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Resumo 

APARECIDA-MAKISHI, G.L. Desenvolvimento de filmes à base de proteínas extraídas 

da torta de mamona (Ricinus communis L.) reticuladas com glutaraldeído e glioxal. 

2012. 139f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012. 

O processo de extração do óleo de mamona gera, como subproduto, uma torta rica em 

proteínas, que tem sido utilizada como adubo e contra fitonematóide, devido à sua toxicidade. 

Entretanto, as proteínas da torta de mamona são ricas em aminoácidos que permitem 

modificação química com aldeídos bifuncionais, como o glutaraldeído e o glioxal, o que pode 

ser interessante para a produção de filmes biodegradáveis com propriedades físicas adequadas 

ao emprego na agricultura. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi a produção e 

caracterização de filmes à base de proteínas extraídas da torta de mamona e reticuladas com 

glioxal ou glutaraldeído e plastificados com glicerol. Especificamente, estudaram-se o efeito 

da concentração de proteína e do tipo de reticulante, e o efeito da concentração do reticulante 

sobre algumas propriedades dos filmes. Os filmes foram produzidos com uma técnica 

conhecida como tipo “casting”, que consiste na desidratação de uma solução filmogênica 

(SF). Os filmes foram submetidos a testes para determinação da umidade, espessura, 

propriedades mecânicas (testes de tração e perfuração), permeabilidade ao vapor de água, 

solubilidade em água, cor, opacidade, brilho, além da microestrutura, por microscopia 

eletrônica de varredura. A concentração da proteína e o tipo de reticulante não influenciaram a 

umidade, espessura, microestrutura e propriedades óticas. Mas, de maneira geral, os filmes 

produzidos com o glioxal apresentaram melhores propriedades mecânicas e menor 

solubilidade em água que aqueles produzidos com glutaraldeído, sendo que a concentração de 

6g de proteínas/100g de SF foi a formulação que apresentou os melhores resultados para os 

testes de tração e de solubilidade em água. Este resultado é muito importante para o emprego 



 

 

 

dos filmes na agricultura. Por outro lado, a concentração do glioxal não teve efeito sobre a 

umidade, espessura, propriedades óticas, microestrutura e nem sobre a permeabilidade ao 

vapor de água, influenciando apenas a solubilidade e as propriedades mecânicas. O teor de 

glioxal que proporcionou melhores propriedades mecânicas e baixa solubilidade em água foi 

de 5g/100g de proteínas. Filmes produzidos nessas melhores condições foram submetidos a 

análises complementares envolvendo testes de hidrofobicidade, propriedades térmicas, 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, isoterma de sorção e 

biodegradabilidade. Finalmente, pode-se concluir que as proteínas da torta de mamona são 

capazes de formar uma matriz bem estruturada e que suas propriedades podem ser melhoradas 

com a adição de glioxal. 

Palavras-chave: filmes biodegradáveis, biopolímeros, extração, modificação química, 

aldeídos, propriedades físicas. 

  



 

 

 

Abstract 

APARECIDA-MAKISHI, G.L. Development of films based on proteins extracted from 

the castor bean cake (Ricinus communis L.) crosslinked with glutaraldehyde and 

glyoxal. 2012. 139p. M.Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012. 

The extraction process of castor oil produces, as a co-product, a cake rich in proteins which 

has been used as a fertilizer and against plant parasitic nematode, because of its toxicity. 

However, the proteins of castor bean cake are rich in amino acids which allow chemical 

modification with bifunctional aldehydes such as glutaraldehyde and glioxal. This may be 

interesting for the production of biodegradable films with adequate physical properties to the 

use in agriculture. The objective of this work was the production and characterization of films 

based on proteins extracted from the castor bean cake and crosslinked with glyoxal or 

glutaraldehyde and plasticized with glycerol. Specifically, we studied the effect of protein 

concentration and type of crosslinker and the effect of the crosslinker concentration on some 

properties of the films. The films were produced with a technique known as "casting", which 

consists of drying a film solution (FS). The films were tested for determination of moisture 

content, thickness, mechanical properties (tensile and puncture tests), water vapor 

permeability, water solubility, color, opacity, gloss, and the microstructure by scanning 

electron microscopy. The protein concentration and type of crosslinking did not affect the 

moisture content, thickness, microstructure and optical properties. But, in general, films made 

with glyoxal showed improved mechanical properties and lower water solubility than those 

produced using glutaraldehyde. And, the concentration of 6g proteins/100 g of FS was the 

formulation that presented the best results for the tensile tests and water solubility. This result 

is very important for the use of films in agriculture. Moreover, the concentration of glyoxal 

had no effect on the moisture content, thickness, optical properties, or on the microstructure 



 

 

 

and permeability to water vapor, influencing only the solubility and mechanical properties. 

The concentration of glyoxal that provided the best mechanical properties and low water 

solubility of proteins was 5g/100g of gelatin. Films produced in the best conditions were 

subjected to further analyzes involving tests of hydrophobicity, thermal properties, 

spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, water vapor sorption isotherm and 

biodegradability. Finally, it can be concluded that the protein of castor bean cake are capable 

of forming a matrix structured and that their properties can be improved with the addition of 

glyoxal. 

Keywords: biodegradable films, biopolymers, extraction, crosslinking, aldehydes, physical 

properties. 
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1. Introdução 

A preocupação com as políticas ambientais e com os princípios de sustentabilidade 

tem sido amplamente difundida nas últimas décadas. Além disso, o esgotamento dos recursos 

petrolíferos, matéria prima dos polímeros sintéticos, aliada ao aumento do rigor da legislação 

ambiental, tem impulsionado os estudos que visam a obtenção de materiais “verdes” para 

serem empregados em substituição aos plásticos (MOHANTY et al., 2005b). 

A utilização dos plásticos não é somente voltada à produção de embalagens em geral. 

Na agricultura seja ela intensiva ou extensiva esses materiais são amplamente utilizados na 

cobertura de solos (“mulching”), em estufas para crescimento e em sacos ou tubetes para 

mudas (KAPANEN et al., 2008).  

Segundo Kapanen et al. (2008) o consumo mundial de plásticos na agricultura chega à 

1,3 milhão de toneladas/ano. Após o uso, estes plásticos são classificados como resíduos 

podendo ser dispostos de diferentes maneiras. Mas, a maioria é incinerada gerando poluentes 

atmosféricos. 

Uma alternativa ao uso desses materiais que tem sido estudada são os filmes à base de 

biopolímeros. Os biopolímeros são macromoléculas de origem biológica. Esses materiais, 

além de serem biodegradáveis, são de fontes renováveis, pois são produzidos na agricultura 

e/ou agroindústria. Dentre os principais biopolímeros estudados para o desenvolvimento de 

filmes, estão os polissacarídeos (ex: amido, quitosana, pectina, gomas em geral, entre outros) 

e as proteínas (ex.: glúten, zeína, proteínas do soro do leite, colágeno, gelatina, proteínas 

provenientes de tortas residuais, entre outras) (KROCHTA, 2002; TORRES, 1994). 

Dentre as alternativas mencionadas, a utilização de proteínas provenientes de tortas 

residuais ainda é pouco explorada. Essas tortas são provenientes das indústrias produtoras de 

óleos como soja, girassol, canola e mamona, independente do tipo de extração. As proteínas 

oriundas de tortas residuais da extração de óleo são utilizadas, em sua maioria, como 
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suplemento alimentar animal ou humano e fertilizantes devido ao seu alto teor de proteínas 

(BARBOSA et al., 2007). 

No Brasil, desde o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNBP) pelo Governo Federal, intensificam-se as pesquisas na área de transformação de óleos 

vegetais e animais em biodiesel. Com isso, a mamona começou a ser altamente cotada como 

uma das fontes de matéria-prima para a produção do biodiesel (MADAIL; BELARMINO; 

NEUTZLING, 2007). 

Da extração do óleo de mamona têm-se como co-produto a torta, rica em nitrogênio, 

fósforo e potássio e que pode ser utilizada na recuperação de solos desgastados e o farelo, que 

é obtido após a desativação das principais substâncias alergênicas e tóxicas, sendo usado 

como composto na ração animal (COSTA, H. et al., 2004; SAVY FILHO, 2005). 

Avaliando-se as proteínas da torta de mamona, (globulinas, albuminas, proteases, 

gluteninas, proteínas conjugadas e compostos nitrogenados não proteicos), pode-se sugerir 

que se trata de boa matéria prima para a produção de material biodegradável, já que vários 

desses materiais tem sido desenvolvidos com proteínas de frações similares (SEVERINO, 

2005; THARANATHAN, 2003).  

Além disso, as proteínas provenientes da torta de mamona apresentam em sua 

composição, aminoácidos, como a arginina, histidina e lisina que favorecem a modificação 

química, como a reticulação com aldeídos, a fim de melhorar as propriedades físicas desses 

materiais, viabilizando assim o emprego desses biomateriais na agricultura (BELTRÃO, 

2003; MARQUIÉ; GUILBERT, 2002). 
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2. Objetivos 

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi a produção e caracterização de filmes à base 

de proteínas extraídas da torta de mamona e reticuladas com glioxal e glutaraldeído e 

plastificados com glicerol.  

Os objetivos específicos foram: 

1. Avaliação do efeito da concentração de proteína e do tipo de reticulante na 

microestrutura, cor, opacidade, brilho, umidade, solubilidade e propriedades 

mecânicas (tração e perfuração); 

2. Avaliação do efeito da concentração do reticulante na microestrutura, cor, opacidade, 

brilho, umidade, solubilidade, permeabilidade ao vapor de água e propriedades 

mecânicas (tração e perfuração); 

3. Caracterização do filme produzido a partir da formulação com as melhores 

propriedades, além das propriedades já avaliadas, estudou-se ainda a espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier, as propriedades térmicas, 

biodegradabilidade no solo, isoterma de sorção e hidrofobicidade. 
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3. Revisão bibliográfica 

3.1. Emprego de plásticos na agricultura 

A busca de uma vida mais saudável aumentou não só o consumo de frutas, vegetais e 

hortaliças, como influenciou diretamente no tipo de produção desses alimentos. A demanda 

por esses produtos gerou no mercado a necessidade de encontrar alimentos frescos durante 

todo ano fazendo com que o setor agrícola se especializasse buscando alternativas para 

atender as necessidades dos consumidores (BATALHA, 2001). 

O plástico foi o principal aliado dos agricultores nessa mudança de perfil, isso devido 

a sua ampla utilização na agricultura intensiva. O plástico está presente nos túneis, estufas, 

“mulching” e sacos para mudas (Figura 1). As estufas são construções altas feita de madeira 

ou pré-fabricada em metal e revestida de plástico aditivado. Dentro, cria-se um ambiente 

controlado que favorece o desenvolvimento de plantas o ano inteiro. São usadas na produção 

de flores, hortaliças e mudas (POLIAGRO, 2006). 

Os túneis podem ser de dois tipos: o túnel baixo possui a mesma finalidade da estufa, 

no entanto, trata-se de uma construção baixa (0,60<altura<1,00m), feita com arcos de ferro ou 

madeira de formato semi-circular onde se cultiva plantas de pequeno porte como alface e 

morango, e o túnel alto que é usado para cultivar hortaliças de porte alto como pimentão e 

tomate e sua altura fica entre 3 e 4m (POLIAGRO, 2006). 

Ainda de acordo com Poliagro (2006), o “mulching” é o revestimento do canteiro com 

filme plástico para proteger o solo e o sistema radicular das plantas e assim desenvolver 

determinadas influências nos cultivos. Como a forração plástica evita a lixiviação do solo 

pelas chuvas, economiza nutrientes, segura a umidade, melhora a amplitude térmica e mantém 

os frutos limpos. A produção aumenta consideravelmente e há melhoria da qualidade e 

precocidade de colheita. 
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A utilização de sacos ou tubetes para as mudas permite a formação de mudas sadias e 

bem desenvolvidas, o que por consequência possibilita que a planta tenha grandes chances de 

ter uma boa produtividade. As mudas normalmente são produzidas em saquinhos de 

polietileno opaco e dotados de orifícios de dreno ou em tubetes (RICCI; NEVES, 2006).  

Após o uso, esses plásticos são classificados como resíduos e podem ser eliminados de 

diferentes maneiras, podendo ser colocados em aterros sanitários, queimados e reciclados. No 

entanto, a reciclagem desses plásticos não se dá de forma convencional, pois antes do 

processo de reciclagem eles devem ser lavados várias vezes para que não fique nenhum 

resquício de terra, pesticidas e adubos. Sendo assim, o gasto excessivo de água inviabiliza a 

reciclagem desses materiais. A queima também não é considerada como uma forma ecológica 

de descarte devido a produção de gases poluentes. Além disso, os plásticos são produzidos à 

partir do petróleo, que é uma matéria prima não renovável (BRIASSOULIS, 2005; 

KAPANEN et al., 2008). 

 

 

Figura 1: Diferentes empregos de plásticos na agricultura. 

Fonte: PLANT TEC, 2012; ASTERPLAS, 2012. 

 

Visando a sustentabilidade das práticas agrícolas e a superação dos problemas de 

eliminação dos resíduos gerados pelos plásticos convencionais, o uso de biopolímeros surge 

como uma boa alternativa. Os estudos voltados à produção desses materiais são um campo 

emergente da ciência. Existem inúmeras pesquisas que apresentam os biopolímeros como 

alternativa à substituição dos polímeros sintéticos (BRIASSOULIS, 2005; LI; LAROCK, 

Estufa Cobertura de solo Sacos para mudas Túnel 
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2005; KAPANEN et al., 2008; KROCHTA, 2002; SOUZA; DITCHFIELD; TADINI, 2010; 

THARANATAN, 2003; TORRES, 1994). 

 

3.2. Filmes biodegradáveis à base de biopolímeros 

Os biopolímeros são macromoléculas produzidas por sistemas biológicos. Os filmes à 

base de biopolímeros são total ou parcialmente elaborados a partir de matérias-primas 

renováveis, sendo que sua característica mais importante é a biodegradabilidade (KAPANEN 

et al., 2008; THARANATAN, 2003). 

De acordo com Chandra e Rustgi (1998), a biodegradação é um processo natural pelo 

qual produtos químicos orgânicos no ambiente são convertidos em compostos mais simples, 

mineralizados e redistribuídos através de ciclos elementares tais como: ciclos de carbono, 

nitrogênio e enxofre (Figura 2). 

Os primeiros filmes à base de biopolímeros manufaturados foram provenientes de 

recursos de biomassa (ossos de animais, chifres e cascos). Contudo, o desenvolvimento da 

indústria petroquímica por volta dos anos 30, implicou diretamente na substituição destes por 

polímeros sintéticos (SOUZA; DITCHFIELD; TADINI, 2010). 

Inicialmente, os estudos envolvendo polissacarídeos estavam focados no amido e 

celulose (CHANDRA; RUSTGI, 1998). Atualmente as pesquisas estão buscando 

polissacarídeos mais complexos com unidades monoméricas diferentes gerando inúmeras 

possibilidades de interação tornando a matriz mais coesa (ARVANITOYANNIS, 2002; 

HUANG; YU; XIAO, 2006; MOE et al., 1995). 
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Figura 2: Exemplo do ciclo de vida de um biopolímero. 

Fonte: Adaptado de Mohanty et al. (2005a) 

 

Os filmes produzidos com proteínas apresentam, de forma geral, propriedades 

funcionais superiores aos filmes elaborados com polissacarídeos. As proteínas são 

macromoléculas complexas que constituem 50% ou mais da massa seca das células vivas. As 

propriedades funcionais das proteínas dependem de suas propriedades físicas e químicas, 

estas propriedades podem ser modificadas por agentes físicos, químicos e biológicos, nos 

processos de obtenção ou isolamento das proteínas, o tipo de extração empregado, a 

temperatura, o pH, a força iônica, as condições de secagem e estocagem da proteína isolada 

(ARVANITOYANNIS, 2002; CHANDRA; RUSTGI, 1998; CHEFTEL; CUQ; LORIENT, 

1985; CUQ et al., 1997; NORDE, 2003; SGARBIERI, 1996; THARANATHAN, 2003). 



22 
 

 

Apesar dos diferentes tipos de proteínas encontradas, todas as estruturas são polímeros 

específicos com arranjos regulares dos 21 aminoácidos (Figuras 3 e 4). Esses aminoácidos se 

dividem em aminoácidos não essenciais, que são aqueles que podem ser sintetizados pelo 

organismo humano, e os aminoácidos essenciais sendo aqueles que não podem ser 

sintetizados pelo organismo humano (CHANDRA; RUSTGI, 1998; CUQ et al., 1997; 

SGARBIERI, 1986). 

 

  

 

 

Figura 3: Aminoácidos não essenciais que compões as proteínas.

Fonte: Adaptado de Cheftel, Cuq e Lorient (1985) e Sgarbieri, (1986). 

Alanina Prolina Asparagina Tirosina

Cistina Ácido Aspártico Glicina Ácido Glutâmico

Glutamina Serina Arginina

Pirrolisina

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Alanin_-_Alanine.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:L-proline-skeletal.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:L-tyrosine-skeletal.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Asparagins%C3%A4ure_-_Aspartic_acid.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Glycin_-_Glycine.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Glutamin_-_Glutamine.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:L-serine-skeletal.png
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Figura 4: Aminoácidos essenciais que compõem as proteínas. 

Fonte: Adaptado de Cheftel, Cuq e Lorient (1985) e Sgarbieri, (1986). 

As propriedades físico-químicas, tais como a solubilidade, carga, e reatividade 

química, são dependentes da natureza química do grupo lateral da cadeia. A proteína pode ser 

classificada em quatro estruturas: primárias, secundárias, terciárias, e quaternárias. A estrutura 

de uma proteína é importante e afeta a direção da modificação da proteína por meio de 

enzimas e produtos químicos (MOHANTY et al., 2005b).

Estudos sobre desenvolvimento de filmes à base de proteínas têm sido realizados com 

fontes proteicas de diversas origens, no entanto a maioria das proteínas utilizadas são 

produzidas industrialmente, às vezes com qualidade analítica, e encontradas comercialmente. 

Metionina Fenilalanina Treonina

Isoleucina Triptofano Histidina

Leucina Lisina Valina

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Phenylalanin_-_Phenylalanine.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:L-Threonin_-_L-Threonine.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Histidin_-_Histidine.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:L-leucine-skeletal.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:L-valine-skeletal.svg
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Em relação às proteínas de origem vegetal, podem-se encontrar trabalhos sobre filmes a base 

de glúten, de zeína, de proteínas de soja, da proteína do arroz, de proteínas de pistache e de 

ervilha. Esses filmes apresentaram características típicas de filmes à base de biopolímeros 

com plastificantes higroscópicos, ou seja, alta elasticidade, baixa resistência mecânica e alta 

permeabilidade ao vapor de água (AYRANCI; ÇETIN, 1995; CHOI; HAN, 2001; 

GUEGUEN et al., 1998; JANGCHUD; CHINNAN, 1999; KROCHTA, 2002; LIU; TELLEZ-

GARAY; CASTELL-PEREZ, 2004; MARQUIÉ et al., 1995; ORLIAC et al., 2003; RHIM et 

al., 1998; SHIH, 1996; TORRES, 1994). 

Além disso, a elevada sensibilidade à umidade relativa pode causar grandes mudanças 

devido ao caráter higroscópico do material, isto é, as propriedades do material podem variar 

drasticamente em função da absorção/dessorção de umidade do ambiente, uma vez que as 

moléculas de água têm um importante efeito plastificante em biopolímeros (JANGCHUD; 

CHINNAN, 1999; LIU; TELLEZ-GARAY; CASTELL-PEREZ, 2004; ORLIAC et al., 2003; 

RHIM et al., 1998).  

Ainda que as proteínas possuam afinidade por água, elas podem ser consideradas boas 

matérias-primas para a produção de filmes. Além disso, ressalta-se que a variada composição 

de aminoácidos permite que algumas reações sejam induzidas a fim de melhorar as 

propriedades mecânicas, barreira e resistência à água, como por exemplo, a modificação 

química (BOURTOOM, 2009; CUQ et al., 1997; MARQUIÉ et al., 1995).  

 

3.3. Filmes de proteínas com modificação química 

O grande número de grupos reativos presentes nas proteínas fazendo parte da cadeia 

proteica permite certas modificações químicas, como reticulação com agentes químicos, 

possibilitando-se assim, a produção de materiais com melhores propriedades mecânicas 

(HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004; ORLIAC et al., 2002). 
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Entretanto, o grau de reticulação depende da reatividade dos constituintes da proteína 

e da especificidade do agente modificador (WONG; WONG, 1992). A habilidade de sofrer 

modificações depende largamente da composição de aminoácidos, da sequência e da 

localização individual dos aminoácidos reativos na estrutura tridimensional da molécula 

(MEANS; FEENEY, 1971). 

