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“EFEITO DA RADIAÇÃO IONIZANTE DE FEIXE DE ELÉTRONS EM 

PROPRIEDADES DE BIOPOLÍMEROS COMESTÍVEIS A BASE DE 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E FÉCULA DE MANDIOCA” 

 

VANESSA BERNARDO UEHARA 

 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, têm aumentado substancialmente a quantidade de 

pesquisas focando no desenvolvimento e caracterização de materiais biodegradáveis, 

particularmente, filmes comestíveis. O uso de polímeros de fontes renováveis, 

preparados a partir de produtos vegetais, vem ganhando importância nessa abordagem. 

O concentrado de proteína de soja e amido de mandioca podem ser considerados uma 

alternativa aos polímeros petroquímicos. O processamento pela radiação ionizante pode 

ser empregado para a modificação de polímeros e macromoléculas, resultando em novos 

materiais com grandes perspectivas de utilização industrial. A indústria de alimentos, 

uma das indústrias tradicionalmente mais inovadoras, exige o desenvolvimento 

constante de novos produtos. A capacidade de proteínas e polissacarídeos de formar 

filmes, amplamente conhecida, é um ponto de partida para o desenvolvimento de novos 

materiais que atendam os variados requerimentos dessa pungente indústria. Neste 

trabalho elaboraram-se filmes a base de fécula de mandioca e proteína isolada de soja 

em duas proporções diferentes e posteriormente irradiados e analisados quanto às suas 

propriedades mecânicas, cor, absorção de água, permeabilidade ao vapor de agua, 

análise térmica TGA e DSC entre outros. Os filmes tornaram-se aparentemente mais 

solúveis e menos resistentes a perfuração com o aumento da dose de radiação aplicada. 

Com relação às propriedades térmicas observou-se que os filmes com maior proporção 

de proteína são mais resistentes. Os filmes apresentaram-se menos permeáveis na dose 

de 40 kGy, e, com relação a absorção de água, esta foi reduzida em função da dose de 

radiação. Filmes com boa resistência ao vapor de água e com reduzida absorção podem 

ser considerados adequados para embalagens de alimentos. A radiação mostrou ser uma 

ferramenta conveniente na modificação de materiais poliméricos principalmente para 

elaboração de filmes solúveis onde esta é uma nova tendência para embalagens 

bioativas. 

 
Palavras-chave: Fécula de mandioca, proteína isolada de soja, biopolímeros, irradiação 

por feixe de elétrons, filmes solúveis. 
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"EFFECT OF IONIZING ELECTRON BEAM RADIATION ON PROPERTIES 

OF EDIBLE BIOPOLYMERS BASED ON ISOLATED SOYBEAN PROTEIN 

AND CASSAVA STARCH " 

 

VANESSA BERNARDO UEHARA 

 

ABSTRACT 

In recent decades, there has been a substantial increase in the amount of research 

focusing on the development and characterization of biodegradable materials, 

particularly edible films. The use of polymers from renewable sources, prepared from 

plant products, has gained importance in this approach. 

Soy protein concentrate and cassava starch may be considered an alternative to 

petrochemical polymers. Processing by ionizing radiation can be used for the 

modification of polymers and macromolecules, resulting in new materials with great 

prospects of industrial use. The food industry, one of the traditionally most innovative 

industries, requires the constant development of new products. The widely known 

ability of film forming proteins and polysaccharides is a starting point for the 

development of new materials that meet the varying requirements of this pungent 

industry. In this work, films based on manioc starch and isolated soy protein were 

prepared in two different proportions and later irradiated and analyzed for their 

mechanical properties, color, water absorption, water vapor permeability, TGA and 

DSC thermal analysis between others. The films became apparently more soluble and 

less resistant to drilling with the increased radiation dose applied. Regarding the thermal 

properties, it was observed that the films with greater protein orientation are more 

resistant. Properties such as water vapor permeability and water absorption, the films 

were less permeable at the 40 kGy dose. With regard to water absorption, it was reduced 

as a function of the radiation dose. Films with good resistance to water vapor and with 

low absorption are considered efficient for food packaging. Radiation has proven to be a 

convenient tool in the modification of polymeric materials mainly for the production of 

soluble films where it is a new trend for bioactive packaging. 

 

Key words: Cassava starch, isolated soy protein, biopolymers, electron beam 

irradiation, soluble films. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os plásticos sintéticos são notáveis por suas características estruturais, baixo 

custo de produção e pela variedade de resinas e composições disponíveis (SOUZA et 

al., 2012). Polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli(etileno  de 

tereftalato) (PET) policloreto de vinila (PVC) têm sido cada vez mais usados como 

agentes de embalagem e substituem metais, vidro e materiais de fibra. Uma vez que 

estes materiais são normalmente produzidos a partir de fontes fósseis e a sua eliminação 

final gera um elevado nível de resíduos de biodegradabilidade extremamente lenta, é 

imperativo que sejam procuradas fontes alternativas menos impactantes (ÁLVAREZ-

CHÁVEZ et al., 2012; GARRIDO et al., 2014). 

 

Segundo Ruano Ortiz (2009) os alimentos, de maneira geral, e principalmente as 

frutas e hortaliças in natura, são altamente perecíveis e é um desafio encontrar formas 

de conservação que sejam eficientes, econômicas e acessíveis. Algumas técnicas são 

utilizadas com o intuito de aumentar a vida útil das frutas e hortaliças, entre elas pode-se 

citar o aumento da umidade relativa do ar, diminuição da temperatura e o uso de 

embalagens com características específicas. 

 

Nas últimas décadas, têm aumentado substancialmente a quantidade de 

pesquisas focando no desenvolvimento e caracterização de materiais biodegradáveis 

amigáveis ao meio ambiente, particularmente, filmes comestíveis. O uso de polímeros 

de fontes renováveis, preparados a partir de produtos vegetais, vem ganhando 

importância nessa abordagem. 

 

O processamento pela radiação ionizante pode ser empregado para a 

modificação de polímeros e macromoléculas naturais, resultando em novos materiais 

com grandes perspectivas de utilização industrial. A indústria de alimentos, uma das 

indústrias tradicionalmente mais inovadoras, exige o desenvolvimento constante de 

novos produtos. A capacidade de proteínas e polissacarídeos de formar filmes, 
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amplamente conhecida, é um ponto de partida para o desenvolvimento de novos 

materiais que atendam os variados requerimentos dessa pungente indústria. Podem 

também formar híbridos ou complexos com propriedades funcionais acentuadas em 

comparação com aquelas das proteínas e polissacarídeos isolados.  O uso da radiação 

ionizante, e em particular aquela proveniente de feixe de elétrons, é sem dúvida o 

grande diferencial que pode acrescentar aspectos totalmente novos dentro desta área 

promissora.  

 

Estudos aplicando radiação ionizante em blendas de polímeros naturais de fécula 

de mandioca e proteína isolada de soja não constam na literatura, mesmo que grande 

quantidade de trabalhos tenham sido realizados direcionados à interação da radiação 

com proteínas ou com amidos. O presente trabalho  aborda o estudo das interações da 

radiação ionizante em biopolímeros naturais de fécula de mandioca junto com proteína 

isolada de soja, com o intuito do desenvolvimento de materiais adequados na produção 

de biofilmes comestíveis.  
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2. OBJETIVO 

 

Objetivo geral 

Estudar a aplicação da radiação ionizante de feixe de elétrons na preparação de 

filmes de materiais poliméricos naturais comestíveis, proteína isolada de soja e fécula 

de mandioca, verificando a influência das doses de radiação. 

 

Objetivos específicos  

 Estabelecimento de propriedades mecânicas como Força Máxima de Ruptura. 

 Determinação do comportamento térmico (TGA). 

 Determinação da solubilidade, absorção de água, permeabilidade ao vapor de 

água. 

 Determinação de variações de cor. 

 Caracterização dos filmes por microscopia electrônica de varredura (MEV). 

 Determinação da influência da radiação na composição elementar (C, H, N), 

valores de cinzas e umidade das amostras. 

 Levantamento de perfis espectroscópicos no infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1  Embalagens e meio ambiente 

 

A embalagem desempenha um papel fundamental na redução do desperdício de 

alimentos, pois pode melhorar a forma como os alimentos são preservados e otimizar o 

espaço durante o manuseio, transporte e armazenamento. Além disso, as inovações de 

design e rótulo criam oportunidades para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos 

para o consumidor final (VERGHESE et al., 2013). A embalagem deve preservar as 

características físicas, sensoriais, nutricionais e sanitárias dos alimentos durante o 

período de estocagem, transporte, distribuição e comercialização; deve proteger o 

produto contra perda de massa excessiva através da transpiração, assim como reduzir as 

trocas gasosas com o meio, diminuindo o seu metabolismo e aumentando a vida útil, 

além de evitar danos físicos e mecânicos durante a movimentação. 

 

A dependência global de materiais baseados na petroquímica deu origem a 

preocupações com a  segurança das embalagens e dos impactos ambientais negativos 

causados pelo descarte destas (EMMAMBUX et al., 2004). Com a urbanização e o 

crescimento populacional, houve um aumento da demanda por alimentos 

industrializados, com maior vida de prateleira  e consequentemente a maior utilização 

de embalagens plásticas. As alternativas sustentáveis  desejadas  para  embalagens 

devem seguir alguns características: serem não poluentes, limpas, biodegradáveis e 

eficientes (COOMBS & HALL, 2000). Os  materiais baseados nestes princípios são 

obtidos a partir de recursos renováveis.  Apesar da vantagem da biodegradabilidade e de 

valorizar as matérias-primas regionais, os biopolímeros (materiais fabricados a partir de 

fontes renováveis como soja, milho, cana-de-açúcar, celulose e soro de leite) ainda não 

são capazes de competir com os plásticos convencionais, pois alguns são mais frágeis, 

não permitem uma eficaz troca de gases com o ambiente e são, muitas vezes, sensíveis à 

umidade. 
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A mandioca (Manihot esculenta Crantz)  e a soja representam boas opções de 

matéria prima sustentável a partir de produtos biológicos (HOOD, TEOH, DEVAIAH, 

& REQUESENS, 2013;  TUMWESIGYEA,   OLIVEIRAA,  SOUSA -

GALLAGHERA, 2016). Os resíduos de indústrias baseadas na mandioca têm um 

enorme potencial para gerar produtos diversificados de alto valor. Adotando o conceito 

de “biorrefinaria”, podem minimizar a necessidade de expandir o uso da terra para 

culturas dedicadas à bioenergia, e ao mesmo tempo  reduzir a insegurança alimentar 

(PANDAY et al., 2000;  Ming ZHANG et al., 2016).  

Em 2011, um estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação (FAO) estimou que cerca de um terço de todos os alimentos produzidos 

para consumo humano no mundo inteiro é descartado, representando cerca de 1,3 bilhão 

de toneladas métricas de resíduos por ano (GUSTAVSSON & STAGE, 2011). Estes 

resíduos altamente poluentes causam preocupações ambientais graves. Os resíduos 

orgânicos são recursos biológicos disponíveis e relativamente baratos que podem ser 

utilizados para a produção de vários produtos de maior valor agregado (KREUGER et 

al., 2011, ZHANG et al., 2016). 

