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Protótipo de um sensor orgânico tipo embalagem colorimétrica impresso de 

quitosana:antocianina:glicerina para o monitoramento de pH de alimentos. Tal 

dispositivo informa se determinado alimento está “próprio” ou “impróprio” para 

consumo por meio da mudança de cor induzida pela exposição ao pH. O filme 

inteligente surge como um dispositivo que atrela oportunidades de materiais 

orgânicos com as necessidades da indústria alimentícia, funcionando em diferentes 

faixas de pH. Foto: A. S. Paschoa (2016). 
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RESUMO 

 

Muitos fatores podem influenciar o tempo de vida útil de alimentos, tais como o pH, 

que pode variar devido ao crescimento de micro-organismos e, portanto, 

comprometer o sabor, a textura a validade de frutas, hortaliças, grãos, carnes etc. 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi desenvolver filmes orgânicos 

para o monitoramento de pH, tipo sensor e embalagem colorimétrica, biodegradáveis 

e biocompatíveis que fossem capazes de informar de forma simples se o alimento esta 

“próprio” ou “impróprio” para consumo. Para tanto, filmes orgânicos, impressos pela 

técnica Wire Bar e sensíveis ao pH foram preparados a partir da mistura de quitosana, 

antocianina (pigmento natural da cenoura preta sensível ao pH) e glicerina bi-destilada 

(plastificante). Uma vez preparados, os filmes foram caracterizados por meio de 

medidas e análises mecânica (ensaios de tração), óticas (espectroscopia na região do 

ultravioleta/visível – UV/Vis), estruturais (espectroscopia no infravermelho – FTIR), 

morfológica (microscopia eletrônica de varredura) e de adsorção de água. Como 

resultado destaca-se a ampla variação de cor do filme com o pH, abrangendo desde o 

amarelo e o azul até o rosa e o verde. Destaca-se também a mudança abrupta de cor 

para aplicações específicas a área de alimentos, sobretudo para a cadeia do frio. Para 

os filmes de quitosana:antocianina:glicerina, sua resistência a tração diminuiu 14,3% 

com a presença do plastificante glicerina bi-destilada na matriz polimérica, formando 

um material mais flexível. Além disso, apresenta fácil fabricação e relação direta cor 

com pH, além de fácil leitura de pH, reprodutibilidade, estabilidade com tempo de 

armazenamento e boa relação custo-benefício. Em resumo, os filmes colorimétricos 

aqui investigados apresentaram faixa de operação ajustável para uma ampla faixa de 

pH.  
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ABSTRACT 

 

There are many factors which may influence the useful lifetime of food, such as pH 

that may vary due to the growth of microorganisms, therefore compromising its flavor, 

consistency, shelf life of fruits, greens, grains, meats, etc. In this context, the main 

objective of this work was to develop organic sensors of pH, which are biodegradable 

and biocompatible colorimetric packaging capable of informing in a simple way 

whether the food is “proper” or “inadequate” for consumption. Therefore, pH sensible 

organic films printed through Wire Bar technique were prepared from the mixture of 

chitosan, anthocyanin (black carrot natural pigment sensible to pH) and bidistilled 

glycerin (plasticizer). After prepared, the films were characterized by a series of 

measures and analyzes which include mechanical (tensil tests), optical (UV/Vis 

spectroscopy), structural (IR spectroscopy - FTIR), morphological (MEV) analysis, and 

water absorption. As a result there is the wide range of film color with pH, ranging 

from yellow to blue to pink and green. It is also highlights the abrupt change of color 

for specific area of food applications, especially for the cold chain. For chitosan films: 

Anthocyanin: glycerin, a tensile strength decreased by 14.3% in the presence of 

bidistilled glycerin plasticizer in the polymeric matrix, forming a more flexible material. 

It also gives easy manufacturing and direct relationship with pH color, and easy to read 

pH, reproducibility, storage stability with time and cost-effective. In summary, the 

colorimetric films investigated here presented adjustable operating range for a wide 

range of pH. 
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CAPÍTULO 1 

 INTRODUÇÃO 

 

As embalagens representam historicamente uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento da sociedade, devido, principalmente, a manutenção, a preservação 

e a viabilização do transporte de produtos alimentícios (REBELLO, 2009). Neste 

sentido, com a diversificação das atividades econômicas nas ultimas décadas, bem 

como o surgimento de novas necessidades tecnológicas, as embalagens passaram a 

desempenhar novas funções, além daquelas já bem estabelecidas, como por exemplo, 

conservar, expor e favorecer um produto e/ou alimento ao consumidor e, portanto, ao 

consumo final (REBELLO, 2009). Ou seja, a embalagem deixou de ser um agente 

passivo, caracterizado apenas como protetor e/ou conservador, para um produto 

interativo, com aspectos visuais, interativos e informativos ao consumidor (REBELLO, 

2009). Exemplo de embalagens com essas características podem ser observadas na 

comercialização de “cafés a vácuo”. Nesse caso, o atrativo visual é o próprio “sistema a 

vácuo” que remete ao consumidor a escolha por um produto melhor e mais “fresco”, 

enquanto prorroga a vida de prateleira do produto. 

Não obstante, o aumento do tempo da vida de prateleira dos alimentos 

também tem recebido atenção nos últimos anos, devido, sobretudo, as perdas e 

desperdícios que ocorrem em toda a cadeia produtiva (FERREIRA, 2012). Um dos 

principais fatores que determinam tal constatação está associado às condições 

precárias de armazenamento e de transporte dos alimentos. Em especial a cadeia do 

frio, estes fatores podem ocasionar o crescimento microbiológico e, portanto, alterar o 

pH dos alimentos. Isso torna o controle e o monitoramento do pH um importante 

parâmetro de identificação da qualidade de um dado produto  (FERREIRA, 2012; 

KONGLIANG XIE et al., 2014). Assim, para aumentar o tempo de vida de um dado 

alimento, conservantes são usualmente utilizados. Contudo, existem limitações na 

utilização de conservantes, e por isso, a indústria busca por novas embalagens que 

também promovam a segurança microbiológica de forma mais saudável (FERREIRA, 

2012). 
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Para contribuir a essa necessidade tecnológica, embalagens ativas, com ação 

antimicrobiana, tem sido foco de inúmeros trabalhos de pesquisa cientifica e 

tecnológica (FERREIRA, 2012). Tais embalagens inovadoras devem respeitar à demanda 

dos consumidores exigentes por alimentos minimamente processados. Além disso, tais 

embalagens também devem respeitar às exigências regulatórias (YAM et al, 2005). 

Neste contexto, embalagens ativas levam a um novo conceito a indústria de alimentos, 

além de proteger, prorrogar a vida de prateleira e manter o alimento saudável 

(AHVENAINEN, 2003;  YAM et al., 2005 ). Têm-se também as embalagens inteligentes 

que funciona como indicadoras para o consumidor, informando quando o alimento 

está se deteriorando, reações bioquímicas estão ocorrendo neste, e muitas vezes são 

imperceptíveis ao consumidor, pois sua aparência se matem como produto fresco 

(REBELLO, 2009; YAM et al., 2005 ). 

Para isso, há a necessidade da utilização de materiais promissores, que 

contribuam para o desenvolvimento de uma embalagem inteligente e ativa. Dessa 

forma, a literatura científica e a indústria de alimentos demostram interesses 

crescentes no desenvolvimento de embalagens que utilizam polímeros naturais, tal 

como a quitosana, devido à sua biodegradabilidade, biocompatibilidade e atividade 

antimicrobiana (DUTTA et al., 2009; YOSHIDA et al., 2010; YOSHIDA et al., 2009 ). 

Somando-se a isto, embalagens colorimétricas, com antocianinas, que são pigmentos 

naturais sensíveis ao pH, são amplamente utilizadas para detecção da variações de pH 

(YOSHIDA et al., 2010; YOSHIDA et al., 2009 ). Assim, são usadas para o controle do 

tempo de vida útil dos alimentos. Portanto, o desenvolvimento de novas embalagens 

como indicador de pH e com atividades antimicrobianas podem contribuir para o 

desenvolvimento de embalagens inteligentes e ativas, oferecendo ao consumidor um 

produto mais confiável. 

A Figura 1.1 mostra alguns alimentos com valor de pH respectivo de estar 

próprio para consumo e seu valor de pH que informa ser um alimento impróprio para 

consumo, devido ao crescimento de micro-organismos ocorrido no mesmo. Em 

particular, nessa figura, observa-se que a embalagem versátil com intervalo de 

detecção de pH entre 5,6 a 6,3 aponta uma grande demanda do mercado. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib52
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib52
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib52
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib55
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003289#bib55
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FIGURA 1.1: Esquema representando os diversos objetivos para monitoramento de pH de 
alimentos:  (a) pH do alimento em condições  própria para o consumo, (b) pH do alimento em 
condições imprópria para o consumo. Fonte: (JAY, 2005) e (ZHANG et al., 2014). 

 
 Portanto, o desenvolvimento de uma embalagem ou dispositivo capaz de 

monitorar o pH do alimento é de grande importância. Mais do que isso, declara a ser 

algo simples, e de fácil leitura que evita perdas da qualidade em todo processo da 

cadeia do frio e, consequentemente, prejuízos comerciais inerentes e causas de 

problemas alimentares é o tema dessa dissertação.  

 

1.1. Objetivo do trabalho 

 

Este trabalho tem por objetivo principal desenvolver uma embalagem e/ou filme 

inteligente tipo sensor colorimétrico que permita a detecção fácil e simples do pH de 

alimentos para informar a deterioração causada por crescimento de micro-

organismos. Para tanto, deve informar se um dado alimento está “próprio” ou 

“impróprio” para o consumo por meio da mudança de cor induzida pela variação do 

pH.  
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 Para atingir o objetivo principal desse trabalho, que é o desenvolvimento de um 

sensor de pH colorimétrico,  foram propostos os seguintes objetivos específicos.  

 

 Utilizar materiais naturais que apresentem, mudanças de cor com o pH e que 

tenham potencial para inibir o crescimento de micro-organismos nos alimentos. 

 

  Caracterizar quanto à suas propriedades mecânicas, morfológicas, óticas e 

físico-químicas visando, sobretudo, a fabricação de uma nova embalagem 

colorimétrica;  

 

  Avaliar os filmes para um uso específico, de acordo com as características 

necessárias ao desenvolvimento de uma embalagem inteligente, de acordo com 

sua eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade e legitimidade, além 

de reprodutibilidade, estabilidade, linearidade e faixa de operação do sistema; 

 

1.1. Estrutura da dissertação 

 

Esse trabalho foi dividido em 7 partes. O Capítulo 1 apresenta uma introdução 

aos temas abordados, bem como o interesse tecnológico e científico em desenvolver 

sensores colorimétricos em escalas reduzidas. Já a revisão de literatura é apresentada 

no Capítulo 2, que aborda os conceitos principais envolvidos na fabricação dos 

sensores colorimétricos a partir de polímeros e compostos naturais. Em seguida, nos 

Capítulos 3 e 4, são apresentados os materiais, os métodos e os procedimentos 

experimentais, empregados nesse trabalho, além da descrição dos equipamentos 

utilizados na caracterização dos materiais utilizados. No Capítulo 5, por sua vez, são 

apresentados os resultados obtidos, sua análise e consequentemente discutidos. Em 

seguida, no Capítulo 6, é apresentada a avaliação dos sensores colorimétricos, por fim, 

a conclusão do trabalho é apresentada no Capítulo 7. 

 A Figura 1.2 mostra um fluxograma que exemplifica a estrutura e a 

diagramação desse trabalho.  
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FIGURA 1.2: Fluxograma representativo simplificado da estrutura e a diagramação desse 

trabalho 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste Capítulo é apresentada uma breve revisão dos aspectos científicos e 

tecnológicos, cujo estudo e entendimento se fazem necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho. Neste sentido, o presente capítulo aborda a 

necessidade de desenvolver uma embalagem tipo colorimétrica para o monitoramento 

de pH de alimentos. O foco principal a cadeia do frio. Para isto é apresentado desde as 

principais características das embalagens e materiais promissores a serem utilizados 

para a fabricação da mesma, até a necessidade do estudo para melhoramento de 

materiais utilizados como embalagens inteligentes e ativas.  

  

2.1. Embalagens Ativas e Inteligentes 

 
 

As embalagens atuais mais atrativas englobam elementos de linguagem de 

diversas áreas, seguem a moda e as tendências culturais e sociais e, por fim, 

respondem às premissas de marketing de um dado produto. Campanhas de fidelização 

de clientes, de construção da imagem de marca, divulgação da linha de produtos e 

ações promocionais, entre tantas outras são desenvolvidas a partir de embalagens 

(REBELLO et al., 2009).  O acondicionamento de alimentos existe para tornar a nossa 

vida mais fácil. É preciso, portanto, o acondicionamento para conservar e proteger os 

alimentos do ambiente exterior, e para informar os consumidores sobre as 

características de um dado alimento. Assim, a conservação é a função mais básica de 

uma embalagem. Logo, mesmo os produtos mais frescos e não embalados poderão 

necessitar de um recipiente ou embalagem para serem transportados (FERREIRA, 

2012). 

As embalagens representam historicamente uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento da sociedade, devido à manutenção, preservação e viabilização do 

transporte de produtos alimentícios. Com o desenvolvimento das atividades 

econômicas, as embalagens passam a desempenhar novas funções, além de apenas 
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conterem os alimentos, as embalagens passam a ser um importante canal de 

conquista e fidelidade de um dado consumidor (REBELLO, 2009).  