Os agentes utilizados na reticulação possuem peso molecular inferior ao peso 

molecular da cadeia principal e normalmente apresentam grupos funcionais reativos que 

formam pontes entre cadeias poliméricas adjacentes conduzindo à formação de uma rede 

tridimensional (COSTA Jr; MANSUR, 2008).  

Esses agentes podem ser basicamente classificados como monofuncionais, que 

possuem um único tipo de grupo funcional reativo, ou homobifuncionais, que são compostos 

por dois grupos funcionais reativos idênticos, sendo que ambos reagem com os grupos laterais 

dos aminoácidos da cadeia. Além desses, existem também os heterobifuncionais que possuem 

dois grupos funcionais com diferentes especificidades e, ainda, como reagentes de 

comprimento zero que se comportam de maneira similar aos monofuncionais (COSTA Jr; 

MANSUR, 2008; WONG; JAMESON, 1991a,b; WONG; WONG, 1992). 

A reticulação utilizando aldeídos normalmente é obtida utilizando-se um excesso do 

agente reticulante que satura a superfície da matriz proteica formando ligações covalentes 

entre o grupo amino e o grupo aldeído terminal, sendo que essas ligações são irreversíveis e 

resistem à extremos de pH e temperatura. A qualidade da reticulação precisa ser avaliada 

quanto às variáveis concentração, tempo de contato, temperatura e pH (BEPPU; ARRUDA; 

SANTANA, 1999; MARQUIÉ, 2001). 

O glutaraldeído (Figura 5a) é um agente reticulante homobifuncional normalmente 

usado na formação de redes de polipeptídios e proteínas, apresenta reações mais específicas 

do que o formaldeído. As reações, que podem implicar em melhora significativa das 
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propriedades mecânicas e de barreira, ocorrem facilmente em meios alcalinos, tendo como 

grupos funcionais reativos resíduos de lisina, cistina, histidina e tirosina (Figuras 3 e 4) 

(BEPPU et al., 2007, COSTA Jr; MANSUR, 2008; HERNÁNDEZ-MUÑOZ;

VILLALOBOS; CHIRALT, 2004, MARQUIÉ, 2001). 

   

Figura 5: Estrutura química do glutaraldeído (a) e glioxal (b) 

Fonte: Adaptado de Marquié (2001) e Oliveira et al. (2009).  

Uma alternativa, ainda não muito explorada, é o glioxal (Figura 5b) que é um agente 

reticulante heterobifuncional. Em relação ao glutaraldeído, o glioxal apresenta uma menor 

toxicidade e volatilidade (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004;

ZHANG et al., 2006). Segundo Gupta e Jabrail (2006), quando utilizado visando melhoria nas 

propriedades de barreira, o glioxal apresenta melhores resultados que o glutaraldeído. No 

entanto, o glioxal é capaz de reagir somente com a arginina e a lisina (Figuras 3 e 4) em pH 

alcalino. Mas ainda assim, sua utilização como agente reticulante tem sido cada vez mais 

estudada (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004; MARQUIÉ, 2001; 

ZHANG et al., 2006). 

Marquié et al. (1995) observaram aumento na resistência dos filmes com o emprego 

do glutaraldeído para filmes produzidos a partir de proteínas extraídas do caroço de algodão. 

Galietta et al. (1998), em experimentos com proteína do soro de leite, também conseguiram 

uma aumento significativo nas propriedades termomecânicas e mecânicas. Além desses, 

(a)

(b)
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podem-se citar Rhim et al. (1998), trabalhando com isolado proteico de soja, e Orliac et al. 

(2002), com isolado proteico de girassol, sendo que em ambos trabalhos, os aldeídos 

bifuncionais promoveram melhoria nas propriedades mecânicas e de barreira. 

 

3.4. Filmes à base de proteínas oriundas de tortas residuais e fontes não 

convencionais 

A produção de filmes proteicos abriu um novo horizonte para aproveitamento dos 

resíduos de produtos de origem vegetal ricos em proteínas, como por exemplo, as tortas 

provenientes da extração dos óleos. As proteínas de origem vegetal obtidas desses resíduos 

mostraram não só capacidade de formar filmes, mas também apresentam plasticidade e 

elasticidade (AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; GAO et al., 

2005; GAO et al., 2006; WÄSCHE et al., 1998). 

A crescente atenção para o biodiesel implicou diretamente no aumento da 

disponibilidade de algumas tortas residuais, como: tortas de girassol (AYHLLON-

MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; ORLIAC et al., 2002, ORLIAC et al., 

2003; ROUILLY et al., 2006; SALGADO et al., 2010), soja (CHO; RHEE, 2004; DENAVI et 

al., 2009; MAURI; AÑON, 2006; 2008), colza (WÄSCHE et al., 1998), algodão (MARQUIÉ 

et al., 1995; MARQUIÉ et al. 1997; MARQUIÉ, 2001), e pinhão manso (LESTARI; 

MULDER; SANDERS, 2011). 

Além disso, existem pesquisas que envolvem tortas proteicas de óleos não tão 

convencionais, como é o caso da torta de abóbora (POPOVIĆ et al., 2010; POPOVIĆ et al., 

2011; POPOVIĆ et al., 2012), além de proteínas de cereais, como o sorgo (BUFFO; 

WELLER; GENNADIOS, 1997; GAO et al., 2005; GAO et al., 2006). 

Esses estudos utilizaram, em sua maioria, extração em pH básico, variando entre 7,5 a 

11, utilizando o hidróxido de sódio como agente alcalinizante. A solubilização das proteínas 
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foi sempre seguida de centrifugação e abaixamento do pH (HCl ou H2SO4), até o respectivo 

ponto isoelétrico de cada proteína, visando a precipitação (AYHLLON-MEIXUEIRO; 

VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; CHO; RHEE, 2004; LESTARI; MULDER; 

SANDERS, 2011; MAURI; AÑON, 2006; 2008; POPOVIĆ et al., 2010; POPOVIĆ et al., 

2011; POPOVIĆ et al., 2012; WÄSCHE et al., 1998). 

A diferenciação dos procedimentos está principalmente na maneira de secar o isolado 

proteico obtido. Em se tratando de isolado proteico de girassol, Ayhllon-Meixueiro, Vaca-

Garcia e Silvestre (2000) optaram por secagem overnight à 50ºC, já, Rouilly et al. (2006) e 

Salgado et al. (2010) utilizaram um spray dryer, e Orliac et al. (2002, 2003) secaram em 

estufa à 40ºC por 48 horas. Wäsche et al. (1998) também realizaram a secagem do isolado 

proteico de colza em spray dryer. 

Com relação ao isolado proteico de soja produzido em laboratório, observou-se que 

em todos os trabalhos, a liofilização foi escolhida como método de secagem (CHO; RHEE, 

2004; DENAVI et al., 2009; MAURI; AÑON, 2006; 2008).  

Existem ainda os trabalhos que extraem as proteínas com álcoois. Este foi o método 

utilizado para as proteínas do sorgo. Buffo, Weller e Gennadios (1997) utilizaram massa de 

sorgo desengordurada que foi colocada em etanol (95%) e homogeneizada com um ultra-

agitador. Depois, a mistura foi filtrada à vácuo e a solução aquosa foi refrigerada à -5ºC para 

facilitar a precipitação. A kafirina foi recuperada por centrifugação e lavada com água 

destilada para eliminar possíveis resíduos de etanol, sendo em seguida seca em uma estufa 

convencional à 50ºC. 

Gao et al. (2005) trabalharam com o mesmo tipo de extração de Buffo, Weller e 

Gennadios (1997), contudo, utilizaram o álcool tert-butílico além do etanol e a secagem foi 

realizada à 40ºC em estufa de circulação forçada. Gao et al. (2006) seguiram o mesmo 

protocolo. 
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Ainda considerando a extração alcalina, existem trabalhos que utilizam a trietilamina 

(TEA) como agente alcalinizante. A extração ocorreu da mesma maneira que para o hidróxido 

de sódio, ou seja, as proteínas foram solubilizadas e em seguida, centrifugadas recuperando-se 

desta forma o sobrenadante. Entretanto, o sobrenadante não foi submetido à nenhum processo 

de secagem, sendo utilizado diretamente na produção dos filmes (MARQUIÉ et al. 1995. 

MARQUIÉ et al., 1997; MARQUIÉ, 2001). 

A possibilidade de empregar a solução proteica na produção dos filmes, sem 

necessidade de precipitação das proteínas, ainda é pouco estudada, mas pode ser considerada 

como um fator de grande importância tecnológica. Isso porque, visando a produção dos filmes 

em escala industrial, é importante preconizar a diminuição de custos com reagentes e etapas.  

Por outro lado, o armazenamento da solução requer maiores cuidados, portanto, uma 

alternativa seria a secagem ou liofilização do sobrenadante oriundo da centrifugação, 

produzindo assim, um extrato proteico. 

 

3.5. Proteínas de torta de mamona 

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma planta xérofila e heliófila, pertencente à 

família das Euforbiáceas. A planta tem origem provavelmente na África ou na Índia, e 

atualmente é cultivada em diversos países do mundo, sendo a Índia, a China e o Brasil, nesta 

ordem, os maiores produtores mundiais (MENDES, 2008; SAVY FILHO, 2005; VIEIRA 

NETO, 2008). 

A mamona (Figura 6) é muito conhecida no Brasil, podendo ser encontrada desde a 

Amazônia até o Rio Grande do Sul. Mas, é na região Nordeste que ela é mais popular. Devido 

à sua resistência à seca e sua sensibilidade ao encharcamento do solo, essas plantas 

encontram, nessa região, condições propícias para o pleno desenvolvimento (AMORIM 

NETO; ARAÚJO; BELTRÃO, 2001). 
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Figura 6: Mamona (Ricinus communis L.). 

Fonte: MedQuímica (2010) 

 

A semente da mamona (Figura 7) é rica em óleo, que possui várias aplicações 

industriais. Além da utilização na fabricação do biodiesel, ele é utilizado na fabricação de 

tintas, vernizes, cosméticos, sabões, plásticos, fibras sintéticas e lubrificantes (SANTOS et al., 

2001). 

O óleo de mamona quando comparado à maioria dos óleos vegetais possui 

características atípicas. A principal diferença está em sua composição química, pois, o óleo de 

mamona é composto por cerca de 90% de ácido ricinoléico (Figura 8). Esse ácido apresenta 

uma estrutura química particular onde estão presentes três grupos funcionais altamente 

reativos, permitindo que o óleo seja submetido a diversos processos químicos que acarretam 

em uma gama de diversos produtos (CANGEMI; SANTOS; CLARO NETO, 2010). 
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Figura 7: Semente de mamona. 

Atualmente umas das aplicações do óleo de mamona de maior destaque, é seu 

emprego na produção do biodiesel, isso porque O Governo Federal, através da Lei 11.097 de 

13/01/2005, determinou que até 2008 todo o óleo diesel consumido no Brasil deveria conter 

um percentual mínimo obrigatório de 2% de biodiesel e em 2008, esse percentual foi 

aumentado para 3% (BRASIL, 2005; ANP, 2008). 

Figura 8: Principal componente do óleo de mamona – ácido ricinoléico. 

Fonte: Adaptado de Ogunniyi (2006) 

O biodiesel de mamona é produzido por transesterificação, utilizando-se um álcool e 

uma substância alcalina como catalisador, e apresenta propriedades similares ao diesel (do 

petróleo). A reação de transesterificação gera dois produtos: o biodiesel e o glicerol, e um 

sub-produto: a torta de mamona. O glicerol é largamente empregado como matéria prima para 
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a indústria farmacêutica e de cosméticos, além de ser bastante utilizado com agente 

plastificante de filmes à base de biopolímeros (ALMEIDA et al., 2006; ANANDAN et al., 

2005; OGUNNIYI, 2006; SEVERINO, 2005; SOBRAL et al., 2001).  

A torta de mamona (Figura 9) é o principal subproduto da cadeia produtiva do óleo de 

mamona, produzida após a extração do óleo das sementes desta oleaginosa. Em todo o 

mundo, seu uso predominantemente tem sido como adubo orgânico, embora possa obter valor 

significativamente maior se utilizada como alimento animal, aproveitando o alto teor de 

proteínas. No entanto, este uso não tem sido possível, até o presente momento, devido à 

presença de toxinas (ricina e ricinina) e alergênicos (CB-1A, castor bean allergen-1) em sua 

composição (ANANDAN et al., 2005; SEVERINO, 2005). 

 

 

Figura 9: Torta de mamona. 

 

A ricina (Figura 10a) é uma proteína encontrada exclusivamente no endosperma das 

sementes de mamona e é o componente mais letal presente na torta de mamona. A 

concentração dessa proteína na torta é de 1,5%, e sua ingestão implica em problemas 

gastrointestinais e distúrbios neuromusculares podendo levar ao óbito (FREIRE, 2001; LIMA, 

2007; MENDES, 2008). 
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Figura 10: (a) Estrutura tridimensional da ricina - em verde, a cadeia B; em vermelho, as α-hélices da 
cadeia A; em laranja, as folhas- β da cadeia A; em cinza, as alças da cadeia A.; (b) Estrutura química 

da ricinina.  

Fonte: Lima (2007) e Leite et al. (2005).

A ricinina (Figura 10b) é um alcalóide que pode ser encontrado em todas as partes da 

planta, podendo ser detectado desde as fases iniciais de desenvolvimento (HOLFELDER et al, 

1998). Segundo Leite et al. (2005), a contribuição da ricinina à toxicidade da torta é muito 

pequena por apresentar baixa atividade tóxica e estar presente em baixa concentração 

(0,23%). 

A fração alergênica (CB-1A) da torta de mamona é um composto não tóxico, mas 

apresenta elevada ação alergênica. O CB-1A é um conjunto de glicoproteínas e está presente 

na baga (3 a 6%) (CANGEMI; SANTOS; CLARO NETO, 2010).

De acordo com Anandan et al. (2005), muitas técnicas foram estudadas a fim de 

eliminar tantos os componentes tóxicos, como o alergênico, no entanto até o presente 

momento não existe tecnologia viável industrialmente para tal processamento. 

(a) (b)
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Segundo Costa, F. et al. (2004), a torta é um produto com elevado teor de proteínas, 

produzida na proporção de 1,2 toneladas para cada tonelada de óleo extraído. As Tabelas 1 e 2 

mostram a composição bromatológica da torta de mamona de acordo com alguns estudos. 

 

Tabela 1: Composição da torta de mamona segundo vários autores 

Fração Teor
1
 (%) Teor

2
 (%) Teor

3
 (%) Teor

4
 (%) 

Matéria-seca 91,50 91,17 92,52 93,3 

Umidade 8,50 8,13 7,48 6,7 

Fonte: 
1
 Severino (2005);

 2
 Costa, F. et al., (2004); 

3 
Beltrão (2003);

 4 
Ascheri et al., (2007). 

 

Tabela 2: Composição bromatológica da torta de mamona segundo vários autores 

Fração 
Teor

1
  

(% em b.s) 

Teor
2
 (%) 

(% em b.s) 

Teor
3
 (%) 

(% em b.s) 

Teor
4
 (%) 

(% em b.s) 

Proteína bruta 42,50 28,74 41,50 36,5 

Fibra 20,04 ND 32,84 ND 

Extrato etéreo 4,23 13,10 2,62 2,62 

Cinzas ND 12,11 7,65 9,96 

Carboidratos ND ND ND 44,9 

Extrato não 

nitrogenado 
ND ND 7,91 ND 

Cálcio 0,68 ND ND ND 

Fósforo 0,78 3,00 ND ND 

Potássio ND 0,96 ND ND 

Nitrogênio ND 4,60 ND ND 

Fonte: 
1
 Severino (2005);

 2
 Costa, F. et al., (2004); 

3 
Beltrão (2003);

 4 
Ascheri et al., (2007) ND: não 

disponível.  

 

Considerando-se que a proteína da torta de mamona é composta por 60% de 

globulinas, 16% de albuminas, 4% de proteases e 20% de glutelinas, proteínas conjugadas e 

compostos nitrogenados não-protéicos (SEVERINO, 2005), pode-se sugerir que se trata de 

boa matéria prima para produção de material biodegradável a base de proteínas, pois vários 
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desses materiais têm sido desenvolvidos com proteínas de frações similares 

(THARANATHAN, 2003). 

Além disso, a composição de aminoácidos dessa proteína (Tabela 3), que é 

relativamente rica em arginina (11%), histidina (11%), lisina (3,1%), metionina (1,5%) 

(BELTRÃO, 2003) permite a realização de certas modificações químicas, como reticulação 

com aldeídos bifuncionais, possibilitando-se assim, a produção de material com melhores 

propriedades mecânicas. Mas, para isso, é necessário se conhecer a disponibilidade dos 

mesmos (MARQUIÉ, 2001; MARQUIÉ et al., 1997). 

 

Tabela 3: Composição em aminoácidos na torta de mamona destoxicada. 

Aminoácido Teor (%)
1
 Teor (%)

2
 

Arginina 3,5 1,1 

Cistina 0,4 3,5 

Fenilalanina 1,8 4,2 

Histidina 0,6 11 

Isoleucina 1,9 5,3 

Leucina 2,8 7,2 

Lisina 0,7 3,1 

Metionina 0,6 1,5 

Tirosina ND 1,0 

Treonina 1,2 3,6 

Triptofano 0,1 0,6 

Valina 2,4 6,6 

Fonte: 
1
 Benesi (1979);

2
 Beltrão (2003). 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Materiais 

Para extração das proteínas foram utilizados a torta de mamona doada pela indústria 

A. Azevedo Ind. Com. de Óleos Ltda (Itupeva - SP) e o hidróxido de sódio (Synth) para o 

ajuste do pH.  

A solução filmogênica (SF) foi elaborada a partir do extrato proteico liofilizado 

adicionado de glutaraldeído (Merck) e glioxal (Sigma). E como plastificante, foi utilizado o 

glicerol (Synth). O nitrato de magnésio (Nuclear) foi utilizado como controlador de umidade 

relativa.  

 

4.2. Extração das proteínas 

A extração das proteínas foi realizada por solubilização em meio alcalino (pH=12), 

utilizando hidróxido de sódio. O processo de extração foi realizado em reator com controle 

digital de temperatura, pH, agitação e capacidade de 5 litros, especialmente concebido para 

esse projeto (Figura 11). 

A torta de mamona, na concentração de 20%, foi adicionada no reator contendo água à 

temperatura de 50 ºC e solução de NaOH (10%). O tempo de extração foi de 30 minutos sob 

agitação constante de 400rpm.  
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Figura 11: Reator para extração com controle digital de temperatura, pH e agitação. 

 

Em seguida, as soluções foram centrifugadas em uma centrifuga refrigerada 

(THERMOIEC, CENTRAGP8R, EUA), a 4000 rpm, por 20 minutos (MARQUIÉ et al., 

1995). O sobrenadante foi liofilizado, após prévio congelamento em nitrogênio líquido, 

peneirado e, então, utilizado para produção dos filmes (Figuras 12 e 13). 

 

 

Figura 12: Centrífuga refrigerada utilizada na separação do precipitado do sobrenadante. 
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Figura 13: Liofilizador contendo o extrato proteico. 

 

Após a liofilização, o extrato proteico liofilizado (EPL) foi caracterizado segundo as 

metodologias a seguir: 

a) Análises bromatológicas gerais - matéria seca, matéria mineral, proteína bruta 

(fator=6,25), fibra bruta, fibras em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA), extrato etéreo (SILVA; QUEIROZ, 2002) e nitrogênio não proteico, de acordo com a 

AOAC (1995);  

b) Composição de aminoácidos - a análise foi realizada segundo método de 

derivatização de aminoácidos em pré-coluna de fenilisotiocianato e cromatografia líquida de 

alta performance (JAOAC, 1989). Utilizando-se uma coluna C18 (250x4,6mm), detector UV-

Visível ajustado em comprimento de onda de 254mm, fase móvel composta por dois eluentes 

diferentes, um contendo acetato de sódio, trietilamina, acetonitrila, EDTA, ácido acético 

glacial e o outro contendo acetonitrila e água. Como solução derivatizante foi utilizada o 

fenilisotiocianato (PITC). 

c) Cor – a análise foi realizada diretamente no extrato proteico liofilizado utilizando-se 

uma célula de quartzo polido. A amostra foi colocada na célula e foi levemente compactada 
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com o auxílio de uma espátula evitando a formação de espaços vazios. Em seguida colocou-se 

a célula no equipamento Miniscan XE (HunterLab) (Figura 14). Foram realizadas seis 

medidas para cada replicata sendo que a cada medida a amostra foi misturada e novamente 

compactada. A cor foi determinada segundo Sobral et al. (2001), de acordo com os padrões 

dos CIELab, onde L*, a*, b*.  

