fixada em 100 V, e o 

tempo de corrida aproximado de 3 horas.   

Após a corrida eletroforética, as bandas protéicas foram coradas por 2 horas em 

uma solução contendo 0,15 g de Azul Brilhante de Coomassie G-250, 90 mL de 

metanol, 30 mL de ácido acético glacial e 180 mL de água desionizada. A seguir, o gel 

foi descolorido por cerca de 10 horas na mesma solução, porém sem o Azul Brilhante de 

Coomassie G-250, fazendo sucessivas lavagens, para retirar o excesso de corate. A 

seguir, o gel foi colocado sobre uma lâmina celofane estendida sobre uma placa de 

vidro, sendo o excesso de água removido por absorção, mediante o uso de papel-filtro. 

Uma segunda folha de celofane de mesma dimensão foi estendida sobre o gel, tendo-se 

o cuidado de remover as bolhas formadas entre o gel e o celofane.  

As bandas proteicas do padrão das amostras analisadas foram fotografadas e 

analisadas utilizando o programa GelAnalyzer 2010a para que as massas moleculares 

das bandas proteicas reveladas fossem calculadas.  

 

4.2.4 Calorimetria diferencial de varredura (DSC)  

 

A calorimetria diferencial de varredura (Differential Scanning  Calorimetry)  da 

matéria-prima e do extrato proteico obtido foi  realizada  segundo  metodologia  

proposta por Chronakis (2001) com modificações. A DSC foi realizada em calorímetro 

(TA Instruments, DSC-Q20, New Castle, DE, EUA), a fim de verificar a  desnaturação 

proteica, sendo a análise realizada na Central Analítica da Universidade Federal e 

Pelotas (CA-UFPel). 

Em cápsulas de alumínio herméticas (TA Instruments) foram pesados 4,3 mg de 

Spirulina platensis adicionados de 5,2 mg de solução tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,0, 

totalizando 9,5 mg, e 3,8 mg do extrato proteico obtido adicionado de 6,5 mg de solução 

tampão Tris-HCl 0,1M pH 7,0, totalizando 10,3 mg, e em seguida as mesmas foram 

seladas. Como referência foi utilizada uma cápsula de alumínio hermética selada 

contendo 7,5 mg de solução Tris-HCl 0,1M pH 7,0. A varredura foi realizada em um 

intervalo de 30 a 180 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min
-1

. A entalpia de 

desnaturação (ΔH) foi calculada a partir das áreas dos picos endotérmicos observados 

nos termogramas.  
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4.2.5 Determinação qualitativa de aminoácidos do extrato proteico obtido a partir 

da microalga Spirulina platensis 

 

A composição de aminoácidos do extrato proteico foi determinada segundo a 

metodologia proposta por Bidlingmeyer et al. (1984), utilizada na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil). As amostras 

foram previamente hidrolisadas com HCl 6 mol L
-1

, durante 22 horas à 110 ± 1°C. Os 

resultados foram expressos em g de aminoácido.100 g
-1 

proteína.  

 

4.2.6 Análise estatística 

 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados apresentados em 

média seguida do desvio padrão. Os resultados obtidos foram analisados 

estatisticamente através de análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey a 

5% de significância, ou do teste T de Student a 5% de significância em relação às 

comparações entre a matéria-prima e o extrato proteico final obtido, utilizando o 

programa Statistic 7.0.  

 

 

4.3 Experimento 3: Obtenção e caracterização de filmes nanocompósitos a basede 

extrato proteico de Spirulina platensis e nanoargilas  

 

O processo tecnológico foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos (LTA), localizado no Campus Cidade da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). 

Utilizou-se na formulação das soluções filmogênicas o extrato proteico de 

Spirulina platensis como matriz polimérica, obtido através do processo de extração 

química por variação do pH, conforme descrito no experimento 1 (item 4.1.1 b, Figura 

4), água destilada como solvente, glicerol (Synth, 99,5 % de pureza) como agente 

plastificante e nanoargila montmorilonita (Sigma Aldrich, MMT-K) para reforço 

estrutural.  
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4.3.1 Processo de obtenção dos filmes proteicos com e sem adição de MMT-K  

 

Os filmes proteicos produzidos a partir do extrato proteico de Spirulina platensis 

(EPS) com e sem adição de nanoargila montmotilonita (MMT-K) foram elaborados em 

condições alcalinas, pela técnica de casting, conforme descrito abaixo e visualizado 

posteriormente na Figura 5. Para tanto foram realizados dois planejamentos. 

Primeiramente realizou-se um planejamento Fatorial Fracionário 2V
(5-1)

 com 3 pontos 

centrais, e posteriormente um Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) 2
2
 

com 4 pontos centrais e 4 pontos axiais. 

Para a elaboração da solução filmogênica foi utilizado um reator de vidro (300 

mL) com jaqueta, acoplado a um banho ultratermostático  (QUIMIS,  214  D2) foram 

adicionados os diferentes conteúdos de EPS a 50 mL de água destilada e procedeu-se a 

homogeneização a 700 RPM utilizando agitador de eixo-hélice (FISATOM, modelo 

712, Brasil), 25 °C por 15 minutos, dando origem à solução 1. 

Em paralelo, os diversos conteúdos de glicerol (Synth, 99,5 % de pureza) e 

nanoargila montmorilonita (Sigma Aldrich, MMT-K) foram adicionados a béqueres 

contendo 70 mL de água destilada e deu-se procedimento a homogeneização a 10.000 

RPM em homogeneizador ultraturrax (IKA, T25 digital, Werke, Alemanha), a 

temperatura ambiente, por 15 minutos, dando origem à solução 2. 

A solução 2 foi então adicionada ao reator de vidro contendo a solução 1 e foram 

adicionados 30 mL de água destilada (utilizada para lavar o recipiente que continha a 

solução 2), dando origem à solução A, que foi então homogeneizada a 1.000 RPM em 

agitador eixo-hélice, a 25 °C por mais 15 minutos. Realizou-se a alcalinização 

adicionando NaOH 1M até que a solução atingisse o pH final desejado. 

Elevou-se a rotação de homogeneização a 1.500 RPM, e conjuntamente foi 

realizado o tratamento térmico, que consistiu em elevar a temperatura à graduações 

distintas. A agitação foi mantida por 30 minutos, após a temperatura desejada ter sido 

atingida, obtendo-se assim a solução B.  

A solução B foi adicionada à placas de Petri acrílicas de 9  cm  de  diâmetro 

(técnica de casting), sendo plaqueada ainda quente. Em seguida as placas contendo a 
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solução B foram desidratadas à 40 °C (± 2 °C), por períodos que variaram de 6 a 41 

horas, em estufa com circulação de ar (FANEM, 520, SãoPaulo, Brasil).  

Figura 5: Fluxograma do processo de elaboração de filmes biopoliméricos proteicos 

produzidos a partir de proteína extraída de Spirulina platensis com e sem adição de 

nanoargila montmotilonita (MMT-K) 

 

 

 

No planejamento fatorial fracionário utilizou-se a padronização da quantidade de 

solução filmogênica adicionada às placas de Petri, sendo fixada em 15 g, porém no 
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delineamento central composto rotacional (DCCR) foi padronizada a quantidade de 

sólidos solúveis (massa em gramas), presentes na solução filmogênica, adicionada às 

placas (constante Y = 0,63 g de sólidos/placa), levando em consideração a densidade 

das soluções filmogênicas de cada ensaio, também como uma tentativa de diminuir as 

diferenças entre as espessuras dos filmes provenientes de cada ensaio. As equações 

utilizadas para realizar os cálculos, bem como a massa de solução filmogênica (g) 

adicionada a cada placa, em cada ensaio do DCCR podem ser visualizados nos 

Apêndices 1 e 2. 

a) Planejamento Fatorial Fracionário 2V
(5-1)

 com 3 pontos centrais 

Para avaliação das variáveis independentes (x) que poderiam ter influência no 

processo de obtenção dos filmes proteicos com e sem nanoargila MMT-K adicionada 

inicialmente foi realizado um planejamento do tipo Fatorial Fracionário com 5 variáveis 

e 3 pontos centrais, totalizando 19 ensaios (Tabela 2). 

Foram avaliados os efeitos das variáveis concentração de extrato proteico (EP% 

- porcentagem em relação ao volume de solução filmogênica - SF), pH, concentração de 

glicerol (% - porcentagem em relação a massa de EP utilizada), temperatura (T - em 

graus celsius - °C), concentração de montmrilonita (MMT% - porcentagem em relação a 

massa de EP utilizada) sobre as respostas resistência à tração (RT- MPa), elongação 

(%), solubilidade em água (%) e espessura (mm). 
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Tabela 2: Matriz do planejamento fatorial fracionário 2V
(5-1)

, com os valores reais e 

codificados 

Ensaios EP  pH Glicerol  T (°C) MMT  

1 -1 (3) -1 (8,0) -1 (40) -1 (60) 1 (2) 

2 1  (7) -1 (8,0) -1 (40) -1 (60) -1 (0) 

3 -1 (3) 1 (11,0) -1 (40) -1 (60) -1(0) 

4 1 (7) 1 (11,0) -1 (40) -1 (60) 1 (2) 

5 -1 (3) -1 (8,0) 1 (60) -1 (60) -1(0) 

6 1 (7) -1 (8,0) 1 (60) -1 (60) 1(2) 

7 -1 (3) 1 (11,0) 1 (60) -1 (60) 1 (2) 

8 1 (7) 1 (11,0) 1 (60) -1 (60) -1 (0) 

9 -1 (3) -1 (8,0) -1 (40) 1 (75) -1 (0) 

10 1 (7) -1 (8,0) -1 (40) 1 (75) 1 (2) 

11 -1 (3) 1 (11,0) -1 (40) 1 (75) 1 (2) 

12 1 (7) 1 (11,0) -1 (40) 1 (75) -1 (0) 

13 -1 (3) -1 (8,0) 1 (60) 1 (75) 1 (2) 

14 1 (7) -1 (8,0) 1 (60) 1 (75) -1 (0) 

15 -1 (3) 1 (11,0) 1 (60) 1 (75) -1 (0) 

16 1 (7) 1 (11,0) 1 (60) 1 (75) 1 (2) 

17 0 (5) 0 (9,5) 0 (50) 0 (67,5) 0 (1) 

18 0 (5) 0 (9,5) 0 (50) 0 (67,5) 0 (1) 

19 0 (5) 0 (9,5) 0 (50) 0 (67,5) 0 (1) 

Sendo: EP a concentração de extrato proteico de Spirulina platensis (g.100 mL
-1

 SF), Glicerol a 

concentração de glicerol (g glicerol.100g
-1

 EP), T a temperatura final do processo, MMT a 

concentração de montmorilonita (g MMT.100g
-1

 EP). 

 

Devido à diversidade encontrada nas características das amostras de filmes 

provenientes do planejamento fatorial fracionário, para facilitar a realização das análises 

de espessura, resistência à tração e elongação, foram utilizados tempos e modos de 

estabilização diferentes, conforme a necessidade especifica de cada ensaio, como pode 

ser visualizado na Figura 6. No entanto, para fins de padronização, os filmes 

provenientes do DCCR tiveram o mesmo tempo e modo de estabilização, sendo 

armazenados por 42 horas, entre 20 e 25 °C, à umidade relativa controlada (UR) de 40 

% (± 2 %), para só então serem avaliados. 
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Figura 6: Tempos e modos de estabilização utilizados para as amostras provenientes 

dos ensaios do planejamento fatorial fracionário 

Ensaios Modo de estabilização Tempo  

1 Dessecador contendo sílica 2hs 

2 Análise direta após a secagem - 

3 Análise direta após a secagem - 

4 Análise direta após a secagem - 

5 Análise direta após a secagem - 

6 Dessecador contendo sílica 18hs. 

7 Dessecador contendo sílica 15hs  

8 Dessecador contendo sílica 46hs  

9 Análise direta após a secagem - 

10 Análise direta após a secagem - 

11 Análise direta após a secagem - 

12 Dessecador contendo sílica 13hs  

13 Dessecador contendo sílica 6hs  

14 Dessecador contendo sílica 6hs  

15 Análise direta após a secagem - 

16 Dessecador contendo sílica 16hs  

17 Análise direta após a secagem - 

18 Análise direta após a secagem - 

19 Análise direta após a secagem - 

 

b) Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) 2
2 

com 4 pontos centrais  e 

4 pontos axiais  

A partir dos resultados obtidos no planejamento fatorial fracionário 2V
(5-1)

 com 3 

pontos centrais foram selecionadas as variáveis para a elaboração de um delineamento 

central composto rotacional com 2 variáveis, 4 pontos centrais e 4 pontos axiais, 

totalizando 12 ensaios (Tabela 3).  

Com o intuito de obter a melhor condição de elaboração do filme proteico, com 

ou sem adição de nanoargila MMT, para posterior aplicação do mesmo, foram avaliados 

os efeitos das variáveis glicerol e MMT, quantidade (g) adicionada à solução 
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filmogênica, sobre as respostas espessura (mm), elongação (%), resistência à tração 

(MPa), solubilidade em água (%), diferença de cor, opacidade (%), permeabilidade ao 

vapor de água (g.mm.(Kpa. d. m
2
)
-1

) e umidade (%). 

Tabela 3: Matriz do delineamento central composto rotacional (DCCR) 2
2
, com 

valores reais e codificados 

Ensaios G (g) MMT (g) 

1 -1 (1,48) -1 (0,03) 

2 1 (2,12) -1 (0,03) 

3 -1 (1,48) 1 (0,17) 

4 1 (2,12) 1 (0,17) 

5 -1,41 (1,35) 0 (0,1) 

6 1,41 (2,25) 0 (0,1) 

7 0 (1,8) -1,41 (0) 

8 0 (1,8) 1,41 (0,2) 

9 0 (1,8) 0 (0,1) 

10 0 (1,8) 0 (0,1) 

11 0 (1,8) 0 (0,1) 

12 0 (1,8) 0 (0,1) 

Sendo: G a concentração de glicerol (g glicerol.150mL
-1

 SF) e MMT a concentração de 

montmorilonita (g MMT.150mL
-1

 SF). 

 

4.3.2 Caracterização dos filmes  

 

a) Espessura  

A espessura dos filmes foi determinada com micrômetro digital (Insize, IP54, 

São Paulo, Brasil, resolução 0,001 mm), sendo a espessura final calculada pela média 

aritmética de dez medidas aleatórias sobre a superfície do filme (GONTARD et al., 

1994).  

  

b) Umidade e Solubilidade em água  

Três discos de cada amostra de filme, com 2 cm de diâmetro foram pesados e 

então levados à estufa a 105 °C até peso constante, encontrando-se assim a quantidade 

de matéria seca. Para determinar a umidade dos filmes utilizou-se a equação 3, abaixo 

demonstrada. 
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U(%) = (mi – mf)  x 100                                                                                                 (3)                                          

                  mf 

 

U = umidade (%); 

mi = massa inicial da amostra (g); 

mf = massa seca final da amostra (g). 

A solubilidade em água foi determinada segundo a metodologia adaptada de 

Gontard et al., (1994). Três discos de cada amostra de filme com 2 cm de diâmetro 

foram levados à estufa a 105 °C até peso constante (matéria seca inicial da amostra), 

pesados e imersos em 50 mL de água destilada.  

O sistema foi mantido sob agitação, a 100 RPM, em incubadora com agitação 

(Cientec, CT-712RNT, São Paulo, Brasil) a 25 °C por 24 horas. Após este período os 

discos foram retirados da água e levados novamente à estufa a 105 °C até que 

atingissem peso constante novamente (matéria seca final da amostra).  

A solubilidade do filme foi representada pelo total de matéria solúvel dissolvida 

em água, incluindo proteínas solúveis, água e glicerol, tendo sido calculada através da 

equação 4, abaixo demonstrada.  

  

S(%) = (mi – mf)  x 100                                                                                                  (4) 

                  mf 

 

S = solubilidade em água (%); 

mi = massa seca inicial da amostra (g); 

mf = massa seca final da amostra (g). 

 

c) Permeabilidade ao vapor de água (PVA)  

A permeabilidade ao vapor de água foi determinada em triplicata pelo método 

gravimétrico da ASTM E96-95 (1995) a 25 °C. Os filmes foram selados em células, 

com área de permeação de 0,13 m
2
, contendo cloreto de cálcio anidro (0% UR). As 

células foram acondicionadas em dessecador contendo solução saturada de cloreto de 

sódio (75% UR). A massa da célula foi verificada em intervalos de 24 horas, durante 7 

dias. A permeabilidade ao vapor de água foi calculada através da equação 5. 
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PVA =  ΔW  x    L                                                                                                           (5) 

              t.A       ΔP 

 

PVA = permeabilidade ao vapor de água (g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

;  

ΔW = ganho de massa pela célula (g); 

L = espessura inicial do filme (mm); 

t = tempo de incubação (dias); 

A = área do filme exposta (m
2
); 

ΔP = diferença de pressão parcial (kPa). 