Não obstante, com as mudanças na sociedade sobre tudo após a Revolução 

Industrial, e a multiplicação dos supermercados após a Segunda Guerra Mundial, a 

competitividade entre produtos tem se tornado cada vez mais agressiva. Assim, as 

embalagens passaram a ser cada vez mais importantes, com o objetivo de tornar um 

produto mais atraente (FLORIO et al., 2006). Enfim, as embalagens deixam de ser 

coadjuvantes e passam a ser protagonistas no mercado em geral.  

Somando-se a isto existem ainda inúmeras aplicações para embalagens. Uma 

delas destaca-se na área alimentícia. Hoje, a necessidade por aumento de tempo de 

vida útil dos alimentos está sendo muito investigada, visto o grande número de perdas 

que ocorrem, principalmente devido à quebra da cadeia do frio, Figura 2.1. Um dos 

principais fatores que determinam a degradação de um dado alimento é o crescimento 

microbiológico. Para evitar tal contaminação alimentar, muitos processos como 

conservantes são utilizados para garantir a segurança do consumidor. Entretanto, além 

de serem prejudiciais a saúde, existem limitações da utilização de conservantes 

(FERREIRA, 2012).  

 

 

FIGURA 2.1: Funcionamento da cadeia do frio, do ponto de origem ao cliente final. 
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 Ao longo da cadeia a exposição de um alimento a variações de temperatura 

positivas pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e, portanto, 

comprometendo a segurança microbiológica do mesmo e reduzindo sua vida de 

prateleira. 

Por esses motivos que o desenvolvimento de embalagens busca novas 

tecnologias que possam tanto aumentar o tempo de vida útil dos alimentos, quanto à 

segurança para o consumo (FERREIRA, 2012). Das novas tecnologias promissoras e que 

tem sido bastante estudada são as embalagens ativas e inteligentes. As embalagens 

ativas possuem atividades antimicrobianas, que atuam por migração gradativamente 

de um composto antimicrobiano para o alimento, que leva a diminuição da utilização 

de conservantes que são geralmente usados, e/ou aumentar o tempo de vida útil dos 

mesmos (FERREIRA, 2012; REBELLO, 2009 ). Já as embalagens inteligentes funcionam 

como indicadoras para o consumidor, que é um conceito que detecta sentidos, 

registros, traços e monitora a condição de produtos embalados para fornecer o prazo 

de validade, aumentar a segurança e melhorar a qualidade do alimento (YOSHIDA et 

al., 2014).  

Portanto, quando o alimento está deteriorando, reações químicas estão 

ocorrendo neste, e muitas vezes não são imperceptíveis ao consumidor, pois sua 

aparência continua típica de um produto fresco. Um dos parâmetros que pode ser 

usado como controle e que pode se levar em consideração é a mudança de pH nestes 

produtos (REBELLO, 2009). Assim, as embalagens inteligentes podem ser usadas para 

monitorar, indicar e informar e, por sua vez, o seu tempo de prateleira em função da 

variação de pH (REBELLO, 2009; YOSHIDA et al., 2014).  

Em síntese, em vez de se imprimir uma data de validade na embalagem de um 

produto sujeito a ações microbianas, uma embalagem inteligente informará a validade 

real de um alimento e não a validade baseada em estatísticas de um produto que pode 

ter sido exposto a diversas condições desfavoráveis e que se encontra impróprio com a 

data de validade ainda dentro do prazo de consumo. 
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Outro ponto importante e que também tem-se utilizado as embalagens 

inteligentes como embalagens ativas, formando uma embalagem mais completa. As 

embalagens ativas têm várias funções adicionais em relação às embalagens passivas, 

que são limitadas apenas a proteger os alimentos de condições externas. Elas 

protegem e alteram as condições do produto, aumentando sua vida de prateleira, 

segurança, qualidade e melhorando suas características sensoriais (VERMEIREN et al., 

2002; SOARES et al., 2009).  Como consequência, as embalagens ativas podem 

interagir e proteger um dado produto, promovendo uma melhoria de sua qualidade e 

de seu tempo de prateleira (STRATHMANN et al., 2005; REBELLO et al., 2009). 

Portanto, uma embalagem que seja ativa e inteligente se caracteriza por 

aumentar a segurança do alimento de acordo com os seguintes mecanismos: (1) 

barreiras a contaminações (microbiológicas, físicas e químicas), (2) prevenção de 

migração de seus próprios componentes para o alimento e (3) monitoramento da vida 

de prateleira.  As embalagens ativas, por sua vez, também devem acumular funções 

adicionais, entre as quais podem ser destacadas: (i) absorção de compostos que 

favorecem a deterioração e (ii) liberação de compostos que aumentam a vida de 

prateleira (HOTCHKISS, 1995; ; REBELLO et al., 2009). 

A seguir é apresentada uma nova ideia para o desenvolvimento de embalagens 

inteligentes: as embalagens colorimétricas que monitora e protege os alimentos. 

 

 

2.2. Sensores Colorimétricos  

 

Sensores como indicador colorimétrico à base de corantes mistos estão como 

um grande potencial para o desenvolvimento de embalagens inteligentes (ZARAGOZÁ 

et al., 2015). Tais sensores já estão sendo aplicados em muitas áreas e não apenas para 

alimentos. Um bom exemplo é o rótulo já utilizado em cervejas, que funciona como 

um dispositivo que tem sua cor alterada com a temperatura. Nesse caso, um selo 

muda de cor avisando ao consumidor que a bebida está ou não em uma temperatura 

adequada para o consumo.   

Além disso, filmes colorimétricos são amplamente utilizados para detecção de 

pH (KONGLIANG XIE et al., 2014). Como a cor, portanto, é um ente sensorial fácil 
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percepção a correlação pH-cor em uma nova embalagem é de grande apelo científico e 

tecnológico. Os métodos de visualização seriam ótimos para determinar se o alimento 

está deteriorando com o desenvolvimento de micro-organismo ou por reações 

químicas. Por outro lado, a solubilidade de corantes colorimétricos em água é 

importante para a determinação do pH. Entretanto, esses compostos são hidrofóbicos 

e sua aplicação em ambientes aquosos biológicos é limitada (KONGLIANG XIE et al., 

2014). Por esse motivo, um sensor colorimétrico altamente sensível ao pH solúvel em 

água que mostra a mudança de cor significativa em um ácido fraco ou uma base fraca, 

seria muito útil em campos fisiológicos  (KONGLIANG XIE et al., 2014). 

Sensores colorimétricos são desenvolvidos com corantes sensíveis ao pH, na 

indústria, na saúde humana entre outros setores (WANG et al., 2011). Ao passo que 

motivou WANG et al. (2011) desenvolver um sensor colorimétrico sensível com base 

em corante azo de benzofenona, mostrando uma sensibilidade de pH 3, 7 e 9 tendo 

um tempo de resposta rápida e é completamente reversível.  

Em adição, o monitoramento de pH é necessário em laboratórios, e nas 

instalações industriais onde são utilizados líquidos ácidos e básicos (LEE, 2014). Um 

corante colorimétrico sensível ao pH com mudança significativa na cor satisfaz a 

necessidade de monitoramento de diversos processos (LEE et al., 2014). Entre vários 

corantes orgânicos, o trabalho de LEE et al. (2014) utilizou-se violeta pirocatecol 

(pyrocatecholsulfonephthalein, PV), um reagente de trifenilmetano, solúvel em água, 

cuja cor é alterada em diversos graus de pH, mostrando-se um excelente sensor 

colorimétrico para nova aplicações.  

  Além do piracotecol, outros bons candidatos de corantes (indicador-pH) para o 

desenvolvimento de sensores colorimétricos são as antocianinas, que pertencem ao 

grupo dos flavonóides, que por sua vez, fazem parte do grupo de pigmentos naturais 

com estruturas fenólicas variadas. As antocianinas são os componentes de muitas 

frutas vermelha e hortaliças escuras. Seu espectro de cor vai do vermelho ao azul, 

apresentando-se também como uma mistura de ambas as cores resultando em tons de 

púrpura (VOLP et al., 2008). 

 O próximo tópico trata de apresentar os materiais com potencialidade para o 

desenvolvimento de uma embalagem tipo sensor colorimétrica para o monitoramento 

de pH de alimentos. 
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2.3. Materiais promissores utilizados para o desenvolvimento de embalagens 

inteligentes tipo filmes colorimétricos para monitoramento de pH de alimentos 

 

Nos últimos séculos a humanidade desenvolveu um arsenal de técnicas capazes 

de intensificar a produção no campo e, por conseguinte, oferecer a possibilidade de 

produzir alimentos para um maior número de pessoas. Verificam-se daí as crescentes 

sofisticações das atividades relacionadas com a prática da agricultura (SANTOS, 1994). 

Desde as inovações tecnológicas para a realização da produção em si (correção de 

solos, irrigação e drenagem, melhoramento de variedades, entre outros) até os 

mecanismos de distribuição e circulação dos novos produtos (tipos de armazenagem e 

transporte dos produtos) e o consumo final (grandes redes de supermercados), há 

aceleração no ritmo de incorporação e difusão dessas novas tecnologias (SANTOS, 

1994; MARTINS et al., 2008) 

Desse modo, aumentou-se a preocupação de monitorar os alimentos desde o 

início da produção até chegar aos consumidores. Há uma preocupação maior com a 

vida de prateleira dos alimentos, por isso o interesse de desenvolver e melhorar 

métodos de monitorar essa vida útil dos alimentos (SANTOS, 1994; MARTINS et al., 

2008). Existem rótulos de validade na embalagem, mostrando o tempo máximo que os 

mesmo podem está sendo consumidos, mas novos meios são utilizados para informar 

os consumidores o tempo de vida desses alimentos nas prateleiras, como sensores que 

podem informar a deterioração dos alimentos, existem várias classes de sensores 

contribuindo para o monitoramento (SANTOS, 1994; MARTINS et al., 2008). 

Na indústria de alimentos, as pesquisas com embalagens inteligentes acenam 

para uma revolução tecnológica diante do potencial de aplicações, alterando a forma 

como o alimento é embalado e transportado. Essas embalagens são também utilizadas 

para monitoramento de qualidade do alimento, podendo assim dizer que são 

monitorados por sensores. No desenvolvimento dessas embalagens são utilizados 

materiais que são compatíveis biologicamente com alimentos (MARTINS et al., 2008). 

Nesse trabalho utilizou-se um polímero que não contamina o alimento durante o 
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tempo de contato, o polímero utilizado foi a quitosana, que é um polímero que cujo 

estudos têm mostrado inibir o desenvolvimento de micro-organismo no alimento. E 

utilizou-se também para o desenvolvimento de filmes colorimétricos, confeccionados 

nesse trabalho, a antocianinas que são pigmentos maturais sensíveis ao pH.  

Os tópicos seguintes abordarão melhor os materiais promissores utilizados 

nesse trabalho, definindo-os conceitualmente e esclarecendo sua importância nessa 

pesquisa. 

 

2.3.1. Polímeros 

 

De acordo com MANO (1999) os polímeros representam a imensa contribuição 

da Química para o desenvolvimento industrial do século XX. Por volta de 1920, 

Staudinger apresentou trabalho em que considerava, embora sem provas, que a 

borracha natural e outros produtos de síntese, de estrutura química até então 

desconhecida, eram na verdade materiais consistindo de moléculas de cadeias longas, 

e não agregados coloidais de pequenas moléculas, como se pensava naquela época. 

Apenas em 1928 foi conhecido pelos cientistas que os polímeros eram substâncias de 

elevado peso molecular. A inexistência de métodos adequados para a avaliação do 

tamanho e da estrutura química não permitiam que moléculas de dimensões muito 

grandes fossem isoladas e definidas cientificamente, com precisão. Por isso, em 

literatura antiga, encontra-se a expressão "high polymer" para chamar a atenção sobre 

o fato de que o composto considerado tinha, realmente, peso molecular muito 

elevado. Atualmente, não é mais necessária essa qualificação (MANO, 1999). 
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Polímeros (“polymers”) são macromoléculas 

caracterizadas por seu tamanho, estrutura 

química e interações intra- e intermoleculares. 

Possuem unidades químicas ligadas por 

covalências, repetidas regularmente ao longo da 

cadeia, denominados meros (“mers”). O número 

de meros da cadeia polimérica é denominado grau 

de polimerização, sendo geralmente simbolizado 

por n ou DP (“degree of polymerization”) (MANO, 

1999).  

 

Por outro lado, um conceito importante que não se pode deixar passar 

despercebido é que todos os polímeros são macromoléculas, porém nem todas as 

macromoléculas são polímeros. Como esclarece MANO (1999), a grande maioria dos 

polímeros industrializados, o peso molecular se encontra entre 104 e 106, e muitos 

deles são considerados materiais de engenharia. Alguns produtos com origem natural, 

o peso molecular pode atingir valores altos, de 108 ou até mais. Todos os polímeros 

mostram longos segmentos moleculares, de dimensões entre 100 e 100.000 Ằ, os 

quais propiciam enlaçamentos e emaranhamentos ("entanglements"), alterando o 

espaço vazio entre as cadeias, denominado volume livre ("free volume"). Com a 

elevação da temperatura, aumentam os movimentos desses segmentos, tornando o 

material mais macio. 

Os polímeros de baixo peso molecular são denominados oligômeros 

("oligomers","poucas partes"), que também vem do Grego; são geralmente produtos 

viscosos, de peso molecular da ordem de 103. 