 

A biodegradação é a degradação causada por atividade biológica de ocorrência 

natural por ação enzimática. A norma da ABNT 15448 considera que para o plástico ser 

considerado como biodegradável, a sua decomposição quando em contato com o meio 

ambiente tem que ser em um período máximo de seis meses. A biodegradação do 

polietileno, por exemplo, é estimada em 200 anos (TORRES, 1994). Dentre as 

tentativas de se produzir polímeros biodegradáveis, uma delas foi a de se adicionar 

substâncias fotossintetizantes para ajudar os plásticos a serem decompostos pela luz, ou 

adicionar amido ao polímero sintético; assim, depois que este é degradado, resta no 

ambiente menos plástico do que se o polímero estivesse sem o amido. 

 

Novas tecnologias e materiais de embalagem, vem sendo estudadas e 

desenvolvidas, incluindo embalagens ativas,  com o intuito de garantir a qualidade e a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300577#aff1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852416305132
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segurança dos alimentos, prolongar a vida útil, reduzir o impacto ambiental e aumentar 

a atratividade do produto embalado para a indústria e o consumidor (KERRY et al., 

2006; SUN & HOLLEY, 2012; ARVANITOYANNIS & STRATAKOS, 2012; 

REALINI & MARCOS, 2014; LEE et al., 2015; GHAANI et al., 2016; 

KAPETANAKOU E SKANDAMIS, 2016; MAISANABA et al., 2016;  FANG et al., 

2017).  

 

3.2 Polímeros biodegradáveis  

 

Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais 

menores (os monómeros) caracterizadas por seu tamanho, estrutura química e interações 

intra e intermoleculares (MANO, 1999).  Os  polímeros que ocorrem normalmente na 

natureza são chamados de biopolímeros ou polímeros naturais, enquanto que aqueles 

obtidos por síntese, geralmente derivados do petróleo, são chamados polímeros 

sintéticos (BILLMEYER, 1984). Biopolímeros naturais existem em abundancia na 

natureza, tem baixo custo e fácil degradação. As matérias primas empregadas na 

formação das coberturas e revestimentos comestíveis podem ter origem animal ou 

vegetal, ou formarem um composto com a combinação de ambas. Polissacarídeos 

(amido e seus derivados, pectina, celulose e seus derivados, alginato, carragenana), 

ceras (lipídios) e proteínas (gelatina, caseína, ovoalbumina, glúten de trigo, zeína e 

proteínas miofibrilares) são as classes de materiais mais empregados (FIG.1), e a 

escolha depende fundamentalmente das características do produto a ser revestido e do 

principal objetivo almejado com o revestimento aplicado (ASSIS & BRITTO, 2014). 

 

Os polímeros biodegradáveis são aqueles que podem ser degradados 

completamente pela ação de micro-organismos e não liberam resíduos após sua 

degradação, em contraste com os polímeros a base de petróleo que são de difícil 

decomposição no contexto biológico ambiental.  
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FIGURA 1- Classificação de biofilmes apartir de sua matéria prima (Fonte: Mellinas, 

2016). 

 

 

Polímeros naturais vegetais se apresentam como boa fonte de substituição de 

polímeros derivados do petróleo (MOONEY, 2009). Polissacarídeos como quitosana, 

goma guar e amido são alternativas compatíveis e seguras para a produção  embalagem 

de comestíveis livres de bisfenol (MIKKONEN et al., 2007; DANGA & YOKSAN, 

2015;  BASU et al., 2017). A maioria dos materiais sustentáveis utilizados isoladamente  

apresentam limitações nas propriedades filmogênicas e de barreira. A incorporação de 

hidrocolóides não amiláceos em soluções de amido modifica as propriedades reológicas 

e causa aumento da viscosidade. Por este motivo, as gomas são utilizadas para conferir 

estabilidade a produtos como pudins e sobremesas. Em gel de amido com alto teor de 

amilose a adição de 0,15% da goma xantana foi suficiente para a redução da força do 

gel, diminuindo os efeitos da retrogradação. Nesse sistema, a goma guar mostrou-se 
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menos efetiva na redução da força dos géis analisados (WEBER, QUEIROZ & 

CHANG, 2008). 

 

De acordo com Cuq et al. (1995a), as coberturas são formadas sobre os 

alimentos diferentemente dos filmes, que são pré-formados separadamente do alimento. 

A utilização de coberturas e filmes para preservação de alimentos não é uma prática 

recente. Já no século XII na China, laranjas e limões eram recobertos com cera com o 

objetivo de retardar a desidratação (DONHOWE & FENEMA, 1994). Nas últimas 

décadas, vem sendo realizados inúmeros estudos para a obtenção de embalagens 

alternativas como coberturas (“coatings”) e filmes comestíveis a base de biopolímeros 

capazes de formar uma matriz contínua, homogênea e coesa (GUILBERT, 1986; 

KESTER & FENNEMA, 1986; GUILBERT & BIQUET, 1989; KROCHTA et al., 

1994; GUILBERT & GONTARD, 1995; KROCHTA & MULDER-JOHNSTON, 1997; 

DEBEAUFORT et al., 1998; LACROIX et al., 2001; KROCHTA, 2002;  CISNEROS-

ZEVALLOS & KROCHTA, 2003; MOTA et al., 2003; MIKKONEN et al., 2007; HAN 

et al., 2009; SENNA et al., 2010; KAHN et al. 2010; KHAN et al., 2012a; KHAN et al., 

2012b.; SHARMIN et al., 2012a; SHARMIN et al., 2012b; DANGA & YOKSAN, 

2015; BASU et al., 2017).  

Na década de 1970, as pesquisas se voltaram para a introdução de amido em 

matrizes poliméricas sintéticas, levando à obtenção de plásticos considerados 

biofragmentáveis, mas não totalmente biodegradáveis. A partir da década de 1990, 

aumentou o interesse no desenvolvimento de materiais termoplásticos compostos 

essencialmente por amido envolvendo a adição de plastificantes para melhorar as 

propriedades mecânicas. Os plastificantes mais indicados para serem empregados em 

filmes de amido são os polióis, como o glicerol e o sorbitol, que vão proporcionar a 

estes materiais uma melhoria nas suas propriedades mecânicas. A escolha do material a 

ser utilizado na formulação dos filmes e revestimentos é muito importante, pois deste 

dependerão as interações entre os componentes do material, que poderão interferir nas 

propriedades de barreira, mecânicas e sensoriais dos filmes (MALI, GROSSMAN & 

YAMASHITA, 2010).  
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3.3 Proteínas e carboidratos na fabricação de filmes e coberturas comestíveis  

 

Filmes comestíveis e revestimentos para alimentos reduzem a perda de umidade, 

inibem reações químicas adversas (BALDWIN & WOOD, 2006; OSORIO et al., 2011) 

e a deterioração e contaminação microbiana (ARVANITOYANNIS, 2010). 

Adicionalmente, podem ser utilizados para libertação controlada de aditivos alimentares 

(BARRETO et al., 2003). Os revestimentos comestíveis são eficazes como tratamento 

pós-colheita para preservar a qualidade dos frutos (VALERO et al., 2013; 

TAVASSOLI-KAFRANI, 2016 ). O transferencia de gases como o oxigênio e o dióxido 

de carbono, tal como a transmissão de umidade, pode influenciar a estabilidade do 

armazenamento de alimentos, já que o oxigênio é meio de deterioração de alimentos 

pela oxidação de lipídios, vitaminas, pigmentos e componentes do aroma. Desta forma, 

o emprego de filmes comestíveis com propriedades de barreira ao oxigênio em 

alimentos, visa estender a vida de prateleira e reduzir o custo da embalagem (KESTER 

& FENNEMA, 1986). 

 

Os biopolímeros mais utilizados na elaboração de filmes e coberturas 

comestíveis são as proteínas (gelatina, caseína, ovoalbumina, glúten de trigo, zeína e 

proteínas miofibrilares), ceras (lipídios) e os polissacarídeos (amido e seus derivados, 

pectina, celulose e seus derivados, alginato, carragenana). Os polímeros podem ser 

utilizados isoladamente ou em misturas, produzindo os filmes compostos (KESTER & 

FENNEMA, 1986; DONHOWE & FENNEMA, 1994; CUQ et al., 1995ª; YOSHIDA 

2009; SUN & ARNTFIELD, 2012). Filmes proteicos podem ser utilizados como um 

complemento à embalagem sintética (MATÉ & KROCHTA, 1998; MCHUGH & 

SENESI, 2000). 

 

A produção de biofilmes de amido (formado por várias sequências de dois 

polissacarídeos - amilose e amilopectina) é baseada nas propriedades químicas, físicas e 

funcionais da amilose, que podem formar géis. As moléculas de amilose em solução, 

por serem lineares, tendem a se orientar paralelamente, desta forma se aproximam o 
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suficiente para que ligações de hidrogênio sejam formadas entre hidroxilas de polímeros 

adjacentes, reduzindo assim a afinidade do polímero por água e favorecendo a formação 

de pastas opacas e filmes resistentes (MOTA, 2009). Segundo alguns autores, o amido 

de mandioca é o material mais empregado para elaboração de biofilmes (VICENTINI, 

2003). 

Na década de 1990, Cuq et al. (1995), trabalhando com sardinhas, mostraram 

que as proteínas miofibrilares possuem a capacidade de formar filmes transparentes e 

resistentes. A partir destes estudos, várias pesquisas foram realizadas com proteínas 

miofibrilares de músculos post rigor mortis de sardinha do Atlântico (Sardina 

pilchardus) (CUQ et al., 1996, 1997a, 1997b, 1997c), de músculos ante rigor mortis de 

tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) de cultivo (MONTERREY-QUINTERO & 

SOBRAL, 1999; CHANDRA & SOBRAL, 2000; SOBRAL, 2000; SOBRAL et al., 

2002), e de carne bovina (Bos taurus taurus) (SOBRAL et al., 1998). Posteriormente, 

Iwata et al. (2000) e Tanaka et al. (2001) desenvolveram e caracterizaram filmes à base 

de proteínas sarcoplasmáticas  do músculo de merlin azul (Makaira mazara). Em 

virtude disso, Paschoalick et al. (2003) desenvolveram filmes flexíveis à base de 

proteínas do músculo de tilápia-do-nilo (proteínas miofibrilares + proteínas 

sarcoplasmáticas), sem as proteínas do estroma, considerando desnecessário o processo 

de lavagem dos músculos de peixes no preparo das proteínas, conforme técnica 

difundida na tecnologia de filmes comestíveis (CUQ et al., 1995; SOBRAL et al., 1998; 

MONTERREY-QUINTERO & SOBRAL, 2000). Pesquisas mais recentes apontam 

bons resultados na produção de filmes utilizando a proteína isolada de feijões e soja 

(SAREMNEZHAD et al., 2011; GARRIDO, ETXABIDE, PEÑALBA, DE LA CABA, 

& GUERRERO, 2013). 