 

d) Propriedades mecânicas  

A resistência à tração (RT) e a elongação dos filmes foram determinadas, em 

triplicata, segundo metodologia da ASTM D-882-91 (1996), utilizando texturômetro 

TA.XTplus (Stable Micro Systems). As amostras foram cortadas em forma de 

retângulos (80 x 25 mm) e fixadas em garras com separação inicial de 50 mm e 

velocidade de tração de 0,8 mm.s
-1

. Calculou-se a resistência à tração através da 

equação 6 e a elongação utilizando a equação 7. 

                                                                       

RT =  Fm                                                                                                                         (6) 

            A 

 

RT = resistência à tração (MPa); 

Fm = força máxima no momento da ruptura (N); 

A = área da secção transversal do filme (m
2
); 

 

E =  (dr – do)  x 100                                                                                                        (7) 

            do 

 

E = elongação (%); 

do = separação inicial entre as garras (cm); 

dr =  separação entre as garras no momento da ruptura (cm). 
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e) Propriedades ópticas 

A cor dos filmes foi expressa como diferença de cor (ΔE*), e foi verificada 

utilizando colorímetro (Minolta, CR-400, Osaka, Japão), operando em D65 (luz do dia) 

e usando os parâmetros de cor CIELab, segundo Sobral et al., (2001). Os parâmetros a*, 

b* e L* dos filmes foram determinados sobrepondo-se os filmes sobre um padrão 

branco sendo a diferença de cor expressa segundo a equação 8. 

             

ΔE* = [(ΔL*)
2
 + (Δa*)

2
 + (Δb*)

2
]

0,5 
                                                                              (8)  

ΔL* = L*padrão - L*amostra; 

Δa* = a*padrão - a*amostra; 

Δb* = b*padrão - b*amostra. 

 

A opacidade (Y) foi determinada segundo Sobral (2000) utilizando o programa 

do próprio colorímetro. Sendo a opacidade calculada como a relação entre a opacidade 

do filme sobreposto sobre o padrão preto (Yp) e sobre o padrão branco (Yb), segundo a 

equação 9. 

 

Y =   Yp                                                                                                                          (9) 

         Yb 

 

f) Calorimetria diferencial de varredura (DSC)  

Foi realizada a calorimetria diferencial de varredura (Differential  Scanning  

Calorimetry) dos filmes segundo  metodologia  proposta por Chronakis (2001) com 

modificações, utilizando-se um calorímetro (Shimadzu, DSC-60, Japão), a fim de 

verificar a desnaturação proteica.  

A análise foi realizada na Central Analítica da Universidade Federal e Pelotas 

(CA-UFPel) e apenas os ensaios 5 (F5), 7 (F7) e o ponto central (PC) dos filmes obtidos 

no DCCR foram analisados.  

Em cápsulas de alumínio herméticas foram pesados 3,6 mg da amostra F5, 4,2 

mg da amostra F7 e 4,0 mg da amostra PC, e em seguida as mesmas foram seladas. 

Como referência foi utilizada uma cápsula de alumínio vazia hermeticamente selada. A 

varredura foi realizada em um intervalo de 30 a 180 °C, a uma taxa de aquecimento de 
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10 °C.min
-1 

com fluxo de nitrogênio de 50 ml.min
-1

. A entalpia de desnaturação (ΔH) 

foi calculada a partir das áreas dos picos endotérmicos observados nos termogramas.  

    

g) Microestrutura dos filmes (MEV) 

As análises da microestrutura dos filmes foram realizadas no Centro de 

Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), através das 

imagens de microscopia eletrônica de varredura, utilizando um microscópio eletrônico 

de varredura (JEOL, JSM-6060, Japão). 

As amostras dos filmes foram colocadas em suportes de alumínio (stubs) e 

recobertas com ouro (Sputter Coater, SCDO50) para melhorar a condutibilidade. As 

fotografias foram tiradas com ampliação de 2.000x . Apenas os ensaios 5 (F5), 7 (F7) e 

o ponto central (PC) dos filmes obtidos no DCCR foram analisados. 

 

4.3.3 Análise estatística 

 

Os experimentos foram realizados utilizando dois planejamentos experimentais. 

Primeiramente utilizou-se um planejamento fatorial fracionário para avaliação dos 

efeitos das variáveis concentração de extrato proteico, pH, concentração de glicerol, 

temperatura e concentração de montmorilonita, sobre as respostas resistência à tração, 

elongação, solubilidade em água e espessura. Posteriormente foi utilizado um 

delineamento central composto rotacional (DCCR), onde as variáveis estudas foram as 

concentrações de glicerol e montmorilonita, sendo as respostas analisadas pela 

metodologia de superfície de resposta. Para tanto utilizou-se o programa Statistica 

(versão 7.0, por StatSoft, Inc., Tulsa, EUA), com nível de confiança de 95%. 

 

 

4.4 Experimento 4: Aplicação do filme proteico nanocompósito de Spirulina 

platensis e MMT-K (FP-MMT) como parte de um sistema de embalagem 

individual para massa de pizza 

O experimento foi realizado na Unidade de Processamento de Pescado, e no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA), ambos localizados no Campus Cidade 

da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  
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As amostras de massa de pizza, sem adição de conservantes, foram obtidas em 

uma unidade de panificação comercial próxima a FURG e foram embaladas na Unidade 

de Processamento de Pescado, próximo à chama, a fim de garantir a qualidade sanitária 

inicial das mesmas.  

As amostras foram acondicionadas, individualmente, em pequenos recipientes 

de plástico do tipo PET (Politereftalato de etila), sendo utilizado como tampa do sistema 

de embalagem 2 tipos de filmes: nas amostras controle (C) utilizou-se filme plástico 

comercial do tipo coextrusado de dupla camada, sendo uma delas polietileno e baixa 

densidade e a outra de nylon natural, também chamado de polinylon, e nas demais, 

amostras tratadas (T), utilizou-se o filme proteico nanocompósito de Spirulina platensis 

e MMT-K (FP-MMT), produzido para tal finalidade, amostras tratadas. Os filmes foram 

fixados utilizando fita dupla-face comercial. Posteriormente as amostras embaladas 

foram armazenadas no LTA, a temperatura de 18 a 20 °C e UR de 40 a 45 %. Fotos do 

sistema de embalagem podem ser visualizadas no Apêndice 9.     

No processo de obtenção dos FP-MMT, utilizados nas amostras tratadas (T) 

utilizou-se a proteína extraída de Spirulina platensis como matriz proteica, obtida pelo 

processo químico por variação do pH, cujas condições foram definidas anteriormente no 

experimento 1,  água destilada como solvente, glicerol (Synth, pureza 99,5 %) como 

agente plastificante, montmorilonita (Sigma Aldrich, MMT-K) como nanoargila de 

reforço estrutural e a utilizada foi como pode ser visualizado na Figura 7. 
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Figura 7: Fluxograma do processo de elaboração de filmes proteicos nanocompósitos 

produzidos a partir de proteína extraída de Spirulina platensis com adição de nanoargila 

montmotilonita (MMT-K) 
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4.4.1 Eficácia da aplicação do filme 

  

A fim de verificar a eficiência do filme FP-MMT, aplicado como parte do 

sistema de embalagem, na conservação de massas de pizza durante o seu 

armazenamento (14 dias), foram realizadas as seguintes análises:  

 

a) Perda de massa 

 A análise da perda de massa das amostras de massa de pizza controle (C) e 

tratadas (T) foi determinada nos dias 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, sendo obtida através da 

equação 10, abaixo. 

Perda de massa (%) =   (mi – mf)   x 100                                                                     (10) 

                                           mi 

 

mi = massa inicial, no dia 0, antes de embalar as amostras; 

mf = massa final, no dia da análise, sem a embalagem.  

 

b) Textura 

Para verificar o grau de maciez das pizzas controle e embaladas com o filme FP-

MMT foi realizada análise de dureza, nos dias 0 (amostras antes de serem embaladas, 

para se ter uma noção da textura inicial das amostras) 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Para tanto 

se utilizou um analisador de textura da marca Stable Micro System, modelo TA.XTplus, 

utilizando o programa  Exponent, segundo metodologia 74-09 da AACC (2000), que 

consistiu em colocar as pizzas de 30 mm de espessura no centro da plataforma do 

analisador de textura e comprimi-las com probe cilíndrico de 36  mm de diâmetro nas 

seguintes condições de trabalho: velocidade de pré-teste: 1,0  mm.s–1; velocidade de 

teste: 1,7  mm.s–1; velocidade de pós-teste: 10,0 mm.s–1; compressão: 40 %; trigger 

force: 5 g. As análises foram feitas em triplicata e o resultado final foi expresso em 

gramas (g) e representado pela média dos valores obtidos. 
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c) Análise microbiológica 

A análise de bolores e leveduras foi realizada segundo a metodologia descrita 

por Silva et al. (1997), sendo as amostras analisadas nos dias 0 (amostras de massa de 

pizza antes de serem embaladas e de filmes FP-MMT, para se ter uma noção da 

contaminação inicial das amostras) 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Foram retiradas 

assepticamente 10 g de amostra e a mesma foi diluída em 90 mL de água peptonada 0,1 

% (diluição 1:10; 10
-1

). A partir da diluição inicial 10
-1

 foram realizadas as demais 

diluições seriadas, pegando 1 parte da diluição anterior para 10 partes do diluente, 

dependendo do grau de contaminação esperado, a cada análise e inoculou-se 0,1 mL de 

cada diluição na superfície das placas de Petri, previamente preparadas, contendo Agar 

Batata Dextrose (BDA) acidificado com ácido tartárico 10 %, sendo o inoculo 

espalhado por toda a superfície do meio usando a Alça de Drigalski. 

As placas foram incubadas a 25 ºC por 7dias e transcorrido este período foram 

consideradas para contagem, somente as placas que apresentaram de 30 a 300 colônias. 

O resultado foi multiplicado por 10, para levar em conta o volume dez vezes menor 

inoculado no plaqueamento em superfície. As análises foram feitas em triplicata. O 

resultado final foi expresso em log de unidades formadoras de colônias (UFC)/g de 

amostra (Log UFC/g), correspondendo a média dos valores obtidos. 

 

4.4.1.1 Análise estatística 

 

As diferenças entre os valores de perda de massa, textura e contagens de bolores 

e leveduras das massas de pizza controle e embaladas com filme proteico 

nanocompósito foram avaliadas por análise de variância (ANOVA), seguida da 

comparação entre as médias, feita mediante teste de Tukey, sendo consideradas 

significativas aquelas com p  ≤ 0,05. As análises foram realizadas através do programa 

Statistica 7.0. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Experimento 1: Obtenção do extrato proteico de  Spirulina platensis  

 

5.1.1 Processos de obtenção do extrato proteico 

5.1.1.1 Extração químico-enzimática  

a) Determinação dos pHs de solubilização 

Os resultados obtidos podem ser observados nas Figuras 8 e 9. 

Figura 8: Curva de solubilidade com varredura de pHs utilizando NaOH e HCl 1M e 

tempo de agitação de 30 minutos antes da correção do pH e 30 minutos após a correção 

do mesmo 
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Figura 9: Curva de solubilidade com varredura de pHs utilizando KOH e H3PO4 1M e 

tempo de agitação de 30 minutos antes da correção do pH e 30 minutos após a correção 

do mesmo 

 

Com base nos resultados apresentados nas Figuras 8 e 9 pode-se observar que o 

pH 12 foi mais efetivo para se obter a solubilização proteica, seguido do pH 11, pois 

nestes pHs obteve-se a maior concentração de proteína (µg de proteína/mL de solução). 

Pode-se também dizer que o pH 1 foi onde encontrou-se o menor teor de proteína 

solúvel, seguido dos pHs 2 e 3, indicando assim o ponto isoelétrico proteico da 

Spirulina platensis.  

No entanto, segundo Anusuya Devi et al. (1981), o ponto isoelétrico da Spirulina 

platensis, ponte de mínima solubilidade, seria entre os pHs 3,0 e 4,0, e teria sua 

solubilidade máxima entre 8,9 e 9,0 (CARVAJAL, 2009). 

 

b) Determinação dos tempos de agitação 

Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4. 
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Tabela 4: Testes dos tempos de agitação antes e após o ajuste do pH para 11 utilizando 

NaOH 1M 

TEMPOS      PROTEÍNA (µg/mL) 

30/30 2237,1 (±12,93) 
a
 

20/40 1896,6 (±0,01) 
c
 

10/50 2043,1 (±8,62) 
b
 

30/30: agitação 30 minutos antes do ajuste do pH e 30 minutos após o ajuste do mesmo; 

20/40: agitação 20 minutos antes do ajuste do pH e 40 minutos após o ajuste do mesmo; 

10/50: agitação 10 minutos antes do ajuste do pH e 50 minutos após o ajuste do mesmo. 

* Letras minúsculas diferentes: houve diferença significativa; (p≤0,05).  

 

De acordo com os resultados pode-se dizer que a agitação por 30 minutos antes 

do ajuste do pH e 30 minutos após o ajuste do mesmo forneceu um maior teor de 

proteína solúvel. 

 

 Tanto os testes dos tempos de agitação quanto os testes de varreduras de pHs 

com diferentes soluções alcalinizantes e acidificantes estão relacionados com a quebra 

da estrutura celular de Spirulina platensis para liberação das proteínas. 

 

c) Processos de obtenção do extrato proteico de Spirulina platensis utilizando 

extração químico-enzimática 

 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 5, onde estão descritos 

os conteúdos de umidade e também teor proteico, em base seca, dos extratos 

produzidos. 

Foram testados 3 pHs de solubilização (6, 10 e 12), utilizando NaOH 1M e 2 

pHs de precipitação (1 e 3), utilizando HCl 1M, sendo os tempos de agitação fixados, de 

acordo com os dados obtidos em testes preliminares demonstrados na Tabela 4. 
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Tabela 5: Teores de umidade e proteína dos testes de obtenção do extrato proteico de Spirulina platensis utilizando extração químico-enzimática 

EXTRATO MÉDIAS  

pH de 
Solubilização 

Agente de 
Solubilização 

pH de 

Precipitação 

Agente 

Precipitação  
Umidade 

(%) 

Proteína 

B. seca (%) 
S. platensis (g) 

12 NaOH 1 HCl 83,54 (±0,04) 
c
 61,97 (±1,82) 

e
 40 

10 NaOH 1 HCl 84,25 (±0,50) 
bc

 66,28 (±1,02) 
c
 40 

10 NaOH 3 HCl 84,53 (±0,30) 
bc

 63,09 (±0,91) 
de

 40 

6 HCl/NaOH 1 HCl 84,53 (±0,03) 
bc

 74,14 (±0,52) 
a
 40 

6 HCl/NaOH 3 HCl 85,75 (±0,06) 
a
 74,38 (±0,85) 

a
 40 

10 KOH 1 HCl 84,09 (±0,06) 
c
 65,91 (±0,35) 

cd
 40 

10 KOH 3 HCl 84,36 (±0,21) 
bc

 68,18 (±0,42) 
bc

 40 

6 HCl/KOH 1 HCl 84,18 (±1,07) 
c
 68,04 (±0,76) 

bc
 40 

6 HCl/KOH 3 HCl 85,40 (±0,04) 
ab

 70,64 (±1,80) 
b
 40 

* Letras minúsculas iguais na mesma coluna: não houve diferença significativa; p> 0,05. 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 5, verifica-se que, em relação à 

extração proteica em pH 6 foi mais eficiente, pois neste pH encontrou-se os maiores 

teores de proteína em base seca (%), porém o pH de precipitação não teve uma 

influência significativa no teor proteico.   

No entanto, para a realização dos testes dos processos de obtenção do extrato 

proteico de Spirulina platensis utilizando extração química por variação do pH, em 

homogeneizador ultraturrax, o agente alcalinizante  utilizado foi o NaOH 1M, sendo 

selecionado o pH 10 para realização da etapa de solubilização proteica, pois segundo 

Hedenkog; Hofstein (1970) utilizando álcalis fortes mais proteínas da Spirulina podem 

ser dissolvidas, e com tratamentos mais intensos provavelmente ainda mais substâncias 

podem ser extraídas, no entanto este tipo de tratamento afeta o conteúdo celular e pode 

causar quebra das proteínas e outros componentes valiosos. Portanto, a desintegração 

seguida de extração com água ou álcali fraco é preferível quando um alto rendimento de 

conteúdo celular não afetado for desejado (CHRONAKIS,2000). 

Em relação ao pH de precipitação das proteínas solubilizadas, os dados obtidos 

experimentalmente apontam um ponto isoelétrico abaixo do pH3, com melhores 

resultados no pH 1, não estão em conformidade com a literatura. Por exemplo, segundo 

Anusuya Devi et al. (1981), o ponto isoelétrico da Spirulina platensis, mínima 

solubilidade, seria entre os pHs 3,0 e 4,0 (CARVAJAL, 2009). Portanto, para a 

realização dos testes dos processos de obtenção do extrato proteico de Spirulina 

platensis utilizando extração química por variação do pH, etapa posterior, optou-se pela 

utilização do pH 3, pois os pHs abaixo de 3 foram considerados muito drásticos e 

portanto descartados, a fim de evitar danos às proteínas ou hidrólise das mesmas. 

