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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo apontam que a adição de ingredientes antimicrobianos 

naturais em filmes biodegradáveis à base de fécula de mandioca promove alterações 

nas propriedades mecânicas (resistência máxima à tração e porcentagem de 

alongamento na ruptura) e nas propriedades de barreira (permeabilidade ao vapor de 

água e taxa de permeabilidade ao vapor de água). 

Na etapa de seleção dos ingredientes, observou-se que em relação às 

propriedades mecânicas a adição dos ingredientes cravo em pó, canela em pó, pimenta 

vermelha em pó, mel, extrato de própolis diminuiu a resistência máxima à tração 

quando comparada a apresentada pelo biofilme controle (sem ingredientes 

antimicrobianos). A adição de óleo essencial de laranja por outro lado impactou de 

forma positiva esta variável, aumentando os valores. 

Acredita-se que a granulometria dos ingredientes utilizados na etapa de seleção 

possa ter influenciado os resultados uma vez que o café em pó e a pimenta vermelha 

em pó apresentam maior tamanho de partículas e foram os que impactaram de forma 

mais intensa e negativa a resistência máxima à tração.  As formulações que 

apresentaram melhor desempenho na etapa de seleção considerando as propriedades 

mecânicas , não continham café em pó adicionado. A porcentagem de alongamento na 

ruptura dos biofilmes com adição dos ingredientes antimicrobianos foi reduzida quando 

comparada com a apresentada pelo biofilme controle. O café em pó também foi o 

ingrediente que influenciou os resultados de forma mais significativa. 

A taxa de permeabilidade ao vapor de água dos biofilmes aumentou 

significativamente quando café em pó e pimenta vermelha em pó foram adicionados na 

sua matriz, sendo o café em pó o ingrediente que mais alterou esta propriedade. Os 

valores da taxa de permeabilidade ao vapor de água foram estatisticamente iguais em 

relação aos demais ingredientes.  

Na etapa de otimização dos ingredientes, na qual somente cravo em pó e canela 

em pó foram utilizados, os resultados indicaram que os ingredientes reduziram os 

valores das propriedades mecânicas determinadas em comparação ao controle. A 

análise da influência dos ingredientes para a variável alongamento na ruptura (%) 
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indicou que a adição de canela em pó promoveu menor redução desta propriedade do 

que a presença do cravo em pó. Esta informação indica que foi possível agregar mais 

canela em pó ao biofilme do que cravo em pó sem impacto tão significativo. Os dados 

revelaram também que um aumento de 100% na dosagem de canela em pó, de 0,20% 

para 0,40%, não promoveu alteração significativa nos valores do alongamento. O 

mesmo foi observado para o cravo em pó porém nas concentrações de 0,20% a 0,34%. 

É provável que maior quantidade de ingrediente antimicrobiano adicionado possa 

promover maior inibição no crescimento de microrganismos. 

Os valores médios da taxa de permeabilidade ao vapor de água (propriedade de 

barreira) de todos os biofilmes elaborados na etapa de otimização (somente cravo em 

pó e canela em pó adicionados) foram menores do que os resultados do biofilme 

controle (sem antimicrobianos), até certo limite de concentração visto que acima destes 

limites, os valores aumentaram.  Os limites observados para a canela em pó e cravo em 

pó foram 0,34% e 0,20%, respectivamente, o que corrobora a informação citada 

anteriormente para a etapa de seleção dos ingredientes. A granulometria neste caso, 

maior no cravo em pó pode também ter influenciado os resultados. 

Com respeito ao efeito antimicrobiano dos biofilmes adicionados de cravo em pó e 

canela em pó pode-se afirmar que alguns biofilmes tiveram sua atividade de água 

aumentada quando em contato com as amostras de pão tipo forma, variando de valores 

aproximados de 0,75 a 0,95, após 7 dias de armazenamento. Estes biofilmes tiveram 

seus valores de atividade de água determinados por meio do uso de equipamento 

apropriado mas acredita-se que o mesmo tenha ocorrido para os biofilmes que não 

tiveram sua atividade de água determinada.  É provável que os biofilmes tenham se 

tornado meios propícios para o crescimento de bolores e leveduras o que pode justificar 

o seu crescimento de maneira similar ou mais acentuada nas fatias com presença do 

que na ausência de biofilmes, após 7 dias de armazenamento à temperatura média de 

25 ºC.  

Portanto, o efeito antimicrobiano dos ingredientes cravo em pó e canela em pó em 

fatias de pão tipo forma não pôde ser avaliado de forma clara devido às alterações 

sofridas pelos biofilmes durante o armazenamento em contato com as fatias de pão tipo 

forma.  
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Estudos realizados com biofilmes adicionados de cravo e canela em pó como 

antimicrobianos, conduzidos sob condições distintas às utilizadas no presente estudo 

podem fornecer informações significativas sobre o efeito dos mesmos em sistemas 

alimentícios. O estudo da adição de cravo e canela em pó em biofilme menos hidrofílico 

que o analisado neste trabalho também pode indicar o poder inibitório do mesmo em 

alimentos.   

 

 