 

 

Figura 14: Determinação da cor do extrato proteico liofilizado. 
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4.3. Elaboração dos filmes 

Os filmes foram produzidos por secagem de soluções filmogênicas previamente 

preparadas. As soluções filmogênicas (SF) foram elaboradas de acordo com as concentrações 

estabelecidas em cada estudo: 

1. Efeito da concentração de proteína e do tipo de reticulante – neste estudo, os filmes 

foram elaborados com extrato proteico liofilizado obtido à pH=12 em cinco 

concentrações diferentes: 2, 4, 6, 8 e 10g de proteína/100g de SF. Os agentes 

reticulantes (glutaraldeído e glioxal) foram adicionados em concentração fixa de 1g de 

reticulante/100g de proteínas, a concentração de glicerol foi de 25g de glicerol/100g 

de proteínas.  

2. Efeito da concentração do reticulante – neste estudo foram fixados o tipo de agente 

reticulante (glioxal) e a concentração de proteínas (6g de proteínas/100g de SF). 

Foram estudadas oito concentrações diferentes de glioxal: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 

e 5,0g de glioxal/100g de proteínas. A concentração de plastificante foi mantida em 

25g de glicerol/100g de proteínas; 

3. Caracterização complementar do filme com as melhores propriedades – os filmes 

com as melhores propriedades mecânicas e menor solubilidade tiveram suas 

propriedades estudadas de forma mais abrangente. A SF foi elaborada com 6g de 

proteínas/100g de SF, 5,0g de glioxal/100g de proteínas e 25g de glicerol/100g de 

proteínas. 

 

O extrato proteico liofilizado foi disperso em água sob agitação magnética, à 

temperatura ambiente (Figura 15a). Após a completa dispersão, a solução permaneceu por 

mais 30 minutos em agitação para permitir a completa homogeneização (Figura 15b). 

Decorrido esse período, foi adicionado o agente reticulante (glutaraldeído - GT ou glioxal - 
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GX) e o tempo de reticulação foi de 5 minutos (Figura 15c). Após esse intervalo, colocou-se o 

glicerol (Figura 15d) e efetuou-se a correção de massa com o restante da água. As soluções 

foram então agitadas por mais um minuto e em seguida, dispersas em placas de polistestireno 

com diâmetro de 150mm (Figura 16a) e desidratada em estufa à 30ºC Marconi) com 

circulação forçada por 16 horas (Figura 16b). 

Figura 15: Elaboração das soluções filmogênicas. 

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 16: Dispersão da solução filmogênica e secagem dos filmes. 

A fim de minimizar o efeito da espessura foram fixados os valores de SF colocados na 

placa. Para a obtenção desses valores padronizou-se a quantidade de proteína por placa (1,5g) 

e a partir da realização dos cálculos obtiveram-se os valores para cada formulação (Tabela 4).  

Tabela 4: Quantidade em g de SF por placa de acordo com o teor de proteínas

Teor de proteínas na SF Quantidade de SF (g)

2,0g de proteínas/100g de SF 75,00

4,0g de proteínas/100g de SF 37,50

6,0g de proteínas/100g de SF 25,00

8,0g de proteínas/100g de SF 18,75

10,0g de proteínas/100g de SF 15,00

 

(a) (b)
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4.4. Caracterização dos filmes 

Os filmes foram acondicionados em dessecadores contendo solução saturada de nitrato 

de magnésio (UR=52,5% à 25ºC) por 24 horas. Em seguida, os filmes foram cortados e re-

acondicionados nos dessecadores, nas mesmas condições de umidade e temperatura 

supracitadas por sete dias (Mg(NO3)2). Os filmes foram submetidos às caracterizações 

descritas à seguir, de acordo com cada estudo:  

1. Efeitos da concentração de proteínas e o do tipo de reticulante - espessura, 

microestrutura, cor, opacidade, brilho, umidade, solubilidade e propriedades 

mecânicas (tração e perfuração); 

2. Efeito da concentração do agente reticulante – espessura, microestrutura, cor, 

opacidade, brilho, umidade, solubilidade, permeabilidade ao vapor de água e 

propriedades mecânicas (tração e perfuração); 

3. Caracterização complementar do filme com as melhores propriedades – além das 

propriedades já avaliadas, estudou-se ainda a espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier, as propriedades térmicas, biodegradabilidade no solo e 

isoterma de sorção. 

 

4.4.1. Espessura 

A espessura dos filmes foi determinada no sexto dia de acondicionamento como a 

média aritmética de dez medidas aleatórias feitas com um micrômetro digital (resolução 

0,001mm, MITUTOYO (Figura 17). 
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Figura 17: Determinação da espessura de uma amostra pra teste de tração. 

 

4.4.2. Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas dos filmes foram avaliadas por de testes de tração e 

perfuração utilizando-se um texturômetro TA.XT2i (TA Instruments). Os dados foram 

analisados com auxílio do Exponent Lite Express (versão 4,013,0 XT Express).  

4.4.2.1. Teste de tração 

Para os testes de tração (Figura 18a), as amostras (15 x 90mm
2
) foram fixadas na 

sonda de tração com separação inicial de 50mm, e a velocidade de realização do teste foi 

estabelecida em 1,0mm/s. A tensão na ruptura (TR, em MPa) e a elongação na ruptura (ER, 

em %) foram obtidas diretamente das curvas de tensão versus elongação, mas, o módulo 

elástico (ME, em MPa/%) foi obtido a partir do cálculo da inclinação da porção linear da 

curva (THOMAZINE; CARVALHO; SOBRAL, 2005). 
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Figura 18: Testes de tração (a) e perfuração (b) dos filmes de proteínas extraídas da torta de mamona. 

4.4.2.2. Testes de perfuração

Os testes de perfuração (Figura 18b) foram realizados segundo Sobral et al. (2001), 

onde amostras circulares (d=46cm), colocadas em um suporte cilíndrico, foram perfuradas por 

uma sonda (d=3cm) movendo-se com velocidade de 1mm/s. A força na perfuração (FP, em 

N) foi obtida da curva força versus distância (mm). A deformação na perfuração (DP, em %)

foi calculada a partir da distância percorrida pela sonda, com a equação 1. 

 eformação ( ) 

[
 
 
 
 (√d2 l0

2
 l0)

l0

]
 
 
 
 

 100

Onde: d é a distância percorrida pela sonda em mm; l0 é o comprimento inicial do filme 

(23mm). 

  

(a) (b)

(1)
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4.4.3. Umidade e Solubilidade em água 

Para a determinação da umidade, as amostras dos filmes foram colocadas em pesa 

filtros e levadas à estufa à 105ºC por 24 horas. A umidade dos filmes foi calculada com a 

equação 2 (GONTARD; GUILBERT; CUQ, 1992). 

            (  
  

  
)    

Onde: mf é a massa da amostra seca em g; mi é a massa da amostra inicial em g (base seca). 

A solubilidade em água dos filmes foi determinada segundo metodologia adaptada de 

Gontard, Guilbert e Cuq (1992). Os filmes foram cortados em discos de 2cm de diâmetro e

imersos em 50mL de água destilada permanecendo por 24 horas sob agitação (Mesa 

Agitadora Marconi-MA141) (Figura 19). Decorrido este período, o material foi filtrado em 

papel de filtro de 80g/m2 e porosidade de 3micras (Nalgon) previamente pesado, a fim de 

evitar superestimação da solubilidade em água dos filmes, a umidade do filtro foi descontada 

antes da realização dos cálculos. Após a filtração, o papel de filtro foi colocado em pesa filtro 

e levado para secagem em estufa à 105ºC (MARCONI, 315 SE) por 24 horas. Para o cálculo 

da solubilidade foi utilizada a equação 3.  

                  (
     

  
)     

Onde: mi é a massa inicial do filme em g; mf é a massa seca do filme (sem o filtro) em g. 

(3)

(2)
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Figura 19: Agitador com amostras para teste de solubilidade. 

 

4.4.4. Cor e Opacidade 

A cor dos filmes foi medida por meio dos padrões do CIELab: L* luminosidade , 

variando de 0 (preto) a 100 (branco); a* de verde (-) à vermelho (+); e b*, de azul (-) à 

amarelo (+), determinados com um colorímetro Miniscan XE (HunterLab) (Figura 20), 

trabalhando com D65 e luz do dia, com o auxílio do programa Universal Software 3.2 

(HunterLab Associates Laboratory). Os filmes foram colocados sobre a placa branca e foram 

realizadas 10 medidas aleatórias de ambos os lados. A diferença total de cor (ΔE*) foi 

determinada com a equação 4 (SOBRAL, 2000). 

 

    √                                  (4) 

 

Onde: ΔL* L*amostra-L*padrão; Δa*= a*amostra-a*padrão; Δb*=b*amostra-b*padrão 
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Figura 20: Determinação dos parâmetros de cor e opacidade para os filmes. 

 

A opacidade dos filmes foi determinada utilizando-se o mesmo aparelho das medidas 

de cor. A opacidade da amostra (Y) foi calculada como a relação entre opacidade da amostra 

colocada sobre o padrão preto e (Yp) e a opacidade da amostra colocada sobre o padrão 

branco (Yb), com a equação 5 (SOBRAL, 2000). Os resultados foram obtidos a partir de 10 

medidas aleatórias em ambos os lados da amostra. 

  
 p

 b

4.4.5. Brilho 

O brilho dos filmes foi determinado a partir de dez medidas aleatórias utilizando-se

um glossímetro Rhopoint NGL 20/60 (Figura 21), nos ângulos de 20° e 60°, de acordo com 

Villalobos et al. (2005). Assim como para as análises de cor e opacidade, as medidas foram 

realizadas em ambos os lados da amostra, ou seja, superfície em contato com o ar e em 

contato com a placa. 

(5)
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Figura 21: Glossímetro utilizado na análise de brilho dos filmes. 

 

4.4.6. Hidrofobicidade (Determinação do ângulo de contato) 

A hidrofobicidade superficial dos filmes foi determinada a partir das medidas do 

ângulo de contato, utilizando-se um goniômetro G1 Kruss (Kruss, GmgH, Alemanha) (Figura 

22), com um software de análise de imagem (Drom Shape Analysis, Kruss GmgH, Alemanha) 

à temperatura ambiente, de acordo com Marcuzzo et al. (2010).  

Uma gota de água deionizada (~1µL) foi depositada na superfície das amostras de 

filme (40x15mm
2
) com auxílio de uma seringa de precisão. A imagem da gota foi fotografada 

com uma câmera digital em intervalos de 0,5s. O analisador de imagens foi usado para medir 

o ângulo de contato da gota de ambos os lados, durante 15 segundos. Foram realizadas 6 

medidas para cada amostra de ambos lados (superfície em contato com a placa e em contato 

com o ar). 

 



50 
 

 

Figura 22: Goniômetro utilizado para o teste de hidrofobicidade (ângulo de contato). 

 

4.4.7. Permeabilidade ao vapor de água 

A determinação da permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi realizada segundo 

Gontard, Guilbert e Cuq (1992), onde as amostras de filme foram fixadas em células de 

alumínio com um anel perfurado (área exposta 12,29cm2), contendo sílica gel (Figura 23a).

Essas células foram colocadas em um dessecador com água destilada (UR=100%) e mantidas 

em ambiente controlado (T=22±0,2ºC) (Figura 23b). O ganho de massa do sistema 

(célula+sílica+filme) foi medido em balança semi-analítica (Gehaka BG2000) em intervalos 

regulares (24h) por um período de 144h. A permeabilidade foi calculada com a equação 6: 

PVA g.mm h.m2
. Pa  

  .  

t . Ae . P0 .  R1 R2 

Onde: x: espessura média dos filmes (mm); Ae: área exposta (cm2); P0: pressão de vapor da 

água (Pa) na temperatura média do período; (R1-R2): diferença de umidade relativa (%); G/t 

(g/h): coeficiente angular da regressão linear da reta de ganho de massa do sistema versus

tempo.

(6)
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Figura 23: Imagens do teste de permeabilidade ao vapor de água (a) Célula para o teste de PVA e (b) 
dessecador contendo a célula para o teste de PVA 

 

4.4.8. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para a análise de microscopia eletrônica de varredura, a amostra de EPL foi 

acondicionada por 7 dias em sílica-gel. Além disso, no sexto dia, o dessecador contendo a 

amostra foi conectado a uma bomba de vácuo permanecendo assim por 24 horas, então a 

amostra foi analisada. 

O estudo da microestrutura dos filmes foi realizado em amostras rompidas no teste de

tração, amostras criofraturadas e nas superfícies em contato com o ar e placa. Foi utilizado um 

microscópio MEV Hitachi, TM3000 (Tokyo, Japão) com feixe a 15kV (Figura 24) 

(CARVALHO; GROSSO, 2004). 

(a) (b)
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Figura 24: Microscópio eletrônico de varredura. 

 

4.4.9. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

As determinações das propriedades térmicas dos filmes foram realizadas por 

calorimetria diferencial de varredura, utilizando-se um DSC TA 2010 (Figura 25) controlado 

por módulo TA 4000 (TA Instruments, USA) e com um acessório para resfriamento, segundo 

Sobral et al. (2001). Após acondicionamento de uma semana em NaBr (UR=58%), foram 

pesadas alíquotas (~10mg) em balança de precisão (±0,0001g) (Scientech, SA210) e 

colocadas em recipientes herméticos. O sistema (recipiente+amostra) foi aquecido a 5ºC/min, 

entre -150 e 150ºC, em atmosfera inerte (45mL/min de N2). Como referência foi utilizado um 

recipiente vazio. 
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Figura 25: DSC TA 2010 utilizado nas análises térmicas 

 

A temperatura de transição vítrea (Tg) foi calculada como o ponto de inflexão da linha 

de base, causada pela descontinuidade do calor específico da amostra. A temperatura de fusão 

(Tm) foi calculada onde ocorreu o pico endotérmico. Todas as propriedades foram calculadas 

com auxílio do software Universal Analysis V1.7F (TA Instruments) e as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

4.4.10. Isoterma de sorção 

A isoterma de sorção de vapor de água dos filmes à base de proteínas de torta de 

mamona foi determinada utilizando-se um método gravimétrico (SOBRAL; HABITANTE, 

2001; CARVALHO; GROSSO, 2004). Para isto, as amostras, acondicionadas previamente 

em P2O5 durante 10 dias, foram pesadas em balança analítica e em seguida foram 

condicionadas por três semanas utilizando-se dessecadores contendo solução saturada de sal 

(LiCl, MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, NaNO2, NaCl, KCl, BaCl2) variando assim a atividade de 

água entre 0,11 e 0,90. A temperatura foi mantida a 25°C em estufa com circulação de ar 

(Figura 26) (BOD-TE-390, TECNAL).  
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Figura 26: Filmes de torta de mamona acondicionados para elaboração da isoterma de sorção. 

 

O modelo de Guggeenheim-Anderson de Boer (GAB) foi ajustado aos dados 

experimentais (Equação 7). As constantes Xm (umidade da monocamada), CGAB (constante da 

monocamada) e kGAB (constante da multicamada) foram calculadas. O ajuste do modelo foi 

avaliado com o valor de R2, obtido do programa STATISTICA® v.8.0.

   
  AB  AB mA 

 1   ABA   1   ABA    AB  ABA  

4.4.11. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Para as análises de FTIR, os filmes foram acondicionados por sete dias em 

dessecadores contendo sílica-gel. Após o período de acondicionamento, as amostras foram 

colocadas de forma sobreposta sob o sensor do espectrofotômetro Spectrum One (Perkin 

Elmer, USA) (Figura 27), de acordo com Vicentini et al. (2005). As amostras foram colocadas 

sobre a célula de leitura e foram realizadas 16 varreduras espectrais de 40 a 4.000cm-1 com 

(7)
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resolução de 2cm-1. Os dados foram coletados e tratados com o software Spectrum One, 

(Spectrum One, versão 5.3). 

Figura 27: Espectrofotômetro FT-IR com amostra de filmes de torta de mamona. 

4.4.12. Biodegradabilidade no solo (Indoor) 

A determinação da biodegradabilidade dos filmes foi calculada a partir da perda de 

massa (PM) dos filmes. A análise foi realizada em laboratório adaptando-se a metodologia de 

Martucci e Ruseckaite (2009). Foram utilizadas bandejas plásticas (510x330x95mm), com 

7.000g de terra vermelha. A terra foi caracterizada antes do início do experimento (Tabela 5). 

As amostras foram cortadas em retângulos (5x4cm2) e colocadas em envelopes plásticos 

identificados. A umidade inicial das amostras foi determinada. Os envelopes foram enterrados 

e a biodegradabilidade foi calculada com a equação 8. A umidade da terra foi mantida com 

adição periódica de água. 

      
     

  
    

Onde: mi: massa inicial da amostra (g em base seca); mf: massa final da amostra (g em base 

seca). 

(8)
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Tabela 5: Características da terra vermelha
(1)

 utilizada nos testes de biodegradabilidade. 

Componentes* Teor (%) 

Matéria Orgânica 3,3 

Argila 33,7 

Areia 28,9 

Silte 37,4 

pH 5,5 

(1)
Análises realizadas pelo Laboratório de Solos do departamento de Zootecnia da FZEA/USP, 

Campus de Pirassununga em setembro de 2011. Contato: (agrarias@usp.br)  

 

4.5. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa computacional SAS 

(SAS, versão 9.2). As diferenças significativas entre as médias foram identificadas através dos 

testes de Tukey (p<0,05). 
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5. Resultados e Discussões 

5.1. Caracterização do extrato proteico liofilizado (EPL) 

5.1.1. Composição centesimal e teor de aminoácidos 

Os resultados das análises do EPL estão apresentados na Tabela 6, onde se observou 

que se trata de um concentrado proteico devido ao seu teor de proteínas (69%). O extrato 

proteico liofilizado apresentou um teor de matéria mineral (MM) igual à 12,3%, esse valor 

justificou-se pelo grande volume de NaOH utilizado na solubilização das proteínas (NEVES, 

LOURENÇO; SILVA, 2001). 

Os valores de fibra bruta (FB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente 

ácido (FDA) foram 0,22, 1,9 e 0,1%, respectivamente. Os valores obtidos para FB, FD e FDA 

podem ser atribuídos à solubilização parcial da fração da hemicelulose, celulose ou lignina da 

parede celular (VAN SOEST; FERREIRA; HARTLET, 1984). 

 

Tabela 6: Composição centesimal (%) do extrato proteico liofilizado. 

Análises Valores em % 

Matéria seca 95,6±0,3 

Matéria mineral 12,3±0,4 

Proteína bruta 69,0±0,6 

Fibra bruta 0,22±0,1 

Extrato etéreo 1,1±0,5 

Extrativo não nitrogenado 19,6±4,0 

Nitrogênio não proteico 7,1±0,4 

FDA 1,9±0,4 

FDN 0,1±0,0 

 

O EPL apresentou baixo teor de extrato etéreo (EE=1,1%), sugerindo que o EPL não 

apresenta alto teor de lipídeos, viabilizando desta forma a re-suspensão desse material em 
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água para o preparo das soluções filmogênicas. O conteúdo de nitrogênio não proteico (NNP) 

encontrado no EPL foi relacionado a desnaturação das proteínas em decorrência do elevado 

pH de extração. Por diferença, calculou-se, o valor do extrativo não nitrogenado 

(ENN=19,6%), que foi atribuído a presença de carboidratos não identificados. 

O teor de PB no extrato proteico liofilizado de torta de mamona foi menor que os 

valores encontrados para isolados proteicos de tortas residuais. A maioria dos estudos 

encontrados na literatura está relacionada à caracterização de isolados proteicos obtidos de 

diferentes fontes. Os isolados proteicos, desses trabalhos, foram produzidos a partir da 

precipitação das proteínas extraídas. Com o abaixamento do pH do extrato proteico até o 

ponto isoelétrico ocorrendo a separação das proteínas. Assim, nesses casos, o resultado final é 

uma matéria prima para produção de filmes com valores de proteínas em média de 90% 

(AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; BARBIN; NATSCH; 

MÜLLER, 2011; LESTARI; MULDER; SANDERS, 2011; ORLIAC et al., 2002; ORLIAC et 

al., 2003; WÄSCHE et al., 1998). 

Ayhllon-Meixueiro, Vaca-Garcia e Silvestre (2000) produziram isolado proteico de 

torta de girassol com teor de PB=90%. O mesmo resultado foi obtido por Orliac et al (2002) 

trabalhando também com torta de girassol (TG). Ainda em estudos envolvendo TG, Orliac et 

al. (2003) produziram um isolado com 84% de proteínas.  

