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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a realização dos objetivos propostos, o estudo foi dividido em três etapas 

que compreenderam a etapa de seleção dos ingredientes antimicrobianos, a etapa de 

otimização dos ingredientes antimicrobianos e na última etapa avaliação do efeito dos 

biofilmes com ingredientes antimicrobianos foi realizada, quando os mesmos foram 

colocados em contato com amostras de pão tipo forma. 

 Na primeira etapa os biofilmes foram elaborados de acordo com um 

planejamento fatorial incompleto composto de sete variáveis independentes (27-3) (cravo 

em pó, canela em pó, pimenta vermelha em pó, óleo essencial de laranja, café em pó, 

mel e extrato de própolis), com três pontos centrais. Os biofilmes foram avaliados 

quanto às suas propriedades de barreira ao vapor de água (taxa de permeabilidade e 

permeabilidade) e propriedades mecânicas (resistência máxima à tração e porcentagem 

de alongamento na ruptura), consideradas as mais relevantes para a avaliação de 

embalagens para alimentos e cujos resultados serviram como base para a seleção dos 

melhores ingredientes. Resultados foram comparados aos obtidos para o biofilme 

controle (sem adição de ingredientes antimicrobianos). 

 Na segunda etapa, os biofilmes foram elaborados seguindo o delineamento 

experimental 22 x estrela, com três pontos centrais, com os ingredientes antimicrobianos 

selecionados na etapa anterior (seleção). As análises das propriedades de barreira ao 

vapor de água e propriedades mecânicas também foram realizadas para todos os 

biofilmes elaborados nesta etapa.   

 Na terceira etapa, biofilmes elaborados de acordo com o delineamento 

experimental definido na etapa de otimização, foram armazenados por até 7 dias em 

embalagens plásticas em contato com fatias de pão tipo forma produzidos na padaria 

piloto do Laboratório de Engenharia de Alimentos (LEA) da Escola Politécnica da USP. 

As fatias de pão tipo forma foram posteriormente avaliadas quanto à contagem total de 

bolores e leveduras.  

 

3.1 Matéria-prima 
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 As matérias-primas utilizadas para a elaboração da formulação base do biofilme 

foram fécula de mandioca nativa (Cargill Agrícola SA), açúcar líquido invertido 

(Copersucar) e sacarose (Açúcar Guarani). Os ingredientes antimicrobianos estudados 

foram o cravo em pó (Fuchs Gewürze do Brasil Ltda), canela em pó (Fuchs Gewürze do 

Brasil Ltda), pimenta vermelha em pó (Fuchs Gewürze do Brasil Ltda), mel (MN 

Própolis), extrato de própolis (MN Própolis), café em pó (Café Três Corações) e óleo 

essencial de laranja (Citrosuco). Os ingredientes foram incorporados à formulação base 

durante o processo de elaboração dos biofilmes e água destilada foi utilizada na sua 

preparação.  

Todas as matérias-primas foram fornecidas como doação pelos fabricantes, 

exceto o café em pó que foi adquirido no mercado local, no prazo de validade. Os 

ingredientes antimicrobianos foram doados com as respectivas fichas de especificação 

técnica.  

As especificações técnicas dos ingredientes doados ou adquiridos, assim como 

as dos componentes principais da formulação base dos biofilmes estão apresentadas 

nas Tabelas 3.1 e 3.2 a seguir, respectivamente. A Tabela 3.3 mostra os padrões 

microbiológicos das matérias-primas da formulação base dos biofilmes. 
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Tabela 3.1 – Especificação técnica dos ingredientes com atividade antimicrobiana 

utilizados na elaboração dos biofilmes.  

 Cravo 
em pó 

Canela 
em pó 

Mel Extrato 
de 

própolis 

Café em 
pó 

Pimenta 
vermelha 

em pó 

Óleo 
essencial 
de laranja 

Umidade 
(%) 

Máximo 
12,00 

Máximo 
16,00 

17,20 Não 
avaliada 

Não 
avaliada 

Máximo 
12,00 

Não 
avaliada 

 
Resíduo 

seco  
(%p/v) 

 

 
Não 

avaliado 

 
Não 

avaliado 

 
Não 

avaliado 

 
22,00 

 
Não 

avaliado 

 
Não 

avaliado 

 
Não 

avaliado 

 
Granulo-
metria 1 

 

Máximo 
5,00 Traços Não 

avaliada 
Não 

avaliada 
11,50 2 Máximo 

10,00 
Não 

avaliada 

 
Aldeído 

(%) 
 

Não 
avaliado 

Não 
avaliado 

Não 
avaliado 

Não 
avaliado 

Não 
avaliado 

Não 
avaliado 

1,10 

Óleos 
voláteis 

mL/100 g 
12,00 1,50 Não 

avaliado 
Não 

avaliado 
Não 

avaliado 
Não 

avaliado 
Não 

avaliado 

1 Porcentagem de retenção em malha ABNT 30, com abertura de 600 micra. 
2 Valor médio de análises realizadas em triplicata. 
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Tabela 3.2 - Especificação técnica dos componentes principais da formulação base dos 

biofilmes 

 

 

 

Tabela 3.3 – Padrões microbiológicos das matérias-primas da formulação base dos 

biofilmes. 