Segundo FRABIS et al. (2006), mais de trinta diferentes tipos de polímeros estão 

sendo utilizados como materiais de embalagens plásticas. A maioria das embalagens 

plásticas é utilizada para o acondicionamento de alimentos, sendo que alguns 

materiais se destacam por seu baixo preço e grande facilidade de processamento, o 

que incentiva seu uso em larga escala. Utiliza-se biopolímeros para fabricação de 

embalagens que e são polímeros produzidos a partir matérias-primas renováveis como 

cana-de-açúcar, milho, mandioca, batata, óleos de girassol, soja e mamona.  
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De modo geral, polímeros, o qual a produção é estimada na ordem de 

180.000.000 tor/ano, têm um papel importantíssimo na sociedade moderna, 

encontrando-os em várias áreas da sociedade como: medicina, agricultura, construção 

civil, embalagens e eletroeletrônicos (BORSCHIVER et al, 2008). 

A propósito, pode-se considerar o petróleo como uma das fontes principais de 

matéria-prima para os polímeros. Por outro lado, a preocupação da sociedade com os 

índices de poluição mundial causada através de materiais extraídos desta fonte, por 

isso fez-se necessário o desenvolvimento de novos tipos de polímeros (BORSCHIVER et 

al., 2008). 

Isto é, esses novos polímeros não contribuem para o aumento da poluição da 

mesma forma que os produzidos através do petróleo e estes são chamados de biopo-

límeros, e podem ser definidos como qualquer polímero (proteína, ácido nucléico, 

polissacarídeo) produzido por um organismo vivo (BORSCHIVER et al, 2008). Já os 

biomateriais são materiais bioativos que têm a capacidade de interagir com tecidos 

naturais, podendo ser naturais ou sintéticos. A matéria-prima principal para a sua 

manufatura é uma fonte de carbono renovável, geralmente um carboidrato derivado 

de plantios comerciais de larga escala como cana-de-açúcar, milho, batata, trigo e 

beterraba; ou um óleo vegetal extraído de soja, girassol, palma ou de outra planta 

oleaginosa (BORSCHIVER et al, 2008). 

 A seguir é apresentada a descrição do polímero promissor, e que se fazem 

presente no desenvolvimento desse trabalho.  

 

2.3.1.1. O biopolímero quitosana 

 

A quitosana é um biopolímero linear, do tipo polissacárido e obtido a partir da 

deacetilação da quitina, que por sua vez, tem sido foco das pesquisas nos últimos anos 

por sua utilização em diversas áreas, apresenta diversas vantagens como: fácil 

aplicabilidade, biocompatibilidade e biodegrabilidade. A quitina, utilizada para obter a 

quitosana, é o segundo polissacárido mais abundante na natureza, está presente 

naturalmente no exosqueleto de crustáceos, paredes celulares de fungos e outros 

materiais biológicos (CORDEIRO, 2010; MONTEIRO et al., 2004). 
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Quando se trata da quitosana, além de ser natural e biodegradável, possui 

características antimicrobianas e antifúngicas (CORDEIRO, 2010; PRANOTO et al., 

2005). Além disso, juntamente com a sua carga positiva e capacidade para formar 

filmes, confere-lhe um elevado grau de importância para o desenvolvimento desse 

trabalho (PRANOTO et al, 2005). Toda essa importância vai também de encontro às 

questões ambientais e econômicas, que por sua vez, por exemplo, as carapaças de 

crustáceos, são resíduos abundantes e rejeitados pela industrias pesqueiras, e 

considerados muitas vezes poluentes, desse modo podendo ser usados como fonte de 

quitosana, assim, diminuindo o impacto ambiental causado pela acumulação destas 

carapaças (CORDEIRO, 2010; AZEVEDO et al., 2007). 

 A propósito, pode-se dizer que a aplicação deste biopolímero abrange diversas 

áreas, tais como agricultura, indústria alimentícia e de cosméticos biofarmacêutica e 

biomédica, como, por exemplo, suturas cirúrgicas e liberação controlada de drogas em 

humanos (AZEVEDO et al., 2007; MAJETI; KUMAR, 2000).  

O presente trabalho objetivou verificar a evolução e as principais aplicações de 

biomateriais a base de quitosana na área alimentícia. 

 

2.3.2. Antocianinas  

 

Indicadores de ácido e base são fracas substâncias ácidas ou básicas que 

formam cores diferentes, devido ao pH do que foram expostas. Normalmente, os 

indicadores são pigmentos extraídos de plantas que apresentam determinada cor 

(MARQUES et al., 2011). A modificação em suas cores deve-se a fatores diversos, como 

pH, potencial elétrico, complexo com íons metálicos e adsorção em sólidos. Esses 

indicadores ácidos e básicos ou indicadores de pH são substâncias orgânicas 

fracamente ácidas  (indicadores ácidos) ou fracamente básicas (indicadores básicos) 

que apresentam cores diferentes para suas formas protonadas e desprotonadas, essa 

mudança ocorre principalmente em função do pH (MARQUES et al., 2011).  

Diversas plantas, flores e frutos são capazes de apresentar substâncias naturais 

com essas características. Há algum tempo se utiliza esses indicadores naturais, como 

o repolho roxo, a jabuticaba, casca de feijão preto, cenoura, amora, uva entre outros. 
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Entretanto, aos poucos estão oferecendo lugar aos sintéticos. Apesar disso, os 

indicadores naturais são importantes para oferecer maior facilidade de compreensão 

dos conceitos químicos, por envolver nem sempre o uso de reagentes e por serem de 

baixo custo (MARQUES et al, 2011; GUIMARÃES et al, 2012). Exemplo desse grupo de 

substâncias naturais são as antocianinas. 

Antocianinas são pigmentos naturais que pertencem ao grupo de metabolitos 

secundários vegetais conhecidos como flavonoides. Algumas das principais funções das 

antocianinas nos vegetais são a atração de agentes polinizadores e dispersores de 

sementes e a proteção a diversos tecidos da planta durante as etapas de seu ciclo de 

vida (CARDOSE et al, 2011). 

A categorização do tipo de flavonoide presente em um extrato de planta 

baseia-se inicialmente no estudo das propriedades de solubilidade e reações de 

coloração. Este procedimento é seguido por análise cromatográfica do extrato da 

planta. Os flavonoides podem ser separados por procedimentos cromatográficos e os 

componentes individuais identificados, quando possível, por comparação com 

padrões. As duas classes de flavonoides consideradas como mais importantes são os 

flavonóis e as antocianidinas (MARÇO, 2008). As antocianidinas apresentam como 

estrutura fundamental o cátion flavílico5 (2-fenilbenzopirilium), representado na 

Figura 2.2 que apresenta um exemplo de estrutura de antocianidina, conhecida como 

cianidina. 

 

 
 

FIGURA 2.2: (a) Estrutura do cátion flavílico e (b) estrutura da antocianina cianidina. 
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Os pigmentos ocorrem geralmente na forma de antocianinas, que são 

derivadas das antocianidinas. As antocianidinas não possuem grupos glicosídeos e a 

maioria possui hidroxilas nas posições 3, 5 e 7. Já nas antocianinas, uma ou mais destas 

hidroxilas estão ligadas a açúcares, sendo a mais comum glicose, xilose, arabinose, 

ramnose, galactose ou dissacarídeos constituídos por esses açúcares, aos quais podem 

estar ligados ácidos fenólicos, como pcoumárico, cafêico, fenílico e vanílico. O açúcar 

presente nas moléculas de antocianinas confere maior solubilidade e estabilidade a 

estes pigmentos, quando comparados com as antocianidinas (MARÇO, 2008). A Figura 

2.3 é um exemplo de estrutura de antocianina presente na maioria dos vegetais, a 

cianidina 3-glucosídeo. 

 

 
 

FIGURA 2.3: Estrutura de antocianina presente na maioria dos vegetais. 

 

Vale ressaltar que o termo antocianina é derivado do grego de flor e azul 

(anthos = flores; kianos = azul), foi inventado por Marquart em 1853 para se referir aos 

pigmentos azuis das flores. Com as esquisas relacionadas à antocianina, percebeu-se 

mais tarde que não apenas a cor azul, mas também várias outras cores observadas em 

flores, frutos, folhas, caules e raízes eram atribuídas a pigmentos quimicamente 

similares aos que deram origem à “flor azul” (MARÇO, 2008).  

Tendo a mesma origem biosintética dos outros flavonoides naturais, as 

antocianinas são estruturalmente caracterizadas pela presença do esqueleto contendo 

15 átomos de carbono na forma C6- C3-C6, porém, ao contrário dos outros flavonoides, 

as antocianinas absorvem fortemente na região visível do espectro, conferindo uma 

infinidade de cores, dependendo do meio de ocorrência (MARÇO, 2008).  
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As antocianinas tem grande solubilidade em água, ocorrendo nos tecidos de 

plantas, sendo dissolvidas no fluído da célula vegetal, que geralmente apresenta pH 

levemente ácido. As antocianinas mais frequentemente encontradas em frutas são 

derivadas principalmente de seis antocianidinas: pelargonidina, cianidina, delfinidina, 

peonidina, petunidina e malvidina. A nomenclatura dos pigmentos é derivada da fonte 

(do vegetal) em que eles foram primeiramente isolados. As diferenças entre as várias 

antocianinas estão no número de grupos hidroxílicos na molécula, no grau de 

metilação destes grupos, na natureza e no número de açúcares ligados à molécula e na 

posição dessas ligações, bem como na natureza e no número de ácidos alifáticos e/ou 

aromáticos ligados ao(s) açúcar(es) na molécula de antocianina (MARÇO, 2008).  

 A propriedade das antocianinas é apresentarem cores diferentes, dependendo 

do pH do meio em que se encontram. Dessa forma sendo possível o seu uso como 

indicadores naturais de pH em determinações analíticas quantitativas. Algumas 

vantagens que podem ser apontadas em relação à utilização de pigmentos naturais, 

em substituição aos indicadores convencionais, incluem o fato dos indicadores 

naturais estarem disponíveis em tecidos vegetais de várias espécies de plantas 

facilmente encontradas na natureza. Além disso, por serem naturalmente encontrados 

no meio ambiente, esses corantes causam menor impacto ambiental quando 

descartados. Quimicamente, o fato de serem consideravelmente solúveis em água 

facilita a preparação do indicador na forma de solução e acelera sua decomposição no 

meio ambiente (GUIMARÃES, 2012). 

Importante saber em relação às antocianinas que o aquecimento é um fator 

que acelera sua degradação. Em presença de cátions de Al, Fe, Sn e outros metais, as 

antocianinas formam produtos insolúveis que, no caso do alumínio, encontram 

aplicações como corantes que apresentam estabilidade ao calor, pH e oxigênio 

superior à das antocianinas livres. Além do pH, a luz é um outro fator de grande 

importância na alteração da cor das antocianinas. A transformação é mais intensa 

quando o fator luz é combinado com o efeito do oxigênio. Resumindo, as antocianinas 

por apresentarem sensibilidade a variações de pH, mostra-se um material de grande 

importância para o desenvolvimento de filmes colorimétricos para o monitoramento 

de pH de alimentos.  
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O próximo Capítulo explica as principais características destes materiais que 

justificam a sua escolha para confecção do material em estudo neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

No presente Capítulo são apresentados os materiais utilizados nesse trabalho. 

Em seguida são apresentados os métodos e os procedimentos experimentais na 

preparação, fabricação e na caracterização dos filmes colorimétricos tipo embalagens 

inteligentes para controle e informação do pH. Dessa forma, esse capítulo apresenta 

desde as principais características dos compostos utilizados, sobretudo do biopolímero 

quitosana, poli(cloreto de vinila) – PVC e dos compostos naturais antocianina e 

glicerina bi-destilada, até os procedimentos experimentais usados na fabricação dos 

filmes. 

3.1. Compostos utilizados para o desenvolvimento de filmes colorimétricos 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizados os seguintes materiais: 

(i) antocianina, adquirida comercialmente da empresa Color fruit®, (ii) o biopolímero 

quitosana, adquirido na empresa Chitosan Brazil®, (iii) o poli(cloreto de vinila) – PVC, 

adquirido pela Basf® e a glicerina bi-destilada utilizada como plastificante para 

modificar a cadeia polimérica da quitosana, adquirida da empresa Farmax®. Esses 

materiais foram escolhidos devido ao fato de proporcionar o desenvolvimento de um 

material biocompativél, biodegradável e sensível à variação de pH e ter utilidade como 

embalagem inteligente, tornando-se translucida e perceptível a  mudança de cor em 

diferentes condições de pH (YOSHIDA et al., 2014; PEREDA et al., 2014). A quitosana, 

por sua vez, além de ser um polímero natural e biodegradável, não é toxico, é 

biocompatível, biofuncional, renovável e obtido a baixo custo (CORDEIRO, 2010). Por 

outro lado, o PVC mostrou-se um excelente substrato em forma de filme no processo 

de fabricação dos filmes colorimétricos, uma vez que a resina de PVC é totalmente 

atóxica e inerte (NUNES et al., 2006). As antocianinas são indicadores visuais capazes 

de mudar de cor dependendo das características físico-químicas de uma dada solução 

na qual estão contidos. Como exemplo, tem-se a variação de cor com o pH (TERCI et 

al., 2002). Já a glicerina bi-destilada, surge como uma alternativa para aditivo 
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plastificante renovável e biodegradável a esse trabalho. Os métodos de preparação das 

soluções usadas na confecção dos filmes colorimétricos serão apresentados no item 

3.2. 