 

5.1.1.2 Extração química em homogeneizador ultraturrax 

a) Processos de obtenção do extrato proteico de Spirulina platensis utilizando 

variação do pH  

Os processos foram avaliados em relação ao teor proteico final em base seca 

para a escolha do melhor processo de obtenção do extrato. Esses resultados podem ser 

visualizados na Tabela 6. 
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Foram testados o pH de solubilização 10, utilizando NaOH 1M, o pH de 

precipitação 3, utilizando HCl 1M, as rotações de solubilização (8.000, 10.000 e 12.000  

RPM) e de precipitação (6.400, 7.000, 8.000, e 10.000  RPM) e os tempos de 

precipitação (5, 10 e 15 minutos), sendo o tempo de solubilização fixado em 15 

minutos.  
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Tabela 6: Teores de umidade e proteína dos testes de obtenção do extrato proteico de Spirulina platensis utilizando extração química por 

variação do pH, utilizando homogeneizador ultraturrax 

EXTRATO MÉDIAS  

Rotação de 
Solubilização 

(RPM) 

Tempo de 
Solubilização 

(min.) 

Rotação de 

Precipitação 

(RPM) 

Tempo de 

Precipitação 

(min.) 

Umidade 

(%) 

Proteína 

B. seca (%) 
S. platensis (g) 

12.000 15 10.000 10 77,75 (±3,50) 
abc

 74,15 (±2,26) 
bc

 20 

10.000 15 10.000 10 75,78 (±0,09) 
bcd

 73,19 (±1,76) 
bc

 20 

10.000 15 10.000 5 76,64 (±0,09) 
abcd

 70,60 (±0,02) 
bc

 20 

10.000 15 10.000 15 79,00 (±0,17) 
a
 76,65 (±0,28) 

ab
 20 

8.000 15 10.000 15 74,96 (±0,36) 
d
 67,31 (±0,82) 

c
 20 

10.000 15 6.400 15 75,70 (±0,36) 
cd

 75,58 (±1,85) 
ab

 20 

10.000 15 7.000 15 78,33 (±1,50) 
ab

 76,14 (±1,61) 
ab

 20 

10.000 15 8.000 15 76,06 (±0,19) 
bcd

 73,66 (±1,02) 
bc

 20 

10.000 15 10.000 15 75,83 (±1,83) 
bcd

 76,10 (±3,66) 
ab

 25 

10.000 15 10.000 15 76,43 (±1,50) 
abcd

 81,50 (±5,48) 
a
 100 

* Letras minúsculas iguais na mesma coluna: não houve diferença significativa; p> 0,05.  
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De acordo com os resultados verificados na Tabela 6, o processo utilizando 

10.000 RPM nas rotações de solubilização e precipitação e tempos de 15 minutos em 

cada etapa foi o mais eficiente, independente do peso inicial da matéria-prima utilizado. 

Porém, não houve diferença significativa, em relação ao teor proteico em base seca, 

entre este processo e os processos utilizando 10.000 RPM e 15 minutos na solubilização 

e 15 minutos de precipitação, mas utilizando agitação de 6.400 ou 7.000 RPM.  

Entre todos os processos testados, cujos resultados podem ser visualizados nas 

Tabelas 5 e 6, optou-se por produzir o extrato proteico utilizando a extração química por 

variação do pH, em homogeneizador ultraturrax, pois foi o processo onde se conseguiu 

um maior teor de proteína em base seca. Foram fixados os seguintes parâmetros 

metodológicos: proporção matéria-prima:água de 1:20, temperatura de 25 ˚C durante 

todo o processo, 10.000 RPM nas rotações de solubilização e precipitação e tempos de 

15 minutos, NaOH 1M como agente alcalinizante e HCl 1M como agente acidificante, 

centrifugação a 15.200 g por 30 minutos e liofilização do produto final obtido.  

Um processo de obtenção semelhante, baseado na variação do pH, porém com 

algumas diferenças foi utilizado por Chronakis; Sanchez (1998). Eles utilizaram uma 

rotação diferente na etapa de solubilização (16.000 RPM), efetuaram uma nova extração 

a partir do resíduo sólido da primeira centrifugação, utilizando a proporção matéria-

prima:água  1/10 ao invés de 1/20 e utilizaram um rotação de 7.000 RPM nas 

centrifugações (CHRONAKIS, 2000).  

Carvajal (2009) também utilizou um processo semelhante ao padronizado no 

presente trabalho, baseado na variação do pH, porém com diferenças, por exemplo, na 

proporção matéria-prima/água destilada (1/10), no tempo de agitação na etapa de 

solubilização (60 minutos), nas condições de centrifugação (20 minutos, 5.000 g, 5 ˚C), 

no tempo e pH de precipitação (30 minutos e pH 5,0), o autor realizou ainda extrações 

subsequentes nos resíduos sólidos da solubilização e uma lavagem com água destilada 

no precipitado obtido no ponto isoelétrico. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

5.2 Experimento 2: Caracterização da matéria-prima e do extrato proteico de 

Spirulina platensis  

5.2.1 Caracterização química 

a) Composição proximal 

Os dados referentes à composição proximal da matéria-prima e do extrato 

proteico de Spirulina platensis, obtidos experimentalmente encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7: Composição proximal, em base seca, da Spirulina platensis e do extrato 

proteico  

 Proteína(%) Cinzas(%) Lipídios(%) Carboidratos(%) 

MP 47,90 (±0,40)
b
 9,50 (±0,06)

a
 8,30 (±0,49)

a
 34,30 (±0,97)

a
 

EP 64,00 (±1,26)
a
 2,9 (±0,15)

b
 4,64 (±0,16)

b
 28,4 (±1,19)

b
 

MP: matéria-prima Spirulina platensis; EP: extrato proteico de Spirulina platensis. 

* O teor de carboidratos foi obtido por diferença. 

** Letras minúsculas diferentes na mesma coluna: houve diferença significativa; (p≤0,05). 

 

De acordo com Habib et al.(2008), a Spirulina teria a seguinte composição 

química: proteínas (50 a 70%), carboidratos (15 a 25%), lipídios (6 a 8%), minerais (7 a 

13%), umidade (3 a 7%) e fibras (8 a 10%), dados esse diferentes dos encontrados 

experimentalmente no presente trabalho, exceto em relação ao teor de cinzas, em base 

seca (Tabela 7). A matéria-prima teve umidade de 16% no presente trabalho. 

Por sua vez, ao estudar a Spirulina platensis cultivada em diferentes meios de 

cultivo, Volkmann et al. (2008) encontraram conteúdo proteico de 48,59 a 56,17%, 

sendo o primeiro um valor bem próximo ao encontrado no presente trabalho 

(CARVAJAL, 2009).  

Os dados experimentais foram semelhantes aos dados relatados por Chronakis 

(2000). Segundo o mesmo, o conteúdo proteico de algas verdes e azuis esverdeadas 

encontra-se entre 40 e 65%, em peso seco (Spirulina máxima: 60 – 71%; Spirulina 

platensis: 46 – 62%), sendo esses valores maiores do que os encontrados em vegetais 

como a soja, por exemplo. 
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O extrato proteico teve uma umidade de 8,6% após a liofilização. O teor proteico 

encontrado experimentalmente no extrato proteico de Spirulina platensis (58,5% em 

base úmida e 64% em base seca) foi menor do que o encontrado por Carvajal (2009) ao 

conduzir um experimento semelhante utilizando farinha desengordurada de Spirulina 

máxima (95,44%). 

 

5.2.2 Análise da funcionalidade  

 

a) Solubilidade 

 A porcentagem de solubilidade do extrato proteico de Spirulina platensis em 

diferentes pHs pode ser observada na Figura 10, onde se visualiza um pico de 

solubilidade no pH 8 (80,4%), e que o mesmo é praticamente insolúvel no pH 4 (2,4%). 

Carvajal (2009), ao trabalhar com isolado proteico de Spirulina maxima, 

encontrou o pico de solubilidade máxima no pH 10 (96,18%) e de mínima no pH 5 

(5,70%), exatamente os pHs de solubilização e precipitação isoelétrica da mesma. 

Segundo Anusuya et al. (1981), o ponto isoelétrico da Spirulina platensis, 

mínima solubilidade, seria entre os pHs 3,0 e 4,0, tendo sua solubilidade máxima entre 

8,9 e 9,0, semelhante aos dados experimentais obtidos neste trabalho para o extrato 

proteico liofilizado de Spirulina platensis. 
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Figura 10: Curva de solubilidade (%) do extrato proteico de Spirulina platensis em 

diferentes valores de pH 
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b) Capacidade de retenção de água, capacidade de retenção de óleo e capacidade 

emulsificante 

Os dados referentes a essas propriedades funcionais da matéria-prima e do 

extrato proteico de Spirulina platensis, bem como as comparações estatísticas, 

encontram-se na Tabela 8. 

O extrato proteico de Spirulina platensis possui uma capacidade de retenção de 

água maior do que sua capacidade de retenção de óleo, bem como a matéria-prima, 

provavelmente devido à grande quantidade de proteína presente e seu caráter 

hidrofílico.  

A capacidade de retenção de água do extrato proteico foi menor, e diferente 

estatisticamente, que a capacidade de retenção de água da matéria-prima, o que se deve 

possivelmente ao menor pH do extrato proteico, pois o mesmo foi obtido através de 

solubilização proteica seguida da precipitação dessas proteínas no ponto isoelétrico (pH 

3) e posterior liofilização sem uma previa neutralização do pH do mesmo.     

 

 

80,4 % (±0,41) 

2,4 % (±0,01) 
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Tabela 8: Capacidade de absorção de água, Capacidade de absorção de óleo e 

Capacidade emulsificante da matéria-prima e do extrato proteico de Spirulina platensis  

MP: matéria-prima Spirulina platensis; 

EP: extrato proteico de Spirulina platensis obtido pelo método químico por variação do pH; 

CRA: capacidade de retenção de água; 

CRO: capacidade de retenção de óleo; 

CEm: capacidade emulsificante; 

* Letras minúsculas diferentes na mesma coluna: houve diferença significativa (p≤0,05). 

 

Anusuya Devi; Veenkataraman (1984) observaram uma capacidade de absorção 

de água de 1,45 mL/g de proteína presente em concentrado proteico de Spirulina 

platensis enquanto Carvajal (2009) encontrou um valor de 1,71 mL/g de proteína de 

isolado proteico de farinha desengordurada de Spirulina máxima, sendo este valor 

obtido após cálculo de correção das proteínas solúveis. Ambos valores foram  menores 

do que os verificados experimentalmente neste trabalho.   

A capacidade de absorção de óleo encontrada por Anusuya Devi; 

Veenkataraman (1984) foi de 3,73 g de óleo/g de proteína presente no concentrado 

proteico de Spirulina platensis, no entanto Carvajal (2009) observou um valor de 2,15 

mL de óleo/g de proteína de isolado proteico de farinha desengordurada de Spirulina 

maxima, inferior ao encontrado no presente trabalho (2,78 mL de óleo/g de proteína).  

A capacidade emulsificante é dependente do pH e da solubilidade de acordo com 

Carvajal (2009), pois observou máxima capacidade de emulsão do isolado protéico de 

Spirulina maxima em pH 10,0 (180,67 mL de óleo/ 100 mg de proteína) e mínima em 

pH 5,0 (40,33 mL de óleo/ 100 mg de proteína). Os dados diferem grandemente dos 

valores obtidos experimentalmente neste trabalho (3,00 mL de óleo/ 100 mg de 

proteína), muito provavelmente por diferença de matéria-prima e método utilizados.    

Amostras CRA 

(mL de água/g 

proteína) 

CRO 

(mL de óleo/g 

proteína) 

Cem 

(mL de óleo/100mg 

proteína) 

MP 5,02 (±0,17) 
a
 3,00 (±0,34) 

a
 3,00 (±0,00)

 a
 

EP 4,33 (±0,00) 
b
 2,78 (±0,69) 

a
 3,00 (±0,00) 

a
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Não foram encontrados dados referentes à matéria-prima para essas mesmas 

análises. 

As diferenças entre os valores encontrados no presente trabalho e os valores 

encontrados pelos autores acima citados pode estar relacionadas com as diferenças entre 

os métodos de extração das proteínas, entre os métodos de secagem e também nos 

teores de proteína obtidos ou ainda devido às diferenças entre espécies das microalgas. 

 

c) Capacidade espumante 

Os dados referentes à capacidade espumante a matéria-prima e do extrato 

proteico de Spirulina platensis e a comparação estatística entre as mesmas encontram-se 

na Tabela 9. 

A capacidade espumante do extrato proteico é maior do que a da matéria-prima 

tanto em meio aquoso, quanto no pH 10, mesmo não havendo diferença significativa 

entre as mesmas em meio aquoso. O aumento na capacidade espumante em pH 10 deve-

se provavelmente à solubilização das proteínas, e no caso do extrato proteico esta 

diferença foi significativa. 

Tabela 9: Capacidade espumante da matéria-prima e do extrato proteico de Spirulina 

platensis 

 

Amostras 

CESP(%) 

em H2O no pH 10 

MP 66,00 (±4,00)
 Aa

 72,56 (±2,91) 
Ab

 

EP 68,00 (±0,00) 
Ab

 163,98 (±6,97) 
Aa

 

MP: matéria-prima Spirulina platensis; 

EP: extrato proteico de Spirulina platensis obtido pelo método químico por variação do pH; 

CESP: capacidade espumante. 

* Letra maiúscula igual na mesma linha: não houve diferença significativa; p> 0,05. 

** Letra minúscula igual na mesma coluna: não houve diferença significativa; p> 0,05. 

Dados referentes à capacidade espumante da matéria-prima não foram 

encontrados na literatura. 
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Segundo Carvajal (2009) a capacidade espumante do isolado proteico de 

Spirulina maxima foi de 235,5 % (em pH 10,0), maior do que a encontrada para a 

matéria-prima e para o extrato proteico neste trabalho, tanto em água quanto no pH 10.  

 Anusuya Devi; Venkataraman (1984) também obtiveram um valor maior (190,0 

%), porém trabalhando com concentrado proteico de Spirulina platensis, e relataram 

ainda que a mesma depende da solubilidade proteica.  

Novamente, as diferenças entre os valores encontrados no presente trabalho e os 

valores encontrados pelos autores acima citados pode estar relacionadas com às 

diferenças entre os métodos de extração das proteínas e teor proteico obtido, na matéria-

prima e metodologia utilizada nas análises. 

 

d) Estabilidade espumante 

A estabilidade espumante do extrato proteico de Spirulina platensis, assim como 

da matéria-prima, tanto em solução aquosa quanto em pH 10 pode ser visualizada na 

Figura 11. 

Figura 11: Estabilidade da espuma da matéria-prima (EESP MP) e do extrato proteico 

de Spirulina platensis (EESP EP) ao longo do tempo 
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(●) EESP MP em água; (■) EESP MP em pH 10; (♦) EESP EP em água e (▲) EESP EP em pH 10  
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A estabilidade espumante do extrato proteico em água e no pH 10 variou, 

respectivamente, de 49% e 130%, aos 5 minutos, a 41% e 59,1%, aos 60 minutos. 

Valores inferiores foram encontrados por Carvajal (2009) para isolado proteico de 

Spirulina maxima em pH 10 (80,2% após 5 minutos e 46,2% após 60 minutos). Em 

relação à matéria-prima não foram encontrados parâmetros de comparação na literatura.  

 

 5.2.3 Perfil eletroforético  

 

 Na Figura 12 pode-se observar o perfil eletroforético da matéria-prima e do 

extrato proteico obtido por SDS-PAGE.  

Figura 12: Perfil eletroforético das proteínas presentes na matéria-prima Spirulina 

platensis, no extrato proteico de Spirulina platensis e no padrão de proteína  

  
(1) extrato proteico de Spirulina platensis, (2) padrão e (3) matéria-prima Spirulina platensis  

Na eletroforese da matéria-prima identificaram-se bandas proteicas mais 

expressivas com massa molecular em torno de 15 kDa, 19, 42, 55 e 92 kDa e na 

eletorofrese do extrato proteico de S. platensis foram identificadas, principalmente, 

bandas proteicas com massa molecular na faixa de 15 kDa, entre 26 e 54 kDa e por 
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volta dos 92 kDa. Em ambas a banda correspondente à massa molecular de 15 kDa foi a 

mais expressiva.  