Outros estudos encontrados, envolvendo proteínas extraídas de tortas residuais, 

também incorporaram a precipitação das proteínas em seu procedimento obtendo isolados 

proteicos. Lestari, Mulder e Sanders (2011) trabalhando com isolado proteico de torta de 

pinhão manso obtiveram 97,7% de proteínas, Wäsche et al. (1998) e Barbin, Natsch e Müller 

(2011) estudando a extração de proteínas da torta de colza obtiveram isolados com teores de 

proteínas de 40,7 e 63,6%, respectivamente. 
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Ao longo desse estudo, optou-se por não realizar a precipitação das proteínas, isso 

para evitar a adição de mais uma etapa no processo de elaboração dos biofilmes. Tornando 

assim, mais viável a transposição desse projeto para escala industrial. 

Neves, Lourenço e Silva (2001) caracterizaram o extrato líquido elaborado a partir 

extração de proteínas de tremoço. O valor de PB obtido foi de 66%, semelhante ao resultado 

encontrado nesse estudo. No entanto, Carvalho et al. (2009) estudaram o extrato proteico 

obtido de sementes de cupuaçu, o teor de PB foi equivalente à 31,18%, ou seja, inferior ao 

valor encontrado para EPL. Firatligil-Durmus e Evranuz (2010) obtiveram 57% de PB na 

isolado proteico de farinha desengordurada de semente de pimenta. Essas diferenças nos 

valores de proteína bruta podem ser atribuídas à solubilidade das proteínas e também ao tipo 

de extração realizado. 

Embora o extrato proteico não tenha sido submetido à precipitação o valor de matéria 

seca (MS) foi bastante semelhante ao obtido em isolado proteico de girassol (MS=94%) 

(AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; ORLIAC et al., 2002, 

ORLIAC et al., 2003).  

Porém, o teor de matéria mineral (MM) no EPL de torta de mamona, foi maior que 

para os isolados proteicos de girassol e colza, e também para o concentrado proteico de 

tremoço (MM=7,6; 7,3 e 2,38, respectivamente) (AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-

GARCIA; SILVESTRE, 2000; BARBIN; NATSCH; MÜLLER, 2011; ORLIAC et al., 2002, 

ORLIAC et al., 2003; WÄSCHE et al., 1998). A diferença nos teores de MM entre os 

isolados proteicos e o EPL desse estudo foi justificada por diferenças no pH da extração das 

proteínas. 

O valor de EE do EPL desse estudo foi próximo ao valor de lipídeos para isolado 

proteico de girassol (EE=0,6%), mas foi inferior ao observado para o concentrado proteico de 

semente de cupuaçu (EE=3,83%) (AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; 
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SILVESTRE, 2000; CARVALHO et al., 2009; ORLIAC et al., 2002, ORLIAC et al., 2003). 

O valor encontrado para o EE do concentrado proteico de semente de cupuaçu está 

relacionado com o processo de extração do óleo desta semente. Pois, a torta de girassol e a 

torta de mamona foram oriundas de processos industriais que visam o maior rendimento em 

termos de extração de óleos. Enquanto que, a torta de cupuaçu foi obtida em escala 

laboratorial, ou seja, a extração do óleo foi realizada seguindo um protocolo menos agressivo. 

Informações sobre os valores médios de fibra bruta (FB), fibra em detergente ácido 

(FDA), fibra em detergente neutro (FDN), nitrogênio não proteico (NNP) e extrativo não 

nitrogenado (ENN), de isolados proteicos produzidos de tortas não foram encontrados na 

literatura. 

A composição de aminoácidos do EPL encontra-se na Tabela 7. Observou-se que o 

extrato proteico de torta de mamona apresentou altas concentrações de arginina (14,0g/100g 

de proteínas), ácido glutâmico (20,3g/100g de proteínas) e triptofano (13,4g/100g de 

proteínas). Entretanto, foram encontrados baixos teores de lisina, tirosina e treonina 

(2,3g/100g de proteínas), fenilalanina e prolina (3,1g/100g de proteínas), histidina (2,4g/100g 

de proteínas) e cistina (1,1g/100g de proteínas). Os aminoácidos: alanina, ácido aspártico, 

glicina, isoleucina, leucina, metionina, valina e serina foram encontrados no EPL de torta de 

mamona em concentrações que variaram de 3,4 à 7,1g/100g de proteínas (Figuras 4 e 5). 

A composição em aminoácidos da EPL de torta de mamona não apresentou muitas 

diferenças quando comparada à composição de aminoácidos dos isolados proteicos 

liofilizados (IPL) de ervilha, tremoço e soja estudados por Tömösközi et al. (2001). Sendo 

que, nesse caso, foi realizada a extração alcalina seguida de precipitação das proteínas no 

ponto isoelétrico (pI). O EPL apresenta teores inferiores de ácido aspártico e lisina quando 

comparado aos três IPL (ervilha, tremoço e soja), entretanto os teores de metionina e 

triptofano são consideravelmente superiores aos encontrados para estes mesmo isolados.  



61 
 

 

 

Tabela 7: Composição de aminoácidos das proteínas extraídas da torta de mamona, ervilha, tremoço e 

soja. 

Aminoácidos 

EPL de 

mamona 

(g/100g de 

proteínas) 

IPL* de ervilha 

(g/100g de 

proteínas)
(1)

 

IPL* de 

tremoço 

(g/100g de 

proteínas)
 (1)

 

IPL* de soja (g/100g de 

proteínas)
 (1)

 

Alanina 3,5±0,1 4,13 3,69 4,11 

Arginina 14,0±0,2 14,22 9,53 7,59 

Ácido 

Aspártico 
7,1±0,1 11,58 9,80 10,81 

Glicina 3,9±0,1 4,50 3,25 4,26 

Isoleucina 3,4±0,1 3,48 3,83 3,62 

Leucina 5,2±0,2 6,94 7,42 7,98 

Ácido 

Glutâmico 
20,3±0,4 16,39 25,77 21,29 

Lisina 2,3±0,0 8,12 5,31 8,56 

Cistina 1,1±0,7 0,35 0,98 0,85 

Metionina 4,8±0,5 0,85 0,49 0,62 

Fenilalanina 3,1±0,1 4,67 3,60 5,17 

Tirosina 2,3±0,1 3,35 4,73 3,61 

Treonina 2,3±0,1 3,12 3,98 4,33 

Triptofano 13,4±0,5 0,51 0,99 0,80 

Prolina 3,1±0,1 4,30 3,92 4,81 

Valina 4,0±0,0 5,13 3,45 3,87 

Histidina 2,4±0,0 3,39 2,79 3,71 

Serina 4,0±1,0 4,96 6,41 5,45 

*IPL: Isolado proteico liofilizado; (1) Tömösközi et al. (2001). 

 

A comparação entre os perfis de aminoácidos obtidos para os diferentes isolados ou 

concentrados proteicos não pôde ser realizada de forma direta. Isso porque, a composição das 

proteínas varia de acordo com sua origem, que por sua vez é a grande responsável pelas 

diferentes concentrações desses aminoácidos nas proteínas. Existem diferenças no processo de 
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obtenção dos isolados e concentrados proteicos que também podem acarretar em diferenças 

no perfil de aminoácidos. 

De forma geral, estão presentes no EPL de mamona os principais aminoácidos 

envolvidos nas reações de modificações químicas com aldeídos bifuncionais. O alto teor de 

argina (14,0g/100g de proteínas) sugere que o EPL de torta de mamona pode reagir com 

glioxal formando filmes com boas propriedades funcionais. Ao passo que, os baixos teores de 

lisina, cistina, histidina e tirosina, cujos valores encontram-se entre 1,1 e 2,4g/100g de 

proteínas, indicam a reação entre o EPL e o glutaraldeído pode não apresentar os resultados 

esperados. 

 

5.1.2. Determinação de cor e microestrutura do EPL  

Os resultados obtidos para os padrões do sistema CIELab estão apresentados na 

Tabela 8, o valores foram 54,3, 6,6 e 19,6 par a L*, a*, e b* respectivamente. A combinação 

dos valores obtidos, quando plotada no sólido de cor (Figura 28), indicou que a cor do EPL 

foi resultado da mescla de vermelho (valor positivo de a*), com amarelo (valor positivo de 

b*) que representa a cor laranja. E o valor intermediário de L* (referente a luminosidade), foi 

como se um pouco de cinza fosse adicionado ao laranja resultando em um tom marrom claro. 

 

Tabela 8: Parâmetros do sistema CIELab para o EPL de mamona e o CPL de cupuaçu. 

Parâmetros EPL de torta de mamona 

CPL* de semente de 

cupuaçu
 (1)

 

L* 54,3±0,6 75,64±0,24 

a* 6,6±0,1 5,49±0,02 

b* 19,6±0,1 17,70±0,08 

*CPL: Concentrado proteico liofilizado; (1) Carvalho et al. (2009) 
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Figura 28: Sólido de cores - Sistema CIELab (1976) 

Fonte: HunterLab (2001) 

 

Esse resultado foi confirmado pela Figura 29, que é a imagem do extrato proteico 

liofilizado de torta de mamona utilizado na realização desse teste. 

 

 

Figura 29: Extrato proteico liofilizado. 
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Carvalho et al. (2009) avaliaram os mesmos parâmetros para concentrado proteico de 

cupuaçu (CPL) e obtiveram resultados similares para os padrões a* e b* (Tabela 8). O valor 

do L*, para o CPL de cupuaçu, foi ligeiramente superior ao valor obtido para o EPL da torta 

de mamona. A coloração levemente alaranjada foi, segundo esses autores, atribuída ao 

processo de extração das proteínas que pode ter causado escurecimento não enzimático 

(Maillard), ou ainda, oxidação de compostos fenólicos (CARVALHO et al., 2009). 

A partir da micrografia do EPL (Figura 30), observou-se que se trata de uma estrutura 

típica de material liofilizado, com escamas bem definidas e sem presença de estruturas 

estranhas que possam sugestionar qualquer tipo de contaminação, ou ainda presença de 

resíduos oriundos da extração. Russ (2005) analisou isolado proteico de soja seco em “spray 

dried”, e observou que este apresentou uma estrutura globular, diferente, portanto, da 

observada para o EPL. 

 

 

Figura 30: Micrografia do extrato proteico liofilizado (pH12). 
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5.2.  Estudo do efeito da concentração de proteína e do tipo de reticulante: 

glutaraldeído e glioxal  

Nesse estudo foram elaborados filmes de proteínas extraídas da torta de mamona em 

diferentes concentrações. Foram utilizados dois agentes reticulantes: o glutaraldeído e o 

glioxal na concentração de 1g de agente reticulante/100g de proteínas e 25g de glicerol/100g 

de proteínas. 

Foram avaliados os efeitos da concentração de proteínas e do tipo de reticulante sobre 

o aspecto visual, espessura, microestrutura, cor, opacidade, brilho, umidade, solubilidade em 

água e propriedades mecânicas (tração e perfuração). 

 

5.2.1. Aspecto visual 

Os filmes elaborados com as proteínas da torta de mamona modificadas com 

glutaraldeído/glioxal e plastificados com glicerol apresentaram bom aspecto e coloração 

amarronzada (Figuras 31 e 32). Entretanto, após a retirada dos filmes da estufa, foi necessário 

o acondicionamento por 24 horas em dessecador contendo nitrato de magnésio (UR=52,5%) 

para facilitar o desprendimento das placas e facilitar o corte. 

Embora os filmes tenham sido produzidos com concentrações proteicas diferentes e 

com dois tipos de agentes reticulantes, não houve diferença perceptível no aspecto visual dos 

filmes. Contudo, pôde-se observar que os pontos extremos desse planejamento (2 e 10% de 

proteínas), apresentaram problemas durante a elaboração da solução filmogênica (SF) e a 

secagem. As formulações com 2% de proteína/100de SF, tanto para o glutaraldeído, como 

para o glioxal, demoraram em média 40 horas para desidratar. Já, as soluções com 10% de 

proteínas/100g de SF, também para ambos os reticulantes, levaram um longo tempo para 
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completa dispersão do EPL, de 4 a 6 horas. Além disso, a agitação foi bastante lenta a fim de 

evitar a incorporação de ar formando bolhas na matriz filmogênica. 

 

  

  

 

Figura 31: Filmes elaborados com proteínas reticuladas com glutaraldeído. 

 



67 
 

 

  

  

 

Figura 32: Filmes elaborados com proteínas reticuladas com glioxal. 

 

Tanto o tempo de secagem, quanto a elaboração da SF devem ser considerados como 

pontos importantes na avaliação dos resultados, pois, como mencionado anteriormente, 

espera-se, ao final desse trabalho, obter um material que possa ser adaptado para produção em 

escala industrial.  
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5.2.2. Espessura 

Os resultados para a espessura dos filmes foram obtidos a partir das medidas 

realizadas para os testes de tração e perfuração. Em ambos os testes, as medidas foram 

aleatórias sendo que a resposta de cada replicata foi obtida da média dessas medidas (n=210 

em média). Os dados apresentados na Tabela 9 são médias das triplicatas. 

 

Tabela 9: Resultados para espessura dos filmes produzidos com proteínas modificadas com 

glutaraldeído (GT) e glioxal (GX). 

CPROT 
Espessura (mm) 

GT GX 

2 0,122±0,003
A,a 

0,125±0,003
A,a 

4 0,121±0,003
A,a 

0,119±0,001
B,a 

6 0,120±0,004
A,a 

0,116±0,001
B,a 

8 0,119±0,001
A,a 

0,117±0,001
B,a 

10 0,125±0,003
A,a 

0,126±0,001
A,a 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Observa-se que nem a variação da concentração de proteína, nem o tipo de reticulante 

apresentaram efeito sobre a espessura dos filmes elaborados com as proteínas de torta de 

mamona, ainda que para o glioxal a análise estatística tenha apresentado significância 

(p<0,05), isto é, considerou-se que as espessuras permaneceram em torno de 0,120mm.  

Conforme mencionado anteriormente a concentração de proteína por placa foi mantida 

constante para todas as formulações independente da concentração de proteína na solução. 

Essa correção implicou na diminuição da massa de solução filmogênica colocada na placa à 

medida que a concentração de proteína aumentou (Tabela 4). Esse controle foi realizado para 
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eliminar o efeito da variável espessura, pois, como o observado em Sobral (2000), esta 

apresenta efeito sobre as propriedades dos filmes. 

Observou-se também que, esse valor (0,120mm) permitiu melhores condições de 

trabalho (maquinabilidade, corte, etc.). Não foram encontrados os dados técnicos sobre os 

materiais convencionais, sendo assim, não foi possível estabelecer um valor de espessura que 

estivesse em concordância com os materiais disponíveis no mercado. Por outro lado é sabido 

que para o emprego na agriculatura a espessura não é um fator determinante, pois não há 

necessidade de visualizar as mudas, ao contrário, uma das finalidades dos sacos para mudas é, 

de acordo com Poliagro (2006), oferecer barreira aos raios solares. 

 

5.2.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microestrutura dos filmes elaborados com EPL com glutaraldeído e glioxal foi 

estudada nas superfícies em contato com o ar e com a placa (Figuras 33, 34, 35 e 36). As 

micrografias foram obtidas com um aumento de 1000x em amostras de filmes acondicionadas 

em dessecadores contendo sílica-gel por uma semana. 

As imagens evidenciaram que a secagem influenciou na superfície dos filmes, uma 

vez que, estas mostram a presença de muitas partículas na face em contato com o ar, 

independente da formulação (Figuras 33 e 35). As mesmas partículas são observadas na face 

em contato com a placa (Figuras 34 e 36), mas, em menor quantidade. Assim, pôde-se 

constatar que a desidratação dos filmes causa um fenômeno de arraste que provocou o 

surgimento dessas partículas na parte superior dos filmes. 

González, Strumia e Igarzabal (2011), estudaram filmes elaborados com proteínas de 

soja (isolado proteico) reticuladas com genipina, e, observaram a formação de agregados 

devido a reticulação, isso não foi observado nos filmes elaborados com EPL de torta de 

mamona, independente do agente reticulante utilizado.  
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Figura 33: Micrografias das superfícies em contato com o ar de filmes com diferentes concentrações 
de proteínas reticuladas com glutaraldeído. Aumento de 1000x. 

(a) 2 de proteínas; (b) 4% de proteínas; (c) 6% de proteínas; (d) 8% de proteínas; (e) 10% de proteínas. 

 

(a) (b)

(c) (d)

(e)
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Figura 34: Micrografias das superfícies em contato com a placa de filmes com diferentes 
concentrações de proteínas reticuladas com glutaraldeído. Aumento de 1000x. 

(a) 2 de proteínas; (b) 4% de proteínas; (c) 6% de proteínas; (d) 8% de proteínas; (e) 10% de proteínas. 

(a) (b)

(c) (d)

(e)
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Figura 35: Micrografias das superfícies em contato com o ar de filmes com diferentes concentrações 
de proteínas reticuladas com glioxal. Aumento de 1000x. 

(a) 2 de proteínas; (b) 4% de proteínas; (c) 6% de proteínas; (d) 8% de proteínas; (e) 10% de proteínas. 

(a) (b)

(c) (d)

(e)
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Figura 36: Micrografias das superfícies em contato com a placa de filmes com diferentes 
concentrações de proteínas reticuladas com glioxal. Aumento de 1000x. 

(a) 2 de proteínas; (b) 4% de proteínas; (c) 6% de proteínas; (d) 8% de proteínas; (e) 10% de proteínas. 

Mauri e Añón (2006) estudaram filmes de isolado proteico de soja produzidos em 

diferentes pH. Os filmes elaborados em pH alcalino apresentaram estruturas mais coesas, 

esses autores atribuíram essa coesão a formação de novas ligações entre as proteínas, isso 

(a)

(e)

(b)

(c) (d)
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porque em extremos de pH, as proteínas foram totalmente ou parcialmente desnaturadas 

havendo desdobramento de estruturas que levaram à interação das as cadeias de proteínas 

produzindo matrizes bem estruturadas. 

Assim, pôde-se sugerir que o pH de extração, juntamente com a adição do agente 

reticulante culminaram em uma estrutura sem indícios de poros ou falhas. Com exceção da 

figura 36e, referente à superfície em contato com a placa do filme com 10% de proteínas e 

glioxal, onde aparece uma trinca, que pode ter ocorrido no momento em que o filme foi 

retirado da placa. 

 

5.2.4. Propriedades óticas 

 

5.2.4.1. Cor e Opacidade 

 

Os resultados das determinações de cor e opacidade foram obtidos a partir de medidas 

realizadas nas superfícies contato com a placa (Tabelas 10 e 11) e com o ar de secagem 

(Tabelas 12 e 13).  

Avaliando-se as respostas obtidas para a superfície que ficou em contato com a placa 

(Tabelas 10 e 11), observou-se que o valor médio para o padrão L*, relativo à luminosidade, 

ficou em torno de 18,8±1,3, não havendo efeito significativo nem para o tipo de reticulante, 

nem para a concentração de proteínas. Com exceção dos filmes elaborados com 10g de 

proteínas/100g de SF, onde os filmes elaborados com glioxal (L*=17,4), apresentaram 

luminosidade significativamente menor (p<0,05) aos filmes elaborados com glutaraldeído 

(L*=18,2). 

Os valores obtidos para a* e b* foram bastante semelhantes para todas as formulações. 

Não houve efeito significativo (p>0,05) em se tratando de filmes elaborados com 

glutaraldeído, sendo que a média foi de 30,5±1,3 e 27,2±2,5 para a* e b*, respectivamente. 
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Constatou-se a partir da análise estatística, que existiu um leve efeito da concentração 

de proteínas sobre o padrão a*, dos filmes elaborados com glioxal. Assim, os filmes 

produzidos com 2 e 6g de proteínas/100g de SF, tiveram resultados inferiores ao dos filmes 

elaborados com as outras concentrações (4, 8 e 10g/100g de SF), para o padrão a*. A adição 

de glutaraldeído nos filmes apresentou efeito significativo (p<0,05), ainda que pouco 

expressivo, para esse mesmo padrão (a*). Verificou-se que os filmes contendo 2, 6 e 8g de 

proteínas/100g de SF tiveram respostas superiores aos filmes elaborados com glioxal, para 

estas mesmas concentrações. 

 

Tabela 10: Valores dos parâmetros L*, a* e b* de amostras de filmes de proteínas liofilizadas 

modificadas com glutaraldeído e glioxal – contato com a placa. 