 

3.1.1. Quitosana 

 

Neste trabalho, o polímero utilizado para o desenvolvimento de filmes  

colorimétricos tipo embalagens é a quitosana. É um biopolímero bastante versátil, e 

que tem requisitado por várias áreas, quer da indústria alimentar, quer em agricultura, 

farmácia biomédica e cosmética, sob a forma de filmes, fibras, entre outras. 

Tem-se verificado a sua utilidade como agente antimicrobiano (bactericida e 

fungicida), o seu papel importante na indústria de filmes alimentares para controlar a 

transferência de solutos, a libertação de substâncias antimicrobianas, antioxidantes e 

nutrientes, reduzir a pressão parcial de oxigênio, controlar a taxa de respiração e o 

escurecimento enzimático em frutos (SHAHIDI et al., 1999; CORDEIRO, 2010 ). 

Contribui ainda para uma boa qualidade nutricional, visto que reduz os níveis de 

colesterol e diminui a absorção de lipídios, contribui para uma dieta rica em fibra, e 

pode ser incluído nos alimentos para bebês, e como aditivo na pecuária e aquicultura 

(SHAIDI et al., 1999, CORDEIRO, 2010). 

A quitosana, cuja fórmula geral é [C6H11O4N]n, Figura 3.1, é constituído por 

unidades de 2-acetamido-2-deoxi-Dglicopiranose e, em maior proporção, 2-amino-2-

deoxi-Dglucopiranose unidas por ligações glicosídicas β(1→4).  

 

 
 

FIGURA 3.1: Fórmula geral da quitosana (CORDEIRO, 2010). 
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Em estudo realizado por ZIVANOVI et al. (2005),  constataram que a aplicação 

de filmes de quitosana em produtos alimentícios reduziu a contagem de micro-

organismos patogênicos. No mesmo estudo, verificou-se que esta redução foi ainda 

mais acentuada pelo uso de óleos naturais, sendo por isso uma boa opção de uso em 

embalagens ativas de prevenção e controle de patógenos em produtos alimentícios 

(ZIVANOVIC et al., 2005). O caso da incorporação de óleo natural em filmes de 

quitosana produz um aumento na eficiência antimicrobiana, funcionando como uma 

barreira física e antimicrobiana à contaminação alimentar, e afetando moderadamente 

as características mecânicas e propriedades físicas dos filmes (PRANOTO et al., 2005; 

CORDEIRO, 2010). 

 

3.1.2. Poli (cloreto de vinila) – PVC 

 

Um polímero muito promissor e utilizado como substrato em forma de filme na 

confecção dos filmes colorimétrico, tem-se o PVC, o mais versátil dentre os plásticos 

(NUNES et al., 2006). Devido à necessidade de a resina ser formulada mediante a 

incorporação de aditivos, o PVC pode ter suas características alteradas dentro de um 

amplo espectro de propriedades em função da aplicação final, variando desde o rígido 

ao extremamente flexível, passando por aplicações que vão desde tubos e perfis 

rígidos para uso na construção civil até brinquedos e laminados flexíveis para 

acondicionamento de sangue e plasma (NUNES et al., 2006). Sabendo também que a 

resina de PVC é totalmente atóxica e inerte, a escolha de aditivos com essas mesmas 

características permite a fabricação de filmes, lacres e laminados para embalagens, 

brinquedos e acessórios médico-hospitalares, tais como mangueiras para sorologia e 

cateteres (NUNES et al., 2006). 

A Figura 3.2 apresenta de forma representativa a unidade repetitiva ou MERO 

do PVC. 
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FIGURA 3.2: Forma representativa da unidade repetitiva ou MERO do Poli(Cloreto de Vinila), o 

PVC (BRAGA, 2015). 

 

 
Acrescenta-se também, o PVC é um plástico autorizado para entrar em contato 

com alimentos, de acordo com a Resolução n° 105/99 que faz referência às disposições 

gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos. Na 

Figura 3.3 abaixo ilustra os principais mercados nos quais o PVC tem participação no 

Brasil. 

 
 

FIGURA 3.3: Principais aplicações do PVC no Brasil (JUNIOR et al., 2006). 

 

3.1.3. Antocianina  

 

 O composto ativo, pigmento natural sensível ao pH,  utilizado nesse trabalho é  

a peonidina, uma classe de antocianidaina que pode ser extraída tanto da cereja, da 
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jabuticaba, da uva como da cenoura preta. A Figura 3.4 mostra sua estrutura 

molecular. 

 

 
 

FIGURA 3.4: Estrutura molecular da peonidina. 

 
 

Na Figura 3.5 pode-se observar os possíveis alimentos utilizados para a 

extração dos pigmentos naturais (antocianinas). 

 

 
 

FIGURA 3.5: Os possíveis alimentos utilizados como fonte de extração das antocianinas. 

 

3.1.4. Aditivo 

 

Para o preparo dos filmes colorimétricos como embalagens inteligentes foi 

utilizada a glicerina bi-destilada, Figura 3.6, obtida comercialmente como subproduto 
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da hidrólise dos óleos e gorduras na obtenção de ácidos graxos ou por meio das 

indústrias de sabões e sabonetes quando na manufatura de sua massa base. Também 

pode ser obtida sinteticamente em escala comercial a partir do propileno (obtido do 

cracking do petróleo), desde que o suprimento natural seja insuficiente. E a partir da 

fermentação do açúcar. A glicerina está presente na forma de seus ésteres 

(triglicerídeos) em todas as gorduras e óleos animais (COSTA, 2010; ALBA, 2009; 

MATTOS, 2014). Na Figura 11 é mostrada a estrutura molecular da glicerina.  

  

 

 

 

FIGURA 3.6: Estrutura molecular geral da glicerina. 

  

Devido as suas propriedades em absorver água a glicerina tem a função de 

funcionar como um hidratante e umectante em formulações de produtos cosméticos. 

Ela mantém a pele hidratada e protege do ressecamento. Outra utilidade da glicerina é 

impedir que o creme se ressecasse nas embalagens quando em prateleira e uso 

(COSTA, 2010). Portanto, a glicerina é uma substância química versátil que pode ser 

utilizada como umectante em cosméticos, alimentos, lubrificantes, plastificante, 

componentes de resinas e muito utilizada em tintas e vernizes (COSTA, 2010; MATTOS, 

2014). 

Portanto, na confecção dos filmes colorimétricos a glicerina bi-destilada foi 

utilizada como plastificante, sendo uma substância que incorpora em um material com 

intuito de melhorar sua flexibilidade e funcionalidade, podendo reduzir a tensão de 

deformação, dureza, viscosidade ao mesmo tempo em que aumenta a flexibilidade da 
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cadeia do polímero aumenta a sua resistência à fratura, por isso, se aplica na 

confecção de embalagens alimentícias (VIEIRA et al., 2011; HORN, 2012). 

 

3.2. Preparação das amostras 

 

Foram inicialmente preparadas soluções de PVC em Tetrahidrofurano (THF). Em 

seguida, para a confecção dos filmes colorimétricos foram preparadas soluções de 

quitosana em água destilada e em ácido acético e partir disso soluções com diferentes 

proporções de antocianina e glicerina bi-destila, até encontrar a melhor proporção de 

quitosana:antocianina:glicerina para as propriedades desejadas.  

 

3.2.1. Preparação das soluções de PVC  

 

As soluções de PVC foram preparadas por dispersão de 1 g/mL em THF. Foram 

homogeneizadas por meio de agitação magnética à temperatura ambiente durante 12 

horas, até à dissolução completa. A Figura 3.7 mostra uma solução do PVC e THF.  

 

 
 

FIGURA 3.7: Solução de PVC. 

 

Posteriormente, as soluções foram vertidas em placas de vidro. As placas foram 

colocadas na capela, tampadas com tampas de vidro, onde as amostras foram 
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formadas pela técnica Wire Bar tendo a espessura de 0,048 mm, depois da evaporação 

natural do solvente. 

 

3.2.2. Preparação das soluções de quitosana e de quitosana:antocianina:glicerina 

 

As soluções de quitosana foram preparadas por dispersão de 2% em ácido 

acético aquoso (YOSHIDA et al., 2014; PAREDA et al., 2014). A quantidade 

estequiométrica de ácido acético foi calculada a partir do peso da amostra. A solução 

foi homogeneizada por meio de agitação magnética à temperatura ambiente durante 

24 horas, até à dissolução completa. Após a agitação a solução foi filtrada à vácuo 

(utilizando um Kitassato e um Funil de Buchner) para sucção do material e em seguida 

coletou-se a solução filtrada. Posteriormente, foi adicionado na solução de quitosana 

filtrada 1% de antocianina em pó fabricada da cenoura preta, Figura 3.9, juntamente 

com 0,2% de glicerina bi-destilada, colocando a solução novamente em agitação por 

mais 24 horas. Na Figura 3.8 é possível observar as seguintes amostras das soluções: 

(a) solução aquosa de quitosana; (b) solução de quitosana:antocianina:glicerina.  

            

      
 

FIGURA 3.8: (a) Solução aquosa de quitosana, e (b) solução do sistema 
quitosana:antocianina:glicerina. 
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FIGURA 3.9: Pó de antocianina extraído da cenoura preta. 

 

3.2.3. Preparo dos filmes colorimétricos 

 

Para o preparo dos filmes de PVC usou-se a técnica Wire Bar, o equipamento 

utilizado é mostrado na Figura 3.10. Os filmes foram feitos na espessura de 2 mm à 

temperatura ambiente. Em seguida colocados para secagem durante 24 horas para 

que o solvente evaporasse por completo. 

  

 
 

FIGURA 3.10: Equipamento utilizado para realizar a técnica Wire Bar. 
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 Assim que os filmes de PVC estivessem aparentemente sem solvente após 24 

horas de secagem foi depositado sobre os filmes a solução de 

quitosana:antocianina:glicerina, usou-se para deposição a técnica Wire Bar. Dessa 

forma, os filmes de quitosana:antocianina:glicerina foram feitos na espessura de 2 

mm. Após a deposição, os filmes de PVC com a solução de 

quitosana:antocianina:glicerina foram colocados para secagem a temperatura 

ambiente durante 24 horas. Após a secagem os filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina foram retirados dos substratos de PVC, formando 

filmes colorimétricos com espessura de 0,043 mm tipo embalagens inteligentes. Na 

Figura 3.11 é mostrado o filme de quitosana:antocianina:glicerina no substrato de PVC. 

 

 
 
FIGURA 3.11: Filmes colorimétricos tipo embalagens inteligentes a base de quitosana, 
antocianina, glicerina bi-destilada e utilizando-se filmes de PVC como substratos. 

 

De forma representativa tem-se na Figura 3.12 o processo da retirada do filme 

colorimétrico de quitosana:antocianina:glicerina do substrato de PVC.  
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FIGURA 3.12: Forma representativa da retirada do filme colorimétrico do substrato de 
PVC.  

 

 
A Figura 3.13 mostra o filme de quitosana:antocianina:glicerina após ser 

retirado do substrato de PVC. 
 
 

 
 

FIGURA 3.13: Filme colorimétrico de quitosana:antocianina:glicerina após ser retirado do 
substrato de PVC. 

  

3.3. Exposição dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina e da solução aquosa de 

antocianina em diferentes valores de pH 

 

Para o estudo da influencia do pH na cor dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina e da antocianina em solução aquosa, foram 

preparadas soluções tampões de pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, para isso 

utilizou-se como base bibliográfica LIDE (2011). Em seguida os filmes e as soluções 

foram expostos a esses tampões. O objetivo dessa exposição foi avaliar a sensibilidade 
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ótica dos filmes tipo colorimétricos e da antocianina a diferentes valores de pH e 

identificar quais cores os filmes e a antocianina em solução possui em cada faixa de 

pH, para isso, utilizou-se a escala de cores Pantone® . 

Com a necessidade de monitorar o pH de alimentos, foi confeccionado filmes 

tipo embalagens colorimétricas de quitosana:antocianina:glicerina, apresentado no item 

3.2.2. Esse material funciona como um sensor colorimétrico para o monitoramento de 

pH de alimentos. Para estudar o comportamento dos filmes quando expostos a 

diferentes condições de pH, foi preparado soluções tampões de pH. Os filmes foram 

expostos às soluções tampões de pH 1 a 13 por cerca de 30 minutos. Este tempo foi 

necessário para que os filmes mudassem de cor, e assim, referenciando o pH em 

exposição. A Figura 3.14 mostra pH-resposta dos filmes, mostrando a eficiência do 

material como proposta de sensores orgânicos tipo embalagens colorimétricas para 

monitoramento de pH de alimentos.  

 

 

 

 
FIGURA 3.14: Foto dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina em diferentes condições de 
pH: (a) pH 1; (b) pH 2; (c) pH 3; (d) pH 4; (e) pH 5; (f) pH 6; (g) pH 7; (h) pH 8; (i) pH 9; (j) pH 10; 
(k) pH 11; (l) pH 12; (m) pH 13. 
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Pode-se observar na Figura 3.14 o leque de cores dos filmes com a variação do 

pH, abrangendo desde o amarelo, azul , rosa, lilás até o verde.  Para classificar as cores 

que os filmes apresentaram, foi utilizada a escala de cores Pantone®, essa escala 

possibilita a identificação das cores dos filmes via código. Desse modo, foi classificada 

a cor mais próxima que o filme apresenta quando em exposição. A Figura 3.15 mostra 

as cores que os filmes possuem referente a cada valor de pH pela escala Pantone®.  