 

 Diversos estudos descrevem aspectos práticos do desenvolvimento de biofilmes 

(SORRENTINO et al., 2007; GALIĆ et al., 2011; ALHENDI & CHOUDHARY, 2013), 

e  a eficácia de formulações específicas (AVELLA et al., 2005, BANGCHEKAN et al., 

2006, KECHICHIAN et al. al., 2010, MBEY et al., 2012; PAGNO et al., 2015). A 

maior parte dos artigos é dedicada à caracterização de propriedades mecânicas (FAMÁ 
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et al., 2006 e FAMÁ et al., 2007) ou à verificação de atributos específicos: hidrofilia 

(MALI ET AL., 2005; GAO ET AL., 2012  ), estruturais e estabilidade (CYRAS et al., 

2008, VEIGA-SANTOS et al., 2008; XIONG et al., 2008) e propriedades de barreira 

(SOUZA et al., 2012; SOUZA et al., 2013). De acordo com Leceta et al. (2013), essas 

melhorias tornam os biofilmes  equivalentes aos de origem fóssil quando levados em 

consideração a preservação de alimentos.  

 

 Guerrero et al. (2011) estudaram as propriedades funcionais de filmes de proteína 

isolada de soja e gelatina obtidos por moldagem por compressão. Ruano Ortiz (2009) 

por sua vez, utilizou farinha de mandioca misturada com diferentes proporções de 

proteína de soja e glicerol para elaborar filmes biodegradáveis por extrusão 

termoplástica. 

 

As substâncias hidrofóbicas tais como resinas, ceras ou algumas proteínas 

insolúveis são melhores barreiras à humidade, mas hidrocolóides solúveis em água 

como polissacáridos e proteínas normalmente conferem melhores propriedades 

mecânicas para películas e revestimentos comestíveis do que os lipídeos e substâncias 

hidrofóbicas (ARVANITOYANNIS, 2010). Eles também são excelentes barreiras ao 

oxigênio e dióxido de carbono (NUSSINOVITCH, 2009) por causa de sua estrutura de 

rede fortemente empacotada e ordenada ligada a o hidrogênio (ATARÉS et al., 2011; 

BONILLA et al., 2012). Assim, eles podem ser usados para estender a vida de prateleira 

dos alimentos, impedindo a desidratação, rancidez oxidativa, e escurecimento da 

superfície (DHANAPAL et al., 2012). Além disso, os hidrocoloides alimentares podem 

atuar como ingredientes alimentares nutritivos e podem trazer benefícios para a saúde, 

que incluem redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares, estimulo para a 

função imune, controle do peso e alívio de problemas intestinais (VIEBKE, AL-

ASSAF, & PHILLIPS, 2014;  LUI, 2016).  

 

O potencial benefício ambiental de biomateriais  pode ser estabelecido através 

da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). O ACV tem duas características diagnósticas 
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fundamentais para apoiar as ações de gestão ambiental: (i) o escopo sistemático de 

aplicação, desde a matéria-prima até a disposição final de um produto (DJOMO & 

BLUMBERGA, 2011; KIMMING et al., 2011); (ii) expressão quantitativa do impacto 

ambiental associado ao produto (BAYEr et al., 2010 e HOSPIDO et al., 2010). Álvarez-

Chávez et al. (2012) fizeram uma avaliação qualitativa dos riscos ambientais causados 

pelos plásticos com base biológica e argumentam que a decisão de substituir os 

plásticos fósseis por alternativas baseadas em biocombustíveis deve considerar todo o 

ciclo de vida para selecionar o material mais sustentável. 

 

Garrido et al. (2014) analisaram os aspectos funcionais e o impacto ambiental do 

filme isolado com base em proteína de soja (PS) em comparação com o filme de 

polipropileno (PP). A produção de filme PP causou os danos ambientais mais graves. O 

estágio mais crítico para PS foi o cultivo de soja, devido ao uso de diesel, máquinas, 

fertilizantes e pesticidas. Leceta et al. (2013) realizaram um comparativo entre uma 

película convencional de embalagem de alimentos à base de PP e uma película 

biodegradável à base de quitosana  desenvolvida em laboratório. PP filme foi mais 

nocivo em termos de efeitos cancerígenos e de esgotamento dos combustíveis fósseis. 

Em contraste, o filme a base de quitosana  apresentou maiores impactos ambientais para 

os orgânicos respiratórios, uso da terra e consumo de minerais. 

 

Atualmente a pesquisa de embalagens biodegradáveis no país apresenta 

potencial de expansão (REIS et al., 2011). Pesquisas têm se concentrado na avaliação 

das propriedades e formulações dos filmes de amido de mandioca (VEIGA-SANTOS et 

al., 2008; ALVES et al., 2012, SOUZA et al., 2012, SOUZA et al., 2013;), por ser de 

uma matéria prima altamente acessível. A extensão do possível impacto da 

implementação desta tecnologia no país ainda é desconhecida (LEIS et al, 2017). 

 

Os filmes biodegradáveis podem ser utilizados como complemento à embalagem 

sintética, prolongando a vida de prateleira e garantindo maior qualidade ao produto 
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final, além de apresentar potencial econômico, pois sua matéria prima é de baixo custo 

(YOSHIDA & ANTUNES, 2009). 

 

3.4 Proteína de soja 

 

A soja é uma planta originária do Oriente. Existem divergências em saber qual 

país deu inicio a produção: China, Japão ou Indonésia, porém pode se afirmar que  é 

cultivada nesses países há milênios, onde é a base da alimentação destas populações  

(EMBRAPA 2002).  

 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Na 

safra 2015/2016, a cultura ocupou uma área de 33,17 milhões de hectares, o que 

totalizou uma produção de 95,63 milhões de toneladas (EMBRAPA 2017).  

 

Em média, a soja possui 40% de proteínas, 20% de lipídios (óleo), 5% de 

minerais e 34% de carboidratos (açúcares como glicose, frutose e sacarose, fibras e os 

0ligosacarídeos como rafinose e estaquiose). A soja não possui amido (EMBRAPA, 

2012). A soja possui participação em varias cadeias produtivas. O principal derivado da 

soja é o farelo, utilizado para a produção de rações destinadas a criações de  aves, suínos 

e bovinos, peixes, entre outras, oferecendo assim proteínas vegetais, para a produção de 

grandes quantidades de proteína animal.  Ou seja, a produção animal é altamente 

dependente da soja (EMBRAPA, 2013). 

 

A proteína de soja está disponível em abundância e é economicamente 

competitiva dentre as proteínas vegetais (MONTERREY-QUINTERO & 

SOBRAL, 2000). 

 

A soja vem sendo pesquisada  para a elaboração de  materiais  plásticos  desde 

os anos 30 e  40 do século XX. O petróleo era considerado caro, e a soja era abundante 

e estava disponível. Assim, produtos do grão de soja (farinha de soja) foram 
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incorporados em resinas fenólicas principalmente como enchimento ou extensor de 

cadeia para diminuir o custo dos plásticos. Com a diminuição 

do preço do petróleo e a melhor execução das técnicas,  

plásticos a base de petróleo dominaram o mercado após segunda guerra mundial 

(SWAIN, 2004). 

 

As  proteínas  de  soja  foram utilizadas para elaboração 

dos primeiros  biopolímeros, utilizados para fabricação de materiais moldados. A 

empresa Brother começou na década de 30 a fabricação de peças para automóveis 

marca FORD com uma mistura de fenol-formaldeído-

farinha de soja (ROUILLY; RIGAL, 2002). Mas precisou ser interrompido devido aos 

custos da extração e o aparecimento de plásticos sintéticos (BROTHER, G.H.; 

MCKINNEY, 1939 apud ROUILLY; RIGAL, 2002).  

 

Proteínas de soja continuaram a ser utilizadas para a elaboração de filmes 

(KUNTE et al., 1997). O concentrado de proteína de soja, considerado uma alternativa 

aos polímeros petroquímicos, foi reticulado com furfural e estudadas as propriedades 

espectrais, mecânicas, térmicas e morfológicas (SWAIN et al., 2004). Estudos com 

misturas de proteína isolada de soja e agar agar apresentaram resultados satisfatórios  

com relação a propriedades mecânicas do biopolímero resultante (TIAN et al, 2011). 

 

Os filmes elaborados com proteína de soja teriam grandes perspectivas de 

aplicação no campo das embalagens de alimentos comestíveis devido à sua abundância, 

biodegradabilidade e boas propriedades de barreira aos gases (O2, CO2). (GENNADIOS 

et al., 1993; JOHNSTON, 1997; PARK et al., 2001; KROCHTA & MULDER-

JOHNSTON, 1997). Contudo, apresentam propriedades mecânicas e resistência à água 

fracas, dificultando a sua utilização para certas aplicações em embalagem. Se as 

propriedades mecânicas e a sensibilidade à água pudessem ser melhoradas pela 

modificação de sua estrutura conformacional durante o processamento, tornaria sua 

utilização mais viável para embalagens convencionais. Entretanto, estas propriedades 
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podem ser adequadas para embalagens comestíveis (SILVA et al., 2012). Tian et al. 

(2012) publicaram estudo das transições conformacionais induzidas termicamente em 

filmes de proteína de soja. Eles estabeleceram que uma fração da transição 

conformacional é reversível. Várias estratégias tais como revestimento externo e 

reticulação foram implementadas para ultrapassar estas desvantagens sem comprometer 

os méritos acima mencionados. Por exemplo, verificou-se que o revestimento externo 

de camadas de ácido poliláctico (PLA) (RHIM, LEE, & NG, 2007) ou de poliuretano 

(XIE, SONG, ZHANG, WANG, & WANG, 2014) conduz a baixa permeabilidade à 

água e melhoria das propriedades mecânicas de filmes de proteína isolada de soja 

(ZENG et.al, 2017). 

 

 

3.5 Fécula de mandioca 

A mandioca (Manihot esculenta spp. Esculenta), uma planta arbórea perene 

pertencente à família Euphorbiaceae, é conhecida como tapioca nos países asiáticos. 

Esta cultura de raízes tem um elevado teor de amido até 90% (peso seco). Cresce bem 

em terras inférteis com mínima entrada de produtos químicos, como fertilizantes, 

herbicidas e inseticidas tornando-se uma cultura barata e sustentável. Principalmente 

cultivada em clima tropical, mais de 70% da produção de mandioca ocorre em regiões 

subtropicais e tropicais, cultivado principalmente por pequenos agricultores na África, 

América Latina e Ásia, com uma área total de cultivo de mais de 18 milhões de 

hectares. África, Américas e Ásia foram as três principais regiões para a produção de 

mandioca entre 2000 e 2014 (FAOSTAT, 2014).  

 

Originária do continente americano, provavelmente do Brasil Central, a  

mandioca (Manihot esculenta Crantz) já era amplamente cultivada pelos  aborígenes por 

ocasião da descoberta do Brasil. Estes foram os  responsáveis pela sua disseminação em 

quase toda a América e os portugueses pela sua difusão por outros continentes, 

especialmente  África e Ásia (LORENZI & DIAS, 1993). No Brasil, a mandioca é uma 

cultura típica de pequena propriedade, produzida principalmente para consumo na 
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alimentação animal e humana. Também pode ser industrializada para outros fins, como 

a elaboração de produtos farmacêuticos, colas e cosméticos (DIAS & LEONEL, 2006). 