Dados semelhantes foram encontrados por Chronakis et al. (2000) ao comparar a 

distribuição da massa molecular das proteínas de isolado proteico de Spirulina platensis 

bem como diferentes frações da mesma. Eles observaram a presença de bandas 

proteicas com massas moleculares que variaram de 14,4 a 116 kDa. No entanto, as 

bandas mais pronunciadas corresponderam às massas moleculares 20,1 e 43 kDa.  

Chronakis et al. (2000) verificaram ainda que apenas as bandas correspondentes 

às massas moleculares em torno de 14 a 22 kDa foram observadas em todas as frações 

de S. platensis analisadas. 

 Dados semelhantes ao presente trabalho foram relatados por Carvajal (2009), ao 

trabalhar com farinha desengordurada de Spirulina máxima. Ele observou que 53,8% 

das bandas encontravam-se na faixa de massa molecular de 16 kDa, o que segundo o 

mesmo denota uma tendência, observada na maioria da microalgas, das proteínas 

presentes caracterizarem-se por baixas massas moleculares.  

 Segundo Chronakis (2001), as variações no perfil eletroforético podem ocorrer 

devido a diversos fatores como o cultivo em diferentes estações do ano, temperatura de 

crescimento, pH, forma de isolamento e desengorduramento e preparação da proteína 

para análise. 

 

5.2.4 Calorimetria diferencial de varredura (DSC)  

 

Segundo Yongsawatdigul; Park (2003) a calorimetria diferencial de varredura 

(DSC) é utilizada para caracterizar as propriedades térmicas das proteínas, dentre elas a 

temperatura de desnaturação. A técnica de DSC é também importante na caracterização 

física das amostras, para verificar se as mesmas são amorfas ou cristalinas. De acordo 

com Attama et al. (2006), um valor alto de entalpia sugere uma alta organização no 

retículo cristalino,  isto porque a fusão de um cristal altamente organizado requer mais 

energia para  superar as forças de coesão do retículo cristalino do que um cristal pouco 

ordenado  ou uma substância amorfa.  
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Yin et al. (2011) afirma que o ΔH representa a proporção de proteína não 

desnaturada em uma amostra e está correlacionada com a extensão da estrutura 

ordenada da proteína e para Wang et al. (1999), valores de ΔH próximos à zero indicam 

que as proteínas estão completamente desnaturadas. 

A Figura 13 apresenta os termogramas da matéria-prima Spirulina platensis (b, 

c, d) e do extrato proteico da mesma (a).  A Spirulina apresentou dois picos 

endotérmicos, que indicam transição térmica e desnaturação proteica, nas temperaturas 

71,8 e 120,02 °C, na presença de tampão Tris-HCl 0,1M, pH 7,0 (Fig. 13 b, c d). As 

entalpias de desnaturação (ΔH), calculadas a partir das áreas dos picos endotérmicos 

observados no termograma foram de - 0,51 e - 0,06 J/g (Fig. 13 c, d, respectivamente). 

Esses valores baixos demonstram que a amostra consiste numa substância amorfa.  

Figura 13: Termogramas da matéria-prima Spirulina platensis e do extrato proteico de 

Spirulina platensis, na presença de tampão Tris-HCl 0,1M, pH 7,0 

 

(a) extrato proteico de Spirulina platensis e (b, c, d) matéria-prima Spirulina platensis  
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O extrato proteico de S. platensis não apresentou pico significativo de transição 

térmica na varredura de temperatura aplicada (de 30 a 180 °C) e, portanto não foi 

possível calcular a entalpia (ΔH), apesar da semelhança da curva do termograma do 

extrato com a curva do termograma da matéria-prima. No entanto Chronakis (2001) 

verificou a presença de dois picos endotérmicos, com temperaturas de transição de 66,9 

e 108,7 °C, ao estudar o comportamento do isolado proteico de S. platensis na presença 

de tampão Tris-Hcl 0,1M, pH 7,0.  

Carvajal (2009) também observou a presença de dois picos endotérmicos tanto 

em sua amostra de farinha desengordurada de S. maxima, aos 104,58 e 115,60 °C, 

quanto em seu isolado proteico de S. maxima, temperaturas de 102,47 e 114,30 °C. Ele 

observou ainda energias de transição (entalpias de desnaturação – ΔH) de 0,65 Kcal/g 

(2721,42 J/g) e de 0,59 Kcal/g (2470,21 J/g) para a farinha desengordurada e o isolado 

proteico, respectivamente, valores maiores do que os encontrados no presente trabalho. 

 

5.2.5 Determinação da composição aminoacídica do extrato proteico de Spirulina 

platensis  

  

A composição de aminoácidos no extrato proteico de Spirulina platensis obtido 

no presente trabalho encontra-se na Tabela 10, correspondendo aos aminoácidos 

encontrados em maior concentração.  
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Tabela 10: Composição de aminoácidos (g aminoácidos.100g
-1

 proteína) do extrato 

proteico de Spirulina platensis 

Aminoácido (g aminoácido.100g
-1

 proteína) 

Ácido glutâmico* 12,90 (±0,03) 

Leucina** 10,57 (±0,10) 

Ácido aspártico* 9,40 (±0,55) 

Alanina** 7,19 (±0,04) 

Isoleucina** 6,95 (±0,03) 

Valina** 6,69 (±0,06) 

Glicina** 6,32 (±0,04) 

Tirosina* 5,48 (±0,32) 

Prolina** 5,43 (±0,37) 

Lisina* 5,30 (±0,06) 

Fenilalanina** 5,10 (±0,02) 

Arginina* 4,79 (±0,04) 

Treonina* 4,73 (±0,05) 

Serina* 4,21 (±0,03) 

Metionina** 2,99 (±0,02) 

Histidina* 1,67 (±0,03) 

Cisteína* 0,28 (±0,04) 

* aminoácido hidrofílico; 

** aminoácido hidrofóbico; 

*** Os resultados apresentados são as médias das análises, seguidos do desvio padrão. 

 

Segundo Souza (2001), grandes quantidades de aminoácidos hidrofílicos 

aumentam a proporção de resíduos de aminoácidos de cadeias laterais polares, que 

interagem com a molécula de água. No presente trabalho, 48,76% dos aminoácidos 

presentes tem caráter hidrofílico, polares, sendo os ácidos glutâmico e aspártico os mais 

abundantes. 

Verificou-se maiores concentrações dos aminoácidos ácido aspártico e 

glutâmico, lisina, serina, treonina, tirosina, valina, isoleucina, prolina e fenilalanina no 

extrato proteico de Spirulina platensis, obtido no presente trabalho, quando comparando 
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à composição aminoacídica da microalga Spirulina, apresentada por Habib et al. (2008) 

(Tabela 1).  

 

 

5.3 Experimento 3: Obtenção e caracterização de filmes nanocompósitos a base de 

extrato proteico de Spirulina platensis e nanoargilas  

 

5.3.1 Planejamento Fatorial Fracionário  

 

A Tabela 11 mostra a matriz do planejamento Fatorial Fracionário 2V
(5-1) 

com os 

valores reais e codificados das variáveis do processo e das respostas avaliadas, seguidas 

do desvio padrão. 

Ao analisar a Tabela 11 se pode observar as variações na espessura, de 0,078 

(ensaio 11) a 0,233 mm (ensaio 8), na solubilidade, de 40,5 (ensaio 1) a 100,0% 

(ensaios 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 e 16), na elongação, e 1,6 (ensaio 9) a 34,0% (ensaio 15) e 

na resistência a tração, 0,38 (ensaio 15) a 7,73 MPa (ensaio 12). Os tempos de secagem, 

características gerais e fotos dos filmes podem ser visualizados nos Apêndices 3 e 4. 

Pode-se verificar que o ensaio 11 obteve a melhor resposta em relação à 

resistência à tração (5,51 MPa), dentre os ensaios que tiveram adição de MMT, e obteve 

ainda menor espessura (0,078 mm) e dentre as menores elongações (9,9%), fatores que 

foram levados em consideração para que este ensaio fosse escolhido como base para a 

posterior montagem do Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) 2
2
. Os 

filmes obtidos no ensaio 11 tiveram ainda 100% de solubilidade, no entanto esta 

característica não foi levada em consideração para sua escolha.
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Tabela 11: Matriz do planejamento fatorial fracionário 2V
(5-1)

, com os valores reais e codificados das variáveis do processo de obtenção dos 

filmes e as respostas em espessura, resistência à tração, elongação e solubilidade 

Ensaios EP pH Gli T (°C) MMT RT (MPa) Elon (%) Sol (%) Esp (mm) 

1 -1 (3) -1 (8,0) -1 (40) -1 (60) 1 (2) 2,4 (±0,21) 11,5 (±0,3) 40,5 (±1,4) 0,092 (±0,08) 

2 1  (7) -1 (8,0) -1 (40) -1 (60) -1 (0) 1,12 (±0,20) 7,6 (±0,2) 60,8 (±3,4) 0,198 (±0,03) 

3 -1 (3) 1 (11,0) -1 (40) -1 (60) -1(0) 0,73 (±0,01) 29,2 (±1,6) 100,0 (±0,0) 0,108 (±0,02) 

4 1 (7) 1 (11,0) -1 (40) -1 (60) 1 (2) 3,39 (±0,20) 7,5 (±1,5) 100,0 (±0,0) 0,181 (±0,02) 

5 -1 (3) -1 (8,0) 1 (60) -1 (60) -1(0) 0,78 (±0,02) 21,2 (±2,1) 51,7 (±2,1) 0,104 (±0,05) 

6 1 (7) -1 (8,0) 1 (60) -1 (60) 1(2) 1,1 (±0,10) 15,9 (±0,4) 67,3 (±8,5) 0,215 (±0,01) 

7 -1 (3) 1 (11,0) 1 (60) -1 (60) 1 (2) 4,6 (±0,20) 19,7 (±2,9) 100,0 (±0,0) 0,096 (±0,08) 

8 1 (7) 1 (11,0) 1 (60) -1 (60) -1 (0) 0,94 (±0,10) 19,9 (±2,3) 100,0 (±0,0) 0,233 (±0,05) 

9 -1 (3) -1 (8,0) -1 (40) 1 (75) -1 (0) 3,01 (±0,02) 1,6 (±0,2) 78,5 (±2,0) 0,137 (±0,01) 

10 1 (7) -1 (8,0) -1 (40) 1 (75) 1 (2) 1,71 (±0,10) 14,5 (±0,7) 49,6 (±1,8) 0,195 (±0,04) 

11 -1 (3) 1 (11,0) -1 (40) 1 (75) 1 (2) 5,51 (±0,98) 9,9 (±1,4) 100,0 (±0,0) 0,078 (±0,01) 

12 1 (7) 1 (11,0) -1 (40) 1 (75) -1 (0) 7,73 (±0,30) 7,5 (±0,4) 100,0 (±0,0) 0,185 (±0,02) 

13 -1 (3) -1 (8,0) 1 (60) 1 (75) 1 (2) 1,26 (±0,10) 21,5 (±1,1) 55,7 (±1,9) 0,112 (±0,05) 

14 1 (7) -1 (8,0) 1 (60) 1 (75) -1 (0) 1,16 (±0,02) 16,5 (±0,2) 55,6 (±1,1) 0,208 (±0,01) 

15 -1 (3) 1 (11,0) 1 (60) 1 (75) -1 (0) 0,38 (±0,03) 34,0 (±1,1) 100,0 (±0,0) 0,098 (±0,04) 

16 1 (7) 1 (11,0) 1 (60) 1 (75) 1 (2) 1,22 (±0,02) 27,1 (±1,1) 100,0 (±0,0) 0,193 (±0,03) 

17 0 (5) 0 (9,5) 0 (50) 0 (67,5) 0 (1) 1,27 (±0,09) 17,5 (±1,3) 81,2 (±4,5) 0,156 (±0,03) 

18 0 (5) 0 (9,5) 0 (50) 0 (67,5) 0 (1) 0,82 (±0,01) 15,7 (±3,0) 60,2 (±3,6) 0,144 (±0,02) 

19 0 (5) 0 (9,5) 0 (50) 0 (67,5) 0 (1) 1,11 (±0,30) 15,7 (±1,2) 54,3 (±4,2) 0,138 (±0,02) 

Sendo: EP a concentração de extrato proteico de Spirulina platensis (g.100 mL
-1

 SF), Gli a concentração de glicerol (g glicerol.100g
-1

 EP), T a temperatura 

final do processo, MMT a concentração de montmorilonita (g MMT.100g
-1

 EP), RT a resistência à tração (MPa: megapascal), Elon a elongação, Sol a 

solubilidade e Esp a espessura. 
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Os efeitos das variáveis de processo estudadas propriamente ditos sobre as 

respostas avaliadas estão representados graficamente na Figura 14. Visualiza-se que as 

concentrações de glicerol utilizadas tiveram influência negativa na resistência à tração 

(RT), sendo que o aumento na concentração do mesmo causou uma diminuição na RT, 

porém influenciou positivamente na elongação, aumentando-a. Estes resultados já eram 

esperados, pois, segundo a literatura os plastificantes provocam alterações nas 

propriedades mecânicas diminuindo a resistência à tração e aumentando a elongação 

(ARAUJO-FARRO, 2008). 

Assim como no presente trabalho Vega (2011) também verificou um efeito 

positivo do glicerol sobre a espessura, onde o aumento na concentração de glicerol 

acarretou em filmes mais espessos. A espessura dos filmes foi influenciada ainda pela 

concentração de extrato proteico (EP) positivamente, ou seja, filmes mais espessos 

foram obtidos quando maiores concentrações de extrato proteico foram utilizadas na 

formulação, resultado este também esperado, pois já havia sido relatado por outros 

autores como Garcia; Sobral (2005) e Rocha (2012).  

A solubilidade dos filmes foi influenciada positivamente pela variável pH no 

presente trabalho, onde um incremento nesta variável promoveu um aumento na 

solubilidade dos filmes. No entanto, foram encontrados relatos de autores que afirmam 

que a solubilidade dos filmes foi influenciada positivamente pela concentração de 

glicerol, concentração de isolado proteico e temperatura de tratamento térmico aplicado 

(VEGA, 2011; ROCHA, 2012), porém o mesmo não foi verificado neste trabalho. 

Verificou-se ainda que as demais variáveis utilizadas no processo de obtenção 

dos filmes, temperatura e concentração de MMT, não influenciaram significativamente 

nenhuma das respostas avaliadas, porém, segundo Vega (2011) a concentração de MMT 

teria uma influência negativa na elongação e na resistência à tração. 
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Figura 14: Efeitos das variáveis concentração de extrato proteico, concentração de 

glicerol, concentração de montmorilonita, pH e temperatura sobre as respostas 

Espessura (mm), RT (resistência à tração - MPa), Elongação (%) e Solubilidade (%)   

 

EP - concentração de extrato proteico de Spirulina platensis (g.100 mL
-1

 SF); 

Glicerol - concentração de glicerol (g glicerol.100g
-1

 EP); 

MMT - concentração de montmorilonita (g MMT.100g
-1

 EP); 

*Efeito significativo p≤0,05 
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5.3.2 Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR)  

 

Na montagem do DCCR 2
2
, Tabela 12, os pontos centrais (ensaios 9, 10, 11 e 

12) tiveram como parâmetros as variáveis empregadas no ensaio 11 do Planejamento 

Fatorial Fracionário (Tabela 11), porém tendo-se fixado a concentração de extrato 

proteico de Spirulina platensis (4,5 g.150 mL
-1

 SF), o pH de processamento (11,0) e a 

temperatura final do processo (75 °C), variando apenas as concentrações de glicerol 

(g.150 mL
-1

 SF) e MMT (g.150 mL
-1

 SF). 

A Tabela 12 mostra a matriz do DCCR 2
2 

com os valores reais e codificados das 

variáveis do processo e das respostas avaliadas, seguidas do desvio padrão. Analisando 

a Tabela 12 pode-se observar as variações na espessura, de 0,089 (ensaio 4) a 0,101 mm 

(ensaio 7), na elongação, de 14,7 (ensaios 3 e 9) a 28,8% (ensaio 2),  na resistência a 

tração, 0,80 (ensaio 2) a 3,03 MPa (ensaio 3), na solubilidade, de 49,6 (ensaio 6) a 

69,2% (ensaio 5), na diferença de cor, de  68,57 (ensaio 5) a 74,45 (ensaio 2), na 

opacidade,  de 52,63 (ensaio 7) a 96,30 % (ensaio 3), na permeabilidade ao vapor de 

água, de 8,51 (ensaio 5) a 13,37 g.mm.(kPa. d. m
2
)

-1 (ensaio 7) e na umidade, de 12,7 

(ensaio 5) a 24,60 % (ensaio 4).  A interpretação destes dados está descrita no item 

5.3.2.3, caracterização dos filmes. 

Os dados referentes aos tempos de secagem, características gerais e fotos dos 

filmes podem ser visualizados nos Apêndices 5 e 6.  