CPROT 
L* a* b* 

GT GX GT GX GT GX 

2 20,2±0,8
A,a

 17,3±1,6
A,a

 31,9±1,3
A,a

 28,7±0,4
B,b

 28,9±3,0
A,a

 26,4±2,5
A,a

 

4 17,2±1,7
A,a

 18,7±0,1
A,a

 29,7±2,7
A,a

 30,5±0,3
A,a

 23,5±4,8
A,a

 29,0±0,2
A,a

 

6 18,6±1,5
A,a

 20,2±0,7
A,a

 30,5±0,4
A,a

 29,4±1,0
B,b

 26,3±1,3
B,a

 29,4±1,0
A,a

 

8 19,9±0,4
A,a

 20,2±1,9
A,a

 31,8±0,1
A,a

 30,8±0,4
B,a

 30,1±0,9
A,a

 30,7±2,8
A,a

 

10 18,2±0,2
A,a

 17,4±0,2
B,a

 28,8±1,1
A,a

 30,3±0,0
A,a

 27,4±0,4
A,a

 26,5±0,3
B,a

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Não foi constatado efeito significativo (p>0,05), para a concentração de proteínas, 

sobre o padrão b*. A média para os filmes com glutaraldeído foi equivalente à 27,2±2,5 e 

28,4±1,9 para os filmes com glioxal. Houve somente uma discreta diferença, entre os filmes 

produzidos com 6g de proteínas/100g de SF, onde, os filmes com glioxal (b*=29,4) 

apresentaram resultados superiores aos filmes elaborados com glutaraldeído (b*=26,3). O 

comportamento inverso foi apresentado para o ponto com 10g de proteínas/100g de SF, ou 
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seja, os filmes com glutaraldeído tiveram valores iguais a 27,4, que foram superiores aos 

valores obtidos para esse mesmo ponto com a adição de glioxal (b*=26,5). 

Os valores para a diferença de cor total (ΔE*) e opacidade da superfície em contato 

com a placa encontram-se na Tabela 11. Percebeu-se que, quando os filmes foram elaborados 

com glutaraldeído, não houve diferença estatística significativa (p>0,05), para o ΔE*, sendo 

que o valor médio foi 45,1±2,7. No caso dos filmes contendo glioxal, houve uma diferença 

sutil entre as diferentes concentrações, os valores de ΔE* variaram entre 42,7 à 48,0. 

 

Tabela 11: Valores dos parâmetros ΔE* e opacidade de amostras de filmes de proteínas liofilizadas 

modificadas com glutaraldeído e glioxal – contato com a placa. 

CPROT 
ΔE* Opacidade 

GT GX GT GX 

2 47,6±3,0
A,a

 42,7±2,3
A,b

 15,2±4,3
A,a

 16,7±2,0
A,a

 

4 41,7±5,3
A,a

 46,1±0,3
A,ab

 21,1±7,0
A,a

 14,9±0,4
A,ab

 

6 44,3±1,6
A,a

 46,3±1,0
A,ab

 19,1±1,1
A,a

 13,4±1,5
B,abc

 

8 48,1±0,8
A,a

 48,0±2,8
A,a

 14,1±1,1
A,a

 12,1±1,4
A,bc

 

10 43,7±1,0
A,a

 43,9±0,3
A,ab

 17,9±0,6
A,a

 11,2±0,3
B,c

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Os valores de opacidade obtidos para os filmes com glutaraldeído (14,1 à 21,1) foram 

ligeiramente superiores aos valores obtidos para os filmes com glioxal (11,2 à 16,7). Sendo 

que, o aumento da concentração dos filmes com GT não apresentou efeito significativo 

(p>0,05) sobre esta propriedade, o mesmo comportamento não foi observado para os filmes 

com GX, onde o aumento da concentração implicou na diminuição da opacidade. 

Observando-se os dados obtidos para os padrões L*, a* e b* (Tabela 12), ΔE* e 

opacidade (Tabela 13), para a superfície dos filmes que ficou em contato com o ar de 
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secagem, pôde-se constatar que o comportamento dos filmes para essa face é bastante 

semelhante ao da face em contato com a placa. 

Assim como o observado para a superfície em contato com a placa, com relação ao 

padrão L* (valor médio=18,6±1,6), a variação do tipo agente reticulante (GT ou GX) não 

apresentou efeito estatístico significativo (p>0,05). Por outro lado, a concentração das 

proteínas apresentou efeito significativo somente para filmes com GX, e nesse caso o valor L* 

variou de 16,9 à 21,2. 

 

Tabela 12: Valores dos parâmetros L*, a* e b* de amostras de filmes de proteínas liofilizadas 

modificadas com glutaraldeído e glioxal - contato com o ar. 

CPROT 
L* a* b* 

GT GX GT GX GT GX 

2 20,3±1,5
A,a

 16,9±1,6
A,b

 31,4±0,9
A,a

 27,8±0,6
B,b

 27,9±2,5
A,a

 24,7±2,9
A,a

 

4 16,3±3,1
A,a

 18,9±0,2
A,ab

 30,5±2,2
A,a

 29,7±0,3
A,a

 23,8±5,3
A,a

 28,1±0,3
A,a

 

6 18,2±0,9
A,a

 18,4±1,0
A,ab

 31,4±0,5
A,a

 29,3±0,4
B,ab

 28,0±1,6
A,a

 27,8±1,6
A,a

 

8 20,4±1,0
A,a

 21,2±1,5
A,a

 31,3±0,4
A,a

 29,8±0,5
B,a

 29,3±1,0
A,a

 30,2±3,1
A,a

 

10 18,7±0,9
A,a

 16,9±2,2
A,b

 29,5±0,7
A,a

 29,7±0,8
A,a

 28,2±1,0
A,a

 25,1±3,2
A,a

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Alguns filmes apresentaram diferenças (p<0,05), ainda que sutis, para o padrão a* 

(Tabela 12). Foi possível observar que, as superfícies de alguns filmes com GT apresentaram 

valores superiores aos filmes com GX (2, 6 e 8g de proteínas/100g de SF). Os valores do 

padrão a* variaram de 29,5 e 31,4 para os filmes com GT e de 27,8 a 29,7 para os filmes com 

GX. 

Os valores para o parâmetro b* não sofreram influência nem da variação da 

concentração de proteínas, nem do tipo de agente reticulante, sendo que o valor médio para 

esse padrão foi de 27,3±2,1. 
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Em se tratando da diferença de cor total (ΔE*), no caso da superfície em contato com 

o ar, nenhuma das duas variáveis, concentração e tipo de reticulante, exerceram efeito sobre o 

valor de ΔE*, o valor médio observado ficou em torno de 44,7±2,3 (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Valores dos parâmetros ΔE* e opacidade de amostras de filmes de proteínas liofilizadas 

modificadas com glutaraldeído e glioxal - contato com o ar. 

CPROT 
ΔE* Opacidade 

GT GX GT GX 

2 46,7±2,8
A,a

 40,9±2,8
A,a

 17,0±2,6
A,a

 19,6±2,0
A,a

 

4 42,0±5,8
A,a

 45,1±0,5
A,a

 16,9±3,7
A,a

 18,1±1,2
A,ab

 

6 45,8±1,6
A,a

 44,4±1,5
A,a

 15,2±1,0
A,a

 13,5±1,7
B,b

 

8 47,5±0,9
A,a

 47,6±3,0
A,a

 16,9±2,0
A,a

 16,2±3,9
A,ab

 

10 44,9±1,3
A,a

 42,5±3,3
A,a

 16,7±0,2
A,a

 12,2±1,5
B,b

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

A variação na concentração de proteínas não apresentou efeito sobre a opacidade dos 

filmes elaborados com GT (Tabela 13), e o valor médio dessa propriedade foi 16,5±0,8. 

Entretanto, a alteração da concentração de proteínas ocasionou diferenças significativas 

(p<0,05) na opacidade dos filmes com GX. O aumento na concentração de proteínas implicou 

em diminuição da opacidade, exceto para 8g de proteínas/100g de SF, onde a opacidade 

apresentou um valor superior. Nesse caso os valores ficaram entre 12,2 e 19,6. Observou-se 

também que os filmes com glutaraldeído apresentaram, de forma geral, valores de opacidade 

superiores aos valores obtidos para os filmes com glioxal. 

Os resultados de opacidade dos filmes de proteínas de torta de mamona reticuladas 

com glutaraldeído e glioxal foram semelhantes aos obtidos por Carvalho e Grosso (2006) para 

filmes de gelatina reticulada com formaldeído e glioxal. Nesse caso, não houve diferença 

entre as formulações com os agentes reticulantes e a formulação controle (sem reticulação) 



79 
 

 

sugerindo que a reação não provoca efeito sobre esse parâmetro. Micard et al (2000) também 

obteve esse mesmo comportamento nos filmes de glúten reticulado com formaldeído. 

Com a similaridade dos valores apresentados para os padrões L*, a* e b* para ambas 

as superfícies (Tabela 8 e 10), não foi possível associar a diferença de cor total (ΔE*) 

especificamente a um padrão. Esse comportamento foi diferente do observado em Alves et al. 

(2011), onde as blendas de gelatina/PVA com glutaraldeído apresentaram valores de L* e a*  

com menor intensidade que b*, e por isso, o ΔE* foi associado ao valor de b* (coloração 

amarelada). 

A coloração amarronzada dos filmes pode ser atribuída à coloração da matéria prima 

(EPL), que é proveniente da cor da torta de mamona, e também ao processo de extração. A 

extração alcalina aliada a reação de calor são capazes de extrair maiores quantidades de 

pigmentos (BAMDAD; GOLI; KADIVAR, 2006; CHO; RHEE, 2004; JANGCHUD; 

CHINNAN, 1999). 

O desenvolvimento da coloração marrom também pode ser atribuído às reações que 

ocorrem entre as proteínas e os agentes reticulantes (GT e GX). Por exemplo, a formação das 

ligações entre o glioxal e arginina (bases de Schiff) acarretam, segundo alguns autores, no 

aumento do parâmetro b* e diminuição do L* (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; 

CHIRALT, 2004; PARK; BAE; RHEE, 2000). 

A face superior dos filmes (contato com o ar) apresentou o mesmo comportamento 

que para a face em contato com a placa. Com isso, tem-se que o processo de secagem não 

exerceu influência nos parâmetros de cor (L*, a* e b*), e consequentemente na coloração do 

filme (ΔE*), o mesmo foi observado para a opacidade dos filmes. 
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5.2.4.2. Brilho 

 

As análises de brilho realizadas em ambas as superfícies dos filmes mostraram que 

para as medidas realizadas à 20º não houve efeito estatístico significativo (p>0,05) nem para a 

concentração de proteínas, nem para o tipo de reticulante (Tabelas 14 e 15). Os valores para 

os filmes com GT ficaram entre 31,8 e 50,9GU para superfície em contato com a placa e 20,3 

e 36,8GU para as superfícies em contato com o ar. Já, os valores pra os filmes com GX foram 

de 42,3 à 47,2GU e de 20,3 à 36,8GU, para superfície em contato com a placa e em contato 

com o ar, respectivamente. Os valores tiveram uma grande diferença, mas, o desvio entre as 

medidas impediu que a análise estatística identificasse significância entre as amostras. O 

equipamento estando ajustado à 20º é indicado para a realização de medidas de superfícies 

que tenham valores de brilho superiores a 70GU. Isso permitiu justificar o alto desvio 

encontrado no caso dos filmes de EPL de mamona com GT ou GX, para este ângulo 

(MORAES et al., 2008; VILLALOBOS et al., 2005). 

No entanto, quando a análise foi realizada com o ângulo de incidência em 60º, para a 

superfície em contato com a placa (Tabela 14), percebeu-se que a concentração de proteínas 

não influenciou no brilho dos filmes com GT, o valor médio obtido foi 91,2±1,9GU. 

Enquanto que, as variações na concentração de proteínas, dos filmes com GX, 

provocaram diferenças significativas (p<0,05). Conforme o observado na Tabela 14, o ponto 

6g de proteínas/100g de SF com glioxal foi o valor mais alto para essa propriedade, os valores 

variaram de 91,0 à 96,2GU. Quando se avaliou o tipo de reticulante, observou-se que não 

houve diferenças significativas, exceto para a concentração intermediária (6g de 

proteínas/100g de SF), onde os filmes elaborados com GX foram mais brilhosos que os com 

GT. 
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Tabela 14: Valores de brilho amostras de filmes de proteínas liofilizadas modificadas com 

glutaraldeído e glioxal - contato com a placa. 

CPROT 
20º 60º 

GT (GU) GX (GU) GT (GU) GX (GU) 

2 50,9±1,6
A,a

 42,3±6,2
A,a

 92,7±1,9
A,a

 92,1±1,9
A,ab

 

4 41,2±5,2
A,a

 46,9±15,0
A,a

 88,3±3,2
A,a

 92,7±1,4
A,ab

 

6 31,8±10,7
A,a

 47,2±8,0
A,a

 90,2±2,2
B,a

 96,2±2,1
A,a

 

8 50,6±12,6
A,a

 42,6±4,4
A,a

 92,3±0,9
A,a

 91,0±1,2
A,b

 

10 32,9±6,5
A,a

 45,4±17,2
A,a

 92,5±0,5
A,a

 92,6±1,2
A,ab

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal; GU: gloss units. 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

No estudo da superfície de contato com o ar (Tabela 15) para as medidas realizadas à 

60º não se observou efeito com relação à variação da concentração proteica para nenhum dos 

agentes reticulantes, contudo, com relação ao tipo de reticulante as formulações com 4 e 10% 

de proteína apresentaram valores superiores quando adicionadas de glutaraldeído. 

 

Tabela 15: Valores de brilho amostras de filmes de proteínas liofilizadas modificadas com 

glutaraldeído e glioxal - contato com o ar. 

CPROT 
20º 60º 

GT (GU) GX (GU) GT (GU) GX (GU) 

2 23,3±16,0
A,a

 25,0±13,4
A,a

 61,4±24,4
A,a

 65,4±11,1
A,a

 

4 31,0±2,6
A,a

 24,8±3,3
A,a

 84,0±1,3
A,a

 69,9±4,3
B,a

 

6 30,9±5,9
A,a

 36,8±0,7
A,a

 81,2±6,2
A,a

 77,4±2,7
A,a

 

8 20,7±3,4
A,a

 20,3±2,9
A,a

 58,7±11,3
A,a

 62,6±3,5
A,a

 

10 28,0±4,3
A,a

 21,2±4,4
A,a

 75,8±3,5
A,a

 61,4±5,5
B,a

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal; GU: gloss units. 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Dessa forma, os valores para a superfície em contato com a placa apresentaram-se 

superiores aos medidos para a superfície em contato com o ar. Isso foi atribuído ao fato de 
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que durante o processo de secagem, a eliminação da água leva à um rearranjo estrutural que, 

por sua vez, é responsável pelo surgimento de certa rugosidade e consequentemente pela 

diminuição do brilho na face em contato com o ar. 

As medidas de brilho ainda são análises pouco realizadas nos estudos com filmes, no 

entanto, Alves et al. (2011), ao avaliar o brilho em filmes de gelatina/PVA com glutaraldeído, 

constataram que a reticulação não influenciou essa propriedade. 

 

5.2.5. Umidade e Solubilidade em água 

Em relação à umidade, que expressa a capacidade de absorção de vapor de água 

durante o período de acondicionamento, observou-se que não houve (p>0,05) efeito nem da 

concentração de proteínas e nem do tipo de reticulante. Ou seja, ambas as modificações 

químicas não foram suficientes para provocar alterações estruturais e químicas que 

implicassem em mudanças na higroscopicidade dos filmes. Assim, pode-se observar na 

Tabela 16 que a umidade dos filmes ficou em torno de 13%. Ou seja, a grande quantidade se 

hidróxido de sódio empregada na extração das proteínas não implicou necessariamente, na 

produção de filmes bastante higroscópicos.  

Esse comportamento também foi observado para filmes produzidos com proteínas 

extraídas da torta de abóbora, onde os filmes produzidos com proteínas extraídas em pH=12 

apresentaram teor de umidade em torno de 13%, mesmo sem adição de agentes reticulantes 

(POPOVIĆ et al., 2012). Filmes produzidos com isolado proteico de girassol (ISPG) foram 

mais higroscópicos, sendo que a umidade destes foi cerca de 25% (SALGADO et al., 2010). 

No entanto, filmes de ISPG com glutaradeído e glioxal apresentaram umidade de 10,1 e 9,4%, 

respectivamente (ORLIAC et al., 2002). 

  



83 
 

 

Tabela 16: Valores umidade e solubilidade em água de filmes de proteínas liofilizadas modificadas 

com glutaraldeído e glioxal.  

CPROT 
Umidade (%) Solubilidade (%) 

GT GX GT GX 

2 12,3±1,2
A,a 

13,5±0,4
A,a

 74,5±3,2
A,ab 

47,1±1,2
B,a 

4 13,1±0,6
A,a

 13,7±1,1
A,a

 76,3±2,5
A,a 

47,2±1,3
B,a 

6 13,0±0,1
A,a

 13,8±0,5
A,a

 76,3±0,2
A,a 

42,9±0,3
B,b

 

8 13,1±0,9
A,a

 12,8±0,8
A,a

 69,3±0,3
A,bc 

49,5±1,7
B,a 

10 12,4±1,5
A,a

 13,0±0,8
A,a

 64,8±2,4
A,c 

48,4±1,8
B,a 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Por outro lado, observou-se nítido efeito do tipo de reticulante sobre a solubilidade em 

água dos filmes de EPL de mamona (Tabela 16). A solubilidade dos filmes elaborados com 

glioxal ficou entre 42,9 e 49,5%, e os filmes com glutaraldeído tiveram valores que foram de 

64,8 à 76,3%. Portanto, os filmes elaborados com glioxal foram em média 35% menos 

solúveis do que os elaborados com glutaraldeído.  

Diferente do obtido neste estudo, o glutraraldeído apresentou boa capacidade de 

redução da solubilidade em filmes elaborados com proteínas extraídas do caroço de algodão 

(25% em média) (MARQUIÉ et al., 1995). E ainda, em filmes de proteína de soja com 

genipina a solubilidade foi de 35% (GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 2011).  

As diferenças de comportamento dos agentes reticulantes, em relação à solubilidade 

em água foram condizentes com os resultados obtidos para a composição em aminoácidos do 

EPL da torta de mamona (Tabela 7). Isso porque, o alto teor de arginina favoreceu a interação 

com o glioxal. E, como o EPL mostrou-se pobre em lisina, histidina, cistina e tirosina, sendo 

esses os aminoácidos que estariam aptos a reagir com glutaraldeído, justifica-se assim, a alta 

solubilidade dos filmes com GT. 
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Figura 37: Solubilidade dos filmes de proteínas reticuladas com glutaraldeído. 

Além disso, os filmes com glutaraldeído mostraram-se bastante frágeis (sensíveis ao 

toque), após as 24 horas de agitação em água, conforme se pode verificar nas ilustrações 

apresentadas na Figura 37a. Assim, como não era possível retirar os filmes da água sem 

desintegrá-los, optou-se por fazer a separação do material da água por filtração (Figura 37b).  

Por outro lado, os filmes produzidos com glioxal mostraram-se íntegros durante todo o 

período do teste (Figura 38a e 38b), mas, por questão de padronização dos testes, a retirada 

desses filmes da água também foi realizada por filtração. 

Figura 38: Solubilidade dos filmes de proteínas reticuladas com glioxal. 

 

A solubilidade teórica dos filmes foi calculada em função da concentração de glicerol 

(25g/100g de proteínas), da concentração de agente reticulante (1g/100g de proteínas). A

(a) (b)

(a) (b)



85 
 

 

partir deste cálculo foi possível verificar se houve solubilização de proteínas ao logo do tempo 

de imersão em água, ou se os valores de solubilidade são referentes a lixiviação do 

plastificante e do agente reticulante. Para estas formulações, a solubilidade teórica foi de 

19,8%, sendo assim, pôde-se constatar que houve solubilização de material proteico. 

5.2.6. Propriedades Mecânicas 

5.2.6.1. Testes de Tração 

A tensão na ruptura (TR, em MPa), elongação na ruptura (ER, em %) e o módulo de 

elasticidade (ME, em MPa/%) dos filmes elaborados com EPL de torta de mamona foram 

obtidos a partir das curvas do teste de tração. Exemplos de curvas obtidas nos testes 

mecânicos de tração, com os filmes produzidos com os dois agentes reticulantes em diferentes 

concentrações de proteínas, estão apresentados nas Figuras 39 e 40.  

Figura 39: Exemplos de curvas típicas de tração para filmes de diferentes concentrações de proteínas 
de torta de mamona reticuladas com glioxal (GX). 
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Observou-se que as curvas foram típicas de filmes a base de biopolímeros com baixa 

concentração de plastificante, uma vez que não se observou o “ombro” (“yield point”) 

característico. Além disso, percebeu-se que o tipo de reticulante não afetou o comportamento 

dessas curvas, já que elas são similares para ambos reticulantes. 

 

Figura 40: Exemplos de curvas típicas de tração para filmes de diferentes concentrações de proteínas 
de torta de mamona reticuladas com glutaraldeído (GT). 

De maneira geral, o glioxal (5,2-6,2MPa) produziu filmes mais resistentes que o 

glutaraldeído (3,6-4,7MPa) (Tabela 17).Com relação ao teor de proteínas, percebe-se que os 

filmes com GT apresentaram discreto aumento na TR com o aumento da concentração de 

proteínas. E, os filmes com GX, não apresentaram diferença significativa (p>0,05), na TR 

quando se variou a concentração das proteínas. 