O amido é a reserva energética de plantas como o milho, arroz e mandioca e é 

encontrado abundantemente na natureza graças ao cultivo intensivo dessas matérias 

primas. Pode ser convertido química, física e biologicamente em compostos úteis à 

indústria. Sob condições adequadas de pressão e temperatura e na presença de agente 

plastificante, pode ser gelatinizado, e sob efeito de cisalhamento se transformar no 

denominado amido termoplástico (RÓZ & GIESSE, 2003). Segundo a Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (Resolução - CNNPA nº 12, de 1978, 

D.O de 24/07/1978), amido é o produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis 

dos vegetais, sementes, etc. 

 

Fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos 

vegetais (tubérculos, raízes e rizomas). Polvilho ou fécula de mandioca: produto 

amiláceo extraído da mandioca (Manihot utilissima). O polvilho de acordo com o teor 

de acidez, é classificado em polvilho doce ou polvilho azedo. Polvilho doce e fécula são 

tecnicamente o mesmo produto. Comercialmente, é comum a denominação de polvilho 

doce para o produto obtido por secagem solar, processado em unidades menos 

automatizadas, de menor escala. O polvilho azedo é um produto obtido da mesma forma 

que o doce, mas que sofre uma fermentação após a etapa de decantação da fécula e 

antes da secagem, que é obrigatoriamente feita por método solar. O polvilho azedo é um 

amido modificado. O ingrediente é indispensável para a fabricação de biscoitos de 

polvilho e do pão-de-queijo (BRASIL, 1978).  

 

A mandioca tem três principais potenciais de uso e dependendo do processo de 

fabricação resulta em diversos tipos de fécula e farinha (GOEBEL, 2005): 

 mandioca de mesa e mandioca industrial;  

 amiláceos/fécula: 

- fécula fermentada (polvilho); 

- fécula in natura (papel, álcool, fermento químico, goma para tecidos, tapioca/sagu); 
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- fécula modificada (dextrina: papelão; pré- gelatinizados: pudins, sorvetes, gelatinas; 

glucose: xarope; sorbibol: adoçante; vitamina C; plásticos biodegradáveis). 

 farináceos, farinha não temperada e farinha temperada. 

 

A maior parte da produção de mandioca é destinada ao consumo humano. No 

Brasil é consumida cozida ou na forma de fécula. Em alguns países da África a raiz é 

consumida  fermentada e semi gelificada  ( CARVALHO et al., 1996) 

 

A obtenção da película de fécula de mandioca baseia-se na gelatinização da 

fécula, que ocorre acima de 70°C, com excesso de água. Com a retrogradação que 

ocorre após o resfriamento, desta fécula gelificada  originam-se biopolímeros. 

Representam assim uma alternativa potencial à elaboração de filmes a serem usados na 

conservação de frutas, hortaliças e flores (CEREDA et al., 1995). Como cobertura, os 

revestimentos de amido apresentam bom aspecto, não são pegajosos, são brilhantes e 

transparentes melhorando o aspecto visual dos produtos e, além disso não possuem  

toxicidade, podem ser ingeridos juntamente com o produto protegido. São facilmente 

removidos com água e apresentam-se também como produto de baixo custo  comercial 

(CEREDA et al., 1995). 

 

Os amidos modificados de mandioca apresentaram facilidade de gelatinização, 

não necessitando de aquecimento para o processo de obtenção de filmes plásticos. Os 

filmes biodegradáveis de amido modificado de mandioca apresentaram boas 

características, principalmente em relação à permeabilidade ao vapor d’água 

(HENRIQUE et  al., 2008). 
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3.6 Glicerol como Plastificante de filmes de blendas amido- proteínas  

 

Para diminuir a fragilidade de filmes a base de blendas amido- proteínas é 

necessária a adição de plastificante na formulação, que atua reduzindo as forças 

intermoleculares e promovendo melhorando a flexibilidade, resistência e estabilidade do 

produto (LIANG et al., 2009; ORTIZ-ZARAMA et al., 2014). 

 

O plastificante é uma molécula pequena, de baixa volatilidade e de natureza 

química similar a do polímero usado na constituição do filme. Plastificantes como 

glicerol são capazes de garantir boa qualidade aos polímeros biodegradáveis a serem 

produzidos. Sacarose e monossacarídeos, entre eles frutose, glicose, manose e galactose, 

podem também serem utilizados como plastificantes para biopolímeros (SILVA et al., 

2012; ZHANG & HAN (2006). Quando adicionado à solução filmogênica, o 

plastificante modifica a organização molecular da rede amilácea aumentando o volume 

livre na molécula, causando alterações como o aumento de flexibilidade, 

extensibilidade, diminuição na resistência mecânica, temperatura de transição vítrea e 

barreira a gases e vapor de água (PASCHOALICK et al., 2003).  

 

Glicerol ou l,2,3-triol, contém três grupos hidroxila, que são responsáveis pelo 

seu caráter higroscópico e solubilidade em água (BRANDY, 1990; PERRY 

et.Al.,1997;) Ele é incolor, atóxico e  líquido viscoso (BEATRIZ et al., 2011) e 

insolúvel em éter e clorofórmio. O glicerol é utilizado em várias áreas.  As aplicações 

tradicionais do glicerol incluem a indústria de alimentos, produção de produtos 

farmacêuticos e de produtos de higiene pessoal, anti-congeladores, extratos botânicos, 

explosivos e muitos outros processos como um composto intermediário. Na indústria de 

alimentos, o glicerol é aplicado como agente hidratante na cocção, solvente para 

corantes e agentes aromatizantes. Glicerol de alta pureza é adicionado à alimentação 

animal (HU et al., 2012). Também é utilizado como  emoliente, umectante, espessante, 

agente de corpo, solvente, plastificante (FAO, 1976;  KAVOOS et al. 2013). Está 
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presente na natureza em vegetais e em animais combinados aos ácidos graxos 

(SANCHÉZ et al., 1998; RIVALDI et al., 2007; KAVOOS et al., 2013  ). 

 
 
 3.7 Interações proteínas/polissacarídeos 

As proteínas apresentam atividade superficial e desempenham papel importante na 

estabilização de emulsões na presença de polissacarídeos, interagindo através de 

interações eletrostáticas ou hidrofóbicas-hidrofílicas. Por outro lado, os polissacarídeos, 

sendo de natureza hidrofílicos, geralmente permanecem na fase aquosa controlando  

assim a reologia da fase aquosa como espessamento e formação de géis, agindo como 

estabilizantes. A formação e deformação de complexos polissacarídeo-proteína depende 

de vários fatores como carga e natureza dos biopolímeros, pH, força iónica, temperatura 

e presença de surfactantes no médio (GHOSH & BANDYOPADHYAY, 2012).  

 

Os biopolímeros podem ser considerados como macromoléculas anfifílicas que tem 

um papel essencial na estabilização de formulações de produtos para a indústria de 

alimentos, por exemplo. Em soluções de misturas de biopolímeros, as interações 

eletrostáticas e a incompatibilidade termodinâmica podem ser correlacionados com as 

propriedades funcionais (reologia, hidrofobicidade de superfície, poder de 

emulsificação) de misturas de polissacarídeos e proteínas da caseína, soro do leite, de 

soja ou gelatina.  Sob determinadas condições (relação proteína/polissacarídeo, pH, 

força iônica, temperatura, procedimento de mistura) tem sido estabelecido que as 

proteínas e os polissacarídeos podem formar híbridos ou complexos com propriedades 

funcionais acentuadas em comparação com aquelas das proteínas e polissacarídeos 

isolados (KELLY, 1995; BENICHOU et al., 2002; KIRBY et al., 2006).  

 

Na literatura são encontrados diversos estudos do comportamento funcional de 

sistemas proteína-polissacarídeo  (NISHINARI et al., 2003; KELLY, 1995; TURGEON 
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et al., 2003; de KRUIF et al., 2004; BAEZA et al., 2005; GANZEVLES, 2007). Quando 

proteínas e polissacarídeos são misturados, pode ocorrer: 

 Separação segregativa de fases. Os ingredientes se repelem e duas fases 

aparecem, cada uma rica num ingrediente e pobre no outro; 

 Co-solubilidade. Os ingredientes se misturam bem e a solução é estável; 

 Separação de fases associativa ou coacervação complexa. A proteína e o 

polissacarídeo se atraem mutuamente e formam uma fase concentrada de 

proteína/polissacarídeo e uma fase fluída. 

 

As interações proteína-polissacarídeo encontram hoje em dia muitas aplicações em 

engenharia de alimentos e na obtenção de novas formulações. Casos de comportamento 

interfacial das misturas proteína-polissacarídeo que exibem interações associativas 

(atração), seu desempenho em emulsões e espumas e aquele no qual o comportamento 

interfacial exibe interações desfavoráveis tem sido amplamente estudados (PATINO & 

PILOSOF, 2011). 

 

 

3.8 Processo de Irradiação 

A radiação ionizante é a radiação transmitida por partículas de alta energia 

(partículas alfa, protons, elétrons, neutrons) ou ondas eletromagnéticas (raios X, raios 

gama) com energia suficiente para deslocar elétrons de valência de um átomo 

produzindo sua ionização.  

 

A irradiação refere-se a um fenômeno físico no qual a energia percorre o espaço 

ou matéria, tal como alimento. Essa energia pode ser aplicada em um processo de 

esterilização ou preservação de alimentos. Isto é feito pela morte ou inativação dos 

microrganismos e insetos que podem contaminar o material. O tipo de irradiação mais 

útil para esse propósito é a radiação ionizante. Essa forma de irradiação contém energia 

a níveis suficientes para causar a expulsão de elétrons de seus orbitais, resultando na 

formação de partículas ionizantes. Exemplos de radiações não-ionizantes são microndas 
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e radiação na região do infravermelho. O nível de energia dessas formas de radiação é 

inferior àquela capaz de produzir a ionização (HAYES et al.1995). 

 

Os raios gama, raios-X ou elétrons acelerados, dependendo da fonte de radiação, 

têm capacidade de expulsar elétrons das ligações químicas, perturbando a estrutura da 

molécula. Os tipos de radiação que podem induzir a ionização possuem comprimento de 

onda curto, mas tem milhões de elétrons volts (MeV) de energia, e inclui raios gama e 

raios-X. Eles possuem o maior poder de penetração. Os raios gama são produzidos 

pelos radioisótopos tais como o cobalto-60 e o césio-137 e contêm energia em torno de 

1 a 2 MeV. Os elétrons podem ser acelerados com o acelerador linear ou em um gerador 

de Van de Graaff para alcançar níveis de energia de 10 MeV ou mais altos (HAYES et 

al. 1995). Elétrons acelerados com energia de até 10 MeV  podem ser utilizados para 

irradiar alimentos e também ser convertidos em raios-X quando colidirem com placas 

de metais pesados como o tungstênio.  

 

O conceito de dose de radiação é dado pela quantidade de energia absorvida pelo 

material quando passa através do campo de radiação durante o processamento. É 

utilizada a unidade chamada de “Gray” (Gy). Um Gy é igual a um joule de energia 

absorvida por kg de material sendo irradiado.  