 



67 

 

 

 

Tabela 12: Matriz do delineamento central composto rotacional (DCCR) 2
2
, com os valores reais e codificados das variáveis do processo de 

obtenção dos filmes e as respostas em espessura, elongação, resistência à tração, solubilidade, diferença de cor, opacidade, permeabilidade e 

umidade 

Ensaios Gli MMT Esp (mm) Elon (%) RT (MPa) Sol (%) ∆E* Y (%) PVA U (%) 

1 -1 (1,48) -1 (0,03) 0,094 (±0,02) 14,8 (±2,0) 2,86 (±0,05) 65,6 (±0,4) 73,42 (±0,30) 95,62 (±0,29) 9,54 (±0,11) 21,2 (±0,0) 

2 1 (2,12) -1 (0,03) 0,100 (±0,01) 28,8 (±1,4) 0,80 (±0,06) 56,7 (±2,0) 74,45 (±0,25) 64,34 (±1,08) 11,53 (±0,20) 20,8 (±0,3) 

3 -1 (1,48) 1 (0,17) 0,096 (±0,05) 14,7 (±0,4) 3,03 (±0,02) 64,0 (±1,8) 71,77 (±0,23) 96,30 (±1,86) 9,93 (±0,21) 18,2 (±0,2) 

4 1 (2,12) 1 (0,17) 0,089 (±0,01) 20,2 (±0,4) 1,10 (±0,06) 64,5 (±1,7) 68,85 (±0,27) 87,95 (±0,82) 12,20 (±0,20) 24,6 (±0,7) 

5 -1,41 (1,35) 0 (0,1) 0,092 (±0,02) 16,0 (±0,5) 2,49 (±0,06) 69,2 (±0,6) 68,57 (±0,36) 71,75 (±1,09) 8,51 (±0,36) 12,7 (±0,3) 

6 1,41 (2,25) 0 (0,1) 0,098 (±0,01) 26,7 (±0,1) 1,12 (±0,01) 49,6 (±0,4) 72,33 (±0,26) 82,92 (±3,22) 11,60 (±0,35) 22,3 (±0,7) 

7 0 (1,8) -1,41 (0) 0,101 (±0,02) 16,8 (±1,3) 1,41 (±0,04) 51,9 (±1,0) 72,21 (±1,25) 52,63 (±1,01) 13,37 (±0,37) 20,4 (±0,5) 

8 0 (1,8) 1,41 (0,2) 0,092 (±0,01) 16,6 (±1,0) 2,51 (±0,03) 60,1 (±0,8) 71,49 (±0,49) 84,92 (±0,77) 10,22 (±0,18) 23,9 (±0,1) 

9 0 (1,8) 0 (0,1) 0,100 (±0,05) 14,7 (±1,0) 1,73 (±0,20) 61,2 (±0,9) 71,67 (±0,97) 84,36 (±0,59) 11,53 (±0,43) 18,2 (±1,3) 

10 0 (1,8) 0 (0,1) 0,092 (±0,03) 24,6 (±1,7) 1,48 (±0,21) 63,7 (±0,6) 71,64 (±0,07) 90,85 (±2,98) 10,66 (±0,29) 17,4 (±0,7) 

11 0 (1,8) 0 (0,1) 0,094 (±0,02) 28,6 (±0,3) 2,20 (±0,27) 62,7 (±0,1) 71,54 (±0,38) 86,62 (±0,36) 10,88 (±0,03) 17,4 (±0,7) 

12 0 (1,8) 0 (0,1) 0,092 (±0,02) 27,4 (±1,7) 2,33 (±0,21) 64,3 (±0,6) 70,72 (±0,98) 89,16 (±0,58) 11,43 (±0,41) 21,5 (±0,6) 

Sendo, Gli: concentração de glicerol (g glicerol.150mL
-1

 SF); MMT: concentração de montmorilonita (g MMT.150mL
-1

 SF); Esp: espessura (mm); Elon: 

elongação (%); RT: resistência à tração (MPa); Sol: solubilidade em água (%); ∆E*: diferença de cor; Y: opacidade (%); PVA: permeabilidade ao vapor e 

água (g.mm.(kPa. d. m
2
)

-1
); U: umidade (%). 

 



68 

 

 

 

5.3.2.1 Verificação dos modelos para as respostas espessura, elongação, resistência 

à tração, solubilidade, diferença de cor, opacidade, permeabilidade e umidade no 

processo de obtenção dos filmes  

Na Tabela 13 verificam-se os coeficientes de correlação (R), obtido através da 

ANOVA, os valores de F (calculado e tabelado) e as razões entre Fcalculado e o Ftabelado 

para as respostas analisadas, acima citadas. 

Os dados referentes ao coeficiente de regressão (CR), erro padrão (EP), nível de 

significância e coeficiente de determinação (R
2
) para as respostas espessura, elongação, 

resistência à tração, diferença de cor, opacidade, solubilidade, permeabilidade e 

umidade dos filmes podem ser visualizados no Apêndice 7.  

Os coeficientes de correlações (R) foram calculados na ANOVA (Tabela 19), 

sendo eles 0,72 para resistência à tração (RT), 0,36 para espessura (Esp), 0,45 para 

solubilidade (Sol), 0,50 para permeabilidade (PVA) e 0,65 para umidade (U). A razão 

entre o Fcalculado e o Ftabelado foi de 5,23 para RT, 1,14 para Esp, 1,66 para Sol, 2,0 para 

PVA e 2,0 para U. Com base nos valores dos coeficientes de correlação (R) e das razões 

Fcal/Ftab pode-se observar que apenas a resposta resistência à tração poderia gerar um 

modelo e uma superfície de resposta que se ajustariam bem aos dados experimentais, 

sendo preditivos e significativos. 

Portanto, foi possível gerar uma equação do modelo com as variáveis 

codificadas que representam as respostas do DCCR em função das variáveis, glicerol e 

MMT, nas faixas estudadas, sendo a mesma referente à resposta resistência à tração 

(RT), demonstrada pela equação 11. 

RT (MPa) = 1,93 – 0,74 (X1)                                                                                        (11) 

RT: resistência à tração (MPa)  

X1: concentração de glicerol 

De acordo com a equação do modelo obtida a variável concentração de glicerol 

influenciou de maneira negativa, e linear, a resposta resistência à tração, ou seja, o 

aumento da concentração de glicerol acarretaria numa diminuição, linear, da resistência 

à tração do filme. 
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Tabela 13: Análise de variância para o delineamento composto central rotacional (DCCR 2
2
) 

 Soma Quadrática Graus de liberdade Média quadrática F calculado 

Fonte de variação RT Esp Sol RT Esp Sol RT Esp Sol RT Esp Sol 

Regressão 4,39 0,0001 163,37 1 1 1 4,39 6,20.10-5 163,37 25,96 5,64 8,21 

Resíduo 1,69 0,0001 199,09 10 10 10 0,17 1,10.10-5 19,91    

Falta de ajuste 1,00  198,69          

Erro puro 0,69 0,3 0,40          

Total 6,08 0,0002 362,46 11 11 11       

 Soma Quadrática Graus de liberdade Média quadrática F calculado 

Fonte de variação PVA U PVA  U PVA  U PVA U 

Regressão 9,30 78,67 1 2 9,30 39,34 10,27 8,58 

Resíduo 9,06 41,28 10 9 0,91 4,59   

Falta de ajuste 8,60 40,70       

Erro puro 0,46 0,58       

Total 18,36 119,95 11 11     

Sendo, RT: resistência à tração (R: 0,72, Ftabelado = 4,96, Fcalc/Ftab=5,23), Esp: espessura (R: 0,36, Ftabelado = 4,96, Fcalc/Ftab=1,14), Sol: solubilidade em água (R: 

0,45, Ftabelado = 4,96, Fcalc/Ftab=1,66), PVA: permeabilidade ao vapor de água (R: 0,50, Ftabelado = 4,96, Fcalc/Ftab=2), U: umidade (R: 0,65, Ftabelado = 4,26, 

Fcalc/Ftab=2). 
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5.3.2.2 Superfície de respota  

Com base nos valores dos coeficientes de correlação (R) e das razões 

Fcalculado/Ftabelado (Tabela 13) também foi possível gerar uma superfície de resposta 

referente à resposta resistência à tração (RT) em função das variáveis glicerol e MMT, 

nas faixas estudadas, demonstrada pela Figura 15. 

Figura 15: Superfície de resposta e curva de contorno referente à resposta resistência 

atração (RT) em função das variáveis concentração de glicerol e concentração de 

montmorilonita (MMT) 

 

 

Pode-se verificar, de acordo com a superfície de resposta e a curva de contorno, 

que a variável concentração de glicerol influenciou de maneira negativa a resposta 

resistência à tração (RT) visto que o aumento da concentração de glicerol acarretou na 

diminuição da resistência à tração do filme. No entanto, a variável concentração de 

montmorilonita (MMT) não teve influência significativa sobre a resposta resistência à 

tração nos níveis estudados.  

 

5.3.2.3 Caracterização dos filmes  

 Os filmes obtidos no DCCR foram caracterizados quanto às respostas espessura, 

elongação, resistência à tração, solubilidade, diferença de cor, opacidade, 

permeabilidade e umidade, que podem ser visualizadas na Tabela 12, e ainda quanto à 

estabilidade térmica (Figura 16) e microestrutura (Figura 17).  
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a) Espessura  

 A espessura dos filmes a basede extrato proteico de S. platensis (EPS) 

encontram-se na Tabela 12. A variável espessura não apresentou um modelo 

significativo e preditivo, pois apresentou valores baixos para o coeficiente de correlação 

(R), 0,36 apenas, e para a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado, que foi de 1,14 (Tabela 13), 

portanto não foi possível gerar uma equação para o modelo nem a superfície de 

resposta.   

Garcia; Sobral (2005) verificaram um aumento linear na espessura de filmes 

com o aumento no conteúdo de sólidos totais secos na matriz polimérica após a 

secagem, para o mesmo conteúdo de glicerol e temperatura. A fim de diminuir as 

variações na espessura das amostras foi padronizada a quantidade de sólidos em 

suspensão (massa), presente na solução filmogênica, adicionada às placas para posterior 

secagem. No entanto, ainda assim houve diferença significativa entra as espessuras. 

 A maior espessura, de 0,101 mm, foi observada no ensaio 7, em filmes 

elaborados com 4,5 g de EPS e 1,8 g de glicerol em 150 mL de água destilada, e a 

menor espessura, de 0,089 mm, foi verificada no ensaio 4, para os filmes elaborados 

com 4,5 g de EPS, 2,12 g de glicerol e 0,17 g de MMT em 150 mL de água destilada, 

ambos submetidos às mesmas condições de temperatura (75 °C) e processamento. 

Valores maiores de espessura, entre 0,113 e 0,176 mm, foram encontrados por Rocha 

(2012) ao estudar filmes elaborados com concentrações semelhantes de isolado proteico 

(3 e 4 g), porém de Anchoita, contendo glicerol (40 g e 30 g.100g
-1

isolado) e tratamento 

térmico a 90 e 74 °C, respectivamente.  

Segundo Gounga et al. (2007), filmes  preparados  com a  mesma  concentração 

de isolado proteico, mas com proporção diferente de plastificante, mostraram  diferentes 

valores de espessura, possivelmente pelo efeito de diluição deste, como ocorreu no 

presente trabalho. 

b) Solubilidade em água  

Os dados referentes à solubilidade em água dos filmes proteicos de S. platensis 

encontram-se na Tabela 12. Essa variável, assim como a espessura, não apresentou um 

modelo significativo e preditivo, apresentando baixos valores para o coeficiente de 

correlação (R) e para a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado, 0,45 e 1,66 respectivamente 
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(Tabela 13) e, portanto não foi possível gerar uma equação para o modelo nem uma 

superfície de resposta. Porém, foram encontradas diferenças entre as solubilidades das 

amostras (Tabela 12). 

A solubilidade do filme é consequência da perda da integridade estrutural dos 

filmes, bem como da hidrofilicidade do plastificante, e do grau de desnaturação da 

proteína (SOUZA, SOBRAL; MENEGALLI, 2012). 

No entanto, ao contrário do que era esperado, visto que o glicerol, utilizado 

como plastificante, é hidrofílico, a maior solubilidade (69,2 %) foi observada no ensaio 

5, sendo esta a amostra com menor conteúdo de glicerol dentre os ensaios realizados 

(1,35 g de glicerol em 150 mL de água destilada). As amostras referentes aos ensaios 6 

e 7 tiveram as menores solubilidades (49,6 e 51,9 %, respectivamente).  

Segundo Rocha (2012) a solubilidade dos filmes a basede isolado proteico de 

Anchoita foi influenciada positivamente pelo conteúdo de isolado proteico, glicerol e 

temperatura de tratamento térmico, sendo a maior solubilidade encontrada de 50,1 % e a 

menor, de 29,8 %. 

Hoque et al. (2011) ao estudar filmes a basede blendas de proteína de pele de 

sépia (tipo de molusco marinho) e de proteína de feijão-mungo, ou feijão-da-China, 

encontraram uma solubilidade ainda maior, esta de  81,5 %.  

Souza, Sobral; Menegalli (2012) encontraram valores de solubilidade que 

variaram de 2,42 a 27,65 % apenas, ao trabalharem com filmes comestíveis a basede 

proteínas miofibrilares de carne bovina. 

c) Permeabilidade ao vapor de água (PVA)  

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos filmes a basede extrato proteico 

de S. platensis (EPS) encontram-se na Tabela 12. Não foi possível gerar uma equação 

para o modelo nem uma superfície de resposta para a variável PVA, pois a mesma 

apresentou valores baixos tanto para o coeficiente de correlação (R), igual a 0,50, 

quanto para a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado, de 2,0 (Tabela 13) e, portanto o modelo 

não seria significativo e preditivo. Ainda assim foram encontradas diferenças 

significativas entre as permeabilidades das amostras. 
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Para Garcia et al. (1989), um material que apresenta uma taxa de permeabilidade 

menor ou igual a 8 g.mm (kPa. d. m
2
)
-1

 pode ser considerado de alta barreira ao vapor 

de água.  

A menor permeabilidade ao vapor de água foi de 8,51 g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

, 

observada no ensaio 5, contendo 4,5 g de EPS, 1,35 g de glicerol e 0,1 g de MMT em 

150 mL de água destilada, e a maior permeabilidade foi de 13,37 g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

, 

verificada no ensaio 7, contendo 4,5 g de EPS e 1,8 g de glicerol e 150 mL de água 

destilada, e sem a presença de MMT.  

De acordo com os dados acima, poder-se-ia concluir que a presença de MMT na 

amostra seria a responsável pela menor permeabilidade ao vapor de água, no entanto, ao 

analisar os demais dados de PVA, fornecidos na Tabela 12, pode-se verificar que ela 

está ligada ao conteúdo de glicerol nas amostras, pois em amostras com quantidades 

iguais de glicerol na formulação obtiveram-se valores de PVA sem diferença estatística, 

independente do conteúdo de MMT.  

O ensaio 8, cuja composição continha o maior conteúdo de MMT na formulação 

(0,2 g), não teve a menor PVA. E ainda, as amostras que continham conteúdos iguais de 

glicerol (2,12 g), referentes aos ensaios 2, 4 e 6, obtiveram valores de PVA que não 

diferiram estatisticamente entre si, apesar dos conteúdos diferentes de MMT em sua 

formulação (0,03 g, 0,17 g e 0,1 g, respectivamente).  

No entanto, a diminuição na PVA em diversos tipos de filmes biopoliméricos 

contendo argilas tem sido observada (PARK et al., 2004; RHIM et al., 2005; RHIM et 

al., 2006), pois, segundo diversos autores (BHARADWAJ, 2001; PARK et al., 2003; 

SORRENTINO et al., 2006), a estrutura em camada das nanoargilas impediria a 

transmissão de vapor de água através da matriz do filme ou atrasaria a difusão de vapor 

de água devido à sinuosidade das vias.   

Souza, Sobral; Menegali (2012) verificaram que com a solubilização das 

proteínas presentes há um aumento dos grupos hidrofílicos expostos que irão interagir 

com a molécula de glicerol, intensificando a afinidade pela água e aumentando assim a 

permeabilidade ao vapor de água. 

Dados semelhantes aos do presente trabalho foram encontrados por Rocha 

(2012) ao estudar a obtenção de filmes a basede isolado proteico de anchoita, onde a 
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permeabilidade ao vapor de água variou de 8,2 a 12,2 g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

. Valores 

maiores de PVA foram relatados por Kowalcyk; Baraniak (2011), que trabalharam com 

filmes a basede isolado proteico de ervilha, cujos dados variaram de 10 a 30g.mm.(kPa. 

d. m
2
)
-1

. 

Foram encontrados valores menores de PVA, entre 3,2 e 5,5 g.mm.(kPa. d. m
2
)
-

1
, no trabalho realizado por Vega (2011) ao estudar filmes a basede isolado proteico de 

corvina e MMT, contendo glicerol como plastificante.  