Por outro lado, o glioxal (ER=60-96%) também produziu filmes com maiores valores 

de elongação na ruptura (ER) que o glutaraldeído (ER=28-46%), com efeitos significativos 

observados em relação à concentração de proteínas. Para o glioxal, a ER diminuiu com o 

aumento da concentração de proteínas, e com o glutaraldeído as concentrações de 6 e 8g de 

proteínas/100g de SF apresentaram os maiores valores para ER.  
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Entretanto, apesar de se ter observado efeitos estatísticos, nem o tipo de reticulante, 

nem a concentração de proteínas incrementaram de maneira expressiva a rigidez dos filmes 

(≤1,5MPa  ). 

 

Tabela 17: Valores de tensão na ruptura (TR), elongação na ruptura (ER) e módulo de elasticidade 

(ME) de filmes de proteínas liofilizadas modificadas com glutaraldeído e glioxal. 

CPROT 
TR (MPa) ER (%) ME (MPa/%) 

GT GX GT GX GT GX 

2 3,9±0,2
B,bc

 5,5±0,5
A,a

 28,3±2,8
B,b

 96,3±2,1
A,a

 1,1±0,1
A,ab

 1,1±0,1
A,b

 

4 4,7±0,1
A,a

 5,2±0,7
A,a

 34,6±2,8
B,b

 84,6±3,3
A,b

 1,4±0,2
A,a

 1,1±0,2
A,b

 

6 3,6±0,1
B,c

 6,2±0,4
A,a

 46,0±1,5
B,a

 86,6±1,5
A,ab

 1,0±0,0
B,b

 1,4±0,1
A,ab

 

8 3,8±0,1
B,c

 5,5±0,0
A,a

 43,1±2,3
B,a

 57,9±3,8
A,c

 1,1±0,1
A,ab

 1,5±0,2
A,a

 

10 4,3±0,3
B,b

 5,2±0,1
A,a

 34,2±3,1
B,b

 61,9±7,0
A,c

 1,2±0,1
A,ab

 1,3±0,1
A,ab

 

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

A diferença de comportamento para os dois reticulantes pode ser atribuída à 

disponibilidade dos aminoácidos que realizaram ligações com estas substâncias. Sabe-se que, 

o glutaraldeído apresenta maior afinidade pela lisina e o glioxal pela arginina, outro fator 

importante é o tipo de ligação formada (RAYAS; HERNANDEZ; NG, 1997; MARQUIÉ et 

al., 1995; MICARD et al., 2000). 

Em filmes elaborados com gelatina suína, a adição de glioxal, não aumentou de forma 

significativa nenhum dos parâmetros obtidos nos testes de tração (TR e ER), sendo que os 

valores foram 16 MPa e 38%, respectivamente. Já em filmes com proteínas de trigo 

reticuladas com glioxal, a TR atingiu valores de 10,5MPa quando adicionado 0,7% de GX, a 

ER foi de 149,6% e o ME foi igual aproximadamente 1,0MPa/%. Na utilização de isolado 

proteico de soja como matéria prima, a adição de 0,4g de glutraladeído/5g de proteínas (8g de 

GT/100g de proteínas), aumentou em média 55%, tanto a TR, como a ER, em relação à 
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formulação sem reticulante (PARK; BAE; RHEE, 2000; CARVALHO; GROSSO, 2006; 

ZHANG et al., 2006).  

5.2.6.2. Testes de perfuração 

A força na perfuração (FP) e a deformação na perfuração (DP) foram obtidas a partir 

de informações fornecidas pelas curvas dos testes de perfuração. Exemplos dessas curvas 

obtidas com os filmes produzidos neste estudo, estão apresentados nas Figuras 41 e 42, onde 

foi possível observar que se trata de curvas típicas de filmes a base de biopolímeros com 

baixa concentração de plastificante, sem efeito aparente do tipo de reticulante e nem da 

concentração de proteínas. 

Figura 41: Exemplos de curvas do teste de perfuração para filmes de diferentes concentrações de 
proteínas de torta de mamona reticuladas com glioxal (GX). 

Os testes de perfuração dos filmes elaborados à base de EPL com glutaraldeído (GT) e 

glioxal (GX) tiveram comportamento semelhante ao observado nos testes de tração. Os filmes 

com GX apresentaram-se mais resistentes à perfuração do que os filmes com GT. A força na 
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perfuração (FP) foi, em média, 6N e 8N para glutaraldeído e glioxal respectivamente (Tabela 

18). 

Figura 42: Exemplos de curvas do teste de perfuração para filmes de diferentes concentrações de 
proteínas de torta de mamona reticuladas com glutaraldeído (GT). 

Tabela 18: Valores de força na perfuração e deformação na perfuração de filmes de proteínas 
liofilizadas modificadas com glutaraldeído e glioxal.

CPROT
FP (N) DP(%)

GT GX GT GX

2 5,4±0,1B,b 7,7±0,4A,ab 3,5±0,5B,a 4,4±0,1A,a

4 5,5±0,2B,b 6,8±0,5A,b 3,0±0,1B,a 4,7±1,1A,a

6 5,9±0,1B,ab 6,7±0,5A,b 3,2±0,1B,a 5,1±0,2A,a

8 6,0±0,2B,a 7,6±0,2A,ab 3,0±0,3B,a 4,1±0,2A,a

10 6,2±0,3B,a 8,3±0,3A,a 3,7±0,6B,a 4,6±0,3A,a

CPROT: Concentração de proteínas em g/100g de SF; GT: glutaraldeído; GX: glioxal 
A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 
parâmetro. 
a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 
parâmetro. 

No entanto, para essas análises, o efeito da variação do teor de proteína foi diferente 

do observado nos testes de tração. Pois, tanto para o GT, como para o GX, a força na 

perfuração apresentou ligeiro aumento nas maiores concentrações. Conforme mencionado
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anteriormente, para o glioxal, o maior valor para os testes de tração foi da concentração 

intermediária (6g de proteínas/100g de SF). 

A deformação na perfuração (DP) também foi superior para as amostras elaboradas 

com glioxal (em média 4%), quando comparada a amostras com glutaraldeído (média 3%). 

Sendo que a concentração de proteína não apresentou efeito significativo (p>0,05) 

independente do tipo de reticulante. Observando um discreto aumento na formulação de 6g de 

proteínas/100g de SF com glioxal. 

O teste de perfuração não é uma ferramenta muito comum nos estudos com filmes, por 

isso, não se encontram muitas informações na literatura. Marquié et al. (1995) observaram 

que, em filmes de proteínas extraídas do caroço de algodão reticuladas com glutaraldeído, os 

valores de FP foram superiores aos obtidos nesse estudo (7N). Alves et al. (2011) obtiveram 

valores de FP=11,6N e a DP= 24,7%, em blendas de gelatina e PVA reticuladas com 

glutaraldeído. 

Para dar continuidade nos estudos, escolheu-se uma concentração de proteína e um 

agente reticulante. Baseado nos resultados obtidos até o presente momento, considerando-se 

que não houve diferenças para os parâmetros: espessura, microscopia, propriedades óticas e 

umidade. A escolha foi baseada nas propriedades mecânicas e solubilidade em água. 

Avaliando as informações para a concentração de proteínas, percebe-se que a 

concentração de 6g de proteínas/100g de SF foi a formulação que apresentou os melhores 

resultados para os testes de tração. Além disso, essa concentração também foi a com menor 

solubilidade em água, sendo este um parâmetro importante para o emprego na agricultura. E, 

com relação ao agente reticulante, observou-se que o glioxal teve destaque para essas 

propriedades. 

Assim, foram escolhidos como agente reticulante o glioxal, e concentração de 

proteínas 6g/100g de SF. 
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5.3. Estudo do efeito da concentração do glioxal sobre as propriedades físicas dos 

filmes 

O estudo da concentração do glioxal foi realizado comparando-se uma formulação 

controle, chamada de concentração zero de glioxal e sete concentrações diferentes deste 

agente reticulante (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 e 5,0g de glioxal/100g de proteínas). Foi 

avaliado o efeito das diferentes formulações na espessura, aspecto visual, microestrutura, 

propriedades óticas, umidade, solubilidade, permeabilidade e propriedades mecânicas (tração 

e perfuração). 

 

5.3.1. Aspecto visual 

Avaliando-se o aspecto visual dos filmes elaborados com EPL com glioxal em 

diferentes concentrações, não foi possível observar diferenças entre as formulações (Figura 

43), bem como dos filmes preparados no estudo precedente.  
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Figura 43: Filmes elaborados com proteínas reticuladas com glioxal em diferentes concentrações. 
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5.3.2. Espessura 

As espessuras dos filmes elaborados com as diferentes concentrações de glioxal não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas (p>0,05), o valor médio foi de 

0,121±0,001mm (Tabela 19). Como, neste caso, não houve variação da concentração proteica, 

constatou-se, portanto, que a reticulação não influenciou na espessura dos filmes. 

Além disso, a adição do glioxal, independentemente da concentração, não alterou o 

aspecto visual da solução filmogênica, diferente do observado por Carvalho e Grosso (2004) 

em soluções de gelatina reticuladas com glioxal, onde houve nítido aumento da viscosidade 

com o aumento da concentração de reticulante.  

 

Tabela 19: Resultados para espessura dos filmes produzidos com proteínas modificadas com 

diferentes concentrações de glioxal (GX). 

CGLIOXAL Espessura (mm) 

0 0,122±0,002
a 

0,2 0,121±0,002
a 

0,4 0,122±0,002
a 

0,6 0,121±0,003
a 

0,8 0,122±0,004
a 

1,0 0,121±0,003
a 

2,0 0,118±0,002
a 

5,0 0,120±0,003
a 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteína 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo parâmetro. 

 

5.3.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microestrutura dos filmes elaborados com EPL com diferentes concentrações de 

glioxal foi estudada nas superfícies em contato com o ar e com a placa (Figuras 44 e 45). 

Além disso, foi analisado o corte transversal (Figura 46), utilizando-se a técnica da 
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criofratura. Para as análises das superfícies, assim como no estudo anterior, o aumento foi de 

1000 vezes, já para estrutura interna (criofratura), o aumento foi de 2000 vezes. 

Figura 44: Micrografias das superfícies em contato com o ar dos filmes de proteínas reticuladas com 
glioxal em diferentes concentrações diferentes. Aumento de 1000x. 

(a) 0% GX; (b) 0,2% GX; (c) 0,4% GX; (d) 0,6% GX; (e) 0,8% GX; (f) 1,0% GX; (g) 2,0% GX; (h) 5,0% GX. 

Observou-se a presença das mesmas partículas na face em contato com o ar, 

independente da formulação. As mesmas frações foram observadas na face em contato com a 

placa, e, como observado anteriormente, estas apareceram em menor quantidade. Dessa 

forma, sugeriu-se que, também nesse caso, a desidratação dos filmes provocou um fenômeno 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h)
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de elutriação que promoveu a migração dessas partículas para a face em contato com o ar de 

secagem. 

Tampouco, observou-se a formação de aglomaredos relacionados com o aumento da 

concentração do agente reticulante, como para filmes proteínas de soja reticuladas com 

genipina (GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 2011). 

 

Figura 45: Micrografias das superfícies em contato com a placa dos filmes de proteínas reticuladas 
com glioxal em diferentes concentrações diferentes. Aumento de 1000x. 

(a) 0% GX; (b) 0,2% GX; (c) 0,4% GX; (d) 0,6% GX; (e) 0,8% GX; (f) 1,0% GX; (g) 2,0% GX; (h) 5,0% GX. 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h)
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Figura 46: Micrografias das criofraturas dos filmes EPL reticulado com glioxal em diferentes 
concentrações. Aumento de 2000x. 

(a) 0% GX; (b) 0,2% GX; (c) 0,4% GX; (d) 0,6% GX; (e) 0,8% GX; (f) 1,0% GX; (g) 2,0% GX; (h) 5,0% GX. 

Carvalho e Grosso (2006), trabalhando com filmes de gelatina reticulados com 

formaldeído e glioxal, observaram que os filmes sem reticulação apresentavam 

descontinuidades na estrutura que poderiam ser relacionadas ao processo de secagem, 

entretanto, os filmes com formaldeído apresentaram uma matriz bastante coesa, com perda 

parcial de orientação, verificando-se um certo grau entrelaçamento com orientação 

longitudinal.  

O filme de gelatina reticulada com glioxal, também apresentou coesão na matriz, mas 

com a presença de aglomerados dentro da rede polimérica, sendo que para este caso o 

formaldeído originou uma melhor estrutura (CARVALHO; GROSSO, 2006). 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h)
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5.3.4. Propriedades óticas 

5.3.4.1. Cor e Opacidade 

As análises de cor e opacidade foram realizadas tanto na superfície do material que 

permaneceu em contato com o suporte, como na superfície em que ficou em contato com o ar 

de secagem (Tabelas 20 e 21). Avaliou-se o efeito da concentração de glioxal e se houve 

diferença significativa entre os lados dos filmes. 

Observou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) para nenhum dos 

parâmetros avaliados. Os valores médios para os padrões L*, a* e b*foram 17,1±2,0, 

29,2±0,7 e 27,2±3,2, respectivamente. Os valores obtidos são bastante próximos aos valores 

do estudo anterior (Tabelas 10, 11, 12 e 13). Assim, observou-se que nem a concentração de 

glioxal, nem a superfície de contato apresentam quaisquer efeitos sobre os padrões 

relacionados às propriedades ópticas. 

Os valores de L*, a* e b* obtidos foram semellhantes, com isso, não é possível atribuir 

a coloração (ΔE*) a um parâmetro, ao contrário do obtido para filmes de proteínas de soja 

reticuladas com glutaraldeído, onde, com o aumento da concentração do agente reticulante 

obteve-se diminuição nos parâmetros L* e a* e aumento dos valores de b*, predominando a 

cor amarela (RAYAS; HERNANDEZ; NG, 1997; PARK; BAE; RHEE, 2000). Nesse estudo, 

a variação da concentração do glioxal não implicou em diferença significativa (p>0,05) para a 

diferença de cor total (ΔE*), o valor médio ficou a cerca de 43,5±3,2 (Tabela 21). 
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Tabela 20: Valores dos parâmetros L*, a* e b* para as superfícies em contato com a placa e com o ar 

de filmes de proteínas liofilizadas modificadas com glioxal. 

CGLIOXAL 
L* a* b* 

PL AR PL AR PL AR 

0 21,5±4,4
Aa

 21,0±5,9
Aa

 30,2±0,7
Aa

 30,0±1,0
Aa

 33,8±6,6
Aa

 33,7±9,2
Aa

 

0,2 18,2±3,8
Aa

 17,4±3,2
Aa

 29,4±3,0
Aa

 29,5±1,9
Aa

 28,4±7,6
Aa

 27,5±5,1
Aa

 

0,4 15,8±1,2
Aa

 14,0±0,8
Aa

 28,1±1,5
Aa

 28,4±1,1
Aa

 24,6±2,2
Aa

 23,0±1,6
Aa

 

0,6 15,1±1,2
Aa

 16,9±1,6
Aa

 28,2±1,1
Aa

 29,4±1,1
Aa

 24,1±1,7
Aa

 27,2±2,8
Aa

 

0,8 17,0±3,2
Aa

 17,2±2,9
Aa

 29,1±1,3
Aa

 29,8±1,1
Aa

 27,1±4,5
Aa

 28,3±4,8
Aa

 

1,0 17,6±1,7
Aa

 18,5±3,3
Aa

 29,0±0,5
Aa

 29,5±0,9
Aa

 27,5±3,5
Aa

 29,6±6,6
Aa

 

2,0 16,1±1,4
Aa

 15,8±1,5
Aa

 28,7±1,6
Aa

 29,3±0,8
Aa

 25,7±2,0
Aa

 25,9±2,2
Aa

 

5,0 15,2±3,8
Aa

 15,7±3,1
Aa

 30,1±2,1
Aa

 28,8±2,8
Aa

 24,5±5,9
Aa

 24,0±6,0
Aa

 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteína; PL: superfície em contato com a placa; AR: 

superfície em contato com o ar de secagem. 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

Alves et al (2011) estudaram a reticulação de blendas de gelatina/PVA com 

glutaraldeído, esses autores observaram, assim como Caravalho e Grosso (2006) em filmes de 

gelatina reticulada com formaldeído e glioxal, o desenvolvimento de uma coloração 

amarelada com o aumento da concentração dos agentes reticulantes. Por outro lado, Micard et 

al. (2000) não observaram o desenvolvimento da coloração amarela nos filmes de proteínas de 

trigo reticuladas com formaldeído, e não foi possível relacionar a ocorrência da reação de 

reticulação com os parâmetros de cor como nos trabalhos mencionados para gelatina. 

A opacidade dos filmes (15,9±3,3) também não variou de acordo com o teor de glioxal 

adicionado, nem com a superfície estudada. Os valores obtidos são semelhantes aos filmes de 

gelatina reticulada com formaldeído e com glioxal, e também nesses casos, este parâmetro 

não apresentou diferença significativa (p>0,05) (CARVALHO; GROSSO, 2006). 
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Tabela 21: Valores dos parâmetros DE e opacidade para as superfícies em contato com a placa e com 

o ar de filmes de proteínas liofilizadas modificadas com glioxal. 

CGLIOXAL 
ΔE* Opacidade 

PL AR PL AR 

0 50,3±6,9
Aa

 50,0±9,4
Aa

 12,3±3,1
Aa

 11,1±3,8
Aa

 

0,2 44,8±8,4
Aa

 44,0±5,7
Aa

 17,4±6,7
Aa

 16,3±1,8
Aa

 

0,4 40,6±2,7
Aa

 39,2±2,0
Aa

 18,5±1,2
Aa

 17,2±4,8
Aa

 

0,6 40,0±2,1
Aa

 43,5±3,1
Aa

 19,3±2,1
Aa

 15,7±1,5
Aa

 

0,8 43,3±4,9
Aa

 44,7±4,9
Aa

 15,8±1,0
Aa

 11,9±3,2
Aa

 

1,0 43,7±3,1
Aa

 45,8±6,2
Aa

 15,3±3,6
Aa

 12,6±5,6
Aa

 

2,0 41,8±2,7
Aa

 42,2±2,4
Aa

 15,9±2,3
Aa

 13,2±1,2
Aa

 

5,0 41,8±6,4
Aa

 40,7±6,7
Aa

 17,5±5,7
Aa

 24,1±9,4
Aa

 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteína; PL: superfície em contato com a placa; AR: 

superfície em contato com o ar de secagem. 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

5.3.4.2. Brilho 

Assim como para as análises de cor e opacidade, as amostras foram avaliadas em 

ambas as faces. Houve uma alta variação para as medidas realizadas com o equipamento 

ajustado em 20º (Tabela 22). Os valores variaram de 35,7 à 61,8, mas com um desvio padrão 

superior a 10%, em média. 

Entretanto, à 60º o desvio foi menor, então, optou-se por discorrer sobre os resultados 

obtidos para esse ângulo (Tabela 22). Percebeu-se que a concentração de glioxal não 

apresentou efeito significativo (p>0,05), para nenhum dos lados (PL= 89,7±1,9GU e 

AR=77,3±3,3GU). 
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Tabela 22: Valores de brilho (20º e 60ºGU) para as superfícies em contato com a placa e com o ar de 

filmes de proteínas liofilizadas modificadas com glioxal. 

CGLIOXAL 
20º 60º 

PL (GU) AR (GU) PL (GU) AR (GU) 

0 35,7±14,3
Ab

 27,5±8,6
Aa

 88,3±2,5
Aa

 77,0±3,8
Ba

 

0,2 43,9±5,7
Aab

 29,4±1,5
Ba

 89,4±3,8
Aa

 75,8±6,6
Ba

 

0,4 42,1±9,8
Aab

 36,3±12,0
Aa

 88,8±3,3
Aa

 80,5±5,3
Aa

 

0,6 48,4±2,5
Aab

 29,1±4,2
Ba

 91,5±1,0
Aa

 80,0±8,7
Aa

 

0,8 41,2±3,2
Aab

 29,5±4,1
Ba

 86,7±2,6
Aa

 79,6±3,0
Ba

 

1,0 45,1±6,4
Aab

 29,7±4,8
Ba

 89,6±6,0
Aa

 76,8±4,6
Ba

 

2,0 61,8±7,1
Aa

 29,6±3,8
Ba

 93,0±2,0
Aa

 78,2±5,2
Ba

 

5,0 52,2±1,5
Aab

 27,9±3,8
Ba

 90,3±3,0
Aa

 70,2±2,5
Ba

 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteína; PL: superfície em contato com a placa; AR: 

superfície em contato com o ar de secagem; GU: gloss units. 

A,B letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

a,b letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo 

parâmetro. 