 
Fécula de Mandioca Sacarose 

Açúcar líquido  

invertido 

Contagem Total 
(UFC/g) 

Máximo 5.000 Não avaliado ---- 

Bolores e Leveduras 
(UFC/g) 

Máximo 500 Não avaliado Não avaliado 

Bolores (UFC/g) Não avaliado Não avaliado Máximo 5 

Leveduras (UFC/g) Não avaliado Não avaliado Máximo 10 

Salmonella sp  Ausência em 25 g Ausência em 25g Não avaliado 

Coliformes  Menor que 0,3 NMP/g 5 UFC/g Ausência 

1 NMP/g significa número mais provável por grama. 

 

 Fécula de mandioca Sacarose Açúcar líquido invertido 

Umidade (%) 11,00 - 14,00 Máx. 0,30 Não avaliado 

Cinzas (% máx.) 0,40 0,20 Não avaliado 

Inversão (%) Não avaliado Não avaliado           60,00 – 70,00 
 
Amilose (%) 

 
19,70 

 
Não avaliado Não avaliado 

 
Amilopectina (%) 

 
90,30 

 
Não avaliado Não avaliado 
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3.2 Metodologia  

 

3.2.1 Descrição do processo de elaboração dos biofilmes 

 

 O processo de elaboração dos biofilmes, nas três etapas do trabalho seguiu a 

seqüência apresentada na Figura 3.1. 

Figura 3.1. Diagrama de blocos representativo do processo de elaboração dos 

biofilmes. 

 

3.2.1.1 Pesagem dos ingredientes 

  

As formulações dos biofilmes foram definidas de acordo com os delineamentos 

experimentais para a etapa de seleção e otimização. A formulação base dos biofilmes 

foi constituída de uma suspensão aquosa de fécula de mandioca (5,00%), sacarose 

(0,70%), açúcar líquido invertido (1,40%) e água destilada (92,90%) (VEIGA-SANTOS, 

2004).  

Pesagem dos ingredientes 

Gelatinização do amido 

Etapa de repouso 

Pesagem nas placas 
 

Secagem 

Acondicionamento  
 

Análises 
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Para a elaboração dos biofilmes com os ingredientes antimicrobianos, as 

porcentagens de açúcar líquido invertido, sacarose e fécula de mandioca foram 

mantidas e a quantidade de água destilada foi alterada de acordo com as quantidades 

dos ingredientes antimicrobianos a serem utilizados. 

Os ingredientes antimicrobianos foram pesados e misturados com as matérias-

primas da formulação base dos biofilmes (exceto a água). A água destilada foi 

adicionada aos poucos para melhor dissolução dos ingredientes.  

 

3.2.1.2 Gelatinização do amido 

 

A suspensão dos biofilmes foi aquecida em forno de microondas (PANASONIC, 

modelo Inverter, potência máxima de saída: 1600 W) por intervalos de tempo variáveis 

entre 10 e 50 segundos. Ao término de cada intervalo de tempo, a suspensão foi 

agitada manualmente, pelo uso de uma bagueta de vidro para melhor homogeneização 

dos ingredientes e melhor distribuição do calor gerado. A temperatura foi medida após 

cada agitação manual e o processo de gelatinização do amido de mandioca presente 

na suspensão do biofilme foi considerado finalizado quando a temperatura da mistura 

atingiu 70 ºC (± 1ºC). O tempo total de preparação do biofilme (gelatinização do amido) 

com a utilização do forno de microondas foi de aproximadamente 10 minutos.  

 

3.2.1.3 Etapa de repouso 

 

Na etapa de repouso, a suspensão aquecida foi mantida à temperatura ambiente 

(valor médio de 25ºC), no mesmo recipiente utilizado para aquecimento e gelatinização, 

por um período de tempo não inferior a 3 horas (Figura 3.2). A etapa de repouso teve o 

objetivo de auxiliar a liberação das possíveis bolhas de ar formadas durante a 

gelatinização do amido. As bolhas poderiam provocar resultados não confiáveis nas 

análises realizadas (propriedades de barreira ao vapor de água e propriedades 

mecânicas) pelas falhas provocadas nos corpos de prova.  

 

 



 34

 

Figura 3.2. Suspensões de biofilmes na etapa de repouso realizada após a 

gelatinização do amido. 

 

3.2.1.4. Pesagem nas placas 

 

Após a etapa de descanso, a suspensão do biofilme foi porcionada (Figura 3.3) 

em placas de petri de plástico (diâmetro de 14,5 cm) de acordo com o peso definido 

para cada biofilme. Calculou-se a quantidade de suspensão a ser porcionada de modo 

que a mesma quantidade de sólidos em cada placa fosse constante, antes da etapa de 

secagem, para todas as formulações estudadas. Por exemplo, considerou-se que os 

ingredientes em pó (canela, cravo, pimenta vermelha e café) possuíam teor de sólidos 

totais igual a 100%. O objetivo foi controlar a espessura dos biofilmes produzidos e 

reduzir variações significativas entre as distintas formulações. 
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Figura 3.3. Colocação das suspensões de biofilmes nas placas de petri. 