Valores ainda menores de PVA foram encontrados por Souza et al. (2011) ao 

avaliar filmes formados a partir de quitosana, polissacarídeo, incorporados com 

diferentes frações de lipídeos, entre 1,32 e 1,80 g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

.  

d) Umidade (U)  

Os dados referentes à umidade dos filmes biopoliméricos proteicos de S. 

platensis encontram-se na Tabela 12. Essa variável não apresentou um modelo 

significativo e preditivo, apresentando um coeficiente de correlação (R) baixo, de 0,65, 

e também um baixo valor para a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado, de 2,0 (Tabela 19), 

não sendo possível gerar uma equação para o modelo, tampouco uma superfície de 

resposta. Entretanto, foram encontradas diferenças significativas entre as umidades das 

amostras (Tabela 12). 

A umidade das amostras variou entre 12,7 e 24,6 %, sendo a amostra referente 

ao ensaio 5 a meno úmida e a amostra referente ao ensaio 4 a mai úmida. Araujo-Farro 

(2008) encontrou valores menores ao estudar filmes biodegradáveis desenvolvidos a 

partir de derivados de grão de quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow), com 

umidades que variaram entre 9,81 e 11,82 %. Entretanto, Vega (2011) observou valores 

de umidade que variaram de 13,6 a 18,2 % ao estudar filmes a basede isolado proteico 

de corvina e MMT, contendo glicerol, dados semelhantes aos encontrados no presente 

trabalho. 

e) Propriedades mecânicas  

Os dados de elongação e resistência à tração (RT) encontram-se na Tabela 12. 

Em relação à elongação, o coeficiente de determinação (R
2
) não foi significativo 

(Apêndice 7) e, portanto seu coeficiente de correlação (R) também não foi significativo, 
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sendo assim não foi possível gerar uma equação para o modelo ou uma superfície de 

resposta. No entanto, o coeficiente de correlação (R) foi de 0,72 para resistência à tração 

(RT) e a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado foi de 5,23 (Tabela 13), sendo possível a 

geração de uma equação para o modelo (equação 11, anteriormente comentada) para 

esta resposta, bem como uma superfície de resposta (Figura 15), que demonstraram um 

efeito negativo da variável glicerol.  

Os plastificantes provocam alteração nas propriedades mecânicas, fazendo com 

que tenham maior flexibilidade e menor resistência à tração, sendo que o conteúdo de 

plastificante (glicerol > sorbitol > polietilenoglicol) é um dos fatores que mais afeta as 

propriedades de tração dos filmes hidrofílicos (ARAUJO-FARRO, 2008). 

 A menor resistência à tração foi de 0,80 MPa, verificada no ensaio 2, estando 

dentre as amostras cuja formulação continha a maior concentração de glicerol (2,12 g de 

glicerol, 4,5 g de EPS e 0,03 g de MMT, em 150 mL de água destilada) o que comprova 

o efeito negativo do glicerol sobre esta resposta, verificado na equação 11, encontrada 

para o modelo e també através da análise da superfície de resposta gerada (Figura 15). 

Já a maior resistência à tração, 3,03 MPa, foi encontrada no ensaio 3, contendo 1,48 g 

de glicerol (além de 4,m5 g de EPS e 0,17 g de MMT para 150 mL de água destilada). 

Houveram diferenças significativas entre as amostras (Tabela 12). 

 Kvien et al. (2007) encontraram uma resistência de 12,5 MPa para filmes 

nanocompósitos a base de amido. Vega (2011) encontrou valores de resistência à tração 

que variaram entre 7,2 e 10,7 MPa ao trabalhar com filmes a basede isolado proteico de 

corvina e MMT, contendo glicerol. Zavareze et al. (2012) obtiveram resistências à 

tração entre 4,09 e 5,76 MPa em seu estudo de filmes a basede proteínas miofibrilares 

de corvina. Todos os autores obtiveram dados superiores de RT comparados aos 

encontrados no presente trabalho.  

 Segundo Cuq et al. (1995) o alto peso molecular das proteínas miofibrilares e o 

grande potencial de formar ligações intra e intermoleculares explicaria as boas 

propriedades físicas dos filmes baseados neste tipo de proteínas. Porém, ao contrário 

das proteínas miofibrilares, de alta massa molecular, a S. platensis, bem como seu 

extrato, apresentaram em suas eletroforeses especialmente proteínas de baixa massa 

molecular (Fig.12), o que poderia também explicar a maior fragilidade dos filmes 

produzidos a partir da mesma. 
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 A elongação variou de 14,6 a 28,6 %, havendo diferença significativa entre as 

amostras (Tabela 12). Souza et al. (2011) obtiveram elongação de 18 % em filmes a 

basede quitosana e de 7 a 13 % em filmes a basede quitosana contendo frações lipídicas. 

Dados superiores de elongação, entre 39,6 e 45,8 %, foram encontrados para filmes a 

basede isolado proteico de corvina e MMT (VEGA, 2011) e entre 102 e 193 % para 

filmes a basede proteína miofibrilar de corvina (ZAVAREZE et al., 2012).    

 De acordo com Hoque et al. (2010), em temperaturas elevadas, acima de 70 °C, 

ocorre um aumento na elongação, como resultado da formação de filmes com uma rede 

de menor rigidez.  

Segundo Cao et al. (2007), o aumento na concentração de glicerol na formulação 

de filmes ocasiona um aumento na sua elongação, aumentando a extensibilidade dos 

filmes porém reduzindo a sua resistência à tração, no entanto, filmes formulados sem 

plastificantes tornam-se quebradiços e difíceis de manusear.  

Coelho; Morales (2013) verificaram que a incorporação de argila em blendas 

imiscíveis de poliamida 6 e polietileno de baixa densidade, preparadas com e sem a 

presença de anidrido maleico como compatibilizante, causou um decréscimo 

significativo na elongação associado a um acréscimo na resistência à tração, assim 

sendo, quanto maior a capacidade do material em suportar uma tensão imposta, menor 

será a deformação sofrida pelo mesmo. Eles encontraram em suas blendas elongações 

de 4 a 14 %, valores menores que os encontrados no presente trabalho, e observaram 

ainda valores muito superiores para RT, de 12 a 24 MPa. 

f) Propriedades ópticas 

Os valores de diferença de cor (ΔE) e a opacidade (Y) dos filmes encontram-se 

na Tabela 12. Não foram encontrados coeficientes de correlação (R) significativos para 

estes parâmetros (Tabela 13), não sendo possível obter equações ou superfícies de 

resposta para tais modelos.  

A diferença de cor dos filmes variou de 68,57 a 74,45, havendo diferença 

significativa entre as amostras. Valores de ΔE de 53,2 a 71,4 foram encontrados por 

Rocha (2012) ao estudar filmes a basede isolado proteico de anchoita, que segundo o 

autor trata-se de um pescado cujo músculo é escuro, resultando assim em um acréscimo 
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de cor nos filmes obtidos, tornando-os mais escuro quando comparados a filmes 

elaborados com isolados proteicos de outros pescados.  

A opacidade (Y) dos filmes teve diferenças significativas e variou de 52,63 a 

96,3 %. Zavareze et al. (2012), obtiveram valores de Y entre 12 e 13,5 % ao trabalhar 

com filmes a basede proteína miofibrilar de corvina, e Rocha (2012) encontrou valores 

entre 13 e 18 % em seu estudo de filmes a basede isolado proteico de anchoita.  

Os valores de ΔE e Y (%) obtidos no presente trabalho foram extremamente 

altos, o que significa que foram obtidos filmes de coloração escura e de baixa 

transparência. 

Segundo Vicentini (2003), filmes opacos dificultam a transmissão de luz, o que 

pode ser uma característica desejada, quando a luz é um fator de deterioração do 

produto embalado. No entanto, para Yoshida; Antunes (2009) a transparência é uma 

característica importante em algumas aplicações, como em embalagens de alimentos. 

g) Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Foram escolhidas amostras dos filmes referentes aos ensaios 5, 7 e ponto central 

(ensaios 9, 10, 11 e 12) do Delineamento Central Composto rotacional – DCCR para 

fins de comparação entre as amostras devido às diferenças em sua composição e 

resultados observados nas análises dos mesmos (Tabelas 3 e 12), especialmente em 

relação aos resultados de solubilidade, PVA e umidade. 

Os termogramas das amostras dos filmes referentes aos ensaios 5 (F5), 7 (F7) e 

ponto central (PC) do DCCR (Tabelas 3, e 12), obtidos através da técnica de DSC, 

podem ser observados na Figura 16. Nela verifica-se que a amostra F5 (Fig. 16 a) não 

apresentou picos significativos de transição térmica na varredura aplicada (de 30 a 180 

°C) o que impossibilitou o cálculo da entalpia. No entanto as amostras F7 (Fig. 16 b, c) 

e PC (Fig. 16 d, e) apresentaram um pico endotérmico de transição térmica cada, nas 

temperaturas de 56 °C e de 122,92 °C respectivamente. A temperatura de transição da 

amostra F7 foi muito menor que a encontrada para a amostra PC provavelmente devido 

à presença de montmorilonita (MMT) na formulação da amostra PC. 

Em processos termodinâmicos a temperatura de transição vítrea (Tg) é definida 

como uma transição de segunda ordem, e é característica de um material amorfo, ou 
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semicristalino, no entanto seriam necessárias duas varreduras, considerando a região de 

temperatura antes do início da degradação térmica, sendo a primeira varredura feita com 

a finalidade de apagar a história térmica do material e eliminar a umidade, que pode 

promover um efeito plastificante diminuindo os valores da Tg dos filmes (PORTO, 

2007). As temperaturas de transição térmicas das amostras estudadas no presente 

trabalho seriam as temperaturas de transição vítrea das amostras e a falta de uma 

segunda varredura no DSC explicaria as baixas temperaturas encontradas, além da 

presença do glicerol que foi utilizado como agente plastificante. 

Porto (2007) ao estudar filmes formados por blendas de gelatina e o polímero 

sintético poli(acrilamida-co-ácido acrílico) – G/P((AAm-co-AA) em diversas 

proporções, com e sem adição de sorbitol, agente  plastificante, e hidrocloreto de 1-etil-

3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), agente reticulante, observou através de 

análises de DSC que houve miscibilidade entre os componentes, comprovada pela 

presença de uma única temperatura de transição vítrea e pela homogeneidade dos filmes 

formados. A adição de sorbitol nas blendas, bem como de EDC, provocou uma 

diminuição na temperatura de transição vítrea. As Tg das amostras puras foram de 131,8 

a 214,1 °C, no entanto esses valores tiveram um decréscimo devido a adição de sorbitol 

e EDC ficando nas faixas de 119,1 a 134,6 °C e 123,5 a 133,3 °C respectivamente.  

Vale lembrar que no presente trabalho a amostra PC, que contém glicerol como 

plastificante, teve seu pico endotérmico na temperatura de transição de 122,92 °C (Fig. 

16 e), estando dentro da faixa de temperatura observada por Porto (2007), na presença 

do plastificante sorbitol.  

Comparando os termogramas dos filmes F7 (Fig. 16 b, c) e PC (Fig. 16 e) aos 

termogramas da matéria-prima S. platensis (Fig. 16 b, c d), anteriormente mostrados, a 

Spirulina apresentou dois picos endotérmicos de transição térmica, que indicaram a 

desnaturação proteica, nas temperaturas 71,8 e 120,02 °C, no entanto a amostra F7 

apresentou apenas um pico endotérmico aos 56 °C. Essa diminuição na temperatura de 

transição pode ter ocorrido devido à presença do glicerol, que pode ter influenciado na 

diminuição da estabilidade térmica da amostra. Porém, nota-se que o segundo pico de 

transição térmica da Spirulina teve temperatura de transição endotérmica semelhante à 

da amostra do filme PC (122,92 °C) apesar da presença do plastificante glicerol, o que 

pode ter ocorrido devido a presença da montmorilonita (MMT) na composição deste, 
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protegendo-o de certa forma e aumentando a sua estabilidade térmica, quando 

comparado ao filme F7, sem MMT na formulação.  

Ainda, a presença de apenas um pico endotérmico de transição térmica nos 

termogramas das amostras dos filmes (F7 e PC) revelou a miscibilidade entre os 

componentes quando comparados aos 2 picos endotérmicos encontrados nos 

termogramas da matéria-prima S. platensis (Fig. 14 b, c d), anteriormente mostrados. 

As entalpias de transição térmica (ΔH) foram calculadas a partir das áreas dos 

picos endotérmicos observados nos termogramas sendo - 0,23 J/g e - 0,50 J/g (Fig. 16 c, 

e, respectivamente). Valores altos de entalpia sugerem alta organização no retículo 

cristalino (ATTAMA et al., 2006), no entanto as amostras  referidas acima apresentaram 

valores baixos de entalpia deixando evidente que tratam-se de amostras de substâncias 

amorfas. Além disso, valores de ΔH próximos a zero indicam que as proteínas estão 

completamente desnaturadas (WANG et al., 1999). 

No entanto, dados diferentes foram encontrados por Grisa et al. (2010) ao 

estudar filmes (Oxibio) produzidos pela mistura de polietileno de alta densidade 

(HDPE) e polietileno de baixa densidade reciclado (LDPE), contendo aditivo pró-

oxidante observou a presença de 2 picos exotérmicos dentro de uma larga faixa de 

temperatura de 30 a 110 °C, constatando o fenômeno de cristalização, e uma entalpia de 

83 J/g, esta muito maior do que a observada nas amostras do presente trabalho, sendo 

elas de - 0,23 J/g e - 0,50 J/g (Fig. 16 c, e) para as amostras F7 e PC respectivamente.  
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Figura 16: Termogramas dos filmes obtidos nos ensaios 5, 7 e ponto central do DCCR 

 

 

 

(a) F5 – ensaio 5; (b) e (c) F7 – ensaio 7; (d) e (e) PC – ponto central 

 

h) Microestrutura dos filmes (MEV)  

 A Figura 17 apresenta as microestruturas dos filmes a base de extrato proteico de 

Spirulina platensis (EPS), com e sem a adição de MMT.  

Foram escolhidas amostras dos filmes referentes aos ensaios 5, 7 e ponto central 

(ensaios 9, 10, 11 e 12) do Delineamento Central Composto rotacional – DCCR para 
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fins de comparação entre as amostras devido às diferenças em sua composição e 

resultados observados nas análises dos mesmos (Tabelas 3 e 12), especialmente em 

relação aos resultados de PVA, umidade e solubilidade. 

Figura 17: Micrografias da superfície dos filmes a base de EPS, com e sem a adição de 

MMT, em magnificação de 2000x 

 
 
(a) PC: ensaio no ponto central, contendo 4,5 g de EPS, 1,8 g de glicerol e 0,1 g de MMT;  

(b) F5: ensaio 5, contendo 4,5 g EPS, 1,35 g de glicerol e 0,1 g de MMT;  

(c) F7: ensaio 7, contendo 4,5 g de EPS, 1,8 g de glicerol e sem MMT 

 

A superfície dos filmes contendo MMT, mostradas na Figura 17a e 17b 

apresentaram-se mais bem estruturadas e definidas do que a superfície do filme sem a 

presença de MMT, Figura 17c. Esta melhor estruturação pode estar relacionada à menor 

permeabilidade, observada nesses filmes, pois a sinuosidade das vias teria dificultado a 

passagem do vapor de água (Tabela 12). 

 Vega (2011) verificou, através de fotomicrografias, que filmes nanocompósitos 

de isolado proteico de corvina e MMT apresentaram uma superfície lisa e contínua, sem 

b 

c 

a 
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estrutura granulada e porosa, mínimas irregularidades na superfície, no entanto, não o 

suficiente para facilitar a difusão do vapor de água nas cadeias poliméricas. 

Observou-se também que nestes filmes, com estrutura mais bem definida, 

encontraram-se os menores teores de umidade, no entanto suas solubilidades estavam 

dentre as maiores verificadas (Tabela 12). Essa melhor estruturação pode ainda estar 

ligada à resistência à tração, que foi maior nos filmes bem estruturados (Tabela 12). 

 De acordo com Rocha (2012), superfícies mais homogêneas podem estar 

relacionadas com a maior compatibilidade entre as variáveis da formulação, indicando 

uma melhor interação entre as mesmas e resultando em melhores propriedades 

mecânicas dos filmes, e ainda, segundo Monterrey-Quintero; Sobral (2000), superfícies 

rugosas ou mais ásperas sugeririam filmes mais frágeis.   

 

 

5.4 Experimento 4: Aplicação do filme proteico nanocompósito de Spirulina 

platensis e MMT-K (FP-MMT) como parte de um sistema de embalagem 

individual para massa de pizza  

 Dentre os filmes estudados no experimento 3, obtenção e caracterização de 

filmes nanocompósitos a basede extrato proteico de Spirulina platensis e nanoargilas, os 

filmes obtidos no ensaio 5 do Delineamento Central Composto Rotacional – DCCR 

(Tabela 3), formulados com 4,5 g de extrato proteico de Spirulina platensis (EPS), 1,35 g de 

glicerol e 0,1 g de montmorilonita (MMT),  apresentaram a menor permeabilidade ao vapor 

de água e também a menor umidade (Tabela 12) e portanto foram escolhidos para serem 

produzidos e aplicados como parte do sistema de embalagens para massa de pizza no 

presente experimento, sendo denominados por filmes proteicos nanocompósitos de 

Spirulina platensis e MMT (FP-MMT).   