 

No entanto, houve diferença (p<0,05), entre a superfície em contato com a placa (PL), 

e a em contato com o ar (AR). O lado PL foi mais brilhoso que o lado AR, uma vez que os 

valores foram superiores, aproximadamente 90 e 80GU, respectivamente. Portanto, 

corroborando com o observado nas micrografias, o processo de secagem influenciou nas 

características das superfícies dos filmes. Alves et al. (2011) observaram que a incorporação 

do agente reticulante não provocou nenhum efeito sobre o brilho de blendas de gelatina e 

PVA reticuladas com glutaraldeído. Moraes et al. (2008) constataram que o brilho não foi 

uma resposta que variou de acordo com modificações químicas. Sendo relacionada ao 

polimento da amostra. Assim, pode-se afirmar que quanto maior o valor da resposta para 

essas medidas, mais polida estava a superfície. 
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5.3.5. Umidade e Solubilidade em água 

A umidade dos filmes não foi afetada pela variação na concentração do agente 

reticulante (Tabela 23). O valor ficou em torno de 14%, em média, sendo este o valor típico 

de filmes à base de proteínas (SOBRAL; HABITANTE, 2001; SOBRAL et al., 2001; 

SOBRAL. 2000; THOMAZINE; CARVALHO; SOBRAL, 2005; VANIN et al., 2005). Ou 

seja, o aumento na concentração do glioxal não implicou em modificação nas características 

higroscópicas dos filmes. 

 

Tabela 23: Valores de umidade e solubilidade em água dos filmes de proteínas liofilizadas 

modificadas com glioxal em diferentes concentrações. 

CGLIOXAL Umidade (%) Solubilidade (%) 

0 16,1±2,8
a 

81,8±8,4
a 

0,2 14,4±0,7
a 

59,5±0,2
b 

0,4 14,5±0,9
a 

57,0±0,5
b 

0,6 14,2±1,6
a 

54,4±0,2
bc 

0,8 13,3±2,4
a 

53,2±1,0
bc 

1,0 12,9±0,4
a 

45,9±0,2
cd 

2,0 14,6±1,7
a 

43,3±0,9
d 

5,0 14,4±1,0
a 

39,7±0,5
d 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteína 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo parâmetro. 

 

González, Strumia e Igarzabal (2011), em filmes de proteínas de soja reticuladas com 

genipina, observaram que a concentração do agente reticulante, também, não provocou 

alteração significativa na umidade dos filmes (umidade média=27%). Popović et al. (2012) 

trabalharam com filmes à base de proteínas de torta de abóbora sem reticulação, e obtiveram 

umidade em torno de 13%. Orliac et al. (2002) estudaram a umidade de filmes de isolado 

proteico de girassol com formaldeído, glutaraldeído e glioxal, que tiveram teores de umidade 

9,3, 10,1 e 9,4%, respectivamente. 
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Para os testes de solubilidade em água, os filmes de EPL com glioxal foram cortados 

em discos de 2cm (Figura 47a). Imediatamente após o contato com a água contraíram-se 

formando uma espécie de cilindro (Figura 47b), durante os primeiros 10 minutos. Decorrido 

este tempo, os círculos entumeceram (Figura 47c) e permaneceram íntegros, mesmo após 24 

horas de agitação (Figura 47d). 

Figura 47: Etapas do teste de solubilidade para filmes de proteínas de torta de mamona. 

Diferentemente do observado para a umidade, a concentração do glioxal apresentou 

efeito estatístico significativo (p<0,05) sobre a solubilidade dos filmes (Tabela 23). Houve 

uma redução considerável na solubilidade em água (49%), com o aumento da concentração do 

agente reticulante. Sendo que a solubilidade foi de aproximadamente 82% para a formulação 

controle e de 40% para a formulação com maior teor de glioxal. 

A reticulação com formaldeído em filmes de isolado proteico de soja também induziu 

a diminuição desta propriedade, cerca de 60% de redução (GHORPADE et al., 1995).

(a)

(c)

(b)

(d)
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González, Strumia e Igarzabal (2011) observaram que a reação das proteínas de soja com a 

genipina também foi eficiente na diminuição da solubilidade dos filmes (redução de 53%). 

Filmes elaborados com proteínas de algodão, sem a adição de agentes reticulantes 

(gossipol, formaldeído e glutaraldeído), foram 100% solúveis. No entanto, observou-se um 

decréscimo considerável na solubilidade dos filmes reticulados com as três substâncias 

(MARQUIÉ et al., 1995). Entretanto, Alves et al. (2011), observaram que, a adição de 

glutaraldeído em blendas de PVA/gelatina, não diminuiu de forma expressiva a solubilidade 

dos filmes. 

Em filmes de gelatina, Carvalho e Grosso (2006), obtiveram bons resultados na 

solubilidade dos filmes com glioxal (cerca de 30% de redução). Mas, diferente do observado 

neste estudo, o aumento da concentração de glioxal não acarretou diminuição progressiva da 

solubilidade. Spanneberg et al. (2010) constataram que, para películas de gelatina, existe uma 

concentração limite para a adição do glioxal (4% de glioxal/100g de SF), após esse valor o 

aumento da concentração de glioxal implicou em filmes mais solúveis. 

Hernández-Muñoz, Villalobos e Chiralt (2004) não constataram redução na 

solubilidade dos filmes de glutenina reticulada com glioxal, independente da concentração. 

Contudo, observou-se que, a glutenina, sem adição de reticulantes, apresentou baixa 

solubilidade em água. Então, nesse caso, a solubilidade foi relacionada com lixiviação do 

glicerol, ou seja, o rearranjo estrutural que ocorreu devido à adição do glioxal, não foi capaz 

de reter o glicerol dentro da matriz polimérica.  

Assim, observou-se que as proteínas da torta de mamona foram bastante solúveis em 

água (82%), não podendo ser utilizadas na elaboração de filmes sem adição de agentes que 

atenuem essa característica. Sendo que, a reticulação com o glioxal apresentou um resultado 

satisfatório na diminuição da solubilidade dos filmes de EPL de mamona. 
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5.3.6. Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos filmes não foi afetada 

significativamente (p>0,05) pelo aumento da concentração de glioxal (Tabela 24). A adição 

do agente reticulante não provocou alterações expressivas nessa propriedade, sendo que, o 

valor de permeabilidade foi aproximadamente de 0,55g.mm/h.m
2
.kPa, para todos os ensaios. 

A fim de comprovar se houve efeito da espessura dos filmes, calculou-se a taxa de 

permeação dos filmes (Tabela 24), que é a permeabilidade dividida pela espessura das 

amostras utilizadas na realização desses testes. Tampouco, foi observado efeito da 

concentração de glioxal sobre a taxa de permeação, e o valor médio foi 4,5g/h.m
2
.kPa. 

Portanto, tratou-se de efeito intrínseco.  

 

Tabela 24: Valores de permeabilidade e taxa de permeação dos filmes de proteínas liofilizadas 

modificadas com glioxal em diferentes concentrações. 

CGLIOXAL 
Permeabilidade 

(g.mm/h.m
2
.kPa) 

Taxa de permeação 

(g/h.m
2
.kPa) 

0 0,52±0,03
a 

4,2±0,1
a 

0,2 0,51±0,08
a 

4,1±0,7
a 

0,4 0,62±0,05
a 

4,7±0,5
a 

0,6 0,56±0,03
a 

4,7±0,3
a 

0,8 0,53±0,05
a 

4,5±0,6
a 

1,0 0,56±0,04
a 

4,7±0,3
a 

2,0 0,59±0,06
a 

4,8±0,3
a 

5,0 0,51±0,06
a 

4,3±0,4
a 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteína 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo parâmetro. 

 

Nos filmes elaborados com isolado proteico de soja reticulado com genipina, a PVA, a 

priori, diminuiu com o aumento da concentração do reticulante, mas observou-se que para 

concentrações superiores a 1%, ocorre o inverso, ou seja, a PVA aumenta. Isso porque, em 
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altas concentrações, a genipina, não atingiu o máximo da reticulação, deixando espaços na 

matriz por onde há permeação de água (GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 2011). 

Ghorpade et al. (1995) utilizaram o formaldeído como reticulante para produção de 

filmes de proteínas de soja e obtiveram uma redução inferior a 10% na permeabilidade dos 

filmes. Micard et al. (2000), com o mesmo reticulante, trabalhando com filmes de proteínas 

de trigo, alcançaram uma redução de 12% da PVA. Carvalho e Grosso (2004, 2006) 

estudaram filmes de gelatina reticulados com glioxal, e, obtiveram em média, uma redução de 

12% na PVA, quando comparada aos filmes sem agente reticulante. 

Hernández-Muñoz, Villalobos e Chiralt (2004) observaram que a PVA dos filmes de 

glutenina diminuiu em média 30% com de agentes reticulantes. Essa redução foi independente 

do agente utilizado (formaldeído, glutaraldeído e glioxal). Entretanto, em concentrações 

superiores à 2%, não houve efeito significativo sobre a PVA dos filmes. 

Esperava-se que a reação com um aldeído de baixo peso molecular, como o glioxal, 

atenuasse a permeabilidade ao vapor de água dos filmes, visto que, o aumento da reticulação 

da rede polimérica com essas substâncias pode diminuir o volume livre da matriz, diminuindo 

a taxa de difusão através dos filmes (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 

2004). No entanto, avaliando-se as micrografias obtidas, tendo em vista a presença de 

partículas nas superfícies de todas as formulações, sugere-se que estas podem ser responsáveis 

pela permeação da água. Desta forma, o possível efeito da reação de reticulação foi coibido 

pela heterogeneidade da matriz. 

Ainda que os resultados não tenham apresentado variação com o aumento da 

concentração do reticulante, os filmes de proteínas de mamona foram menos permeáveis que 

os filmes de isolado proteíco de soja reticulado com formaldeído (PVA=0,79x10
-9

g/m.s.Pa ⇔ 

2,84g.mm/h.m
2
.kPa) e isolado proteíco de soja com genipina (PVA=1,72x10

-10
g.m/Pa.s.m

2
 ⇔ 

0,62g.mm/h.m
2
.kPa) (GHORPADE et al., 1995; GONZÁLEZ; STRUMIA; IAGRZABAL, 
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2011). Entretanto, estes filmes apresentaram permeabilidade ao vapor de água superior aos 

filmes de proteínas de trigo reticuladas com formaldeído (PVA=6,7x10
-12

mol/m.s.Pa ⇔ 0,43 

g.mm/h.m
2
.kPa), aos filmes de glutenina com glioxal (3,1x10

-11
g.m/m

2
.s.Pa ⇔ 0,12 

g.mm/h.m
2
.kPa) e aos filmes de gelatina reticulada com glioxal (0,174g.mm/h.m

2
.kPa) 

(CARVALHO; GROSSO, 2004, 2006; HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; 

CHIRALT, 2004; MICARD et al., 2000). 

 

5.3.7. Propriedades Mecânicas 

5.3.7.1. Testes de tração 

Exemplos de curvas típicas obtidos nos ensaios de tração dos filmes de proteínas 

extraídas da torta de mamona estão apresentados na Figura 48. Percebe-se que até a 

concentração de 1% as curvas são bastante semelhantes, com uma deformação elástica inicial 

acompanhada de um aumento na tensão, seguida de uma tensão constante à medida que o 

filme se deforma até a ruptura. Todavia, a partir de 2g de glioxal/100g de proteínas, existe 

uma mudança de comportamento, observando-se que desde o início da deformação plástica, a 

tensão continua aumentando a medida que a amostra se deforma. 

O aumento da concentração de glioxal apresentou efeito significativo (p<0,05) sobre 

tensão na ruptura (TR) para os filmes de EPL (Tabela 25). O valor da TR para o filme sem o 

agente reticulante foi de 3,4MPa, enquanto que, para o filme com 5% de glioxal (g/100g de 

proteínas), a TR foi de 8,9MPa, ou seja, um aumento de 160%. 

De maneira geral, o mesmo comportamento foi observado para a elongação na ruptura 

(ER), sendo que os filmes com altos teores de glioxal apresentaram uma grande deformação 

antes de seu rompimento.  
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Figura 48: Exemplos de curvas de tração – efeito de concentração de glioxal (GX). 

Tabela 25: Valores de tensão na ruptura, elongação na ruptura e módulo de elasticidade de filmes de 
proteínas modificadas com glioxal em diferentes concentrações.

CGLIOXAL TR (MPa) ER (%) ME (MPa/%)

0 3,4±0,3c 59,6±3,7cd 0,8±0,1c

0,2 4,0±0,2c 39,0±5,0d 0,8±0,0c

0,4 4,4±0,3c 42,4±6,2cd 0,8±0,1c

0,6 5,5±0,2b 60,7±3,7cd 1,3±0,1a

0,8 5,7±0,2b 62,2±15,7cd 1,0±0,1abc

1,0 6,4±0,1b 71,3±8,0bc 1,2±0,1ab

2,0 6,5±0,4b 93,8±0,4ab 0,9±0,2bc

5,0 8,9±0,7a 110,2±2,3a 0,7±0,2c

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteínas 
Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo parâmetro.  

Com relação ao módulo de elasticidade, embora exista efeito estatístico significativo 

(p<0,05), as variações foram bastante discretas, não existindo diferenças importantes entre os 

filmes sem agente reticulante e os filmes elaborados com a maior concentração de glioxal 

(5g/100g de proteínas). 

Orliac et al. (2002) estudaram as propriedades mecânicas de filmes termo moldados, à

base de isolado proteico de girassol, e obtiveram resultados de TR de 5,2MPa e ER de 40%, 
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utilizando glioxal como agente reticulante. Ghorpade et al. (1995) chegaram à um aumento de 

228% na TR em relação a formulação controle de filmes de proteínas de sojas reticuladas com 

formaldeído. Park, Bae e Rhee (2000) utilizaram o glutaraldeído como reticulante de 

proteínas de soja, o acréscimo no teor de GT, provocou aumento tanto na TR, como na ER, 

que foram 14,89MPa e 71,25% respectivamente. Entretanto, Vaz et al. (2005), observaram 

que a adição de glioxal causou diminuição da tensão e elongação na ruptura e no módulo 

elástico de filmes extrusados à base de proteínas de soja.  

A conduta de agentes reticulantes atuando como plastificantes, em altas concentrações, 

foi observada para a genipina em filmes de proteínas de soja. Nesse caso, os parâmetros 

relacionados ao teste de tração aumentaram até a concentração de 1%. Após esse valor, um 

pequeno acréscimo implicou na diminuição na TR, ER e ME (GONZÁLEZ; STRUMIA; 

IGARZABAL, 2011). 

Zhang et al. (2006), estudando filmes de proteínas de trigo reticuladas com glioxal, 

obtiveram um aumento de 198% para TR e 134% a ER, e sem qualquer alteração para o ME. 

Micard et al (2000) observaram que, filmes de proteínas de trigo reticuladas com formaldeído, 

tiveram um incremento de aproximadamente 300% tanto a TR, como o ME. Por outro lado, 

esse reagente causou uma diminuição na ER (62%).  

Carvalho e Grosso (2006) estudaram o efeito da concentração de formaldeído (FM) e 

glioxal (GX) em filmes de gelatina, e observaram que o aumento na TR foi mais expressivo 

para o FM (em média, 52%), que para o GX (em média, 20%). Com relação à ER, tanto os 

filmes com formaldeído, como os filmes com glioxal, apresentaram uma discreta diminuição 

na ER (cerca de 3%).  

Hernández-Muñoz, Villalobos e Chiralt (2004), quando compararam o efeito de três 

agentes reticulantes sobre a TR e a ER de filmes de glutenina, constataram que a adição 

dessas substâncias implicou em aumento da TR em 133, 54 e 33%, respectivamente para 
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formaldeído, glutaraldeído e glioxal. Enquanto que, esses mesmos compostos não 

apresentaram efeito na ER.  

Na maioria dos estudos, os tratamentos com formaldeído apresentam os melhores 

resultados, isso ocorre devido à sua baixa especificidade, ou seja, ele é capaz de reagir com 

grupo amina da lisina e ainda com os resíduos laterais da cistina, tirosina, histidina, triptofano 

e arginina, contudo, sua alta toxicidade, o colocou em desuso (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; 

VILLALOBOS; CHIRALT, 2004). 

5.3.7.2. Testes de perfuração 

Exemplos de curvas obtidas nos testes de perfuração, para os ensaios referentes à esse 

estudo, encontram-se na Figura 49. Tratam-se, assim como no estudo precedente, de curvas 

típicas de biopolímeros com baixo teor de plastificante, sendo que as curvas são bastante 

semelhantes. 

Figura 49: Exemplos de curvas de perfuração – efeito de concentração de glioxal (GX).
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O desempenho dos filmes nos testes de perfuração foi semelhante ao observado nos 

testes de tração. A força na perfuração (FP) aumentou com o aumento da concentração do 

glioxal (Tabela 26). A deformação (DP) também apresentou comportamento semelhante. 

Os maiores valores de FP e DP foram para a maior concentração de glioxal (5g de 

GX/100g de SF), 11,6 N e 5,2%, respectivamente. Em relação à formulação controle houve 

um amento de 127% na FP e 63% na DP. Os valores de FP foram semelhantes aos 

encontrados para blendas de gelatina/PVA reticuladas com glutaraldeído (FP=11,6N), mas 

essas películas foram mais deformáveis que os filmes de proteínas de torta de mamona 

(DP=24,7N) (ALVES et al., 2011). 

 

Tabela 26: Valores de força na perfuração e deformação na perfuração de filmes de proteínas 

liofilizadas modificadas com glioxal em diferentes concentrações. 

CGLIOXAL FP (N) DP (%) 

0 5,1±0,2
d 

3,2±0,1
b 

0,2 5,6±0,5
cd 

3,4±0,5
ab 

0,4 6,1±0,4
cd 

3,6±0,6
ab 

0,6 6,8±0,8
c 

4,4±0,9
ab 

0,8 6,8±0,6
c 

4,5±1,0
ab 

1,0 6,8±0,1
c 

5,2±0,9
a 

2,0 8,9±0,5
b 

4,3±0,3
ab 

5,0 11,6±0,5
a 

5,2±0,1
a 

CGLIOXAL: Concentração de glioxal em g/100g de proteínas 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa para o mesmo parâmetro. 

 

Em filmes elaborados com proteínas extraídas do caroço de algodão reticuladas com 

glioxal, a FP foi igual a 6N. Em outro estudo, com as proteínas oriundas do farelo 

desengordurado do algodão reticuladas com glutaraldeído e formaldeído, a FP foi equivalente 

à 7N e 3,5N, respectivamente (MARQUIÉ et al., 1995; MARQUIÉ et al., 1997). 

Como já mencionado anteriormente, não são muito comuns estudos contemplando 

propriedades mecânicas sob o ponto de vista dos testes de perfuração. A maioria dos trabalhos 
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aborda somente estas propriedades a partir dos resultados obtidos para os testes de tração. 

Entretanto, devido a boa reprodutibilidade e a coerência das informações fornecidas por esses 

ensaios, esses se tornam boas ferramentas na determinação das propriedades mecânicas. 

A partir dos estudos realizados  foram escolhidas as concentrações dos reagentes para 

elaboração do filme com as melhores propriedades. Como a variação da concentração de 

reticulante não causou efeitos sobre a espessura, as propriedades óticas, microscopia (MEV), 

umidade e tampouco sobre a permeabilidade ao vapor de água(PVA), mais uma vez as 

características determinantes foram solubilidade em água e propriedades mecânicas. 

O teor de glioxal que aliou boas propriedades mecânicas à baixa solubilidade em água 

foi de 5g/100g de proteínas. Assim, a formulação escolhido como aquela que promoveu 

filmes com as melhores características foi a elaborada com as seguintes concentrações: 6g de 

proteínas/100g de SF, 5g de glioxal/100g de proteínas e 25g de glicerol/100g de proteínas. 
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5.4. Caracterização dos filmes produzidos com a melhor formulação 

Além das análises realizadas no estudo anterior, nesse tópico constam outros ensaios 

que forneceram informações primordiais sobre o filme elaborados com os reagentes e 

concentrações estabelecidas nos estudos precedentes (Figura 50). Assim, foi realizada uma 

compilação das características já obtidas (Tabela 27). 

 

Tabela 27: Caracterizações dos filmes elaborados com a melhor formulação. 

Propriedades Valores 

Espessura (mm) 0,120±0,003 

ΔE* PL=41,8±6,4; AR=40,7±6,7 

Opacidade PL=17,5±5,7; AR=24,1±9,4 

Brilho (60º) PL=90,3±3,0; AR=70,2±2,5 

Umidade (%) 14,4±1,0 

Solubilidade em água (%) 39,7±0,5 

PVA (g.mm/h.m
2
.kPa) 0,51±0,06 

Tensão na ruptura (MPa) 8,9±0,7 

Elongação na ruptura (%) 110,2±2,3 

Módulo de elasticidade (MPa/%) 0,7±0,2 

Força na perfuração (N) 11,6±0,5 

Deformação (%) 5,2±0,1 

PL: superfície em contato com a placa; AR: superfície em contato com o ar. PVA=Permeabilidade ao 

vapor de água 
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Figura 50: Esquema das concentrações dos reagentes para obtenção do filme referente à melhor 
formulação. 