 

Após a pesagem das suspensões dos biofilmes nas placas de petri, as mesmas 

foram distribuídas por toda a área interna da placa. Este processo foi realizado 

manualmente deixando-se a suspensão dos biofilmes escorrer e cobrir a placa de petri 

(Figura 3.4)  

 

                           

Figura 3.4. Distribuição da suspensão dos biofilmes na placa de petri. 
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3.2.1.5. Secagem 

 

As placas de petri, com as distintas suspensões dos biofilmes foram secas em 

estufa (FABBE, modelo 119) a 40 ºC ± 5 º C por um período de no mínimo dezesseis e 

no máximo dezoito horas. O posicionamento das placas de petri, dentro da estufa de 

secagem deu-se de forma aleatória.   

 

3.2.1.6. Acondicionamento  

 

Ao final da secagem, os biofilmes foram armazenados em dessecadores com 

umidade relativa controlada (75%), à temperatura média de 25 ºC, para 

acondicionamento (Figura 3.5). Solução de cloreto de sódio padrão analítico 

(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS-ASTM E96-00, 2000) foi 

colocada nos dessecadores para promover a umidade relativa desejada.  Os 

dessecadores só foram utilizados após 48 horas da colocação da solução do cloreto de 

sódio.  

 

                          

Figura 3.5. Biofilmes em dessecador, com umidade relativa controlada,  

para acondicionamento. 
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A Figura 3.6 mostra exemplos de amostras de biofilmes elaborados para a etapa 

de seleção. 

             A                                                           B                                                             C 

Figura 3.6. Biofilmes elaborados para a etapa de seleção: 0,3% de cravo em pó, 0,3% 

de canela em pó, 0,3% de pimenta vermelha em pó, 0,2% de óleo 

essencial de laranja (A); 0,3% de canela em pó, 1,0% de café em pó, 

0,3% de pimenta vermelha em pó (B); Controle, sem ingredientes 

antimicrobianos (C). 

  

3.2.1.7. Análises 

 

 Após a etapa de acondicionamento, corpos de prova foram preparados com os 

biofilmes e os mesmos foram avaliados quanto às suas propriedades mecânicas 

(resistência máxima à tração e porcentagem de alongamento na ruptura), propriedades 

de barreira ao vapor de água e quanto ao efeito antimicrobiano em amostras de pão 

tipo forma. As análises dos biofilmes quanto às propriedades de barreira ao vapor de 

água e propriedades mecânicas foram realizadas após, no mínimo, quarenta e oito 

horas de acondicionamento em dessecador (umidade relativa de 75%).  

 

3.2.2. Etapas do trabalho 

 

3.2.2.1 Etapa de seleção dos ingredientes 

 

Para a etapa de seleção dos ingredientes antimicrobianos de melhor 

desempenho, utilizou-se um planejamento fatorial incompleto composto de sete 

variáveis independentes (27-3), com três pontos centrais. A matriz de experimentos 
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encontra-se na Tabela 3.4 sendo a formulação 16 correspondente ao biofilme controle 

(sem a adição de ingredientes antimicrobianos). 

Os níveis definidos para cada variável independente ou ingrediente antimicrobiano 

foram: cravo em pó (0,00% - 0,30%), canela em pó (0,00% - 0,30%), mel (0,00% - 

0,50%), extrato de própolis (0,00% - 0,70%), café em pó (0,00% - 1,00%), pimenta 

vermelha em pó (0,00% - 0,30%) e óleo essencial de laranja (0,00% - 0,20%). Os 

valores representam a porcentagem dos ingredientes nas formulações dos biofilmes 

(formulação base mais ingredientes antimicrobianos). Os valores dos níveis foram 

definidos por correlação com estudos encontrados em literatura e testes prévios 

realizados onde se observou a homogeneidade dos biofilmes após incorporação dos 

ingredientes antimicrobianos.  
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Tabela 3.4 – Delineamento fatorial incompleto (27-3) utilizado na etapa de seleção, 

composto de sete variáveis independentes e três pontos centrais. 

Formulação 
Cravo  

em pó 

Canela 

em pó 
Mel 

Extrato de 

própolis 

Café  

em pó 

Pimenta 

Vermelha em pó 

Óleo 

essencial de 

laranja 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 -1 1 -1 -1 

3 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 -1 1 1 

5 1 -1 1 1 -1 -1 1 

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 

7 1 -1 -1 1 1 1 -1 

8 1 -1 -1 -1 1 -1 1 

9 -1 1 1 1 -1 1 -1 

10 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 1 -1 1 

12 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 

14 -1 -1 1 -1 1 1 1 

15 -1 -1 -1 1 -1 1 1 

  161 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

172 0 0 0 0 0 0 0 

182 0 0 0 0 0 0 0 

192 0 0 0 0 0 0 0 

1 Formulação controle, sem ingredientes antimicrobianos. 
2 Pontos centrais do delineamento experimental da etapa de seleção. 
 

As formulações que possuíam mel e/ou extrato de própolis como ingredientes, 

requereram uma etapa a mais no processo de elaboração dos biofilmes. Estes 

ingredientes antimicrobianos possuem sua ação antimicrobiana afetada quando 

expostos à temperatura superior a 40 ºC e, portanto foram adicionados após as etapas 
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de gelatinização e repouso do processo. Após o tempo de repouso, a temperatura da 

suspensão do biofilme encontrava-se ao redor de 30 ºC. A incorporação dos mesmos à 

solução deu-se por agitação manual. A suspensão dos biofilmes foi utilizada 

imediatamente após a incorporação do mel e/ou extrato de própolis. 