 

 

 

 

FIGURA 3.15: Cores dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina  em diferentes condições de 
pH identificada pela  escala de cores Pantone®: (a) pH 1; (b) pH 2; (c) pH 3; (d) pH 4; (e) pH 5; 
(f) pH 6; (g) pH 7; (h) pH 8; (i) pH 9; (j) pH 10; (k) pH 11; (l) pH 12; (m) pH 13; (n) filme sem 
exposição. 

 

Os filmes de quitosana:antocianina:glicerina apresentaram cores distinguíveis, 

como mostrado na Figura 3.15. No entanto, observa-se na Figura 3.15 - (m) a cor do 

filme sem exposição ao pH na escala de cores Pantone®, fazendo uma comparação 

com a cor do filme exposto ao pH 7, na Figura 3.15– (g), observa-se uma semelhança 

na cor. Assim, pode-se classificar o pH 7 como linha de base para a utilização do filme 

colorimétrico.  

Para estudar as cores que a antocianina apresenta em cada valor de pH, foram 

feitas soluções aquosa de antocianina em diferentes condição de pH. A Figura 3.16 

mostra as soluções aquosa de antocianina nas mesmas condições de pH que os filmes 

de quintosa:antocianina:glicerina mostrados na Figura 3.14. 
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FIGURA 3.16: Foto das soluções de antocianina em diferentes condições de pH: (a) pH 1; (b) pH 
2; (c) pH 3; (d) pH 4; (e) pH 5; (f) pH 6; (g) pH 7; (h) pH 8; (i) pH 9; (j) pH 10; (k) pH 11; (l) pH 12; 
(m) pH 13. 

 

 

Na Figura 3.16 pode-se observar que as soluções de antocianina nas mesmas 

condições de pH que os filmes  apresentaram cores semelhantes. A Figura 5.17 mostra 

as cores classificada pela escala de cores Pantone® das soluções de antocianina em 

diferentes condições de pH . 
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FIGURA 3.17: Cores das soluções de antocianina em diferentes condições de pH classificadas 
pela escala de cores Pantone®: (a) pH 1; (b) pH 2; (c) pH 3; (d) pH 4; (e) pH 5; (f) pH 6; (g) pH 7; 
(h) pH 8; (i) pH 9; (j) pH 10; (k) pH 11; (l) pH 12; (m) pH 13. 

 

 Portanto, os filmes de quitosana:antocianina:glicerina apresentaram 

sensibilidade em diferentes condições de pH, apresentando cores distinguíveis na 

escala de  cores Pantone®, por isso, o filme tipo embalagem colorimétrica mostra-se 

um excelente candidato para o monitoramento de pH de alimentos, operando em 

quase todas as faixas de pH, dessa forma, ampliando seu leque de aplicação na área 

alimentícia. 

Em resumo, este Capítulo mostrou a escolha dos materiais e suas principais 

propriedades características que levaram a ser escolhidos, passando pela preparação 

das soluções de PVC, quitosana e quitosana:antocianina:glicerina, a deposição dessas 

soluções, a forma das amostras, até a obtenção do material desejado, que fosse capaz 

de responder oticamente à exposição à diferentes condições de pH, como mostrado na 

Figura 3.14. A Figura 3.18 mostra um breve esquema do desenvolvimento desse 

trabalho, passando por todas as etapas até a obtenção do material proposto. 
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FIGURA 3.18 : Esquema representativo do desenvolvimento do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 4 

EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS  

 

Neste Capítulo são apresentadas breves descrições dos equipamentos e dos 

procedimentos experimentais que foram utilizados nas caracterizações óticas, 

mecânicas, capacidade de absorção de água, morfológica, físico-química e ótica dos 

materiais preparados e utilizados ao longo desse trabalho. 

 

4.1. Ensaio Mecânico – Tração 

 

As propriedades de tração dos filmes foram determinadas segundo o órgão de 

normalização American Society for Testing and Materials - ASTM D1708-13 (MPa) em 

equipamento EMIC modelo DL 23 20. A análise foi realizada na direção de extrusão do 

filme (direção da máquina). Os testes de tração foram feitos com os corpos de prova 

tendo aproximadamente 8,0 mm de largura e 12,0 mm de comprimento, utilizando o 

modelo indicado pela norma. O procedimento da análise ocorreu utilizando 20 

mm/min de velocidade, distância inicial de garras de 12,0 mm e célula de carga de 5 

kN. Os resultados de tensão no alongamento e na ruptura foram expressos 

graficamente.  

 

4.2. Capacidade de Absorção de Água 

 

A propriedade de absorção de água dos filmes em diferentes concentrações de 

plastificante (glicerina bi-destilada) foi estudada em concordância com o procedimento 

normalizado, ASTM Standard Method C97-96. Conforme a norma, as amostras após 

secagem espontânea foram colocadas em uma estufa e aquecidas em temperatura a 

40 °C até que o peso se mantivesse estável. Após resfriamento, foram então 

posicionadas por um suporte individualmente imersas em água destilada a 

temperatura ambiente por uma hora, Figura 4.3.  
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Posteriormente a imersão dos filmes em água, as amostras são retiradas, o 

excesso de água escorrido naturalmente e pesada separadamente. A razão de 

absorção de água é estimada por cálculos simples: 

 Ganho de massa (absorção) % = [ (B – A)/A] x 100 

Sendo: A = o peso da amostra seca 

              B = o peso da amostra após imersão. 

 

 

 

FIGURA 4.2: Teste de capacidade de absorção de água dos filmes de 
quitosa:antocianina:glicerina em diferentes concentrações de plastificante – glicerina bi-
destilada 

 
 

4.3. Caracterização Morfológica 

 

A morfologia dos filmes de quitosana, quitosana:antocianina e 

quitosana:antocianina:glicerina foi avaliada por imagens de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) da marca EXford Instruments Nordlys modelo TESCAN VH3, disponível no 

Instituto no Nanolab/UFOP . O MEV é um equipamento capaz de produzir imagens de alta 

ampliação e resolução. Assim, as imagens fornecidas pelo MEV possuem um caráter 

virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a transcodificarão  da energia 

emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz a qual estamos habitualmente 

acostumados (CALPIOPE, 2009). 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de 

elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a 
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aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV (YARIN et al., 

2006). Essa variação de voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons, e 

também provoca o aquecimento do filamento (HÜMMELGEN et al., 1998). A parte 

positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente 

os elétrons gerados, resultando numa aceleração em direção ao eletrodo positivo 

(HÜMMELGEN et al., 1998). A correção do percurso dos feixes é realizada pelas lentes 

condensadoras que alinham os feixes em direção à abertura da objetiva. A objetiva 

ajusta o foco dos feixes de elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra analisada 

[(HÜMMELGEN et al,1998). 

 

4.4. Caracterização Estrutural  

 

As alterações nas propriedades estruturais dos materiais em diferentes 

condições de pH, por sua vez, foram estudas por meio de espectroscopia de absorção 

no infravermelho (FTIR). Os espectros de absorção na região do infravermelho dos 

materiais foram obtidos utilizando um espectrômetro com Transformada de Fourier 

Agilent Tecnologies Cary 630 com resolução nominal de 2 cm-1, que é capaz de gerar 

espectros de infravermelho que abrangem a região de 400 a 650 cm-1. O equipamento 

utilizado encontra-se no Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de 

Materiais – LAPPEM do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade 

Federal de Ouro Preto/UFOP. Por meio dessa técnica foram caracterizados os 

compostos utilizados para a fabricação dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina e 

o estudo desses filmes após exposição a diferentes valores de pH.  

 

4.5. Caracterização Ótica  

 

As propriedades óticas dos filmes produzidos neste trabalho e descrito no 

Capítulo 3 foram caracterizadas utilizando um espectrômetro UV-Vis SHIMADZU série 

1650, disponível no LAPPEM-UFOP.  
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4.5.1. Espectrofotômetro UV-VIS série 1650 – SHIMADZU 

 

Para analisar o efeito do pH nas propriedades de absorção dos filmes tipo 

embalagens colorimétricas de quitosana:antocianina:glicerina foram realizadas 

medidas de espectroscopia de absorção para exposição à diferentes valores de pH das 

amostras preparadas. O objetivo dessas medidas foi avaliar o comportamento dos 

espectros de absorção dos filmes confeccionado quando exposto aos pHs. 

Portanto, espectros de absorção na região do UV-vis dos sistemas foram 

obtidos em temperatura ambiente utilizando-se o espectrômetro UV-vis SHIMADZU 

série 1650 mostrado na Figura 4.3, que possui faixa de operação espectral de 190-1100 

nm e é acoplado a um computador para aquisição e tratamento de sinais. Este 

equipamento possui duplo feixe, capaz de operar na faixa de 190 a 1100 nm, de boa 

resolução espectral e banda de passagem de 1 nm. Para a realização das medidas do 

espectro de absorção das amostras o equipamento operou no modo espectral com 

varredura do espectro de 400 nm a 800 nm à temperatura ambiente. 

 

 
 

FIGURA 4.3: Espectrofotômetro UV-VIS série 1650 – SHIMADZU. 

 
 

  

Neste Capítulo foram mostrados os principais equipamentos e os 

procedimentos experimentais utilizados para analisar os materiais em estudo, tanto a 

respeito da influencia do plastificante nas propriedades físicas dos filmes, sua 

morfologia, estudo estrutural quanto sobre as propriedades óticas dos filmes e suas 
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alterações quando expostos a diferentes condições de pH. Neste contexto, a título de 

ilustração, a Figura 4.4 mostra um esquema das técnicas neste capítulo e utilizadas no 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.4: Esquema das técnicas de análises utilizadas neste trabalho, nas amostras dos 
filmes de quitosana:antocianina:glicerina. No centro, tem-se um filme de 
quitosana:antocianina:glicerina cujo o preparo foi apresentado no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste Capítulo são apresentados resultados experimentais da análise mecânica 

e os resultados de capacidade de absorção de água dos filmes com diferentes 

concentrações de glicerina para a análise da influencia deste plastificante nas 

propriedades físicas do material confeccionado. Ademais, são apresentados também 

os resultados da análise estrutural dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina em 

diferentes condições de pH, para caracterização dos grupos funcionais presentes. São 

apresentados também discussão dos resultados obtidos a partir de medidas de 

espectroscopia de absorção e, por fim, discussão sobre as propriedades óticas dos 

filmes de quitosana:antocianina:glicerina em diferentes valores de pH. 

 

5.1 Ensaios de tração 

 

Estudo das propriedades mecânicas de materiais poliméricos é de fundamental 

importância devido aos parâmetros que os filmes devem atender de acordo com as 

suas aplicações (HORN, 2012). Neste estudo, foram determinados os valores de tração 

até a ruptura e alongamento por meio do equipamento EMIC modelo DL 23 20, que 

pode servir como base para a comparação do desempenho mecânico dos diferentes 

filmes confeccionados nesse trabalho.  

As curvas de tensão versus deformação dos filmes propostos estão 

apresentadas na Figura 5.1. Observa-se que os filmes de quitosana possuem 

características típicas de filmes quebradiços, pois possuem um alto valor de tensão 

máxima a ruptura e baixo valor de alongamento até a ruptura. Ao adicionar 

antocianina ao filme de quitosana, formando filmes de quitosana:antocianina, nota-se 

um menor valor de tensão máxima até a ruptura, indicando que esse processo 

diminuiu à resistência a deformação do filme de quitosana.  
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FIGURA 5.1: Curvas representativas de tensão máxima versus deformação dos filmes de (a) 

quitosana:antocianina, (b) quitosana e (c) quitosana:antocianina:glicerina com 0,2% de 

glicerina bi-destilada. 

 

Com intuito de melhorar as propriedades mecânicas dos filmes de 

quitosana:antocianina foi adicionado o plastificante glicerina bi-destilada, sendo uma 

substância que agrupa em um material com finalidade de melhorar sua flexibilidade e 

funcionalidade (VEIRA et al., 2011; HORN, 2012). De acordo com VEIRA et al., (2011) e 

HORN (2012) estes tipos de substâncias, reduzem a tensão de deformação, a dureza,  a 

viscosidade e ao mesmo tempo em que aumenta a flexibilidade da cadeia polimérica 

aumenta sua resistência a fratura. Devido essas funcionalidades dos plastificantes foi 

utilizada a glicerina bi-destilada.  

A Figura 5.1 mostra também a curva de tração versus deformação dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina, com adição de 0,2% de plastificante. Nota-se 

claramente mudanças nas propriedades mecânicas dos filmes preparados, isto é, 

modificando significativamente o perfil apresentado para os outros filmes analisados. 
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Como mostrado na Figura 5.1, os filmes de quitosana:antocianina:glicerina 

apresentaram menor valor na tensão máxima até a ruptura e alto valor de 

deformação, que são características de filmes menos quebradiços em relação aos 

filmes de quitosana:antocianina e de quitosana. Resumindo, os filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina apresentaram um aumento de 300% no valor de 

alongamento na ruptura em relação aos outros filmes. Devido a isso, os filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina mostraram-se mais  flexíveis.  

Os valores da tensão máxima até a ruptura e do alongamento a ruptura dos 

filmes de quitosana, quitosana:antocianina e quitosana:antocianina:glicerina, estão 

listados na Tabela 5.1. Observa-se que os filmes de quitosana:antocianina 

apresentaram um alto valor de tensão máxima a ruptura,  além disso, pode-se 

observar também que os filmes com adição do plastificante possuem alto valor de 

deformação. Portanto, indicando serem filmes menos resistentes a tração até a 

ruptura.  