 

3.9 Efeitos da radiação ionizante sobre materiais poliméricos 

O processamento por radiação ionizante representa uma importante alternativa 

aos processos químicos convencionais visando à melhoria das características e 

propriedades de materiais poliméricos. A radiação ionizante aplicada no processamento 

de polímeros é uma tecnologia não térmica e ambientalmente correta, uma vez que 

diminui a quantidade de aditivos químicos utilizados, de resíduos voláteis gerados e de 

energia consumida. 
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O uso massivo da irradiação de polímeros intensificou-se nos anos 70 do século 

passado. Atualmente é cada vez maior o interesse e aprofundamento desses estudos, 

devido as grandes possibilidades de modificação de propriedades,  minimizando ou 

evitando o uso de solventes, iniciadores ou aditivos potencialmente tóxicos. 

Com base nesses estudos vários países aprovaram materiais para embalagens de 

alimentos, para uso nos processos de radiesterilização e de 

pasteurização por irradiação (WHO, 1999). 

 

Na aplicação da radiação ionizante são induzidas alterações nas 

características físicas e químicas dos materiais poliméricos (TABATA, 1981). São 

produzidos espécies  excitadas, cátions, ânions e radicais livres. Estes, mesmo sendo 

altamente reativos, podem  ficar  aprisionados  por  algum  tempo na matriz  cristalina 

do polímero (O’ DONNELL  & SANGSTER, 1970; (SCOTT, 1990). 

 

As modificações causadas pela radiação ionizante em polímeros dependem do 

tipo de radiação e das condições de processo: presença de oxigênio, diferentes 

atmosferas, a temperatura, o grau de cristalinidade e homogeneidade do material 

(SCOTT, 1990; CLEGG & COLLYER, 1991). A degradação de polímeros pode ser 

acompanhada da formação de produtos gasosos resultantes da recombinação de radicais 

livres formados e é favorecida pela presença de oxigênio, devido à formação de 

peróxidos os quais impedem a recombinação de radicais no final da cadeia (TABATA, 

1981).  

 

Durante o processo de irradiação, a   energia   é   distribuída   pela   cadeia  do 

polímero e os fenômenos que podem ocorrer são cisão, reticulação e degradação das 

cadeias poliméricas dependendo da  estereoquímica, grau de cristalinidade e energia de 

dissociação das ligações dos grupos contidos no polímero (O’DONNELL e 

SANGSTER, 1970; SCOTT, 1990).  
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A reticulação é um processo onde as cadeias longas dos polímeros são 

interligadas resultando no aumento da massa molecular do polímero. A reticulação 

radioinduzida pode melhorar propriedades mecânicas, térmicas e químicas em produtos 

feitos de termoplásticos, elastômeros e também elastômeros termoplásticos. Um grande 

número de polímeros podem ser reticulados pela irradiação; alguns apenas na presença 

de aditivos (GEHRING & ZYBALL, 1995). Alterações químicas produzidas pela 

reticulação incluem aumento da viscosidade, diminuição da solubilidade em solventes e 

alteração na temperatura de transição vítrea da fase amorfa (TABATA, 1981). 

As propriedades dos produtos poliméricos que podem ser incrementadas pela 

reticulação incluem:  

 Propriedades mecânicas, tais como resistência a tração;  

 Resistência a arranhaduras; 

 Desempenho a altas temperaturas, frequentemente com aumento da temperatura 

de fusão; 

 Resistência a produtos químicos pela solubilidade diminuída em solventes 

orgânicos; 

 Redução a permeabilidade a gases; 

 Retenção da memória da forma. Alguns elastómeros podem ser reticulados até 

um certo grau para obtenção de “memória” – eles voltarão a sua forma original 

após serem expandidos. 

 

Dependendo do polímero, diferentes técnicas podem ser usadas para induzir 

reticulação, entre eles a irradiação.  Em todos os casos, a estrutura química do polímero 

é alterada. A reticulação por radiação ionizante de alta energia é realizada utilizando 

feixe de elétrons, raios gama ou raios X. A radiação gama é usualmente mais econômica 

a doses consideradas baixas (até 80 kGy) e para preparações grandes de alta densidade. 

Irradiação com feixe de elétrons é comumente usada para preparações de baixa 

densidade, como filmes, e para produtos lineares tipo cabos, arames, tubos. 
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As  mudanças  induzidas  pela  radiação  dependem  da  estrutura química do 

polímero, dos aditivos usados na composição da resina, histórico do  processamento da 

resina, e condições específicas da irradiação isto é, dose 

absorvida,  atmosfera de  irradiação  e, em  certos  casos, a taxa  de  dose  (PLATZER, 

1967).  

 

Em alimentos irradiados já embalados, as alterações causadas pela irradiação podem 

afetar propriedades de barreira (permeabilidade) e propiciar a liberação de 

contaminantes ou resíduos de monômeros e oligômeros ou dos aditivos que podem 

migrar para o alimento acondicionado (BUCHALLA et al., 1993; CLOUGH et al., 

1996; MOURA et al., 2004) podendo afetar a segurança dos alimentos e produzir 

alterações sensoriais.  

 

 Os  efeitos  imediatos  da  radiação  sobre  as  propriedades  ópticas  dos  materiais 

de embalagens são a mudança de cor (notadamente amarelecimento) e a modificação 

das suas características originais de barreira à luz. A radiação ionizante pode induzir a 

formação de centros de cores  permanentes e não permanentes nos materiais 

poliméricos (SEN & BASFAR, 1998). Os centros 

de cores  permanentes  correspondem  à formação  de cromóforos 

conjugados,  estáveis  dentro  da  matriz  polimérica,  enquanto  os centros  de cores não 

permanentes estão associados à presença de radicais livres presos na matriz. Quando a 

irradiação ocorre na presença de ar, o oxigênio presente pode reagir com os radicais 

livres  presos  na  matriz  polimérica,  formando  centro  de  cores, os quais desaparecem 

em decorrência da formação de radical – radical (CLOUGH et. al.,1996). 

 

Há muitos exemplos de melhoria de propriedades de materiais, reticulação induzida 

pela radiação, em materiais para embalagem contendo proteínas e ou polissacarídeos 

com a melhora de propriedades mecânicas e de barreira (BUCHALLA et al, 1993; 

CZVIKOVSZKY et al, 1996; TSANG,  et al, 2000; ORTIZ, 2005; NAGASAWA et al, 

2005; BEHR, et al,  2006; CIESLA et al. 2006;   MOURA 2006; Al-Assaf et al. 2007; 
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ALESSI et al, 2007; RATNAM et al, 2007;  CHOI et al, 2008; KIM et al, 2008; KHAN 

et al, 2008; MASTRO, 2011).  

 

Em dezembro de 2016 foi publicado artigo da International Atomic Energy 

Agency (IAEA) sobre irradiação de polissacarídeos. Dependendo  das condições de 

irradiação, polissacarídeos como alginatos, quitina, carragenanas, carboximetilcelulose, 

etc, podem ser ou degradados ou reticulados, propiciando o desenvolvimento de muitas 

aplicações comerciais para uso na agricultura, saúde e proteção ambiental (ABAD et al., 

2016).  

No Centro de Tecnologia das radiações do IPEN já foram realizados estudos da 

aplicação da radiação ionizante em macromoléculas naturais comestíveis proteicas 

(proteína isolada de soja) e polissacarídicas (carragenanas, agaranas e alginatos) que 

deram origem a trabalhos de teses sob a orientação da Dra. Nélida L. Del Mastro 

(SABATO, 2000; ALISTE, 2006). 

 

 

4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 Material 

Amostras de Fécula de Mandioca e proteína Isolada de Soja (PIS) à granel, 

foram adquiridas no comercio popular da zona cerealista de São Paulo e utilizadas no 

desenvolvimento de dois filmes com diferentes características. Outros produtos foram 

empregados para compor os filmes: glicerina (GLY) PA ACS, cod. 15375 da Casa 

Americana de Art.Lab. Ltda. 

 

 

4.2 Métodos 

4.2. 1 Preparação dos filmes 

Filmes a base de fécula de mandioca e proteína isolada de soja, foram 

produzidos pelo método de moldagem, onde a solução filmogênica foi vertida em placa 
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de vidro retangular de 17 x 23 cm. O controle de peso da solução filmogênica foi 

realizado em balança semi-analítica Marte A5 2000. Após testes preliminares, chegou-

se a estabelecer dois tipos de filmes:  

 

Filmes do grupo A (Filtrado de proteína isolada de soja (PIS) e fécula de mandioca) 

(FIG.2). Preparou-se um filtrado de PIS na proporção de 200 ml água destilada para 5 g 

de proteína isolada de soja. Após testes preliminares, chegou-se a estabelecer os 

percentuais. Os filmes foram elaborados a partir do filtrado, 7,5 % fécula  de mandioca, 

3 % glicerol e 0,5% proprionato de Ca. A solução filmogênica (SF) foi aquecida em 

banho-maria até 70°C sob agitação constante, e permanecendo nesta temperatura por 2 

minutos, para a gelatinização da fécula. O sistema Fécula de mandioca /PIS/glicerol foi 

moldado em placas de vidro, forradas com filme de polietileno foram secos em estufa 

com ventilação forçada a temperatura ambiente até o momento da irradiação. 

 

Filmes do grupo B ( Proteína isolada de soja e fécula de mandioca) 

Elaborou-se uma solução filmogênica (FIG.2) nas seguintes proporções: 1 % PIS em 

pó, 6% fécula  de mandioca, 2,6% glicerol e 0,4 % propionato de Ca. A SF foi aquecida 

em banho-maria até 70°C sob agitação constante, e permanecendo nesta temperatura 

por 2 minutos, para a gelatinização da fécula. A solução filmogênica (SF) foi aquecida 

em banho-maria até 70°C sob agitação constante, e permanecendo nesta temperatura 

por 2 minutos, para a gelatinização da fécula. O sistema Fécula de mandioca 

/pis/glicerol foi moldado em placas de vidro, forradas com filme de polietileno foram 

secos em estufa com ventilação forçada a temperatura ambiente até o momento da 

irradiação. 

A espessura dos filmes dos grupos A e B ficou compreendida entre 1,7 e 2,0 mm. 
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FIGURA 2 - Fluxograma do preparo de filmes de fécula de mandioca e proteína 

isolada de soja, grupos A e B. 

 

 

4.2.2 Processo de Irradiação 

Para irradiar os filmes a base de fécula de mandioca e PIS foi utilizado o 

acelerador de elétrons Dynamitron II, Radiation Dynamics Inc. (FIG. 3) localizado no 

Centro de Tecnologia das Radiações (CTR), IPEN-CNEN/SP. Amostras da soluções 

filmogênicas do grupo A e B  foram tratadas com doses de 20 e 40 kGy, empregando os 

seguintes parâmetros: energia 1,202 MeV, corrente de feixe 0,62 mA, taxa de dose 2,81 

kGy s-1, velocidade da bandeja de 6,72 m min-1, uso de temperatura ambiente, na 

presença de ar em todas as amostras. As doses de irradiação foram estabelecidas apartir 

de ensaios preliminares de pesquisa na literatura.  Após a irradiação, as amostras foram 

colocadas em sacos plásticos e armazenadas  temperatura ambiente. Após a estocagem, 
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foram realizados a análise da textura, colorimétrica, umidade, o teste de absorção e 

solubilidade à água, permeabilidade ao vapor de água,  a TGA, DSC e a caracterização 

morfológica dos materiais compósitos no MEV. 