   

 3.2.2.2 Etapa de otimização dos ingredientes 

 

Para a etapa de otimização utilizou-o o delineamento experimental 22 x estrela, 

com três pontos centrais, sendo +1: máxima concentração, -1: mínima concentração, 0: 

ponto central, +1,41: +α e –1,41: -α. Os ingredientes antimicrobianos estudados na 

etapa de otimização foram o cravo em pó e a canela em pó e os valores dos limites 

mínimos (-1,41) e limites máximos (+1,41), para os dois ingredientes foram 0,00% e 

0,40% respectivamente. A escolha do valor máximo de 0,40% dos ingredientes foi feita 

considerando que essa quantidade não alteraria a coloração dos biofilmes de forma a 

mascarar significativamente o aspecto do produto de panificação embalado e o biofilme 

se manteria coeso devido à retenção dos ingredientes na matriz do material. 

A matriz de experimentos encontra-se na Tabela 3.5. A formulação 12 não faz 

parte do delineamento experimental, porém foi elaborada para comparação dos 

resultados, ou seja, sem ingredientes antimicrobianos. 
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Tabela 3.5 – Planejamento experimental 22 x estrela utilizado na etapa de otimização 

dos ingredientes antimicrobianos. 

Formulação Valores codificados Valores originais (%) 

 Canela em pó Cravo em pó Canela em pó Cravo em pó 

1 -1 -1 0,06 0,06 

2 1 -1 0,34 0,06 

3 -1 1 0,06 0,34 

4 1 1 0,34 0,34 

5 -1,41 0 0,00 0,20 

6 1,41 0 0,40 0,20 

7 0 -1,41 0,20 0,00 

8 0 1,41 0,20 0,40 

92 0 0 0,20 0,20 

102 0 0 0,20 0,20 

112 0 0 0,20 0,20 

121 -1,41 -1,41 0,00 0,00 
1  Formulação controle, sem ingredientes antimicrobianos. 
2 Pontos centrais do delineamento experimental da etapa de otimização de ingredientes. 
 
  
 Os biofilmes foram elaborados seguindo-se as etapas do processo descrito no 

diagrama de blocos apresentado na Figura 3.1. 

 A quantidade de suspensão de cada biofilme a ser porcionada nas placas de petri 

foi definida para que o teor de sólidos de cada biofilme (antes da secagem) fosse 

padronizado, utilizando como referência a formulação controle (sem ingredientes 

antimicrobianos). Nesta etapa, os teores de sólidos totais dos ingredientes 

antimicrobianos não foram estimados (como na etapa de seleção) e sim determinados 

por secagem em estufa a 105º C até peso constante (POUPLIN; REDL; GONTARD, 

1999).  

Após o porcionamento das suspensões em placas de petri plásticas, as mesmas 

foram colocadas na estufa de secagem de acordo com o esquema mostrado na Figura 

3.7, que representa uma das bandejas que foi utilizada para colocação das placas de 

petri com as suspensões na estufa. As placas de petri não foram colocadas próximas a 
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lateral direita da estufa, pois neste ponto ocorre o fluxo de ar constante que poderia 

secar os biofilmes de forma não padronizada. 

Figura 3.7. Esquema da distribuição das placas de petri dentro da estufa de secagem 

 utilizado na etapa de otimização dos ingredientes.  

 
Três bandejas por vez (de um total de 9) foram posicionadas no centro da estufa 

de secagem (Figura 3.8) com o objetivo de diminuir o efeito de possíveis variações de 

temperatura dentro do equipamento.  

 

 

                             

Figura 3.8. Estufa de secagem com as três bandejas posicionadas no centro. 
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Após a etapa de secagem, todos os biofilmes, juntos com as placas, foram 

acondicionados em dessecadores com umidade relativa de 75% e temperatura 

ambiente (valor médio de 25 ºC) por período não inferior a 48 horas. Para a avaliação 

das propriedades de embalagem, os biofilmes presentes nas placas numeradas de 1 a 

5 (Figura 3.7) foram utilizados para preparação de corpos de prova para análises de 

propriedades de barreira ao vapor de água e foram armazenados juntos, no mesmo 

dessecador. Os biofilmes presentes nas placas numeradas de 6 a 15 foram utilizados 

para preparação de corpos de prova para análise dos biofilmes quanto às propriedades 

mecânicas (resistência máxima à tração e porcentagem de alongamento) e foram 

armazenados sempre no mesmo dessecador.  

 

 3.2.2.3 Ensaios preliminares com produtos de panificação 

 

Ensaios preliminares com produtos de panificação (pães tipo forma e pão doce 

tipo “bisnaguinha”) em contato com amostras de biofilmes foram realizados. O objetivo 

foi obter informações prévias sobre alterações nos biofilmes e/ou nos produtos de 

panificação resultantes da interação entre as duas amostras. 