 

TABELA 5.1: Valores de tensão (Mpa) e alongamento (%) na ruptura dos filmes de quitosana, 
quitosana:antocianina e quitosana:antocianina:glicerina. 

Filmes Tensão na 
Ruptura (MPa) 

Alongamento na 
Ruptura (%) 

Quitosana 43,4 8,0 

Quitosana:Antocianina 41,5 8,2 

Quitosana:Antocianina:Glicerina 35,0 22,5 

 

 

Com a finalidade de investigar a influência do plastificante nos resultados 

mecânicos dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina foram confeccionados filmes 

com 0,2%,  0,5% e 1,0 % de plastificante. As curvas de tensão em função da 

deformação para esses filmes estão mostradas na Figura 5.2. Ao adicionar 0,5% de 

plastificante os filmes mostraram-se menos quebradiços, pois apresentaram baixo 

valor na tensão máxima à ruptura e maior deformação em relação ao filme com menor 

concentração de plastificante.  

A Figura 5.2 mostra que ao adicionar 1,0% de plastificante nos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina eles apresentaram diminuição nos valores de tensão 
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máxima até a ruptura e um aumento significativo em sua deformação, formando 

filmes com baixa resistência a tração em relação aos filmes com 0,2% e 0,5% de 

plastificante. Isso, devido ao plastificante interferir entre a cadeia do quitosana, 

diminuindo a atração intermolecular e aumentando a mobilidade do polímero, o que 

leva a um aumento nos valores de alongamento e diminuem os valores de tensão na 

ruptura, como também observado por HORN (2012) e ZHANG; HAN, (2010).   

 

 

 

FIGURA 5.2: Curvas representativas de tensão máxima versus deformação dos filmes de 
quitosana:antocianina:glicerina com diferentes concentrações de plastificante glicerina bi-
destilada. 

 

 Os valores de alongamento e de tração até a ruptura dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina com diferentes concentrações de plastificante, os 

quais foram estudados na Figura 5.2, estão listados na Tabela 5.2. 
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TABELA 5.2: Valores de tensão (MPa) e alongamento (%) na ruptura dos filmes de 
quitosana:antocianina:glicerina com 0,2%, 0,5 % e 1,0% de plastificante. 

Concentração 
de 

Plastificante 

Tensão na Ruptura 
(MPa) 

Alongamento na Ruptura (%) 

0,2% 35,0 22,5 

0,5% 17,5 51,0 

1,0% 9,75 86,0 

 

 Na Tabela 5.2 observa-se que o aumento do plastificante nos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina  apresentaram baixo valor de tensão a ruptura, 

portanto, indicando confecção de filmes mais flexíveis. Além disso, a Tabela 5.2 mostra 

também os valores de alongamento à ruptura dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina com 1,0% de plastificante que, por sua vez, aumentou 

de 22,5% para 86% sua deformação, comparado com os filmes de 0,2% de 

plastificante.   

 A Figura 5.3 mostra os filmes de quitosana:antocianina e os filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina com 1,0% de plastificante sendo flexionados. 

 

 

 

FIGURA 5.3: Foto dos filmes de quitosana:antocianina e quitosana:antocianina:alicerina sendo 
flexionados: (a) filme de quitosana:antocianina, (b) filme de quitosana:antocianina:glicerina 
com adição de 1,0%  de plastificante. 
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 Na Figura 5.3 é mostrado a influencia do plastificante na cadeia polimérica dos 

filmes, apresentado características de filmes menos quebradiços. Portanto, obteve-se 

filmes mais flexíveis, com baixa resistência à tração. 

  Em resumo, com a utilização do plastificante e o aumento de sua concentração 

na cadeia polimérica foi possível observar sua interferência nos arranjos da cadeia, isto 

é, diminuíram as interações entre a cadeia do polímero, afetando as propriedades 

físicas dos filmes, incluindo sua flexibilidade. Pois, o aumento no alongamento na 

ruptura indica a flexibilidade à capacidade de alongamento dos filmes. Em geral, com a 

adição do plastificante há um aumento na flexibilidade dos filmes decorrente do 

aumento do volume livre entre os polissacarídeos e também pelo aumento do 

movimento das cadeias (HORN, 2012; RODRÍGUEZ et al., 2006). Dessa forma, tendo 

sua propriedade mecânica ajustável com a utilização do plastificante glicerina bi-

destilada, proporcionando a confecção de filmes colorimétricos tipo embalagens 

inteligentes com boas propriedades mecânicas.  

  

5.2. Capacidade de absorção de água 

 

Sensibilidade à agua é um parâmetro importante na avaliação das 

características de embalagens de alimentos. Por isso, é de extrema utilidade o estudo 

da capacidade de absorção de água (HORN, 2012). A medida de capacidade de 

absorção foi realizada com amostras de espessura em torno de 0,043 mm de filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina como descrito no item 3.2 do Capítulo 3. O objetivo 

dessa medida foi avaliar a influência das diferentes quantidades do plastificante 

glicerina bi-destiladas nos filmes de quitosana:antocianina:glicerina na capacidade de 

absorção de água em suas etapas de ganho de massa. Para tanto, foram estudadas 

amostras com 0,0%, 0,2% e 0,4 % de plastificante.  

 A Figura 5.4 mostra o gráfico de absorção de água (%) versus percentual de 

glicerina (%). Onde é possível observar três estágios de ganho de massa, o primeiro 

ocorre em ~ 320%, o segundo em ~ 350% , e por fim, o terceiro em ~ 900%.  

 

 



 
 

47 
 

 

 

 

FIGURA 5.4: Porcentagem de massa adquirida por absorção, em função da porcentagem de 

concentração do plastificante glicerina bi-destilada. A linha tracejada serve apenas para guiar 

os olhos. 

 

Dos valores obtidos de absorção de água apresentados na Figura 5.4, segundo a 

norma empregada, o resultado de ganho de massa em função da concentração de 

glicerina bi-destilada apresentaram um comportamento do tipo exponencial.  As 

características da absorção de água encontradas nos filmes de quitosana:antocianina 

que indica 0,0% de plastificante, são perfis característicos de materiais naturalmente 

hidrofílicos. A hidrofilicidade do quitosana, em particular, se dá como função de seus 

grupos hidroxilas e amino caracterizam esta forte afinidade por moléculas polares 

(ASSIS et al., 2003; SILVIA, 2002).  Esses grupos têm grande influencia sobre montante 

de água retida, considerando que a presença e aumento da concentração de 

plastificante no filme influenciaram significativamente no aumento da quantidade de 

água absorvida.  
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 Devido às características físicas e químicas dos materiais (quitosana e 

antocianina) e com o acréscimo na concentração de plastificante (glicerina bi-

destilada), pode-se afirmar que houve um aumentou significativo na proporção de 

absorção de água nos filmes de quitosana:antocianina:glicerina. Portanto, com esse 

resultado espera-se que os filmes tipo embalagens colorimétricas interajam 

rapidamente com o alimento, devido sua propriedade de absorção. Assim, informando 

em menor tempo a variação de pH ocorrida no mesmo, proporcionando um melhor 

monitoramento da qualidade de alimentos. Em resumo, o estudo do plastificante nas 

propriedades de absorção de água se faz importante para obtenção de um filme tipo 

embalagem colorimétrica com maior eficiência no monitoramento e controle de pH de 

alimentos.  

 

5.3. Análise da morfologia dos filmes de quitosana, quitosana:antocianina e 

quitosona:antocianina:glicerina utilizando microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada com o objetivo de avaliar a 

morfologia dos filmes de quitosana, quitosana:antocianina e de 

quitosana:antocianina:glicerina. O MEV fornece informações sobre as características 

morfológicas dos filmes como a presença de fissuras e poros, permitindo uma análise 

rápida e direta da eficiência do processo de impregnação do corante de antocianina e 

a dispersão do plastificante glicerina bi-destilada na matriz polimérica do quitosana.  

 A Figura 5.5 mostra as imagens obtidas com a microscopia eletrônica de 

varredura dos filmes de quitosana, quitosana:antocianina e 

quitosana:antocianina:glicerina.  
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FIGURA 5.5: Microscopia eletrônica de varredura: (a) filme de quitosana, (b) filme de 
quitosana:antocianina, (c) filme de quitosana:antocianina:glicerina. 
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De um modo geral, o filme de quitosana mostrado na Figura 5.5 (a) não 

apresentou fissura ou porosidade aparente, indicando a formação de um filme 

contínuo. Na Figura 5.5 (b) observa-se que o filme de quitosana:antocianina, por sua 

vez, apresentou homogeneidade na impregnação da antocianina na matriz polimérica 

do quitosana, não contendo fissuras ou porosidade visível.  A Figura 5.5 (c) mostra o 

filme de quitosana:antocianina:glicerina que apresentou homogeneidade tanto na 

impregnação  da antocianina quanto na dispersão  da glicerina bi-destilada na matriz 

polimérica, por fim, mostrou-se também um filme sem aberturas ou porosidade 

visível.  

As análises de microscopia de varredura dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina mostraram que o corante antocianina e o plastificante 

glicerina bi-destilada estão dispersos em toda matriz polimérica do quitosana, isto é, 

apresentando apenas uma fase em toda superfície. Resumindo, essa análise mostra os 

excelentes resultados obtidos nos ensaios de tração até a ruptura dos filmes de 

quitosana:antocianina quando adiciona o plastificante na cadeia polimérica. Por fim, 

esses resultados influenciam a confecção de filmes tipo embalagens colorimétricas de 

fácil percepção ótica na mudança de cor quando em diferentes condições de pH, 

devido a dispersão do corante na matriz polimérica. 

 

5.4. Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

 

Para caracterização química, via espectroscopia de absorção no infravermelho, 

foram analisados tanto os materiais utilizados quanto os filmes tipo embalagens 

colorimétricas para monitoramento de pH de alimentos. Os materiais utilizados 

(quitosana, antocianina e glicerina bi-destilada) são os mesmos para a fabricação dos 

filmes tipo embalagens colorimétricas. Porém, os materiais utilizados foram estudados 

individualmente, e em seguida feita uma análise dos filmes expostos a diferentes 

condições de pH. Isto é, com objetivo de estudar quais grupos funcionais estão 

presentes nos filmes após a exposição. Dessa forma, contribuir para o entendimento 

da mudança de cor dos filmes quando em contato com o pH. 
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 Iniciou-se a caracterização estrutural pela análise via espectroscopia de 

absorção no infravermelho da quitosana, como mostrado na Figura 5.6 - Quitosana. 

Por meio dessa análise foi possível observar bandas de absorção dos grupos funcionais 

presentes na estrutura do polímero: 3287 cm-1 referente ao estiramento das ligações 

OH, 2902 cm-1 refere-se ao estiramento das ligações C-H, 1642 cm-1 associa a absorção 

da carbonila do grupo –NC=O, 1584 cm-1 relativo a deformação do grupo NH2. Em 1420 

cm-1 atribuí ao estiramento da ligação –CN de amida, em 1378 cm-1 corresponde a 

pequena vibração do C-H do grupo CH3 referente ao grupo acetoamido presente em 

pequena proporção na cadeia polimérica e 1317 cm-1 referente ao estiramento da 

ligação –CN de grupos amino. As bandas em 1148 cm-1 estão relacionadas ao 

estiramento assimétrico da ligação C-O-C, em 1064 e 1025 cm-1 às vibrações 

envolvendo as ligações C-O de álcool primário, é características da estrutura sacarídica 

do Quitosana. Estudos semelhantes são apresentados na literatura (HORST, 2009; 

PEREIRA et al., 2015) da caracterização estrutural do quitosana.  

 Os espectros de absorção no infravermelho referentes à antocianina, corante 

natural sensível ao pH utilizado nesse trabalho, Figura 5.6 - Antocianina, mostra banda 

em 3287 cm-1 referente à vibração de estiramento das ligações OH, em 2902 cm-1 

referentes aos estiramentos de ligações C-H. Os espectros em 1704 cm-1 referentes à 

carbonila de éster C=O, 1608 cm-1 sugestiva ao estiramento C-C aromáticos, 1518 cm-1 

corresponde à deformação axial C=C de aromáticos em 1001 cm-1 corresponde ao 

estiramento das ligações C-O de álcool. Estudo semelhante dos espectros presentes na 

antocianina é apresentado na literatura (HORST, 2009; PEREIRA et al., 201; XIAHONG 

et al., 2014), com propósito de caracterizar o composto.  

 



 
 

52 
 

 
 
FIGURA 5.6: Espectros de absorção no infravermelho do quitosana, antocianina e glicerina bi-
destilada. 

 

 

 No espectro de absorção no infravermelho sugestivo ao plastificante glicerina 

apresentado na Figura 5.6 - Glicerina, observa-se bandas intensas em torno de 3287 

cm-1 relativas ao estiramento O–H das hidroxilas, em 2904 cm-1 referentes aos 

estiramentos de ligações C-H. Em torno de 1458 cm-1 encontram-se as bandas de 

acoplamento da deformação dos (- CH2 -) metilenos e das ligações C – O – H das 

hidroxilas e em 1119 cm-1 são observadas as bandas de estiramento das ligações C – 

O. Espectros aqui apresentados referentes ao plastificante são também estudados na 

literatura (ALBA, 2009). 