 

 

 

FIGURA 3 – Acelerador de elétrons Dynamitron II Radiation Dynamics Inc.  

 

4.2.3 Teste de perfuração 

Os filmes foram caracterizados quanto a textura conforme experiência no 

laboratório (INAMURA et al., 2009; UEHARA et al., 2009; TAKINAMI et al., 2010; 

INAMURA et al., 2010; INAMURA & MASTRO, 2011). Foi utilizado o texturômetro 

TA-XT2 da marca Stable Micro Systems (FIG 4) do laboratório de análises físico-

químicas do CTR (IPEN-CNEN/SP), operando com software Texture Expert, com 

modo e operação de perfuração, com velocidade de teste de 1 mm s
-1 

até 6 mm de 

compressão.  Utilizou-se um corpo de prova P/35, probe esférico de aço inox e suporte 

para filme (HDP/FRS). Para avaliar a qualidade dos filmes à fécula de mandioca e PIS . 

A análise foi realizada pelo estudo das propriedades mecânicas dos filmes pelo princípio 

de perfuração. Entre os testes de resistência mecânica conhecidos, foi estudado o teste 

de resistência à perfuração (força de ruptura) e à deformação na ruptura dos filmes O 

parâmetro avaliado foi à força máxima de ruptura, obtido por meio do registro da curva 

força x tempo. Foram avaliadas as amostras de filme do grupo A e B irradiados a 0 
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(controle), 20 e 40 kGy, cortadas em quadrados de 30mm x 30mm. Foram medidas em 

torno de 12 amostras de cada tratamento. As medidas foram realizadas em triplicata.  

 

 

FIGURA 4 - Texturômetro TA-XT2 Stable Micro Systems utilizado para medições de 

propriedades mecânicas dos filmes a base de fécula de mandioca e PIS. 

 

 

4.2.4 Analise termogravimétrica (TGA). 

O analisador térmico por diferencial simultâneo (SDT) do laboratório de análises 

térmicas do CTR foi empregado para avaliar a estabilidade térmica dos materiais 

compósitos. Foram realizados ensaios de TGA num analisador SDT Q600 onde as 

massas das amostras foram registradas em função ao aumento da temperatura (FIG. 5). 

Amostras foram pesadas e armazenadas em cadinhos de platina. As condições de 

analise foram: massa da amostra de 5.0 ± 1.0 mg, vazão de atmosfera e uma taxa de 

fluxo de 50 mL min-1 e faixa de temperatura de 25 a 600 ºC  a uma taxa de 

aquecimento de 10 ºC min-1. A análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica que 

permite medir a variação da massa em função da temperatura e do tempo. 
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FIGURA 5 - Analisador térmico por diferencial simultâneo (SDT) Q600. 

 

 

 

4.2.5 Solubilidade   em   água  

Foi determinada segundo método proposto por  Gontard et al. (1994).  As 

amostras foram recortadas em discos de 2 cm de diâmetro e 

determinada  sua  massa  seca  em  balança  analítica, após a secagem em estufa de  ar 

em circulação.  As amostras  desidratadas   foram imersas em erlenmeyer  provido de 

tampa de rosca contendo 50 ml  de água destilada, e o sistema foi 

mantido  a temperatura ambiente por 24h. Após esse período, as amostras não 

solubilizadas  foram submetidas  novamente a secagem por 24 h para obtenção da massa 

seca final. A  solubilidade  foi  expressa  de acordo com a equação : 

 

 

Onde: Mi (em g) é a massa seca inicial dos filmes e Mf (em g) é amassa seca final  dos   

 filmes não solubilizados.  
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4.2.6 Absorção de água  

A avaliação da resistência à absorção de água ou intumescimento dos filmes foi 

realizado com base no método ASTM D-7031-. Amostras dos filmes a (10 x 10 mm) 

foram pesadas (Mi), colocadas em água destilada e armazenadas em temperatura 

ambiente durante 24 h. Após 24 h, os géis inchados foram removidos da água, secos 

com papel absorvente e pesados (Mf). Foram realizados 8 ensaios por dose nas amostras 

dos grupos A e B. Cada ensaio foi realizado em triplicata. A absorção de água dos géis 

(FS) foi obtida pela seguinte equação: 

 

 

 

 

 

4.2.7 Permeabilidade  ao  vapor  de  água (PVA) de  filmes  biodegradáveis  

As amostras foram caracterizadas segundo a metodologia de ASTM E96M-10 

(2010). Cada amostra de filme foi cortada em formato de disco e colocada sobre uma 

cápsula plástica de permeação, cada cápsula foi preenchida com sílica gel submetida à 

secagem e estufa por 24h e selada com parafina, garantindo assim que toda a 

transferência e absorção da umidade ocorresse pela área exposta do filme. Os conjuntos 

descritos foram pesados e colocados em dissecador provido 

de tampa  rosca  com  furo  (2,2 mm de diâmetro) com solução saturada de cloreto de 

sódio. Três capsulas foram montadas para cada dose contendo sílica gel e o filme, e uma 

com o apenas o filme, esta última considerada como controle, de modo que a variação de 

massa do filme possa ser medida e corrigida em relação ao ganho de massa da sílica, isso 

devido ao caráter hidrofílico do filme (FIG 6). Foram utilizados para estes ensaios filmes 

com espessura de 1,95±0,5 mm. 
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FIGURA 6 - Conjunto utilizado na análise de permeabilidade ao vapor de agua. 

 

 

O ganho de massa de cada cápsula foi determinado ao longo do tempo e a taxa 

da permeabilidade ao vapor foi de água foi calculada de acordo com a equação. 

 

 

 

 

Onde: PVA: permeabilidade ao vapor de água (g.mm/KPa.dia.m2 ); ∆W: ganho de peso 

pelo dessecante (g), X: espessura do filme (mm), t: tempo de incubação (dias) A: área de 

superfície do filme exposto (m2 ), ∆P: diferença de pressão parcial (3,166 KPa). 

 

 

4.2.8 Propriedades óticas (Cor e Opacidade) 

O colorímetro Croma Minolta do laboratório de análises físico-químicas do CTR 

(IPEN-CNEN/SP) foi utilizado para determinar as coordenadas colorimétricas dos 

filmes à base de fécula de mandioca e proteína isolada de soja. 

A análise de cor foi realizada segundo o espaço de cor CIELAB sistema de cor 

mais utilizado para analise em alimentos (L*, a*, b*) em que o coeficiente de 

luminosidade, L*, varia do preto = 0 para o branco = 100. Para qualquer medida de 

luminosidade, L*, as coordenadas (a*, b*) localizam a cor na rede perpendicular ao eixo 
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L*. No eixo horizontal a coordenada +a* indica uma tonalidade de vermelho-roxo; -a*, 

o verde-azulado. No eixo vertical, +b* indica o amarelo e -b* o azul. Chroma é a 

intensidade ou pureza da cor em relação ao cinza. Três leituras de valores (L*, a*, b*) 

conforme esquematizado na FIG 7. Foram realizadas para cada filme e foram utilizados 

12 filmes para cada ensaio para todas as doses estudadas.  

 

 

            

 

FIGURA 7 - Representação esquemática da escala CIELAB. 

 

 

O Croma e o ângulo Hue foram calculados usando as seguintes equações: 

 

 

 

 

4.2.9 Microscopia eletrônica de varredura  

A  microestrutura  dos  filmes  foi analisada  através  de microscopia eletrônica de 

varredura  (MEV) no laboratório de microscopia & microanálise do CCTM, IPEN-

CNEN/SP. As amostras de filme nas doses de 0, 20 e 40 kGy foram submetidas a 
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fratura em gelo seco, acopladas  em suporte apropriado e recobertas com uma camada 

de ouro de 20 nm a vácuo por 20 minutos. As amostras foram observadas em 

microscópio eletrônico da marca Hitashi, modelo TM3000 (FIG 8), utilizando uma 

aceleração de voltagem de 15kV. As micrografias foram tiradas em escala de 1000x a 

5000x de magnificação. 

 

 

 

FIGURA 8 - Microscopio eletrônico de varredura Hitashi, modelo TM3000. 

 

 

 

4.2.10 Análise elementar – C H N 

A análise elementar foi realizada em analisador elementar  Perkin Elmer 2400 

series ii da central  analítica do Instituto de Química da Universidade de  São Paulo (FIG 

7) baseado no método de Pregl-Dumas, em que as amostras  com  massa entre 2 e 3 mg 

são sujeitas à combustão a 925 °C em uma atmosfera de oxigênio puro, e os gases 

resultantes dessa combustão são quantificados em um detector TCD (detector 

de condutividade térmica). 
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FIGURA 9 - Analisador elementar Perkin Elmer 2400 series ii.  

 

4.2.11 Umidade 

O teor de umidade dos filmes foi determinado com base no método descrito por 

Guerrero et al. (2011) medindo a perda de peso das amostras (10 x 10 mm) após 

secagem sob estufa com circulação de ar a 105 ± 1 °C até atingir o peso constante. Cada 

ensaio foi realizado em triplicata. 

 

4.2.12 Analise de cinzas 

A analise de cinzas foi realizada no laboratório de análises físico-químicas do 

CTR (IPEN-CNEN/SP). Onde foram pesados  2 g de filme, de cada amostra a ser 

analisada,  as mesmas foram secas por 24 h em estufa a 105 °C. Após a secagem foram 

trituradas e transferidas para um cadinho de cerâmica, passaram por carbonização, em 

temperatura baixa em chapas elétricas de aquecimento. O conjunto foi levado  mufla   a  

600 ºC. por 5 horas. Após a incineração total da amostra, o conjunto foi retirado da 

mufla, colocado num dessecador até  atingir a temperatura ambiente e pesados.  

A porcentagem de cinzas foi calculada usando as seguinte equação: 

 

% de cinzas =  g de cinzas x100 

              AR 

Onde: Amostra real (AR): peso da amostra inicial após desconsiderar o peso do 

cadinho.  
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4.2.13 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

A técnica de espectroscopia no infravermelho (FT-IR) fornece evidências da 

presença de grupos funcionais constituintes de uma amostra, ao produzirem uma 

"impressão digital" no espectro de infravermelho, que pode ser analisada ou comparada 

com dados de referência podendo assim ser determinada a identidade ou composição 

química de uma amostra.  Nesta técnica o espectro que se obtém é a transformada de 

Fourier do interferograma. 