Biofilmes elaborados na etapa de seleção e otimização, escolhidas ao acaso, 

foram utilizados como amostras para os ensaios. Pão tipo forma “branco” e pão doce 

tipo “bisnaguinha” foram utilizados como amostras de produtos de panificação. Duas 

amostras de biofilmes foram utilizadas para elaboração de uma embalagem, selada nas 

extremidades, com dimensões definidas para que o espaço livre dentro da embalagem 

fosse sempre igual. Esta foi definida como a embalagem primária. Amostras de pão 

branco ou pão doce tipo “bisnaguinha” foram preparada com dimensões previamente 

definidas e posicionadas dentro da embalagem de biofilme. A Figura 3.9 mostra o 

produto de panificação embalado. 
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Figura 3.9. Pão de forma embalado com biofilme (embalagem primária) e embalagem 

plástica (embalagem secundária). 

 

Os conjuntos formados por embalagens primárias (biofilmes) e amostra de produto 

de panificação foram também embalados em embalagens plásticas (embalagem 

secundária) e mantidos em distintas condições de temperatura e umidade tais como: 

estufa a 30 ºC e umidade relativa de 100% ou 75%; temperatura ambiente sem controle 

de umidade;  com o intuito de simular possíveis condições de armazenagem e seus 

efeitos no produto embalado e no biofilme utilizado por até 7 dias 

Outros ensaios foram realizados com amostras de biofilmes posicionadas somente 

na parte inferior da embalagem plástica, sob a amostra de produto de panificação. 

Desta forma, o biofilme antimicrobiano seria considerado como parte de uma 

embalagem ativa e não como embalagem primária (Figura 3.10). Os conjuntos foram 

mantidos à temperatura média de 25 ºC (condição de armazenagem em geral de pães 

comercializados) por até 7 dias.  
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Figura 3.10. Pão de forma embalado com biofilme (sob a amostra de produto de  

                     panificação) e embalagem plástica. 

 

3.2.2.4 Etapa de avaliação do efeito antimicrobiano dos biofilmes  

 

 Novos biofilmes foram elaborados de acordo com as doze formulações definidas 

no delineamento experimental da etapa de otimização (Tabela 3.5) e a seqüência de 

elaboração foi conduzida de modo aleatório. O objetivo foi a preparação de material 

com os quais se pudesse avaliar o efeito dos mesmos na inibição do crescimento de 

bolores e leveduras em amostra de pão tipo forma. O procedimento de elaboração dos 

biofilmes foi o mesmo realizado na etapa de otimização (item 3.2.2.2) 

Para que não houvesse migração de substâncias voláteis de um biofilme para o 

outro, a secagem dos biofilmes de distintas formulações não foi realizada ao mesmo 

tempo na estufa de secagem. O mesmo cuidado foi tomado na etapa de 

acondicionamento em dessecadores. Somente os biofilmes de mesma formulação 

foram armazenados em dessecadores comuns (75% de umidade relativa). Os biofilmes 

permaneceram de 48 a 72 horas em dessecadores antes de serem utilizados nos 

ensaios. 

O produto de panificação escolhido para ser avaliado foi o pão tipo forma e o 

mesmo foi elaborado, de acordo com as formulações F1 e F2 descritas na Tabela 3.6, 

na padaria piloto do Laboratório de Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo.  
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O processo utilizado foi o método direto rápido, sem fermentação prévia e a 

elaboração dos pães foi conduzida como segue:  

1) Mistura de todos os ingredientes, exceto o fermento fresco, na masseira sob 

velocidade baixa, até incorporação total da água.  

2) Adição do fermento fresco à massa, sob velocidade alta (máxima) até 

desenvolvimento da rede de glúten.  

3) Porcionamento da massa em pedaços de 600 g.  

     gramas). 

4) Modelagem da massa. 

5) Colocação da massa pesada em fôrmas de pão de forma, destampadas. 

6) Fermentação em estufa à 32 º C  (+2 º C) até que a massa atingisse  2  

     centímetros da borda da fôrma. 

7) Colocação da tampa da fôrma de pão de forma. 

        9)   Fermentação (com tampa) à 32º C (+2 º C) por 10 minutos. 

10)  Forneamento por 30 minutos a temperatura de 160 º C. 

11)  Retirada do pão da fôrma. 

12)  Resfriamento até temperatura ambiente. 

13)  Armazenamento em embalagem plástica. 

 

O procedimento descrito foi seguido na preparação das duas formulações 

indicadas na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Formulações utilizadas para elaboração de pães tipo forma utilizados na         

                     avaliação do efeito antimicrobiano dos biofilmes elaborados de acordo com 

          delineamento experimental apresentado na Tabela 3.5. 

        

Formulação  Formulação 

F1 

Formulação 

F2 

Ingrediente % % 

Farinha de Trigo 100,000 100,000 

Sal 2,000 2,000 

Gordura Vegetal Hidrogenada 4,000 4,000 

Açúcar 4,500 4,500 

Fermento Fresco 4,500 4,500 

Água 57,000 57,000 

Emulsificante Reforçador (PANODAN® 

20)1 

0,300 0,300 

Emulsificante amaciador (DIMODAN® PH 

200)1 

0,300 0,300 

Enzima Alfa-Amilase (GRINDAMYL A 5000)1  0,001 0,001 

Enzima xilanase (GRINDAMYL POWERBake 

7200)1   

0,015 0,015 

Ácido Ascórbico 0,004 0,004 

Propionato de cálcio 2 --- 0,300 
1 Ingrediente fornecido pela empresa Danisco Brasil Ltda. 
2 Ingrediente fornecido pela empresa Plury Química Ltda. 
 