5.4.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As micrografias das superfícies e da criofratura dos filmes do EPL com glioxal 

encontram-se na seção 5.3.3 (Figuras 44, 45 e 46). Nesse tópico, analisou-se a seção 

transversal de uma amostra do teste de tração após a ruptura.  

  

Figura 51: Micrografias da ruptura do teste de tração do filme da torta de mamona. 
(a) 1000x, (b) 4000x.

Observa-se que a estrutura é bastante irregular (Figura 51a), apresentando algumas 

cavidades (Figura 51b). As mesmas partículas encontradas na superfície dos filmes são 

percebidas na estrutura interna, diferente do visto na criofratura. Essas deformidades vistas 

nas micrografias do teste de tração podem ter ocorrido em decorrência da grande elongação 

6g de
proteínas/100g

de SF

25g de 
glicerol/100g
de proteínas

5g de
glioxal/100g
de proteínas

(b)(a)
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dos filmes antes do rompimento, provocando uma reestruturação no alinhamento das cadeias 

poliméricas (CALLISTER Jr., 2008) 

 

5.4.2. Hidrofobicidade (Determinação do ângulo de contato) 

A hidrofobicidade está relacionada com a tensão de superfície de um sólido é uma 

característica das propriedades de superfície e das interações interfaciais, tais como adsorção 

de umedecimento, ou adesão (KARBOWIAK; DEBEAUFORT; VOILLEY, 2006; 

THIESSEN; MAN, 1999, YASUDA, 2004). De acordo com Zisman (1964), a definição 

básica de ângulo de contato é o ângulo que se forma entre a superfície do sólido e uma 

tangente desenhada na superfície da gota, que passa através do ponto de triplo atmosfera-

líquido-sólido (Figura 52). 

 

 

Figura 52: Ângulo de contato entre a gota e a superfície do sólido. 

Adaptado de Zisman (1964). 

 

O ângulo de contato não é uma medida direta. É um valor que estabelece uma relação 

sobre a molhabilidade da superfície pelo líquido. A energia interfacial, ou tensão interfacial de 

um sólido com o ar ambiente, é a energia de superfície do sólido, e quanto menor for a 

diferença entre a energia de superfície de um sólido e de um líquido, maior é a molhabilidade 

da superfície pelo líquido (Figura 53) (YASUDA, 2004). 
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Figura 53: O efeito de uma gota de água em equilíbrio com uma superfície de alta energia e uma 

superfície de baixa energia (variação do ângulo e do volume das gotas). 

Adaptado de Yasuda (2004). 

 

A determinação do ângulo de contato (θ) para filmes de EPL com glioxal foi realizada 

pelo método da gota, tanto na superfície em contato com o ar, como na em contato com a 

placa. A gota aplicada sobre o filme foi fotografada (Figura 54) durante aproximadamente 

16s, e a medida do ângulo de contato foi aquela imediatamente após a estabilização da gota 

(Tabela 28). 

 

Tabela 28: Valores de ângulo de contato (θ) para superfícies placa (θPL) e ar (θAR) e seus respectivos 

tempos. 

Tempo (s) θPL (º) θAR (º) 

0 65,7±2,8 54,8±6,2 

0,5760 59,4±1,5 42,2±2,3 

0,9120 58,6±2,3 41,7±1,8 

10,9680 53,9±1,5 39,6±3,2 

15,9780 53,3±1,7 38,5±4,4 

 

O valor do ângulo de contato determina o grau de hidrofobicidade ou hidrofilicidade 

de um sólido, sendo que, valores elevados de ângulo implicam em superfícies hidrofóbicas e 

valores baixos, por consequência, implicam em superfícies hidrofílicas. A maioria dos 

trabalhos utiliza a definição estabelecida por Vogler (1998), onde para θ>65º, considera-se o 
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material hidrofóbico e para θ<65º, considera-se o material hidrofílico (KARBOWIAK; 

DEBEAUFORT; VOILLEY, 2006; VOGLER, 1998). 

A partir dessas informações e das respostas obtidas nos testes (Tabela 28), assume-se 

que os filmes de EPL com glioxal podem ser considerados hidrofílicos. A superfície em 

contato com o ar é mais hidrofílica que a em contato com a placa.  

Figura 54: Imagens do formato das gotas capturadas para superfície em contato com a placa e ar. 
PL - (a) t=0; (b) t=5,9540s; (c) t=15,9700s; AR – (d) t=0; (e) t=5,9540s; (f) t=15,9700s. 

Ayhllon-Meixueiro, Vaca-Garcia e Silvestre (2000) avaliaram o ângulo de contato em 

filmes elaborados com proteínas extraídas da torta de girassol, sem agente reticulante, com 

60% de glicerol apresentoram um valor médio de θ 29,2º. Orliac et al. (2002) observaram 

que filmes de proteínas extraídas da torta de girassol com formaldeído,apresentaram θ 17,9º e 

42,0º, para filmes sem e com formaldeído, respectivamente. Confirmando que a formação de 

novas interações aumenta a hidrofobicidade das películas. 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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Mesmo com poucas informações na literatura, o conhecimento do ângulo de contato é 

na verdade, de grande importância para a formulação e processamento de novos materiais, 

pois, fornece informações sobre as possíveis interações com outros componentes, como no 

caso de tintas para impressão, ou de microencapsulação (KARBOWIAK; DEBEAUFORT; 

VOILLEY, 2006). 

5.4.3. Isoterma de sorção 

A isoterma obtida com o filme à bases das proteínas de torta de mamona reticuladas 

com glioxal apresentou a forma sigmoidal (Figura 55), que é a curva mais comum em 

alimentos. Em baixas atividades de água (AW~0,70), o teor de umidade aumentou 

discretamente. A partir desse valor de AW o filme possui um alto ganho de água, isso devido a 

interações solvente-solvente (CARVALHO; GROSSO, 2004; HERNÁNDEZ-MUÑOZ; 

VILLALOBOS; CHIRALT, 2004; SOBRAL; HABITANTE, 2001). Além disso, o ajuste foi 

bastante satisfatório ao modelo de GAB (R2=0,999).  

 

Figura 55: Isoterma de sorção do filme produzido com proteínas reticuladas com glioxal (6g de 
proteína/100g de SF; 5g de glioxal/100g de proteínas; 25g de glicerol/100g de proteínas). 

: ajuste da equação; X – dados experimentais;  
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Os resultados obtidos para os parâmetros do modelo de GAB mostraram que os filmes 

elaborados nesse estudo possuem umidade da monocamada (Xm) inferior a de filmes de 

gelatina elaborados com o mesmo agente reticulante. Enquanto que, esses mesmos filmes tem 

a Xm superior à filmes de glutenina. Essas diferenças podem ser justificadas pela afinidade 

pela água. A glutenina possui baixa afinidade pela água, ao passo que a gelatina apresenta 

uma afinidade superior às proteínas extraídas da torta de mamona (Tabela 29) (CARVALHO; 

GROSSO, 2004; HERNÁNDEZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004). 

 

Tabela 29: Coeficientes para as isotermas de sorção dos filmes de proteínas da torta de mamona, 

gelatina e glutenina, todas reticuladas com glioxal.  

Coeficientes 

Filme de proteínas da 

torta de mamona com 

glioxal 

Filmes de gelatina 

com glioxal
(1)

 

Filmes de glutenina 

com glioxal
(2)

 

CGAB 9,31 20,90 43,5 

kGAB 0,91 0,95 0,80 

Xm 8,46 11,84 5,8 

R
2
 0,999 0,9992 - 

(1)
Carvalho e Grosso (2004); 

(2)
Hernández, Villalobos e Chiralt (2004). 

 

5.4.4. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Os filmes de EPL com glioxal foram analisados por calorimetria diferencial de 

varredura para se caracterizar o filme com relação à sua temperatura de transição vítrea (Tg), 

temperatura de fusão (Tm) e entalpia de fusão (ΔHm). Foram obtidas duas curvas (Figura 56), 

referentes à primeira e a segunda varredura. 
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Figura 56: Curvas de DSC do filme de proteína de torta de mamona: — primeira varredura. ---
segunda varredura. 

As temperaturas de transição vítrea na primeira varredura (Tg1) e segunda varredura 

(Tg2) foram respectivamente iguais a -48,9±2,4ºC e -49,6±1,5ºC. A Tm foi equivalente à 

91,1±1,6ºC, sendo que esta só esteve presente na primeira varredura. A entalpia de fusão 

(ΔHm), que aparece área do pico endotérmico na primeira varredura, foi de 4,4J/g. 

Estudos com filmes envolvendo reações de reticulação indicam que essa reação 

modifica as propriedades térmicas dessas películas, pois, as novas ligações formadas 

aumentam a estabilidade da matriz polimérica, e por consequência, diminuem a mobilidade 

das moléculas atenuando a Tg (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004;

NUTHONG; BENJAKUL; PRODOPAN, 2009). 

No entanto, Salgado et al. (2010) observaram, para filmes de isolado proteico de soja 

sem adição de agente reticulante, que a Tg apresentada nessa região (-48ºC) é referente a 

fração de rica em plastificante, não podendo ser atribuída a reação de reticulação. 

Tg

Tm
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Entretanto, em filmes de gelatina reticulados com glioxal, a Tm apresentada pelos 

autores foi próxima à obtida nesse estudo (Tm=87,1±1,9ºC), com a ressalva que esta 

temperatura foi consideravelmente superior a Tm para a formulação controle, indicando que 

houve a reação de reticulação (BIGI et al., 2001; CARVALHO; GROSSO, 2004; 

NUTHONG; BENJAKUL; PRODOPAN, 2009). 

Outro fator que está correlacionado a ocorrência das ligações cruzadas (reticulação), é 

a diminuição da entalpia de fusão (ΔHm). Em películas de gelatina reticuladas com 

glutaraldeído ( T), esse comportamento foi observado, onde o ΔHm das amostras sem GT foi 

de 26,0 J g e os filmes reticulados com  T apresentaram ΔHm equivalente a 9 J/g. Ainda em 

filmes de gelatina, a reticulação com o glio al provocou o mesmo efeito, a ΔHm diminuiu de 

20,5±0,3 J/g para 12,6±0,2 J/g (BIGI et al., 2001; CARVALHO E GROSSO, 2004). 

Segundo vários autores, a justificativa para esse comportamento é que as ligações de 

hidrogênio precisam consumir energia para serem rompidas (quebra endotérmica), já as 

ligações covalentes liberam energia em sua ruptura (quebra exotérmica). De tal modo, em 

decorrência da reticulação, existe uma diminuição das ligações de hidrogênio e um aumento 

das ligações covalentes e assim, uma diminuição da ΔHm que está relacionada a quebra 

endotérmica (BIGI et al., 2001; CARVALHO; GROSSO, 2004; KOPP; BONNET; RENOU, 

1989; NUTHONG; BENJAKUL; PRODOPAN, 2009). 

Contudo, alguns autores realizaram análises em um intervalo de temperatura mais 

amplo, e com isso, conseguiram identificar um ponto acima de 160ºC referente a temperatura 

de transição vítrea do glioxal (HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004; 

NUTHONG; BENJAKUL; PRODOPAN, 2009).  
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5.4.5. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

As análises de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

são bastante úteis para confirmação da ocorrência da reação de reticulação. Sabe-se que cada 

tipo de ligação tem uma frequência natural de vibração, e, um mesmo tipo de ligação, em 

substâncias diferentes, encontra-se em ambientes diferenciados. Assim, não há duas 

moléculas de estrutura diferente que possuam exatamente o mesmo padrão de absorção no 

infravermelhos, ou espectro de infravermelhos (GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 

2011; PAVIA; LAMPMAM; KRIZ, 2001). Isso posto, a partir da análise das bandas do 

espectro de FTIR do filme de EPL com glioxal (Figura 57), avaliou-se o comportamento em 

termos de ligação química dessa formulação.  

Figura 57: Espectro infravermelho do filme de proteínas de mamona (formulação otimizada). 

Em geral as bandas situadas em 3273, 1634 e 1539cm-1, correspondem a amidas 

terciárias (amida III) e água livre, amidas secundárias (amida II) e amidas primárias 

respectivamente. A amida I surge a partir de alongamento das ligações C = O de amida em 

proteínas, a amida II surge a partir de vibração de flexão de grupos N – H e alongamentos de 

1042

3273

2930

1634

1539

1395

1236
1443

924
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grupos de C – N. Ao mesmo tempo, que a amida III está relacionada às vibrações no plano 

dos grupos C – N e N – H da amida ligada ou vibrações de grupos CH2 da glicina (BERGO; 

SOBRAL, 2007; GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 2011; NUTHONG; BENJAKUL; 

PRODOPAN, 2009; PAVIA; LAMPMAM; KRIZ, 2001). 

A banda próxima à 2930cm
-1

 representa o alongamento da ligação C – H e está 

relacionada a presença de aldeídos (glioxal). Já a absorção em 1443 e 1395cm
-1

 indicam as 

ligações CH2 e CH3, respectivamente. E, a banda em 1314cm
-1

 sugere a presença de aminas 

enquanto que em 1236cm
-1

 tem-se o alongamento das ligações C – N relativo à amidas 

terciárias (PAVIA; LAMPMAM; KRIZ, 2001; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 

2000).  

De acordo com Bergo e Sobral (2007) os picos ao redor de 1042cm
-1

 são 

característicos da presença de glicerol, sendo que, a intensidade varia de acordo com o teor 

dessa substância na amostra. No entanto, como a matéria prima, torta de mamona, é de um 

produto rico em impurezas que são arrastadas durante todo o processo de elaboração dos 

filmes, o espectro gerado é de difícil interpretação.  

Além disso, a fim de comprovar o grau de reticulação, o ideal seria a realização desta 

análise com a amostra sem reticulação, como realizado em estudos envolvendo filmes de 

glutenina com glioxal e proteínas de soja com genipina (GONZÁLEZ; STRUMIA; 

IAGRZABAL, 2011; HERNÁNDEZ-MUÑOZ; VILLALOBOS; CHIRALT, 2004).  

Mas, ainda assim, foi possível com está análise, observar a presença de bandas que 

indicaram a ocorrência de novas ligações em função da reticulação. Como por exemplo, a 

presença de picos na região entre 3500 – 3000cm
-1

, 2930, 1634, 1539 e 1236cm
-1

 

(GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 2011). 
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5.4.6. Biodegradabilidade (Indoor) 

A biodegradabilidade foi avaliada durante 11 semanas. Os filmes foram colocados em 

malhas plásticas para facilitar a identificação e sua retirada da terra (Figura 58a e 58b). A cada 

semana, três amostras de cada replicata foram retiradas e lavadas com auxílio de uma pipeta 

de Pasteur (Figura 58c e 58d). 

Os filmes elaborados com EPL e glioxal não apresentaram degradação acentuada ao 

longo do tempo (Figura 59), sendo que, até a décima semana não houve alteração visual no 

filme (Figura 60a, 60b e 60c). A única diferença perceptível foi que os filmes se tornavam 

mais secos com o passar das semanas. 

 

Figura 58: Filmes em vários estágios do teste de biodegradabilidade.

Entretanto, na décima primeira semana os filmes apresentaram uma alteração na 

coloração, sendo que em alguns casos não foi possível retirar as amostras da malha plástica 

(a) (b)

(c) (d)
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(Figura 60d). Essa alteração sugeriu uma possível formação de fungos (Figura 61), podendo-

se considerar que a degradação iniciou após a 10ª semana. 

Figura 59: Gráfico de acompanhamento da biodegradabilidade (indoor) do filme de EPL. 

O estudo desta propriedade, para filmes de proteínas de soja reticuladas com genipina, 

sugeriu que a biodegradabilidade está fortemente ligada a reticulação, ou seja, quanto maior 

foi a concentração de agente reticulante, menor foi a perda de massa por degradação. Os 

filmes sem adição de reticulante foram os mais sensíveis, desaparecendo totalmente no 

décimo quarto dia (GONZÁLEZ; STRUMIA; IGARZABAL, 2011). Martucci e Ruseckaite 

(2009) observaram para filmes de multicamadas de gelatina, que após o 14º dia, os filmes já 

ofereciam dificuldade para serem retirados da terra, diferente do ocorrido com os filmes à 

base de proteínas de mamona, havendo problemas na retirada à partir da 11ª semana (Figura 

60).
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Figura 60: Filmes em algumas semanas do teste de biodegradabilidade. 
(a) amostra - 2ª semana; (b) amostra - 6ª semana; (c) amostra - 10ª semana; (d) amostra - 11ª semana. 

 

 

Figura 61: Filmes na 11ª semana do ensaio de biodegradabiliodade (indoor).

 

A partir desses resultados, considerou-se que os filmes de proteínas de mamona 

reticuladas com glioxal possuem estabilidade estimada em 10 semanas, em termos de 

biodegradabilidade, sendo que a partir desta dá-se início ao processo de degradação por 

microrganismos. Contudo, existem algumas condições, como as variações de umidade do 

ambiente, índice pluviométrico e presença de nematoides característicos do solo que não 

podem ser simuladas nos ensaios de biodegradabilidade em laboratório. A fim de confirmar 

(d)

(a) (b)

(c)
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esse comportamento, ensaios de biodegradabilidade devem ser conduzidos no ambiente em 

que ela será empregada. 
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6. Conclusões 

Os resultados obtidos nesta dissertação permitem concluir que, tanto a concentração 

das proteínas da torta de mamona, como o tipo de reticulante (glutaraldeído e glioxal), não 

influenciam o aspecto visual, a microestrutura, as propriedades óticas (cor, opacidade e 

brilho) e nem a umidade, influenciando, entretanto as propriedades mecânicas (tração e 

perfuração) e a solubilidade em água dos filmes. A concentração de proteínas que produziu 

filmes com melhores resultados com relação às propriedades mecânicas (tração e perfuração), 

aliado à menor solubilidade em água, foi 6g de proteínas/100g de solução filmogênica (SF). O 

agente reticulante que proporcionou menor solubilidade em água e melhores propriedades 

mecânicas foi o glioxal. 

Por outro lado, a variação da concentração de glioxal não influenciou a microestrutura, 

as propriedades óticas, umidade e permeabilidade ao vapor de água. Contudo, as propriedades 

mecânicas e a solubilidade em água dos filmes foram bastante sensíveis às variações da 

concentração do glioxal, sendo que o menor valor de solubilidade em água, associado às 

melhores propriedades mecânicas, foram obtidos na concentração de 5g de glioxal/100g de 

SF. 

Assim, a caracterização dos filmes elaborados com a formulação que proporcionou 

melhores propriedades mecânicas e menor solubilidade, nos estudos anteriores, mostrou que 

existem diferenças de textura nas superfícies em contato com o ar e em contato com a placa. 

Essas diferenças foram observadas tanto para os ensaios de brilho, como nos de 

hidrofobicidade, e foi confirmada pela microscopia eletrônica de varredura. O processo de 

secagem deve ter causado a elutriação de algum componente, provocando o surgimento de 

certa rugosidade na superfície de secagem. Essa heterogeneidade na superfície implicou em 

maior brilho e maior hidrofobicidade na superfície que estava em contato com a placa. 
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Os testes de biodegrabilidade mostraram que os filmes elaborados com as proteínas 

extraídas da torta de mamona possuem certa resistência à degradação. Observou-se que a 

biodegradabilidade começa a partir da 11ª semana. 

Assim, pode-se concluir que as proteínas extraídas da torta de mamona apresentam 

boas propriedades filmogênicas. Além disso, as soluções filmogênicas elaboradas com glioxal 

foram capazes de formar filmes com aspecto homogêneo, e com boas propriedades 

funcionais.  
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7. Perspectivas para trabalhos futuros 

A fim de comparar o material elaborado ao longo desse trabalho com os materiais 

usados atualmente nas culturas agrícolas, seria interessante realizar as mesmas análises em 

diferentes marcas comerciais. 

Outro fator importante seria a realização dos estudos de biodegradabilidade no campo, 

a fim de avaliar também o efeito das intempéries climáticas na degradação dos filmes. 

Com relação à reação de reticulação, para melhor compreensão das modificações 

estruturais que ocorrem, seria interessante a realização de algumas análises para a formulação 

controle (sem o glioxal), como por exemplo, biodegradabilidade, isoterma, espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier e análises térmicas. 

De maneira geral, embora as reações de reticulação tenham melhorado 

consideravelmente algumas propriedades desses materiais, ainda serão necessários outros 

estudos que viabilizem a produção desse material para utilização na agricultura, como por 

exemplo, a adição de fibras como reforço, ou reação com outros agentes reticulantes. 
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