 

As amostras foram colocadas em Acessório de Refletância Total Atenuada (ATR) 

de reflexão simples, Smart Orbit™, para análise no Espectrofotômetro de 

Infravermelho. Faixa de Leitura de 4000 a 500 cm-1. Conforme ASTM E-1252-98 – 

Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative 

Analysis. O equipamento utilizado foi  Espectrômetro de Infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) Thermo Nicolet, IS50 do laboratório de caracterização 

de materiais da escola SENAI  Mario Amato. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Testes de Perfuração 

Os valores da Força Máxima de ruptura em função da dose de irradiação dos 

filmes de fécula de mandioca e filtrado de proteína se soja se encontram na FIG 10. 

 

 

 

FIGURA 10 - Força Máxima de ruptura em função da dose de irradiação de filmes 

de fécula de mandioca e soja, grupos A e B. 

 

Estatisticamente, há diferenças significativas entre os filmes não irradiados e 

irradiados a 20kGy e 40kGy apontando que o processo de irradiação interfere na 

resistência do filmes estudados, onde necessitaram de menor força para ruptura nas 

amostras irradiadas. As amostras do grupo B apresentaram maior sensibilidade ao 

processo de irradiação, apresentando menor resistência a ruptura com o aumento da 

dose.  Takinami (2014) e Inamura (2009) observaram maior força de ruptura para 

biofilmes de gelatina irradiados. Esse resultado é possível devido a reticularão de 

proteínas segundo alguns estudos com filme de matéria prima proteica como a gelatina  

segundo Cataldo et al. (2008) e Strauss & Gibson (2004). Nos resultados apresentados 

no presente estudo o aumento da proteína de soja na formulação  não aumentou a força 
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de ruptura filmes, não havendo diferenças estatísticas pelo teste de Tukey. Os filmes do 

grupo B com maior quantidade de proteínas apresentaram-se ainda menos resistentes. 

Isso pode ser explicado pelo fato da PIS não ser de fácil solubilidade em água, 

dificultando assim o processo de reticulação da proteína. 

 

 

5.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

A termogravimetria é um processo contínuo que envolve a medida da variação 

de massa de uma amostra em função da temperatura. O resultado desta análise, em 

geral, é mostrado sob a forma de um gráfico cuja abscissa contém os registros de 

temperatura e a ordenada, o percentual em massa perdido, sob a forma de produtos 

voláteis. Como pode ser visto na FIG.11 e FIG.12, a decomposição térmica dos 

biofilmes desenvolvidos ocorreu em duas  etapas principais, de maneira semelhante às 

relatadas na literatura para filmes à base de amido e glicerol (AYALA, AGUDELO, & 

VARGAS, 2012; GARCÍA et al., 2009; GUTIÉRREZ et al., 2015; MARQUES et al., 

2006; PELISSARI, ANDRADE-MAHECHA, & MENEGALLI, 2013). É possível 

observar duas regiões  de perda de massa tanto para as formulações do grupo A como 

para as amostras do grupo B. A primeira é atribuída à perda de água e a evaporação de 

voláteis. Essa perda de massa  é significativa, perda  entorno de 80%,  ocorrendo entre a 

temperatura ambiente e 300 °C para o grupo A e entorno de 320 °C  para o grupo B. 

Este comportamento  foi apresentado em todas a doses estudas  0, 20 e 40 kGy das 

amostras do grupo A e B. Observa-se também uma segunda etapa de degradação a partir 

de 300 °C para amostra A e 320 °C  para amostras do grupo B.  Martins (2010) em 

analise termogravimétrica de filmes de amido de mandioca e proteína isolada de soja 

encontrou também presença de dois eventos na degradação térmica do filme contendo 

glicerol.  
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FIGURA 11 - TGA de biofilmes de fécula de mandioca e proteína isolada de soja 

do grupo A. irradiados em diferentes doses de radiação. 

 

 

Pesquisas apontam que na segunda fase de decomposição térmica de filmes, o 

glicerol incorporado à matriz aumentou a estabilidade do material, pois necessitou de 

uma temperatura um pouco maior para se decompor, gerando ainda uma menor massa 

residual (GARCÍA et al., 2009; LIU et al., 2009; WILHELM et al., 2003).  No caso dos 

filmes estudados neste trabalho a proporção de glicerol e a mesma podendo se afirmar 

que neste caso os filmes elaborados com maior proporção de soja apresentaram um leve 

aumento na resistência térmica. Estudos apontam nesta ultima fase de degradação 

relação com componentes do amido, que ocorre entre 250 ° C e 350 ° C (GARCÍA et 

al., 2009; LIU, 2009; WILHELM et al, 2003). 
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Segundo Marques (2005), os filmes de amido de mandioca reticulados em 

diferentes tratamentos apresentam estágio de degradação que começa em 317°C. A 

massa residual para os amidos reticulados corresponde a 20% a 600°C. No início desta 

degradação ocorreria uma diminuição das interações moleculares entre as cadeias 

amido-amido e reforçaria as interações de ligação de hidrogênio entre os grupos 

hidroxilo do amido (CYRAS, TOLOSA ZENKLUSEN, & VAZQUEZ, 2006; GARCIA 

et al., 2009; GUTIÉRREZ, et al., 2015; GUTIÉRREZ, et al., 2015; MATHEW E 

ABRAHAM, 2008; PELISSARI et al., 2013 ). 

 

 

 

 

FIGURA 12 - TGA de biofilmes de fécula de mandioca e proteína isolada de soja do 

grupo B irradiados em diferentes doses de radiação. 
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5.3 Absorção e Solubilidade de água dos filmes 

A Absorção de água dos filmes de fécula de mandioca e proteína isolada de soja 

do grupo A e grupo B apresentaram comportamentos significativamente diferentes 

dependendo da dose de radiação aplicada, segundo teste de Tukey. 

Observa-se na FIG. 13 que a absorção de água diminuiu de forma significativa 

com o aumento da dose de radiação para as amostras do grupo A e B. As amostras do 

grupo B tanto irradiada como não irradiada apresentaram menor absorção de água. 

 

 

 

 

 
FIGURA 13 - Absorção de água de biofilmes de fécula de mandioca e proteína 

isolada de soja, irradiados em diferentes doses de radiação, do grupo A e B.  

 

  Assim, pode se concluir que a maior concentração de PIS nas amostras do grupo 

B tenha contribuído para esta diferença uma vez que é a única modificação na 

formulação entre os dois grupos. Segundo Damoraram (1997) As proteínas tem 

interações diferentes com relação a solubilidade em diferentes tipos de solutos.  Em 

agua a caraterística observada seria consequência de  repulsão eletrostática. 
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FIGURA 14 - Solubilidade em água de biofilmes de fécula de mandioca e proteína 

isolada de soja, irradiados em diferentes doses de radiação, do grupo A e B. 

 

 

 

Estudos realizados por Kollengode, Bhatnagar e Hanna (1996), com misturas de 

amido/poliestireno irradiadas por vários níveis de radiação de alta energia, variando de 

5 a 30 kGy, mostraram que a solubilidade em água inicialmente aumenta com o 

aumento da dose de irradiação até 10 kGy, e depois disso diminui devido à reticulação. 

JO et al., (2005) irradiaram uma solução filmogénica de gelatina e pectina e verificaram 

que a solubilidade em água a partir de um valor inicial de 56,6% diminuiu para 47,4% 

após irradiação de 10 kGy. Takinami (2014) observou em estudos com filmes de base 

proteica a diminuição da solubilidade com o aumento da dose de radiação. No entanto, 

no presente estudo, observa-se (FIG 14) que a radiação torna os filmes aparentemente 

mais solúveis, porém não significativamente (teste de Tukey) em relação ao aumento da 

dose de radiação em que o filme é submetido. Rocha et al. (2014) em seu trabalho com 

filmes de amido de mandioca e extrato proteico de soja concluiu que a adição de extrato 

proteico de soja resultou em um aumento da solubilidade. Pelos dados apresentados no 

presente estudo, as formulações apresentaram-se mais homogêneas entre si com relação 

à solubilidade; provavelmente a radiação tenha interferido nesta propriedade através da 

reticulação da proteina da soja, mas abundante no grupo B, mas sem diferenças 

estatísticamente significativas entre as formulações. 
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5.4 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

Conforme apresentado na FIG. 15, observa-se uma diminuição significativa 

(segundo teste de Tukey) da permeabilidade ao vapor de água em relação ao aumento da 

dose de radiação ionizante tanto para amostras do grupo A como para amostras do 

grupo B.  Lee et al. (2005) e Benbettaïeb et al. (2016) estudando filmes biodegradáveis 

com base proteica,  apresentaram  resultados semelhantes a os achados neste estudo, 

onde os filmes tornaram-se menos permeáveis com o aumento da dose aplicada.  

  Henrique et al. (2008) comparando filmes de diversas fontes de amido observou 

que os filmes de amido modificado de mandioca não apresentaram diferenças 

significativas para permeabilidade ao vapor de água. Neste estudo observa-se que a 

radiação diminui permeabilidade ao vapor de água dos filmes estudados sendo mais 

evidente a 40kGy. 

  A presença de poros e rugosidades também podem influenciar a permeabilidade. 

Os filmes preparados neste trabalho não eram muito homogêneos, conforme se pode 

observar pela FIG. 17, de microscopia eletrônica de varredura. 

Mali e Yamashida (2010) observaram que a permeabilidade é maior em filmes 

formados com biopolímeros do que nos filmes sintéticos convencionais. 

 

 

 

   

FIGURA 15 - Permeabilidade ao vapor de água em função da dose de irradiação.  

 



 
 

 

 

 

51 

O conhecimento da permeabilidade ao vapor de água é de grande importância 

para a aplicação dos filmes de amido, porém, de acordo com Sobral (2000), não é uma 

propriedade restritiva: um material muito permeável, como é o caso dos filmes de 

amido, poderá ser indicado para embalagem de vegetais frescos, enquanto que um filme 

pouco permeável poderá ser indicado para produtos desidratados, por exemplo. 

 

 

5.5 Propriedades óticas 

Os resultados dos testes colorimétricos são apresentados na TAB 1. As 

alterações de cor nos filmes a base de fécula de mandioca e proteína isolada de soja 

podem ser notadas visualmente (FIG.16) e estão relacionadas às doses de radiação.  

 

 

 

FIGURA 16 - Filmes de fécula de mandioca e proteína isolada de soja. 

 

 

Observa-se na TAB 1 nas amostras do grupo A e B que não houve alteração 

siginificativa para (L*) com a dose aplicada. O parâmetro -a* (cor verde-azulado) 

aumentou sutilmente na amostra B com o aumento da dose. Para o parâmetro +b* (cor 

amarela) houve uma elevação com  o aumento da dose. O aumento do valor do Croma 

como resultado de um aumento da dose se refletiu no aspecto amarelado dos filmes 

irradidos. Os filmes do grupo B apresentam uma coloração mais amarelada mesmo 

quando não irradiado isso pode ser explicado pela maior quantidade de PIS. Houve 
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também um sutil decréscimo do ângulo Hue com o aumento da dose. Esses resultados 

são próximos a 90° para amostras do grupo A localizando-se na região da cor amarela 

do diagrama CIELAB (Voss, 1992). Semelhantes a resultados foram encontrados por 

Takinami (2014), Teixeira (2016) e Jipa et al. (2012) que observaram decréscimo na 

luminosidade e aumento do amarelamento das amostras irradiadas com radiação 

ionizante. Rocha et al. (2014), em seu trabalho com filmes de misturas de amido de 

mandioca e extrato proteico de soja, atribui o amarelamento do filme à adição de 

proteína de soja.  