 

Amostras produzidas a partir da formulação F1, sem adição de antimicrobiano 

químico (propionato de cálcio), foram colocadas em contato com todos os biofilmes 

elaborados de acordo com a Tabela 3.5 (etapa de otimização). Uma amostra controle, 

preparada com amostra de pão tipo forma (formulação F1) e sem a presença de 

biofilme foi utilizada como controle (C1).  Desta forma pôde-se acompanhar o 
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desenvolvimento de bolores e leveduras com e sem a presença do biofilme 

antimicrobiano. 

O objetivo de elaborar a formulação F2 (Tabela 3.6) deu-se pelo interesse em se 

avaliar o desenvolvimento de bolores e leveduras em amostras de pão tipo forma, 

produzido sob as mesmas condições dos ensaios, porém com a adição de ingrediente 

antimicrobiano químico (comumente utilizado em pão tipo forma).  As amostras de pão 

tipo forma elaboradas de acordo com a formulação F2 foram codificadas como C2.  

Duas formas de pão (massa de 500 gramas aproximadamente após o 

forneamento), elaboradas de acordo com cada uma das formulações apresentadas na 

Tabela 3.6 foram produzidas na padaria piloto (Figura 3.11). As fôrmas de pão foram 

acondicionadas em embalagens plásticas até o dia seguinte a elaboração quando 

foram então utilizadas na preparação das amostras para avaliação microbiológica. 

Figura 3.11. Pão tipo forma produzido na padaria piloto do laboratório de engenharia de    

                    alimentos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

  

O pão tipo forma produzido foi fatiado e cada fatia foi utilizada como uma amostra 

de pão tipo forma.  

As amostras foram embaladas em contato com biofilmes produzidos de acordo 

com o delineamento experimental apresentado na Tabela 3.5 (etapa de otimização). A 

escolha da seqüência da elaboração dos biofilmes a serem produzidos deu-se de forma 

aleatória. A Figura 3.12 indica como se deu a preparação das amostras de pão tipo 

forma embalada utilizadas posteriormente para análise microbiológica. 
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 (A)          (B)           (C) 

Figura 3.12  Amostra de pão tipo forma em contato com biofilme antimicrobiano (A); 

amostra de pão tipo forma sem contato com biofilme antimicrobiano 

(controle) (B); pão tipo forma sobre a placa de petri e embalado em 

embalagem plástica para posterior avaliação microbiológica (contagem de 

bolores e leveduras) (C).  

 

 A Figura 3.13 mostra, de forma hipotética para dois biofilmes A e B, o esquema 

para a preparação das fatias de pão tipo forma que foram avaliadas 

microbiologicamente . As fatias de pão foram mantidas em contato com os biofilmes por 

3 dias (codificado como 3D) e 7 dias (7D), para avaliação da atividade antimicrobiana 

dos ingredientes incorporados nos biofilmes. Fatias controle (C1 e C2), armazenadas 

sem contato com os biofilmes foram também preparadas e analisadas posteriormente, 

para comparação dos resultados. 
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                                                                   Filme A                

                                                                                                 

                                                                   Filme B                                                                                                                   

                               Fôrma de pão 1 

                                                                  Controle C1 
                                                                 (sem biofilme) 
 

  Formulação                                              

          F1                                                       Filme A                

                                                                                                             

                                                                     Filme B                 

                                        Fôrma de pão 2                                                   

                                                                    Controle C1 

                                                                   (sem biofilme)               

 

                               

                                                                                                                                                                            

                                                                    Controle C2 –3 dias após embalagem 

                                                                                          (3D) 

Formulação            Fôrma de pão 1 

         F2                                                      Controle C2 -7 dias após embalagem 

                                                                                                   (7D) 

  

                                                                     

Figura 3.13. Esquema utilizado na preparação das fatias de pão para avaliação da 

atividade antimicrobiana dos ingredientes incorporados nos biofilmes 

produzidos de acordo com o delineamento experimental apresentado na 

Tabela 3.5.  

 

 

Avaliação 3 dias 
após embalagem      
           (3D) 

Avaliação 7 dias 
após embalagem      
           (7D) 
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No caso da elaboração da formulação F2, somente uma fôrma de pão foi 

produzida pois a necessidade de fatias para a preparação dos ensaios foi menor uma 

vez que as fatias foram embaladas somente sem a presença de biofilmes 

antimicrobianos (controle C2). 

O planejamento para a preparação das fatias para avaliação quanto a sua 

qualidade microbiológica está apresentada na Tabela 3.7 para os biofilmes hipotéticos 

A e B. 

 

Tabela 3.7 – Planejamento utilizado pra a elaboração dos biofilmes e pão tipo forma 

utilizados na etapa de avaliação da atividade antimicrobiana dos              

ingredientes incorporados nos biofilmes. 

Dia Procedimento 

1º Elaboração do biofilme A e início da secagem em estufa. 

2º Elaboração do biofilme B e início da secagem em estufa. Retirada do biofilme 

A da estufa para acondicionamento.  