5.4.1 Eficácia da aplicação dos filmes 

A eficiência dos filmes FP-MMT produzidos e aplicados como parte do sistema 

de embalagens na conservação de massa de pizza durante o seu armazenamento, foi 

verificada através das análises de perda de massa, textura (grau de maciez/dureza) e 

contagem de bolores e leveduras. Fotos das amostras ao longo o armazenamento podem 

ser visualizadas nos Apêndices 8 e 9. 
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a) Perda de massa 

A perda de massa das amostras de pizza-controle e da pizza tratada pode ser 

vista na Figura 18. Os dados referentes à perda de massa das amostras são importantes 

na avaliação da eficácia da aplicação dos filmes produzidos, pois a mesma está 

relacionada com os demais parâmetros de avaliação da eficiência da aplicação dos 

filmes, como contagem de bolores e leveduras e textura, influenciando-os positiva ou 

negativamente, como será verificado nos próximos itens.  

Segundo Kechichian (2007), os filmes ou coberturas podem ter efeito na perda 

ou ganho de umidade do alimento e desta forma as características de textura, sabor e 

aparência são mantidas por período de tempo mais prolongado.  

Figura 18: Perda de massa (%) das pizzas ao longo do armazenamento (dias) 

 

C - amostras controle: massas de pizza embaladas individualmente em recipientes de PET/filme 

comercial coextrusado polinylon; 

 T - amostras tratadas: massas de pizza embaladas em recipientes de PET/filme FP-MMT. 

Letras minúsculas diferentes no mesmo dia de armazenamento indicam que houve diferença 

significativa (p≤0,05) entre as amostras analisadas. 

 

 Visualiza-se na Figura 18 que a perda de massa das amostras tratadas (T), pizzas 

embaladas em recipiente de PET/filme FP-MMT, foi largamente maior do que a perda 

de massa das amostras controle (C), pizzas embaladas em recipiente de PET/filme 
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comercial de polinylon. A perda de massa das amostras T variou de 10,4 a 23,1 %, 

enquanto a das amostras C variou de 1,3 a 2,7 % apenas. 

 Pode-se notar que a perda de massa das amostras controle (C) mostra uma 

tendência linear crescente, não apresentando uma grande variação ao longo dos dias de 

armazenamento entre si, sendo a máxima variação encontrada de 1,4 %. No entanto a 

variação máxima encontrada para a perda de massa das amostras tratadas (T) foi de 12,7 

%, mostrando-se crescente até o 10° dia de armazenamento, porém não linear. 

Após a perda de umidade nas amostras T, até o 10° dia de armazenamento, 

ponto de máxima perda de massa (23,1 %), as mesmas mostraram uma tendência ao 

equilíbrio, caracterizada pela diminuição na variação da perda de massa ao longo dos 

dias (menor distância entre os pontos observados no gráfico contido na Figura 19), e 

ainda por uma pequena diminuição nos valores de perda de massa encontrados no 12° 

dia (22,7 %), seguida de um novo aumento, também pequeno, no 14° dia (22,9 %).  

 Yoshida; Antunes (2009) também estudaram a eficiência da aplicação de filmes 

proteicos, porém a base de proteínas de soro de leite, como forma de fechamento 

superior de embalagens plásticas, estas contendo pedaços de maçã, armazenadas a 25 

°C e 75 % de umidade relativa (UR), e sob refrigeração a 10 °C e UR de 73 %. Os 

autores avaliaram a permeabilidade ao vapor d’água através da perda de massa, teor de 

umidade e variação de textura das amostras. Os resultados indicaram que os filmes 

apresentam uma barreira moderada à umidade, apresentando diferença entre potes com 

e sem coberturas de filmes, sistemas fechados e abertos, respectivamente. Eles 

encontraram valores de perda de massa de 2,43 % para as amostras contidas nos potes 

sem coberturas e de 1,68 % para as amostras dos potes cobertos, armazenados a 25 °C e 

UR de 75 % por 72 horas. Nas amostras mantidas sob refrigeração por 96 horas foram 

verificadas perdas de massa de 31,88 % para o sistema aberto e entre 6,07 e 6,69 % para 

os sistemas fechados. Comparando estes resultados com os obtidos no presente trabalho 

pode-se dizer que os filmes obtidos pelos autores foram mais eficientes, no entanto a 

maior umidade relativa utilizada pelos mesmos (73 e 75 %) pode tê-los favorecido.  

 Estudos utilizando coberturas, ao invés da aplicação dos filmes como 

embalagens, também encontraram valores menores de perda de massa nas amostras. Por 

exemplo, após 15 dias de estocagem a 23 °C e 70 % de umidade relativa, uma perda de 

massa de apenas 1,8 % foi encontrada pelos autores Hershko; Nussinovitch (1998) ao 
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estudar o recobrimento de cebolas frescas com alginato. Vicentini et al. (1999) 

observaram uma perda de massa gradual e contínua de 1,03 % apenas ao utilizarem uma 

cobertura de fécula de mandioca em pimentões.  

b) Textura 

A textura das massas de pizza pode ser verificada na Figura 19. Para verificar o 

grau de maciez das pizzas realizou-se análise de dureza nas amostras antes e depois de 

serem embaladas e ao longo do armazenamento. 

Observa-se que houve diferença significativa entre as amostras controle (C) e as 

amostras contendo o filme FP-MMT (amostras tratadas – T) ao longo do 

armazenamento e também entre as amostras de massa de pizza antes de serem 

embaladas (MP – dia 0) e as amostras T, no segundo dia de armazenamento, no entanto 

não houve diferença entre as amostras MP e C, dia 2. 

A transferência de umidade entre o alimento embalado e o ambiente externo à 

embalagem pode causar alterações negativas no aspecto visual do produto bem como às 

características sensoriais e nutricionais, e pode ainda promover a deterioração 

microbiana do mesmo (AYDINLI; TUTAS, 2000; SARANTOPÓULOS et al., 2002). 

Segundo Vermeiren et al. (1999) a perda significativa de água pode endurecer a 

textura do produto, como no presente trabalho, porém, altos conteúdos de umidade em 

produtos como biscoitos e salgadinhos, entre outros, caracterizados como crocantes, 

pode ocasionar a rejeição dos mesmo por parte dos consumidores. 

A dureza inicial das amostras, antes de serem embaladas foi de 145,4 g, 

passando para 419,8 e 1585,8 g nas amostras controle e tratadas, respectivamente, no 2° 

dia de armazenamento.  
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Figura 19: Textura das amostras de pizza ao longo do armazenamento 

 

MP - amostras de massa de pizza antes de serem embaladas (apenas no dia 0); 

C - amostras controle: massas de pizza embaladas individualmente em recipientes de PET/filme 

comercial coextrusado polinylon; 

T - amostras tratadas: massas de pizza embaladas em recipientes de PET/filme FP-MMT. 

Letras minúsculas diferentes no mesmo dia de armazenamento indicam que houve diferença 

significativa (p≤0,05) entre as amostras analisadas; letras maiúsculas diferentes indicam que 

houve diferença significativa entre as amostras analisadas (p≤0,05). 

 

A máxima dureza dentre as amostras foi verificada na amostra T, ocorrendo no 

10° dia de armazenamento (21233,3 g), enquanto a amostra C alcançou sua dureza 

máxima apenas no 14° dia (1148,8 g). Nota-se que a dureza máxima da amostra T foi 

alcançada juntamente com o pico de perda de massa dessa amostra (Fig. 20). Isto indica 

que estes resultados tem relação direta com a perda de massa das amostras, ocasionada 

pela perda de umidade, que influenciou negativamente a textura das amostras 
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embaladas, prejudicando-a, especialmente as amostras onde o filme FP-MMT foi 

utilizado (T). 

A textura dos produtos de panificação é bastante variada, gerando valores de 

dureza também variados, conforme o produto analisado. Por exemplo, Figueira et al. 

(2011) verificaram a dureza de pães sem glúten, produzidos com farinha de arroz com e 

sem adição da microalga Spirulina platensis, no dia do forneamento e após 24 horas, e 

encontraram valores entre 215 e 460 g, e 288,91 e 431,71 g, respectivamente.   

Donhowe; Fennema (2007) citam, por exemplo, o uso de filmes entre a massa de 

pizza e o molho de tomate, de forma a evitar que a água presente no molho migre para a 

massa e consequentemente modifique a crocância característica da pizza. 

   Yoshida; Antunes (2009) registraram uma redução na força de perfuração, 

força necessária para perfurar as amostras, após 4 horas de armazenamento a 10 °C e 73 

% de umidade relativa, ao estudarem a eficiência de filmes proteicos a base de soro de 

leite como forma de fechamento de superior de embalagens plásticas contendo pedaços 

de maçã, indicando o afastamento da condição de fruta fresca e diminuição da textura.  

c) Análise microbiológica: Bolores e leveduras 

As contagens de bolores e leveduras podem ser visualizadas na Figura 20. 

De acordo com a resolução n°12 da Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos (CNNPA), do Ministério da Saúde, a contaminação máxima tolerada por 

bolores e leveduras em produtos de panificação seria de 10
3
 UFC/g (BRASIL, 1978), no 

entanto, atualmente está em vigor a resolução RDC n°12, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), também do Ministério da Saúde, que regulamenta os 

padrões microbiológicos para alimentos, não havendo padrões para tal contaminação no 

que diz respeito a este tipo de produto (BRASIL, 2001). 

 

 

 

 



88 

 

 

 

Figura 20: Contagens de bolores e leveduras das amostras de pizzas e filmes FP-MMT 

ao longo do armazenamento 

 

C - amostras controle: massas de pizza embaladas individualmente em recipientes de PET/filme 

comercial coextrusado polinylon; T - amostras tratadas: massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme FP-MMT; Filme - amostras do filme FP-MMT; MP – amostras de 

massa de pizza antes de serem embaladas. Letras minúsculas diferentes no mesmo dia de 

armazenamento indicam que houve diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras 

analisadas.    

Pode-se observar que as contagens iniciais de bolores e leveduras das massas de 

pizza (MP), antes de serem embaladas (dia 0), foram próximas a 3 log UFC/g, ou seja, 

foram próximas a 10
3
, suposta contaminação máxima tolerada por bolores e leveduras 

em produtos de panificação. Tais contagens podem ser atribuídas à contaminação pelo 

ar, pois os produtos ficaram expostos ao ambiente após o forneamento, até serem 

definitivamente embalados.  

Pinho; Furlong (2000) também obtiveram resultados que indicaram 

contaminação por bolores e leveduras acima dos limites (10
3 

UFC/g) estabelecidos 

pelos padrões brasileiros ao avaliar a qualidade de massas de pizza pré-fabricada através 

da determinação de bolores e leveduras de amostras de diferentes estabelecimentos 

comerciais das cidades de Pelotas e Rio Grande, RS, Brasil, sendo as mesmas 

analisadas no dia da amostragem e após o armazenamento em temperatura ambiente (22 
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a 30 °C) ou de refrigeração (7 °C), seguindo o prazo de validade indicado pelos 

fabricantes (20, 30 e 45 dias). 

A transferência de umidade entre o alimento embalado e o ambiente externo à 

embalagem pode promover a deterioração microbiana do produto, podendo ainda causar 

alterações negativas no aspecto visual e nas características sensoriais e nutricionais do 

mesmo (AYDINLI; TUTAS, 2000; SARANTOPÓULOS et al., 2002). 

As contagens de bolores e leveduras dos filmes produzidos para o experimento e 

utilizados como tampas das embalagens (Filme) variaram de 2 a 3 log UFC/g e também 

foi atribuída a contaminação pelo ar. Nota-se que foram realizadas análises dos filmes 

FP-MMT (Filme) até o 6° dia de armazenamento apenas, o que ocorreu devido à perda 

de massa das amostras, tornando impossível a realização das diluições e 

consequentemente impossibilitando o seguimento das contagens.  

Verificou-se que as contagens de bolores e leveduras das amostras tratadas (T), 

passaram a ser decrescentes, a partir do 8° dia de armazenamento. Este fato pode ser 

explicado pela perda de umidade das amostras ao longo do armazenamento, 

representada pela perda de massa nas mesmas (Figura 18). A diminuição da água 

disponível nas amostras tornou o meio mais inóspito a cada dia, dificultando assim o 

crescimento dos bolores e leveduras da flora presente.   

Comparando as contagens das amostras controle (C) com as das amostras 

tratadas (T) verificou-se que houveram diferenças significativas entre as mesmas do 4° 

a 14° dia de armazenamento. As amostras controle atingiram valores de 

aproximadamente 8 log UFC/g no último dia de armazenamento, enquanto as amostras 

tratadas tiveram contagens menores do que 3 log UFC/g.  

Porém, não se pode afirmar que os filmes proteicos nanocompósitos de Spirulina 

platensis e MMT-K (FP-MMT) produzidos e aplicados como parte de um sistema de 

embalagem para massa de pizzas tenham sido eficientes em proteger as amostras da 

contaminação por bolores e leveduras, além da contaminação inicial, pois não se sabe 

até que ponto o crescimento dos micro-organismos foi afetado tão somente pela perda 

de umidade das amostras.  

No entanto, vários trabalhos, utilizando filmes com matrizes diversas, dentre elas 

quitosana e isolados proteicos de soro de leite e de pescado, apontaram a eficiência do 
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uso dos mesmos na diminuição das contagens de diversos micro-organismos, inclusive 

patogênicos, entretanto, todos os filmes produzidos foram incorporados com agentes 

antimicrobianos em alguma proporção, como por exemplo, óleo de orégano ou ácidos 

como o ascórbico ou o benzoico (OUSSALAH et al., 2004; ROCHA, 2012; 

ZINOVIADOU et al., 2009; ZIVANOVIC et al., 2005). 

Com base nos dados obtidos em relação à perda de massa (Figura 18), à textura 

(Figura 19) e às contagens de bolores e leveduras das amostras (Figura 20) pode-se 

dizer que as amostras em que o filme FP-MMT foi utilizado (T – amostras tratadas) 

tiveram uma maior permeabilidade ao vapor de água quando comparadas as amostras 

em que o filme comercial de polinylon foi utilizado (C – amostras controle), pois 

permitiram uma maior perda de umidade e, portanto ocasionaram um aumento na 

dureza e uma diminuição na contagem microbiológica das amostras. Portanto, de um 

modo geral, o uso do filme FP-MMT não foi eficiente na conservação das massas de 

pizza. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Foi obtido um extrato proteico da microalga Spirulina platensis com 64 % de 

proteína (em base seca) utilizando o processo de variação do pH, a partir da  matéria-

prima com 41 % de proteína. 

 As propriedades funcionais do extrato proteico se apresentaram diferentes em 

relação às propriedades funcionais da matéria-prima em si. Dentre as propriedades 

funcionais do extrato, constatou-se diminuição do pH de solubilização e das 

capacidades de retenção de água e de óleo, porém sem diferença significativa. As 

capacidades emulsificante e espumante mantiveram-se inalteradas quando em meio 

aquoso. Apesar da capacidade espumante do extrato ter sido maior em pH 10, a espuma 

formada foi mais estável em meio aquoso. 

 Foi possível obter filmes nanocompósitos a base de um extrato proteico de 

Spirulina platensis com a nanoargila montmorilonita e caracterizá-los quanto a sua 

espessura, resistência à tração, elongação, solubilidade, permeabilidade ao vapor de 

água, umidade, diferença de cor e opacidade. 

Conseguiu-se fixar as variáveis concentração de extrato proteico de Spirulina 

platensis (4,5 g), pH (11,0) e temperatura final do processo (75 °C),  através da 

aplicação de um planejamento Fatorial Fracionário 2V
(5-1)

, bem como fixar a quantidade 

ideal de sólidos em suspensão, presente na solução filmogênica a ser colocada nas 

placas para secagem (0,63 g e sólidos/placa), a fim de diminuir a variação entre as 

espessuras dos filmes de diferentes ensaios, para realização de um Delineamento 

Central Composto Rotacional (DCCR 2
2
). 