De forma semelhante, realizou-se a análise de espectroscopia no infravermelho 

para os filmes de quitosana:antocianina:glicerina após a exposição em diferentes 

condições de pH. Sendo assim, a Figuras 5.7 mostra os espectros dos filmes após o 

processo de exposição nos pHs 1, 4, 7, 9 e 12.  
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FIGURA 5.7: Espectros de absorção no infravermelho dos filmes de 
quitosana:antocianina:glicerina em condições de pH: (a) pH 12, (b) pH 9, (c) pH 7, (d) pH 4, (e) 
pH 1. 

 

De acordo com a Figura 5.7 pode-se observar que nos pHs 1, 4, 7, 9 e 12 tem-se 

o pico de absorção em 3287 cm-1 devido ao estiramento das ligações OH, em 1638 cm-1 

mostra a banda de (amida I). Sugestiva as bandas presente no filme no pH 4, aparece a 

banda 1549 cm-1 referente a (amida II) , ao pico em 1382 cm-1 correspondente  a uma 

pequena vibração do C-H do grupo CH3 referente ao grupo acetoamido presente em 

pequena proporção na cadeia polimérica da quitosana que não aparece quando o 

filme é exposto aos pHs 1, 7, 9 e 12. As bandas em 1155 cm-1 são relacionadas ao 

estiramento assimétrico da ligação C–O–C, 1080 e 1031 cm-1 referentes às vibrações 

envolvendo as ligações C–O de álcool primário que são características da estrutura 

sacarídica do quitosana (HORST, 2009). 

Comparando os espectros em 1035 cm-1 dos filmes em condições de pH neutro 

para pH  ácido, mostrado na Figura 5.7, observa-se uma mudança no pico em 1035 cm-

1, essa diminuição do pico em condições  de pH neutro para os ácidos ocasiona o 

aumento da rigidez das ligações dos grupos de álcool primário característicos do 



 
 

54 
 

quitosana. A propósito, é perceptível devido a análise de espectroscopia de absorção 

no infravermelho, mostrado na Figura 5.7, a intensidade do pico em 1035 cm-1 no pH 1  

o  pH 12, há uma diminuição em sua intensidade. Essa banda é referente às ligações 

dos grupos de hidroxilas (ALBA, 2009; HORST 2009). 

Na Tabela 5.3 encontram-se as bandas vibracionais observadas nos espectros 
de FTIR e ligações aos quais foram apresentas na Figura 5.6, 5.7 e 5.8 
 

TABELA 5.3: Bandas vibracionais observadas nos espectros de FTIR e ligações aos quais são 
atribuídas para quitosana, antocianina, glicerina e para os filmes de 
quitosana:antocianina:glicerina em diferentes condições de pH. 

 

v (cm-1) Atribuições 

3287 OH 

2902 - 2904 C-H 

1704 C=O 

1642 -NC=O 

1638 Amida I 

1584 NH2 

1549 Amida II 

1458 CH2 / -C-O-H 

1420 - 1317 -CN 

1378 - 1382 CH3 

1080 -1064 - 1035- 

1025 – 1119 - 1001 

C-O 

 

 

 

 Em resumo, através dos resultados obtidos pela caracterização de FTIR, pode-

se concluir que variações no pH influenciam no comportamento químico dos filmes de 

quitosana:atocianina:glicerina. Além disso, foi observado que os grupos funcionais 

presentes em cada um dos materiais utilizados (quitosana, antocianina e glicerina bi-

destilada) aparecem nos filmes de quitosana:antocianina:glicerina dependendo das 

condições de pH em exposição. Finalmente, foi possível observar também a mudanças 

na intensidade das vibrações C-O e a ausência referente a vibrações do C-H do grupo 
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CH3 em algumas condições de pH. Portanto, a mudança na intensidade das vibrações 

C-O pode ser sugestiva a causa da mudança de cor dos filmes colorimétricos quando 

expostos a diferentes valores de pH.  

 

5.5. Espectroscopia de Absorção 

 

Para estudar o efeito da variação do pH nas propriedades óticas dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina foram realizadas medidas de espectroscopia de 

absorção dos filmes em diferentes valores de pH, preparados como descrito no item 

3.22 do cap. 3. Os filmes foram expostos aos pHs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

Na Figura 5.8 é apresentado o espectro de absorção do filme de 

quitosana:antocianina:glicerina em função do comprimento de onda.  

 

 

FIGURA 5.8: Espectro de absorção do filme de quitosana:antocianina:glicerina. 
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Pode-se observar na Figura 5.8 que o espectro de absorção do filme de 

quitosana:antocianina:glicerina apresenta pico de absorção em torno de 610 nm, na 

região do vermelho do espectro eletromagnético. O objetivo dessas medidas foi avaliar 

o efeito da variação de pH no monitoramento ótico dos filmes. Em adição, foram 

realizadas medidas de absorção da antocianina pura e em solução para diferentes 

valores de pH. As medidas de absorção de antocianina foram realizadas com o objetivo 

de comparar com os espectros de absorção dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina, quando ambos são submetidos as mesmas condições 

de pH. 

Nas Figuras 5.9 e 5.10 são apresentados espectros de absorção de, 

respectivamente, filmes de quitosana:antocianina:glicerina e antocianina pura em 

solução aquosa, ambos em condições de pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.  

 

 
 

FIGURA 5.9: Espectro de absorção do filme de quitosana:antocianina:glicerina e em diferentes 
condições de pH. 
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 Na Figura 5.9 observa-se que o pico de absorção dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina apresenta deslocamento para maiores comprimentos 

de onda , ou seja, red-shit, com o aumento do pH ao qual os filmes foram expostos. 

Neste contexto, é possível observar que para os filmes expostos a pH 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

o deslocamento foi mais pronunciado, variando de 532 nm (pH 1) a 612 nm (pH 7), isto 

é, deslocando da ordem de 80 nm para maiores comprimentos de onda. Entretanto, 

para os filmes submetidos a pH de 8, 9, 10, 11, 12, e 13 observa-se deslocamento mais 

discretos. 

 
 

FIGURA 5.10: Espectro de absorção da solução aquosa de antocianina em diferentes condições 
de pH 

 
 

 Dos resultados apresentados na Figura 5.10, pode-se observar que o 

comportamento ótico das soluções aquosas de antocianina, em função da variação do 

pH, foi similar aos dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina apresentado na Figura 

5.9, isto é, a antocianina em soluções de pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresenta 

deslocamento para maiores comprimentos de onda em função do aumento do pH, 

portanto, desloca-se também para a região do vermelho no espectro eletromagnético. 
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Pode-se observar que os picos dos espectros de absorção variam de 525 nm (pH 1) a 

661 nm (pH 8), de forma similar aos filmes de quitosana:antocianina:glicerina, já a 

variação dos espectros em pH mais básicos não foi tão pronunciada quanto em pH 

ácido. 

 Na Figura 5.11 é apresentada a variação do pico de absorção máximo dos filmes 

de quitosana:antocianina:glicerina expostos a pH de 1 a 13. Espera-se com a Figura 

5.16 facilitar a observação da evolução dos espectros em função do pH aos quais as 

amostras foram expostas. 

 

 

FIGURA 5.11: Comprimentos de onda de absorção máxima (λmax) em função do pH de filmes 

de quitosana:antocianina:glicerina expostos a pH de 1 a 13. A linha tracejada serve apenas 

para guiar os olhos. 

 

Na Figura 5.11 observa-se que com o aumento do valor do pH, o pico de 

absorção dos filmes desloca-se para maiores comprimentos de onda. Ademais, para 

pH mais ácido o aumento no comprimento de onda é mais pronunciado do que em pH 

mais básico. Na Figura 5.12 é apresentado a variação do pico de absorção máximo de 

soluções de antocianina expostas a pH de 1 a 13. 
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FIGURA 5.12: Comprimentos de onda de absorção máxima (λ max) em função do pH de 

soluções de antocianina expostas a pH de 1 a 13. A linha tracejada serve apenas para guiar os 

olhos. 

 

Na curva apresentada na Figura 5.12 observa-se o aumento do comprimento de 

onda máxima (λ max) da antocianina em solução, em meios de pH ácido para condições 

de pH neutro. Além disso, a Figuras 5.12 mostra, que variações em condições de pH 

neutro para meios básicos na antocianina em solução não apresentam uma evolução 

no deslocamento do comprimento de onda máxima (λ max). Resultados semelhantes 

foram observados por ZHANG et al., (2014),  CUCHINSKI et al., (2010) e também por  

BORDIGNON et al., (2009).  Os resultados apresentados, assim como os reportados na 

literatura mostram deslocamento para o vermelho dos espectros de antocianinas em 

condições de pH em meios ácidos para meios básicos.  

Na Tabela 5.4 são apresentadas as fotos dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina em diferentes condições de pH, e os valores dos picos 

máximos dos espectros de absorção dos filmes em cada pH, além da identificação das 

cores dos filmes pela a escala de cores Pantone®. Com a classificação das cores dos 
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filmes utilizando a escala, pode-se observar uma grande semelhança na cor do filme 

real com a cor obtida pela escala de cores.  

 

Tabela 5.4: Foto dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina em diferentes condições de pH, 
com valores dos picos máximos dos espectros de absorção e a classificação das cores dos 
filmes pela escala de cores Pantone®. 

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Filme 

(foto) 
             

λ (mn) 532 545 546 561 573 610 612 591 618 621 619 616 622 

Pantone 

             

Código - 

Pantone 

214 

C 

 

7647 

C 

 

7432 

C 

 

2081 

C 

 

2094 

C 

 

2158 

C 

 

2118 

C 

 

7676 

C 

 

7687 

C 

 

2140 

C 

 

2119 

C 

 

5477 

C 

610  

C 

 

 

Com os resultados apresentado neste trabalho, fica claro, que filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina apresentam respostas ótica dependente dos valores de 

pH aos quais os filmes são submetidos, e desta forma, este material é promissor para 

aplicação em sensores de pH. Neste contexto, o monitoramento do pH é de extrema 

importância para indústria alimentícia na verificação da qualidade de alguns produtos. 

Assim, a utilização desse material como embalagem de alimentos tipo colorimétrica 

para o monitoramento de pH, no qual  a alteração da cor da embalagem serve como 

indicativo do pH do produto e assim da qualidade deste, é uma oportunidade 

tecnológica e de grande interesse mundial. Ademais, este sensor tem fácil leitura 

através da alteração de cor da embalagem, facilitando assim a verificação da qualidade 

do produto pelo próprio consumidor em tempo real.  
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CAPÍTULO 6 

DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR ORGÂNICO TIPO EMBALAGEM 

COLORIMETRICA DE QUITOSANA:ANTOCIANINA:GLICERINA, APLICAÇÃO NO 

MONITORAMENTO DE pH DE ALIMENTOS 

 

De acordo com o cap. 3, foram selecionados para o desenvolvimento da 

embalagem tipo sensor colorimétrico para monitoramento do pH de alimentos 

proposto neste trabalho um corante sensível ao pH (antocianina), um plastificante 

(glicerina bi-destilada), e um polímero com biodegradabilidade e biocompatibilidade 

(quitosana). A antocianina foi selecionada por apresentar melhores características de 

coloração do filme e respostas a uma grande faixa de pH, a quitosana pela suas 

propriedades antimicrobianas relatadas na literatura, o plastificante por apresentar 

ótimas características mecânicas na interação da cadeia polimérica do quitosana e por 

ser utilizado em contato com alimentos. Além disso, selecionou-se os filmes obtidos 

pela técnica Wire Bar que apresentou, dentre outras vantagens, o controle da 

espessura dos filmes inteligentes. Com os filmes obtidos buscou-se neste trabalho 

desenvolver um sensor inteligente para o monitoramento de pH de alimentos durante 

a cadeia do frio. A embalagem tem o principio de funcionamento semelhante das 

embalagens de alimentos comerciais. Contudo, nesse caso, além de manter e 

conservar o alimento funciona como um sensor colorimétrico tipo embalagem que 

monitora a qualidade do alimento em tempo real. Ou seja, buscou-se nesse Capítulo 

apresentar o caminho escolhido para idealização de um produto de apelo científico-

tecnológico e também comercial.  

 

6.1. Avaliação dos parâmetros de qualidade  

 

O processo de inibir o desenvolvimento dos micro-organismos e monitorar o 

pH de alimentos, tem como objetivo principal aumentar a vida de prateleira dos 

produtos alimentícios, como informar para o consumidor se o alimento está “próprio” 

ou “impróprio” para consumo. Para isso, diferentes materiais promissores foram 

utilizados, como discutidos no Capítulo 2. Portanto, como o monitoramento de pH de 
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alimentos é necessário, evitando-se  assim que ocorra consumo de possíveis alimentos 

impróprios, é promissor e justifica a importância do desenvolvimento de uma 

embalagem tipo sensor colorimétrica para avaliação, monitoramento e controle em 

tempo real deste processo. Neste, sentido foi mostrado no Capítulo 5 que filmes tipo 

inteligentes contendo quitosana:antocianina:glicerina confeccionados pela técnica 

Ware Bar em substratos de filmes de PVC, os quais  apresentaram sensibilidade a 

diferentes condições de pH. Desse modo, referenciando cada pH com uma cor 

diferente do filme sem exposição. Por esse motivo, esses filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina apresentaram potencial para serem utilizados como 

elementos ativos à variações de pH. Logo, são estudados neste Capítulo os seguintes 

parâmetros ou pilares da qualidade do dispositivo, podendo assim chamar: equidade, 

eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade e legitimidade 

(DANABEDIAN, 1980), além de reprodutibilidade, estabilidade e faixa de operação do 

sistema.  