3º  Retirada do biofilme B da estufa para acondicionamento. 

4º Fabricação dos pães tipo forma (formulações F1 e F2) seguida de 

acondicionamento em embalagens plásticas até o dia seguinte. 

5º Fatiamento dos pães. Embalagem das fatias de pão em contato com os 

biofilmes ou placas sem biofilme (controles C1 e C2) conforme Figura 3.12. 

Identificação das amostras.   

8º Amostras 3D - Preparação das fatias de pão tipo forma (A, B, C1 e C2) para 

avaliação microbiológica, inoculação em meios específicos para bolores e 

leveduras e incubação a 25ºC, por 4 dias. 

12º Amostras 3D - Contagem total de bolores e leveduras.  

Amostras 7D - Preparação das fatias de pão tipo forma (A, B, C1 e C2) para 

avaliação microbiológica, inoculação em meios específicos para bolores e 

leveduras e incubação a 25ºC, por 4 dias. 

16º Amostras 7D - Contagem total de bolores e leveduras.  
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3.3 – Análises 

 

3.3.1 Propriedades de barreira ao vapor de água 

 

A determinação das propriedades de barreira ao vapor de água dos biofilmes foi 

realizada, tanto na etapa de seleção quanto na de otimização, pelo método gravimétrico 

que consiste na avaliação do ganho de massa do conjunto dessecante (no caso, sílica, 

previamente seca a 105ºC por 24 h), biofilme e placa de petri (ou cápsula), até peso 

constante (SARANTOPÓULOS et al., 2002, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 

MATERIALS-ASTM E96-00, 2000). A umidade relativa externa aos conjuntos, no 

dessecador, foi de 75% mediante o uso de solução saturada de cloreto de sódio padrão 

analítico. A umidade relativa, no interior da placa de petri, foi considerada como 0%. 

A Figura 3.14 mostra o esquema referente à preparação das amostras dos 

biofilmes para a determinação das propriedades de barreira ao vapor de água.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Desenho esquemático do conjunto (placa de petri, filme e sílica) utilizado 

na análise das propriedades de barreira ao vapor de água dos biofilmes. 

 

SOLUÇÃO 
SATURADA DE 
CLORETO DE 

SÓDIO 

ELÁSTICO 
(AMARELO) 

SÍLICA 

BIOFILME 
(PRETO) 
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Os biofilmes foram posicionados na parte superior da placa de petri e foram presos 

com o uso de um elástico. Fita adesiva foi utilizada para cobrir o excesso de biofilme 

existente de forma que somente a área da parte superior da placa coberta pelo biofilme 

ficasse exposta e permitisse a transferência do vapor de água (Figura 3.14). Para cada 

formulação, um conjunto constituído de placa de petri e biofilme, porém sem a presença 

de sílica no interior da placa de petri foi utilizado como branco. Os biofilmes por serem 

materiais hidrofílicos, para o adequado cálculo dos valores de permeabilidade e taxa de 

permeabilidade ao vapor de água, foi importante a determinação do ganho ou perda de 

massa do próprio biofilme, nas condições de análise (SARANTOPÓULOS et al., 2002).  

Na etapa de seleção as análises das propriedades de barreira ao vapor de água 

foram realizadas em data escolhida de forma aleatória, porém respeitando-se o tempo 

de acondicionamento mínimo de 48h em dessecador (umidade relativa de 75%). 

Na etapa de otimização, as determinações foram padronizadas e a medida da 

variação de massa do conjunto iniciou sempre no sexto dia após o início do 

acondicionamento dos biofilmes no dessecador. Valores da variação da massa foram 

obtidos através de dez pesagens dos conjuntos (amostra e branco) ao longo de 2 dias. 

As análises foram realizadas em triplicata tanto na etapa de seleção quanto na de 

otimização.  

Para a determinação da taxa de permeabilidade ao vapor de água (TPVA), cada 

amostra de biofilme utilizado na análise, cinco medidas da espessura foram obtidas, em 

posições aleatórias, pelo uso de micrômetro de ponta plana, com resolução de 1µm.  

A taxa de permeabilidade ao vapor de água (TPVA) foi calculada pela eq. 3.1: 

At
w

TPVA
×

=                                             (3.1)                                              

Sendo: 

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

w/t = coeficiente angular do trecho reto obtido através da regressão linear da curva   

            do ganho de massa em função do tempo (g.dia-1) 

A = área do biofilme      (m2)  
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A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos biofilmes foi calculada através das 

equações 3.2a e 3.2b:  

( )
21

URURps
eTPVA

PVA
−×

×
=                    (3.2a)  

( )
)URUR(psA

e.t/w
PVA

21
−××

×
=                   (3.2b)                     

Sendo:  

PVA = permeabilidade ao vapor de água   (g.µm.dia-1.m-2.mmHg-1) 

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

w/t = coeficiente angular do trecho reto obtido através da regressão linear da curva 

do ganho de massa em função do tempo (g.dia-1). 

e  = espessura média do corpo de prova   (µm) 

ps = pressão de saturação de vapor de água à temperatura da análise (mmHg)  

UR1 = umidade relativa dentro do dessecador  (%)  

UR2 = umidade relativa no interior da placa de petri (%)  

  

3.3.2 Propriedades mecânicas 

 

Para a determinação das propriedades mecânicas, corpos de prova retangulares 

(largura de 2,5 cm e comprimento mínimo de 10 cm) dos biofilmes foram fixados entre 

as garras de tensão (probe A/TGT) e submetidas aos testes de tração, utilizando o 

analisador de textura (TA.XT2i, SMS) conforme metodologia descrita na norma 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS-ASTM D882-00 (2001) (Fig. 

