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RESUMO

Neste trabalho, ingredientes naturais antimicrobianos foram adicionados em filme
biodegradável (biofilme) à base de fécula de mandioca tendo como plastificantes
sacarose e açúcar invertido. A seleção dos ingredientes antimicrobianos (cravo em pó,
canela em pó, pimenta vermelha em pó, óleo essencial de laranja, café em pó, mel e
extrato de própolis) foi conduzida por meio de um delineamento experimental (fatorial
fracionado 27-3) e os biofilmes foram analisados quanto às suas propriedades de
barreira (permeabilidade ao vapor de água e taxa de permeabilidade ao vapor de água)
e propriedades mecânicas (resistência máxima à tração e porcentagem de
alongamento

na

ruptura).

Os

biofilmes

apresentaram

valores

inferiores

aos

apresentados pelo biofilme controle quanto às propriedades mecânicas. Em geral, a
taxa de permeabilidade ao vapor de água nos biofilmes antimicrobianos manteve-se
estatisticamente igual ao do controle. Na segunda etapa do trabalho, a otimização dos
ingredientes selecionados foi realizada através de delineamento experimental, com
somente adição de cravo e canela em pó, que apresentaram resultados mais
promissores na etapa anterior. Foi constatado que a adição de cravo e canela em pó
alterou as propriedades mecânicas, porém as alterações foram menos intensas com a
adição da canela em pó do que com o cravo em pó, o que pode ser justificado pela
diferença de granulometria entre eles. A taxa de permeabilidade diminuiu até certa
concentração dos ingredientes (0,34% para a canela em pó e 0,20% para o cravo em
pó). O efeito antimicrobiano dos biofilmes foi investigado como embalagem de fatias de
pão tipo forma e foi constatado que a atividade de água dos biofilmes aumentou após 7
dias de contato. É provável que os biofilmes tenham se tornado meios propícios para o
desenvolvimento de bolores e leveduras visto que estes microrganismos cresceram de
forma similar ou mais intensa nas fatias de pão na presença do que na ausência dos
biofilmes. A partir dos resultados obtidos, não é possível avaliar de forma clara, o efeito
antimicrobiano dos ingredientes incorporados na matriz dos biofilmes contra o
crescimento de bolores e leveduras em fatias de pão tipo forma.
Palavras – chave: Biofilmes. Antimicrobianos. Embalagem. Panificação.

ABSTRACT

In this work, natural antimicrobial ingredients were added to biodegradable film
(biofilm) based on cassava starch with sucrose and inverted sugar as plasticizers. The
selection of the antimicrobial ingredients (clove powder, cinnamon powder, red pepper
powder, orange essencial oil, coffee powder, honey and propolis extract) was carried
out applying an experimental design (incomplete factorial 27-3) and the barrier properties
(water vapour permeability and water vapour permeability rate) and mechanical
properties (tensile strength and elongation at break) of the biofilms were determined.
The biofilms presented lower data regarding mechanical properties when compared to
biofilm control. In general, the water vapour permeability rate of the antimicrobial biofilms
was statistically equal to the control. In the second phase of the work, the optimization of
the selected ingredients was carried out applying an experimental design, with the
addition of only clove and cinnamon powder due to the fact that they showed the most
promissing results at the previous phase. The addition of clove and cinnamon powder
modified the mechanical properties but the modifications resulted by the addition of
cinnamon powder were less intense tha n the ones resulted by the addition of clove
powder, which can be justified by the particle size differences between them. The water
vapour permeability rate decreased by specific ingredients concentration (0.34% for the
cinnamon in powder and 0.20% for the clove in powder). The biofilms antimicrobial
effect was investigated as packaging of pan bread slices and it was verified that the
biofilms water activity increased after 7 days of contact. Probably, the biofilms became
suitable substrates for yeast and mold development due to the fact that these
microorganisms grew equally or more intensely in the pan bread slices when the biofilms
were present in comparison to the cases of its absence. According to the results, it is not
possible to evaluate clearly the antimicrobial effect of the added ingredients to the
biofilm matrix against yeast and mold development in pan bread slices.
Key-words: Biofilms. Antimicrobials. Packaging. Baking.