 Sabe-se que as alterações nos espectros de absorção desses dispositivos estão 

correlacionadas as alterações em suas cores quando expostos a diferentes valores de 

pH. Essa alteração é de fácil observação visual para o uso do controle de processo de 

alimentos visando, sobretudo, a avaliação em tempo real da mudança de pH no 

alimento em toda cadeia do frio. Baseado na alteração de cor induzida por exposição 

ao pH, e buscando-se o desenvolvimento de dispositivos de fácil leitura e com 

aceitabilidade, idealizou-se um sensor cuja a cor varia do azul para tantas outras. Os 

filmes colorimétricos baseiam-se na ideia de avisar o consumidor, quando em contato 

com o alimento, ou seja, informar se determinado produto está “próprio” ou 

“impróprio” para consumo, identificando qualquer alteração no valor do pH. Dessa 

forma, o uso dos filmes trará melhorias para a eficácia e a efetividade do processo. A 

título de ilustração da ideia, a Figura 6.1, representa o funcionamento desta 

embalagem tipo sensor colorimétrica.  
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FIGURA 6.1: Ilustração representando o monitoramento do pH de alimentos. A figura mostra 
dois estágios de avaliação do processo com a mudança de cor: (a) impróprio e (b) próprio. 

 

 

 No centro da Figura 6.1 encontra-se a embalagem tipo sensor colorimétrica, a 

qual informará as condições da qualidade do alimento em tempo real por meio da 

mudança de cor. Na Figura 6.1 - (a) mostra a cor representativa e impressa de acordo 

com a escala de cores Pantone® do pH que o alimento estará “impróprio” para 

consumo, já na Figura 6.1 – (b) mostra a cor representativa e impressa pela escala 

Pantone® informando a cor do pH que o alimento estará “próprio” para consumo.  

Acrescenta-se também, que os filmes colorimétricos desenvolvidos neste 

trabalho é capaz de apresentar alterações de cor em diferentes valores de pH, 

apresentado no capítulo 5, o que mostra a legitimidade do filme desenvolvido na 

garantia e controle de qualidade de diferentes alimentos. Além disso, a partir de uma 

avaliação grosseira dos custos dos materiais usados na embalagem tipo colorimétrica, 

conclui-se que o valor individual desses sensores é inferior a R$ 0,50 ou US$ 0,16, que 

demonstra a eficiência (custo) dos mesmos.  

Outro parâmetro de qualidade importante a ser considerado é a reprodutibilidade 

do processo de fabricação do sensor colorimétrico. Para tanto, a Figura 6.2 mostra os 

espectros de absorção de três amostras dos filmes colorimétricos, os quais tiveram o 

mesmo processo de confecção, entretanto, apresentaram diferentes espessuras após o 

processo.  
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FIGURA 6.2: Espectros de absorção de três amostras do filme quitosana:antocianina:glicerina 
tipo sensor colorimétrico obtidos após serem confeccionados e com diferentes espessuras: 
0,042 mm, 0,045 mm, 0,048 mm. 

 

 Na Figura 6.2 observa-se que os filmes colorimétricos fabricados apresentam as 

mesmas características iniciais, ou seja, a confecção destes, mesmo sendo realizado por 

técnica bastante simples e podendo haver pequenas variações na espessura do material 

depois de confeccionado, produz filmes colorimétricos equivalentes, requisito necessário 

para a produção em escala.  

Em adição, foi feito uma análises de ensaios de tração até a ruptura dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina com diferentes concentrações de plastificante para 

comparar com resultado de tração das embalagens comerciais. A Figura 6.3 mostra os 

resultados de tração a ruptura dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina com 0,2%,  

0,5% e 1,0 % de plastificante e o resultado de tração a ruptura das embalagens comerciais.  
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FIGURA 6.3: Curvas representativas da tensão máxima versus deformação dos filmes de 
quitosana:antocianina:glicerina  com diferentes concentrações de plastificante glicerina e das 
embalagens comerciais. 

 

Na Figura 6.3 os filmes de quitosana:antocianina:glicerina apresentaram um 

aumento na sua flexibilidade quando adicionado mais plastificante na cadeia 

polimérica do quitosana, como já visto no cap. 5 item 5.1, ou seja, obtendo baixos 

valores de tensão até a ruptura e altos valores na deformação. Observa-se também na 

Figura 6.3 que a deformação até a ruptura do filme de quitosana:antocianina:glicerina 

com 1,0% de plastificante possui 86% de deformação, enquanto as embalagens 

comerciais possuem 100 % de deformação até a ruptura. Isso indica que com o 

aumento da concentração de plastificante na cadeia polimérica do material utilizado 

neste trabalho pode-se obter um material com as mesmas características mecânicas, 

ou até melhor, que das embalagens comerciais.  

Estes parâmetros demostram a eficiência dos filmes de 

quitosana:antocianina:glicerina,  pois podem aproximar dos resultados de deformação 

até a ruptura de uma embalagem comercial (utilizada comercialmente para 
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armazenamento de alimentos em mercados), ou até obter melhores resultados, que é 

uma característica importante para o desenvolvimento de embalagens comerciais. Por 

outro lado, o filme em questão além de exercer toda funcionalidade de uma 

embalagem comercial, ainda monitora a deterioração do alimento em tempo real, que 

vai além de uma embalagem comum.  

A Figura 6.4 mostra o filme de quitosana:antocianina:glicerina com 1,0% de 

plastificante e a embalagem comercial sendo flexionados. Com os resultados 

apresentados na Figura 6.3 e com a imagem da Figura 6.4, pode-se afirmar que a 

embalagem tipo sensor colorimétrica desenvolvida com 1,0% de plastificante possuem 

resultados na deformação até a ruptura semelhante a da embalagem comercial.  

 

 

 

 

FIGURA 6.4: Fito dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina  e da embalagem comercial 
sendo flexionados: (a) filme de quitosana:antocianina:glicerina com 1,0% de plastificante, (b) 
embalagem comercial. 

 

Por fim, verificou-se se os filmes colorimétricos apresentam variações em suas 

propriedades óticas quando armazenados por 30 dias no escuro, à luz, no congelador 

(-15 °C), no refrigerador (-1°C) e a vácuo. Esse é um bom parâmetro para avaliação dos 

sensores colorimétricos com o tempo de armazenamento, ou seja, o tempo de vida. 

Por tanto, foram obtidos espectros de absorção de cinco amostras, um para cada 

ambiente, e comparando seus espectros a cada dez dias de armazenamento como 

mostrado na Figura 6.5.  
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FIGURA 6.5: Espectros de absorção de 5 amostras de filmes de quitosana:antocianina:glicerina 
obtidos após a fabricação e a cada 10 dias de armazenamento nas seguintes situações: a) no 
escuro, b) na luz, c) no congelador (-15°C), d) no refrigerador (-1°C), e) a vácuo. 
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 Na Figura 6.5 observa-se que os filmes de quitosana:antocianina:glicerina não 

apresentaram variações significativas no espectro de absorção quando foram 

armazenados no escuro, no congelador (-15°C) e no refrigerador (-1°C). No entanto, os 

filmes apresentam estabilidade de no mínimo 30 dias se armazenados a vácuo e/ou na 

presença de luz. Em resumo, o filme apresenta estabilidade tanto na presença de luz 

ou quando armazenado no escuro, quanto à temperatura de até -15°C. 

Para concluir o estudo dos parâmetros de qualidade de um dispositivo é 

necessário avaliar, no entanto, a equidade e a otimização. Esses parâmetros ficam aqui 

como perspectiva de trabalhos futuros.   

 

6.2. Desenvolvimento da embalagem tipo colorimétrica para o monitoramento de pH 

de alimentos  

 

Para o desenvolvimento do protótipo da embalagem tipo colorimétrica para 

monitoramento de pH de alimentos, primeiramente, buscou-se o desenvolvimento de 

uma escala de cores padronizada a partir da cor apresentada pelos filmes discutidos no 

cap. 5 após exposição a diferentes valores de pH. Essa escala, Figura 6.6, tem como 

objetivo a comparação “pH-resposta” dos filmes desenvolvidos após o processo de 

exposição a diferentes valores de pH com sistema de cores Pantone®.  

Na Figura 6.6 pode-se observar a foto do filme de 

quitosana:antocianina:glicerina e as cores classificadas pela escala de cores Pantone® 

dos filmes após exposição aos diferentes valores de pH. Na Figura 6.6 pode-se observar 

também a mudança de cor real dos filmes após exposição aos valores de pH. Nota-se 

que o filme sem exposição apresenta uma cor de tonalidade azulada. Observa-se ainda 

a partir dessa escala de cores que a cor do filme varia de azul para diversas outras 

cores e também para outros tons de azul.  
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FIGURA 6.6: Escala de cor padronizada para exposição ao pH na mudança de cor dos filmes 
colorimétricos de quitosana:antocianina:glicerina:  a) foto real dos sensores sem exposição, b) 
código Pantone® das cores após exposição, c) foto dos filmes após exposição a diferentes 
condições de pH. 

 

Os resultados apresentados na Figura 6.6 mostra a possibilidade do 

desenvolvimento de um filme colorimétrico, na forma de embalagem, para o 

monitoramento de pH de alimentos com diferentes propósitos. A Figura 6.7 mostra o 

esquema das diversas aplicações que a embalagem tipo colorimétrica para o 

monitoramento de pH de alimentos pode atuar, podendo monitorar desde carne de 

porco, boi até peixes, ou seja, possivelmente para quase toda cadeia do frio. Dessa 

forma, monitorando a qualidade do produto em tempo real, informando para o 

consumidor se o alimento está “próprio” ou “impróprio” para consumo. 
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FIGURA 6.7: Esquema representando o dispositivo e as múltiplas aplicações da embalagem 
tipo sensor colorimétrico para monitoramento de pH de alimentos. (a) pH do alimento em 
condições própria para o consumo, (b) pH do alimento em condições imprópria para o 
consumo. Fonte: (JAY, 2005) e (ZHANG et al., 2014). 

 

 Para concluir o estudo da embalagem tipo colorimétrica é necessário avaliar, no 

entanto, o desempenho do mesmo durante condições reais de monitoramento, além 

da adequação de monitoramento que respondam a variações de pH intermediárias às 

obtidas nesse trabalho para completar a faixa de monitoramento de pH. Estes 

aspectos são deixados, assim como o estudo de equidade e linearidade como 

perspectivo de trabalhos futuros.  

Portanto, esses resultados confirmam com a ideia de uma nova embalagem 

inteligente, de fácil leitura, fácil operação e de leitura em tempo real para o 

monitoramento, controle e que possa contribuir para garantia de alimentos.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram preparados e caracterizados filmes a partir de quitosana, 

antocianina e glicerina bi-destilada, para avaliação das propriedades mecânicas, 

capacidade de absorção de água, morfológica, estrutural e das variações nas 

propriedades óticas desses materiais quando expostos a diferentes condições de pH. 

Essas informações por fim, foram utilizadas para o desenvolvimento de uma 

embalagem tipo colorimétrica para o monitoramento de pH de alimentos, controle e 

garantia da qualidade de alimentos durante a cadeia do frio. Neste contexto, as 

principais conclusões desse trabalho: 

 

  Os resultados obtidos no trabalho permitiram a seleção de materiais como 

quitosana, antocianina e glicerina bi-destilada para o desenvolvimento de uma 

embalagem tipo sensor colorimétrica impressa pela técnica Wire Bar em 

substratos de filmes de PVC:DOP que permite o controle e monitoramento do pH 

de alimentos; 

 A técnica de deposição Wire Bar que resultou em um filme de menor espessura, 

possibilitou a obtenção de uma embalagem com alterações de cor nos valores de 

pH estudados; 

 O aumento da concentração de plastificante está diretamente relacionado ao 

aumento da deformação dos filmes de quitosana:antocianina:glicerina, 

consequentemente melhorando sua flexibilidade para obtenção de uma 

embalagem mais resistente a ruptura; 

 Os filmes apresentaram homogeneidade quando adicionado o corante sensível ao 

pH, antocianina, e o plastificante glicerina bi-destilada na matriz polimérica do 

quitosana, contribuindo para os resultados óticos obtidos; 

 Com os resultados obtidos de espectros de absorção na região do UV-vis, fica 

claro, que filmes de quitosana:antocianina:glicerina apresentam respostas ótica 

dependente dos valores de pH aos quais os filmes são submetidos, e desta forma, 

este material é promissor para aplicação em sensores de pH. 
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 As embalagens tipo colorimétricas mostraram características que demonstram 

cinco dos sete pilares da qualidade (eficácia, eficiência, efetividade, aceitabilidade 

e legitimidade), além de reprodutibilidade, estabilidade e faixa de operação 

satisfatória para o monitoramento de pH de alimentos; 

 Vantagens da utilização da embalagem tipo colorimétrica proposta são: fácil 

leitura, baixo custo, fácil operação e leitura em tempo real.  

 

Em resumo, destaca-se ainda que uma das grandes contribuições desse 

trabalho foi desenvolver um protótipo de embalagem tipo colorimétrica que tem 

sua curva pH-resposta ajustável de acordo com os valores de pH estudados. Isso 

permite ajustar a sua funcionalidade a uma dada aplicação na indústria de 

alimentos. Portanto, os resultados obtidos neste trabalho demostraram, pela 

primeira vez, que, sensores orgânicos, tipo embalagens colorimétricas podem ser 

utilizados para o monitoramento e controle de pH de alimentos com possível 

funcionalidade em toda cadeia do frio.  
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