3.15). Para cada amostra de biofilme utilizado na análise, cinco medidas da espessura 

foram obtidas, em posições aleatórias, pelo uso de micrômetro de ponta plana, com 

resolução de 1µm.  
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Figura 3.15. Ensaios de tração para determinação de propriedades mecânicas 

(resistência máxima à tração e porcentagem de alongamento na ruptura) 

dos biofilmes. 

                        

Na etapa de seleção os corpos de prova foram preparados após um 

condicionamento mínimo de 48 h em dessecador (umidade relativa 75%, temperatura 

média de 25 ºC). Após a sua preparação, os mesmos foram condicionados novamente, 

por um período mínimo de 48 h, em dessecador, com o objetivo de recondicionar os 

biofilmes após a manipulação para a preparação dos corpos de prova. A exposição à 

umidade relativa ambiente, durante a preparação, poderia interferir na umidade dos 

biofilmes alterando a sua flexibilidade e consequentemente influenciar os resultados. 

Na etapa de seleção, as análises das propriedades mecânicas (resistência 

máxima à tração e porcentagem de alongamento) foram realizadas sempre após o 

segundo acondicionamento dos biofilmes em datas definidas de forma aleatória. Na 

etapa de otimização, as análises foram realizadas sempre no sexto dia após o início do 

primeiro acondicionamento dos biofilmes no dessecador.  

A resistência máxima à tração foi calculada por meio da equação 3.3: 

min

máx
máx A

F
R =                                                 (3.3) 

Sendo: 

Rmáx  = resistência máxima à tração    (Pa) 
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Fmáx = força registrada no ponto de ruptura   (N) 

Amin = área mínima inicial do corpo de prova  (m2) 

 

A área mínima inicial foi calculada como segue: 

LeA minmin ×=               (3.4) 

 

emin = espessura mínima inicial do corpo de prova   (m) 

L = largura inicial do corpo de prova    (m) 

 

O alongamento na ruptura foi calculado utilizando-se a equação 3.5: 

 

100×







=

DG
A

 (%) ruptura na oAlongament T                       (3.5) 

Sendo:  

AT = alongamento total do corpo de prova até a ruptura  (m) 

DG = distância inicial entre as garras    (m) 

 

  

3.3.3 Análise de porcentagem de amilose e amilopectina 

  

As porcentagens de amilose e amilopectina na fécula de mandioca foram 

determinadas de acordo com procedimento descrito por Morrison e Laignelet (1983).  

 

3.3.4 Atividade de água (aw) 

 

 A atividade de água de amostras de pão tipo forma ou dos biofilmes foi 

determinada em medidor de atividade de água (DECAGON, Aqualab 3TE series). 

 

3.3.5 Contagem de bolores e leveduras (SWANSON; PETRAN; HAULIN, 2001) 
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 As fatias de pão tipo forma, embaladas em contato com os biofilmes e também os 

controles foram analisados quanto a sua contagem de bolores e leveduras. Estas 

análises foram realizadas no Laboratório de Alimentos e Nutrição Experimental da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sob a supervisão 

da Profa. Mariza Landgraf. 

 O ensaio microbiológico foi conduzido em grupos de quatro fatias: a 1ª e a 2ª fatias 

foram produzidas com pão tipo forma da formulação F1 (sem adição de ingrediente 

antimicrobiano químico). Ambas as fatias foram armazenadas (separadamente) em 

contato com distintos biofilmes antimicrobianos. A 3ª fatia foi considerada uma das 

fatias controle do grupo específico, ou seja, elaborada seguindo a formulação F1 e 

embalada sem contato com o biofilme antimicrobiano (C1). A 4ª amostra foi a fatia 

controle (C2) do grupo específico (ver Fig. 3.13).  

  Uma porção de 25 g de cada uma das amostras foi homogeneizada 

(STOMACHER  400) com 225 mL de água peptonada (0,1%) em sacos plásticos 

estéreis (WHIRL-PAK, Nasco). Diluições de 10-1 a 10-5 foram então preparadas com o 

mesmo diluente. De cada diluição, foi semeado, em duplicata, 0,1 mL na superfície do 

meio DRBC adicionado de clorofenicol (OXOID, Basingstoke, Inglaterra) Após 

incubação das placas por 4 dias em estufa a 25 ºC realizou-se  a contagem em placas 

considerando como resultados, os valores obtidos entre 25 e 250 colônias. Os 

resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por grama do 

alimento ou UFC/g (BEUCHAT; COUSIN, 2001). 

   

3.4 Análise dos resultados 

 

 Todos os resultados foram analisados estatisticamente utilizando o pacote de 

estatística Statgraphics® 4.0 (MANUGISTICS), considerando o erro puro. O teste de 

Tukey foi aplicado para a análise de diferenças significativas entre os resultados 

obtidos, no intervalo de confiança de 95%. 

 

 