Com base nas características de menor permeabilidade ao vapor de água (8,51 

g.mm.(kPa. d. m
2
)
-1

) e menor umidade (12,7 %), foi possível escolher um dos filmes 

obtidos nos ensaios do DCCR (ensaio 5) para ser posteriormente utilizado como parte 

de um sistema de embalagem para massa de pizza. Os filmes produzidos nesse ensaio 

tiveram a seguinte formulação: 4,5 g de EPS, 1,35 g de glicerol e 0,1 g de MMT em 150 

mL de água destilada, pH 11,0 e temperatura final do processo de 75 °C.  
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Além de menor permeabilidade e umidade, os filmes selecionados tiveram 

também valores situados entre os menores encontrados para espessura (0,092 mm), 

elongação (16 %), diferença de cor e opacidade, significando que estavam dentre os 

filmes menos espessos, elásticos, escuros e opacos. A RT foi de 2,49 MPa, entre os 

maiores valores, e a solubilidade de 69,2 %, sendo o filme mais solúvel.  

Em relação à aplicação do filme nanocompósito de extrato proteico Spirulina 

platensis e nanoargila montmorilonita (FP-MMT) como parte de um sistema de 

embalagem para a conservação de massa de pizza, pode-se concluir que, de modo geral, 

seu uso não foi eficiente, uma vez que ocorreram alterações inaceitáveis na textura e 

aumento considerável na dureza das amostras. Tais alterações foram ocasionadas pela 

redução da umidade, verificada através da perda de massa, o que indicou ainda uma alta 

permeabilidade ao vapor de água, que também é indesejável. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Estudar formas de aumentar o conteúdo proteico no extrato proteico de Spirulina 

platensis a fim de obter um isolado proteico. 

 

Estudar formas de melhorar as características de resistência à tração, elongação, 

permeabilidade ao vapor de água e solubilidade dos filmes proteicos a base de Spirulina 

platensis, com e sem adição de MMT. 

 

Analisar os filmes quanto à sua estabilidade térmica, degradabilidade e 

compostabilidade. 

 

Estudar diferentes aplicações para os filmes proteicos, bem como para as soluções 

filmogênicas. 
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9. APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

 

Densidade da solução filmogênica 

 

d =    m1 

           V1 

 

d = densidade da solução filmogênica 

V1 = volume (mL) verificado em balão volumétrico 

m1 = massa (g) contida no balão volumétrico 
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Apêndice 2 

 

Padronização da massa de sólidos (g) adicionadas em cada placa = constante Y  

 

Y= X . Z 

 

Y = massa de sólidos (g) / placa (constante fixada para ensaios do DCCR, a partir do 

ensaio 11 do Planejamento Fatorial Fracionário) 

X = concentração da solução filmogênica 

Z = volume (mL) / placa 

X =   m2 

                                                                         V1 

m2 = Ʃ sólidos em solução (g) 

V1 = volume final da solução filmogênica (mL - medido em proveta)  

d =    m3 

         Z 

d = densidade da solução filmogênica 

m3 = massa de solução filmogênica (g) adicionada em cada placa 

Na prática, 

d (densidade do ensaio 11 do Planejamento Fatorial Fracionário) = 0,98 g/mL 

m3 (massa Sol. Film./ placa do ensaio 11 do Planejamento Fatorial Fracionário) = 15 g 

Z (volume / placa do ensaio 11 do Planejamento Fatorial Fracionário) =   15   = 15,3 mL   

                                                                                                                     0,98 g/mL 

X (concentração da solução filmogênica do ensaio 11 do Planejamento Fatorial 

Fracionário) 

X =    4,5 g extrato + 1,8 g glicerol + 0,1 g MMT        = 0,041 g/mL 

                                    156 mL 
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Y: constante fixada para ensaios do DCCR (massa de sólidos / placa do ensaio 11 do 

Planejamento Fatorial Fracionário)  

Y =  15,3 mL . 0,041 g/mL                                 Y = 0,63 g   

 

 

Tabela de dados do Delineamento Central Composto Rotacional – DCCR contendo 

Ʃ sólidos em solução (m2), volume final da solução filmogênica (V1), concentração da 

solução filmogênica (X), densidade da solução filmogênica (d) e massa de solução 

filmogênica adicionada em cada placa (m3).    

Ensaios m2 (g) V1 (mL) X (g/mL) d (g/mL) m3 (g) 

1 6,01 156 0,0385 0,975 15,96 

2 6,65 156 0,0426 0,979 14,50 

3 6,15 158 0,0389 0,980 15,87 

4 6,79 158 0,0429 0,982 14,40 

5 (- α) 5,95 158 0,0376 0,982 16,47 

6 (α) 6,72 154 0,0436 0,097 14,15 

7 (- α) 6,30 154 0,0409 0,980 15,09 

8 (α) 6,50 154 0,0422 0,982 14,66 

9 (PC) 6,4 156 0,041 0,98 15,00 

10 (PC) 6,4 156 0,041 0,98 15,00 

11 (PC) 6,4 156 0,041 0,98 15,00 

12 (PC) 6,4 156 0,041 0,98 15,00 
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Apêndice 3 

 

Tabela contendo os tempos de secagem e características gerais dos filmes obtidos 

nos ensaios do Planejamento Fatorial Fracionário. 

Ensaios Tempo de 

secagem 

Características gerais 

1 10 h Difíceis de tirar das placas 

2 9 h Difíceis de tirar das placas; quebradiços; espessos 

3 10 h Difíceis de tirar das placas; quebradiços; frágeis 

4 7 h Quebradiços; espessos 

5 41 h Não quebradiças; boa aparência; corte fácil 

6 9 a 11 h Grudentos; com bolhas (difíceis de espalhar nas placas) 

7 23 h Grudentos; difíceis de tirar das placas; finíssimos 

8 10 a 11 h Grudentos; difíceis de tirar das placas 

9 12 h Tendência quebradiça  

10 6 a 8 h Difíceis de espalhar e de tirar das placas; c/ bolhas; quebradiços 

e rasgadiços  

11 7 a 8 h Difíceis de tirar das placas; tendência quebradiça e rasgadiça; 

finíssimos 

12 7 a 8 h Grudentos  

13 12 a 16 h Elásticos e difíceis de tirar das placas; grudentos  

14 7 h Elásticos; difíceis de espalhar e tirar das placas; grudentos; c/ 

bolhas  

15 13 a 14 h Bons de tirar das placas 

16  6 a 8 h Grudentos 

17 (PC) 6 a 7 h Levemente quebradiços; bons de tirar das placas 

18 (PC) 6 a 7 h Levemente quebradiços; bons de tirar das placas 

19 (PC) 6 a 7 h Levemente quebradiços; bons de tirar das placas 
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Apêndice 4 

 

Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Planejamento Fatorial Fracionário 

 

    

                 Ensaio 1                Ensaio 2                Ensaio 3               Ensaio 4 

 

Ensaio 1 – 3 % de extrato proteico de Spirulina (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g 

glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT (g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 60 °C 

Ensaio 2 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 60 °C 

Ensaio 3 – 3 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 60 °C 

Ensaio 4 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 60 °C 
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Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Planejamento Fatorial Fracionário 

 

    

                 Ensaio 5               Ensaio 6                Ensaio 7               Ensaio 8 

 

Ensaio 5 – 3 % de extrato proteico de Spirulina (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g 

glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT (g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 60 °C 

Ensaio 6 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 60 °C 

Ensaio 7 – 3 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 60 °C 

Ensaio 8 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 60 °C 
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Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Planejamento Fatorial Fracionário 

 

    

Ensaio 9              Ensaio 10             Ensaio 11            Ensaio 12 

 

Ensaio 9 – 3 % de extrato proteico de Spirulina (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g 

glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT (g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 75 °C 

Ensaio 10 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 75 °C 

Ensaio 11 – 3 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 75 °C 

Ensaio 12 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 40 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 75 °C 
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Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Planejamento Fatorial Fracionário 

 

    

Ensaio 13              Ensaio 14             Ensaio 15            Ensaio 16 

Ensaio 13 – 3 % de extrato proteico de Spirulina (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g 

glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT (g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 75 °C 

Ensaio 14 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 8,0 e 75 °C 

Ensaio 15 – 3 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 0 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 75 °C 

Ensaio 16 – 7 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 60 % glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 2 % MMT 

(g MMT.100g
-1 

EPS), pH 11,0 e 75 °C 

 

 

Ensaio PC (17, 18 e 19) 

Ensaio PC – ensaios 17, 18 e 19 (nos pontos centrais) 5 % de EPS (g EPS.100 mL
-1 

SF), 50 % 

glicerol (g glicerol.100g
-1 

EPS), 1 % MMT (g MMT.100g
-1 

EPS), pH 9,5 e 67,5 °C 
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Apêndice 5 

 

Tabela contendo os tempos de secagem e características gerais dos filmes obtidos 

nos ensaios do Delineamento Central Composto rotacional - DCCR. 

Ensaios Tempo de 

secagem 

Características gerais 

1 8 a 10 h Levemente quebradiços, bons de tirar das placas 

2 7 a 10 h Levemente quebradiços, bons de tirar das placas; grudentos 

após a cura 

3 10 a 14 h Difíceis de tirar das placas; rasgadiços 

4 9 a 11 h Fáceis de tirar das placas, levemente grudentos, elásticos e 

rasgadiços 

5 (- α) 9 a 11 h  Fáceis de tirar das placas, levemente quebradiços e 

rasgadiços 

6 (α) 11 a 13 h Levemente grudentos, ± fáceis de tirar das placas; bem 

finos; grudentos após a cura  

7 (- α) 7 a 11 h Fáceis de tirar das placas; levemente quebradiços e 

rasgadiços  

8 (α) 7 a 12 h Rasgadiços para tirar das placas; bons de analisar após a 

cura 

9 (PC) 7 a 10 h Levemente quebradiços, bons de tirar das placas 

10 (PC) 7 a 10 h Levemente quebradiços, bons de tirar das placas 

11 (PC) 7 a 10 h Levemente quebradiços, bons de tirar das placas 

12 (PC) 7 a 10 h Levemente quebradiços, bons de tirar das placas 
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Apêndice 6 

 

Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Delineamento Central Composto rotacional 

- DCCR 

 

 

Ensaio 1 

Ensaio 1 – 1,48 g de glicerol e 0,03 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 

 

 

Ensaio 2 

Ensaio 2 – 2,12 g de glicerol e 0,03 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 
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Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Delineamento Central Composto rotacional 

– DCCR 

 

 

Ensaio 3 

Ensaio 3 – 1,48 g de glicerol e 0,17 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 

 

 

Ensaio 4 

Ensaio 4 – 2,12 g de glicerol e 0,17 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 

 

 

Ensaio 5 

Ensaio 5 – 1,35 g de glicerol e 0,1 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 
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Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Delineamento Central Composto rotacional 

– DCCR 

 

 

Ensaio 6 

Ensaio 6 – 2,25 g de glicerol e 0,1 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 

 

 

Ensaio 7 

Ensaio 7 – 1,8 g de glicerol em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 

 

 

Ensaio 8 

Ensaio 8 – 1,8 g de glicerol e 0,2 g de MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 
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Fotos dos filmes obtidos nos ensaios do Delineamento Central Composto rotacional 

– DCCR 

 

 

Ensaio PC (9, 10, 11, 12) 

Ensaio PC – ensaios 9, 10, 11 e 12 (ensaios nos pontos centrais) 1,8 g de glicerol e 0,1 g de 

MMT em 150 mL de água destilada, pH 11,0 e 75 °C 
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Apêndice 7 

 

Tabela 18 - Coeficiente de regressão (CR), erro padrão (EP) e nível de significância 

para as respostas espessura, elongação, resistência à tração, diferença de cor, opacidade, 

solubilidade, permeabilidade e umidade dos filmes – DCCR 

Espessura Elongação Resistência à tração 

 CR EP t (6) P  CR EP t (6) P  CR EP t (6) P 

Média* 0,094 0,001 60,89 <0,01 Média* 23,82 2,34 10,18 <0,01 Média* 1,93 0,22 8,82 <0,01 

X1(L) 0,001 0,001 0,87 0,42 X1(L) 4,35 1,66 2,62 0,04 X1(L)* -0,74 0,16 
-

4,78 
<0,01 

X1(Q) 0,000 0,001 0,15 0,88 X1(Q) -1,09 1,86 -0,58 0,58 X1(Q) -0,05 0,17 
-

0,28 
0,76 

X2(L)* 
-

0,003 
0,001 -2,54 0,04 X2(L) -1,14 1,66 -0,69 0,52 X2(L) 0,25 0,16 1,62 0,16 

X2(Q) 0,001 0,001 0,70 0,51 X2(Q) -3,42 1,86 -1,84 0,12 X2(Q) 0,03 0,17 0,18 0,87 

X1 x 

X2 

-

0,003 
0,001 -2,05 0,09 

X1 x 

X2 
-2,13 2,34 -0,91 0,40 X1 x X2 0,03 0,22 0,15 0,88 

Diferença de Cor Opacidade 

 CR EP t (6) P  CR EP t (6) P 

Média* 71,40 0,76 93,98 <0,01 Média* 87,71 5,79 15,14 <0,01 

X1(L) 0,43 0,54 0,79 0,46 X1(L) -2,99 4,10 -0,73 0,49 

X1(Q) -0,23 0,60 -0,38 0,72 X1(Q) -1,93 4,60 -0,42 0,69 

X2(L) -1,04 0,54 -1,93 0,10 X2(L) 8,75 4,10 2,13 0,08 

X2(Q) 0,48 0,60 0,79 0,46 X2(Q) -6,23 4,60 -1,35 0,22 

X1 x X2 -0,99 0,76 -1,30 0,24 X1 x X2 5,73 5,79 0,99 0,36 

Solubilidade Permeabilidade Umidade 

 CR EP t (6) p  CR EP t (6) P  CR EP t (6) P 

Média* 62,96 2,11 29,90 <0,01 Média* 11,13 0,43 26,04 <0,01 Média* 18,61 1,02 18,23 <0,01 

X1(L)* -4,52 1,49 -3,04 0,02 X1(L)* 1,08 0,30 3,57 0,01 X1(L)* 2,44 0,72 3,38 0,01 

X1(Q) -0,52 1,67 -0,31 0,77 X1(Q) -0,57 0,34 -1,68 0,14 X1(Q) -0,22 0,81 -0,28 0,79 

X2(L) 2,20 1,49 1,47 0,19 X2(L) -0,42 0,30 -1,40 0,21 X2(L) 0,74 0,72 1,03 0,34 

X2(Q) -2,23 1,67 -1,34 0,23 X2(Q) 0,31 0,34 0,90 0,40 X2(Q)* 2,13 0,81 2,62 0,04 

X1 x 

X2 
2,37 2,11 1,12 0,30 X1 x X2 0,07 0,43 0,16 0,88 

X1 x 

X2 
1,70 1,02 1,67 0,15 

R
2
 - Espessura: 0,67; Elongação: 0,66; Resistência à tração: 0,81; Solubilidade: 0,71; Diferença 

de cor: 0,54; Opacidade: 0,57; Permeabilidade: 0,76 e Umidade: 0,79   

* (p≤0,05), X1: Glicerol; X2: MMT; (L): Coeficiente linear e (Q):Coeficiente quadrático. 
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Apêndice 8 

 

Fotos das amostras embaladas em recipientes PET contendo os filmes comerciais 

coextrusado polinylon e os filmes proteicos nanocompósito a base de Spirulina 

platensis e nanoargila MMT 

 

(C) amostras embaladas em recipiente PET/filmes comerciais coextrusado de polinylon 

(T) amostras embaladas em recipientes PET/filmes proteicos nanocompósitos a base de 

Spirulina platensis e nanoargila MMT (FP-MMT) 
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Apêndice 9                                    

 

Fotos das amostras ao longo do armazenamento 

 

Dia 0: apenas MP 

 

antes da análise de textura                      depois da análise de textura 

 

Dia 0 – antes das amostras de massa de pizza serem embaladas 

MP – matéria-prima (massa de pizza) antes de ser embalada; análise apenas no dia 0  

 

 

 

Dia 2  

 

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 
 

Dia 2 – tempo de armazenamento das amostras de massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas 

individualmente em recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT)  
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Fotos das amostras ao longo do armazenamento 

 

Dia 4 

 
 

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 

Dia 4 – tempo de armazenamento das amostras de massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT) 

 

Dia 6 

 
 

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 

Dia 6 – tempo de armazenamento das amostras de massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT) 
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Fotos das amostras ao longo do armazenamento 

Dia 8 

 
 

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 

Dia 8 – tempo de armazenamento das amostras de massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT) 

 

Dia 10 

 
 

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 

Dia 10 – tempo de armazenamento das amostras de massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT) 
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Fotos das amostras ao longo do armazenamento 

Dia 12 

 

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 

Dia 12 – tempo de armazenamento das amostras e massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT)  

 

 

Dia 14 

  

C   T   C   T 

antes da análise de textura                          depois da análise de textura 

Dia 14 – tempo de armazenamento das amostras de massa de pizza 

C - amostras controle (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/filme comercial coextrusado polinylon 

T - amostras tratadas (análises a partir do dia 2, até o dia 14): massas de pizza embaladas em 

recipientes de PET/ filme proteico nanocompósito a base de Spirulina platensis e nanoargila 

(FP-MMT)  

 