 Para amostras do grupo B os resultados estão próximos a 180° indicando uma 

coloração amarelo-esverdeada.  

 

 

TABELA 1 - Parâmetros de cor de amostras de filmes de fécula  de mandioca e 

filtrado de proteína hidrolisada de soja irradiadas e não irradiadas. 

 

Parâmetros  Amostra   Dose (kGy)   

    0 20 40 

L* A 93,47±0,7
aA

 92,70±0,3
 aA

 92,52±0,7
 aA

 

  B 84,92±2,2
aB

 82,95±2,2
 aB

 79,31±1,4
bB

 

a* A -1,40±0,9
 aA

 -1,53±0,6
 aA

 -1,55±0,5
 aA

 

  B - 0,04±2,7
 aB

 - 0,09±0,4
cB

 -1,04±0,5
bB

 

b* A 10,76±0,4
 cB

 13,53±0,5
bB

 14,54±0,7
aB

 

  B 12,99±2,0
cA

 23,56±5,4
 bA

 27,83±1,2
 aA

 

Croma A 10,85±0,5
 bA

  13,62±0.3
aB

 14,62±0,4
 aB

 

  B 12,99±2,0
 bA

 24,10±5,5
aA

 27,87±1,3
aA

 

Ângulo Hue A 97,41±0.3
 bB

 96,45±0,4
 aB

 96,08±0,6
 aB

 

  B 180,00±1,6
 aA

 179,21±1,7
 aA

 178,53±5,3
 aA

 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula entrelinhas e maiúscula entre colunas  não diferem 

significativamente entre si, P(Tukey; p≤ 0,05). 

 

 

5.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A caracterização morfológica dos biomateriais compósitos irradiados foi 

realizada por MEV (FIG 17). As micrografias mostraram uma dispersão homogênea da 

matriz polimérica com presença de rugosidades. Pelas micrografias das amostras do 
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grupo A e B,  irradiadas a 20 e 40 kGy, (b), (c),(e) e (f) pôde-se observar que a 

rugosidade aumentou, o que poderia sugerir uma diminuição da homogeneidade da 

matriz polimérica. Nas FIG. 17 (b) e (c) é perceptível a ocorrência de pequenas bolhas, 

resultado do processo de irradiação, que pode ter comprometido alguma das 

propriedades do material compósito. Nas amostras (e) e (f) a formação de bolhas não é 

tão evidente porem pode se observar principalmente na amostra (f) rugosidades mais 

definidas e também alguns grânulos de soja não incorporados ao polimero .  

 

 

FIGURA 17 – Imagens de MEV de compósitos de fécula de mandioca e PIS 

irradiados em diferentes doses de radiação: (a) Grupo A não irradiado (5000x); (b) 

Grupo A irradiado a 20  kGy (5000x); (c) GrupoA irradiado a 40 kGy (5000x). (d) 

Grupo B não irradiado (5000x); (e) Grupo B irradiado a 20  kGy (5000x); (f) 

Grupo B irradiado a 40 kGy (5000x).  

 

 

Vicentino et al. (2010) observou em algumas amostras de filmes de fécula de 

mandioca, gelatina e sorbitol a presença de rugosidades que possivelmente seriam 

devidas a uma exsudação das substâncias. Merci, Marlin & Mali (2015) observaram em 

filmes a base de amido e glicerol a presença de grânulos de amido nativo e superfície 

rugosa. Teixeira et.al. (2009) supõem que seja indicativo de material cristalino. Outros 
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pesquisadores observaram uma superfície rugosa e irregular na MEV de filmes 

proteicos de proteína como a soja. Esta característica domina a superfície de membrana 

de gelatina pura (RAHMAN et al., 2010).  

 

5.7 Análise elementar 

A análise química elementar das amostras A e B (TAB 2) apresentam resultados 

semelhantes com pequenas variações. O processo de irradiação não interferiu nas 

porcentagens dos elementos estudados. Entre a formulação A e B observa-se uma 

diferença considerável na porcentagem de nitrogênio onde as amostras do grupo A tem 

em média 75% menos nitrogênio quando comparadas com as amostras do grupo B. Esta 

diferença esta relacionada a maior proporção de soja adicionada nas amostras do grupo 

B. uma vez que a PIS possui cerca de 96% de proteína em sua composição. 

(EMBRAPA, 1981). Entre os constituintes dos filmes as proteínas, são os únicos que 

possuem nitrogênio em sua composição (BOBIO E BOBIO, 2003). 

 

 

TABELA 2 - Analise elementar  de amostras de filmes de fécula  de mandioca e 

filtrado de proteína hidrolisada de soja irradiadas e não irradiadas. 

Elemento  Amostra   Dose (kGy)   

    0 20 40 

Carbono  A 34,8±0,5
bB

 35,9±0,5
aB

 36,3±0,0
aA

 

(%) B 35,7±0,1
aA

 37,9 ±0,2
bA

 35,7±0,3
aB

 

Hidrogênio  A 7,5± 0,0
 aB

 7,5±0,1
 aA

 7,2±0,0
bB

 

(%) B 7,5±0,1
 aA

 6,9±0,2
 bB

 7,7±0,1
aA

 

Nitrogênio A 0,2±0,05
aB

 0,4±0,11
 aB

 0,3±0,0
aB

 

(%) B 1,2±0,1
aA

 1,2±0,1
 aA

 1,2±0,2
bA

 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula entrelinhas e maiúscula entre colunas  não diferem 

significativamente entre si,  P(Tukey; p≤ 0,05).  

 

 

5.8 Análise de Cinzas e Teor de Umidade 

O teor de umidade e cinzas das amostras do grupo A e B foram determinados  

por métodos convencionais (TAB 3). Observa-se uma discreta variação entre as 
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amostras não irradiadas e irradiadas.  As amostras do grupo B apresentaram teor de 

umidade maior que as amostras do grupo A. Com relação ao teor de cinzas não existem 

diferenças significativas entre as amostras A e B. Mesmo com as amostras do grupo B 

contendo maior concentração de PIS isso não contribuiu para elevar o teor de cinzas 

entre as amostras, podendo sugerir que não existe diferenças entre a amostra A e B com 

relação à matéria e nutrientes inorgânicos. 

 

 

TABELA 3 - Porcentagem de Cinzas e Umidade de amostras de filmes de fécula de 

mandioca e filtrado de proteína isolada de soja não irradiada e irradiada. 

  

 

     Dose (kGy)     

   Parâmetro   0 20 40 

% Cinzas 
   

Grupo A 2,95±0,19
aA

 2,72±0,03
 aA

 2,86±0,06
 aA

 

Grupo B 2,59±0,09
 aA

 2,53±0,01
 aA

 2,79±0,06
 aA

 

% Umidade 
   

Grupo A 12,01±3,30
aB

 11.28±2,67
aB

 10,16±2,53
aB

 

Grupo B 18,01 ±5,23
aA

 20,37 ±5,32
 aA

 20,69 ±3,09
 aA

 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula entrelinhas e maiúscula entre colunas  não diferem 

significativamente entre si, P(Tukey; p≤ 0,05). 

 

 

5.9  Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de FTIR de diferentes amostras são apresentados nas FIG 18 e 19. 

As amostra do grupo A apresentaram maiores alterações nas bandas espectrais, de modo 

geral, quando camparadas com as amostras do grupo B. De modo geral amidos são mais 

susceptíveis à ação da radiação do que as proteínas. Neste caso o grupo A contém maior 

proporção de amido, tornandos-se por tanto, mais vulnerável a modificações 

radioinduzidas.   
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FIGURA 18 – Espectros de FTIR de biofilmes do grupo A não irradiado e 

irradiados com 20 e 40 kGy.  

 

O método de análise do espectro infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) pode ser utilizado para caracterização de amidos irradiados (RAMAZAM, 

IRUDAYARAJ & SEETHARAMAN, 2002), analisando os estiramentos O−H 

(3000−3600 cm-1 ) e C−H (2800−3000 cm-1) e a vibração do esqueleto da ligação 

glicosídica (900−950 cm-1). Os presentes resultados mostram  bandas referentes a 

deformação de moléculas de amido. As bandas da região 3500-3000 cm-1 são 

observadas nos filmes do grupo A: em 3261 cm-1 para amotras não irradiadas,  3264 

cm-1 e 3254 cm-1 para  as amostras irradiadas em doses de 20 e 40 kGy 

respectivamente. Estas modificações são atribuídas ao estiramento  e a deformação de 

ligações de –OH que participam das ligações de hidrogênio. O mesmo ocorre para as 

amostras o grupo B porem observa-se uma menor deformação quando comparadas com 

as aostras do grupo A.  
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FIGURA 19 – Espectros de FTIR de biofilmes do grupo B não irradiado e 

irradiados com 20 e 40 kGy. 

 

 

Bandas de absorção entre 2920 a 2940 cm-1  indicam estiramento  C-H.  Bandas 

localizadas  a aproximadamente 1408 a 1412 cm-1  são designadas como vibrações 

associadas ao grupo CH. Aborções entre 1300 e 1020 cm-1  tem relação com a 

deformação de C-OH. O modos relacionados a deformação de C-O e C-C correspondem 

a bandas em 1100 e 900 cm-1. Os resultados apresentam uma maior diferença para as 

bandas associadas as ligações glicosídicas das amostras A principalmente para amostra 

irradicada a 40kGy. A superposição no espectro IV da contribuição das cadeias laterais 

da parte proteica do filme dificulta uma análise mais rigorosa.  
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6.  CONCLUSÃO 

 

Os filmes elaborados neste trabalho apresentam caracteristicas positivas para 

utiliação em embalagens comestíveis, sendo que o processo de irradiação contribuiu 

nesse objetivo. 

Pelas características apresentadas, os filmes estudados poderiam ser utilizados 

como embalagens primárias para alimentos congelados ou embalagem de verduras, 

legumes e frutas, principalmente para alimentos climatéricos onde a respiração celular é 

importante para o seu amadurecimento. Filmes com boa resistência ao vapor de água e 

com reduzida absorção podem ser considerados adequados para embalagens de 

alimentos.  

Os filmes tornaram-se aparentemente mais solúveis e menos resistentes a 

perfuração com o aumento das doses de radiação aplicadas. Sendo filmes comestíveis, 

essa propriedade pode ser útil se for destinado ao preparo de embalagens comestíveis 

ativas, liberando, por exemplo, algum nutriente ou composto que traga beneficio ao 

alimento e ou ao consumidor. No caso da embalagem estudada ser ingerida, agregaria 

ao alimento proteína de soja e a fécula de mandioca, produtos de considerável valor 

nutricional. Os filmes contendo maior proporção de amido apresentam-se mais 

vulneráveis à ação da radiação, segundo estimado por espectroscopia no IV. 

A radiação mostrou ser uma ferramenta conveniente na modificação de 

biomateriais poliméricos principalmente para elaboração de filmes solúveis onde esta é 

uma nova tendência para embalagens bioativas. 
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