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RESUMO
A manutenção da qualidade da carne de frango “in natura” é um dos principais
desafios encontrados pelos participantes da cadeia do frio. Isso ocorre porque variações
de temperatura em alimentos de origem animal favorecem o crescimento de microorganismos deterioradores. Esse crescimento provoca alterações no equilíbrio ácidobásico do meio e, consequentemente, o pH torna-se um importante parâmetro para
controle da qualidade de alimentos. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo o
desenvolvimento de um sensor de pH impresso, colorimétrico e qualitativo para avaliar
se a carne de frango “in natura” se encontra própria ou imprópria para o consumo
humano. Para atingir esse objetivo foram preparados filmes impressos de celulose, com
plastificante em diferentes concentrações, e corante natural. Tal corante foi utilizada por
apresentar mudança acentuada de cor de rosa para roxo a partir de pH próximo ao de
deterioração da carne de frango, i.e ~ 6,2. Uma vez preparados, os filmes foram
caracterizados por meio das suas propriedades mecânicas (ensaios de traçãodeformação), de permeabilidade (taxa de permeabilidade ao vapor d’água por dia –
TPVA/dia), morfológicas (MEV), óticas (Escala Pantone® de cor), estrutural (UV-Vis e
FTIR) e microbiológica (contagem de micro-organismos aeróbios psicrotróficos).
Filmes com 1% (v/v) de plastificante e corante em celulose apresentaram as melhores
características para a fabricação de sensores, a saber: fáceis preparação e manuseio,
flexibilidade, homogeneidade em cor e maior porosidade aparente para difusão de
líquidos, com tensão máxima de deformação ~ 20 MPa, alongamento ~ 21% e
TPVA/dia ~ 1,8 g/m2. Os filmes também apresentaram cor e sensibilidade ao pH
semelhante ao do corante isolado. Os resultados obtidos ainda mostraram que há uma
correlação direta entre a alteração abrupta de cor do rosa ao roxo do filme com o pH ≈
6,2 e com a contagem de micro-organismos acima dos valores não recomendados para
consumo (> 107 UFC/g). Por fim, o desempenho de sensores de pH qualitativos, tipo
etiquetas intuitivas e interativas com o meio, i.e.“” para “próprio” e “” para “
impróprio”, foi investigado no monitoramento in situ da qualidade da carne de frango.
Os resultados deixam claro o elevado potencial apresentado pelos filmes celulósicos
com adição do plastificante e corante, para o desenvolvimento de sensores de pH do
tipo colorimétricos, impressos, orgânicos, atóxicos, biodegradáveis, de baixo custo e de
fácil leitura a serem empregados no o monitoramento da cadeia do frio.
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ABSTRACT
The maintenance of the chicken’s meat quality “in nature” is one of the main
challenges faced by the cold chain participants. This is because temperature variations
in animal foods favor the growth of spoilage microorganisms. This growth promotes
alterations in the medium’s acid-base balance and therefore the pH becomes an
important parameter to control food quality. The objective of this work was the
development of an printed pH sensor, colorimetric and qualitative to evaluate whether
the fresh chicken is suitable or unsuitable for human consumption. To achieve this goal,
printed films of cellulose were prepared with plasticizer in different concentrations, and
natural dye. This natural dye was used because it showed a marked change from pink to
purple from pH similar to the one of chicken meat’s deterioration, i.e. ~ 6.2. Once
prepared, the films were characterized by their mechanical properties (tensile-strain
tests), permeability (water vapor transmission rate per day - WVTR / day),
morphological (SEM), optical (pantone color scale®), structural (UV-Vis and FTIR)
and microbiological (counting of aerobic psychrotoxic microorganisms). Films with 1%
(v /v) plasticizer and acetate with natural dye showed the best characteristics for the
manufacture of sensors, such as: easy preparation and handling, flexibility, color
homogeneity and greater apparent porosity for diffusion of liquids, with Maximum
tension of deformation ~ 20 MPa, elongation ~ 21% and WVTR/day ~ 1.8 g/m2. The
films also presented color and pH sensitivity similar to that of the natural dye isolated
extract. The results showed a direct correlation between abrupt color change of the film
at pH ≈ 6.2 from pink to purple and microorganism counts above the values not
recommended for consumption (>107CFU/g). Finally, the qualitative pH sensor’s
performance, such as intuitive and interactive labels with the medium, i.e. “” for
"suitable" and “” for "unsuitable", was investigated in in situ monitoring of chicken
meat quality. The results reveal the acetate and anthocyanin film’s potential for the
development of innovative pH sensors to monitor the cold chain colorimetric type,
printed, organic, non-toxic, biodegradable, low cost and easy to read.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2016), o Brasil é um dos
grandes produtores da carne de frango no mundo, tem ocupado o terceiro lugar no
ranking da produção mundial e liderado o mercado de exportação. Além disso, a carne
de frango tem sido a proteína animal mais consumida no país, chegando a quase 45 Kg
per capta neste mesmo ano. Assim, o alto consumo deste alimento encontra-se
associado ao seu elevado valor nutricional, baixos teores de gordura e custo. Além
disso, dentre as três formas de comercialização (congelada, resfriada e processada), a
carne de frango resfriada é a de maior preferência do consumidor, pois praticamente não
apresenta diferença de preço entre a congelada e tem sido associada a alimentos mais
nutritivos e de maior frescor. Entretanto, trata-se de um alimento altamente perecível,
com vida de útil curta, de 3 a 10 dias, devido, sobretudo, as possíveis alterações
causadas por micro-organismos deterioradores ou até mesmo patogênico, oriundos de
sua microbiota natural. Como resultado, tais alterações em condições favoráveis, como
no rompimento da cadeia do frio comprometem a qualidade do alimento e podem até
mesmo representar riscos à saúde do consumidor (MANTILHA, 2011; ROSA, 2013;
CEPEA, 2014 e MAPA, 2016).
Por outro lado, é sabido que um dos grandes desafios enfrentados por indústrias
do setor alimentício de alimentos de alta perecibilidade tem sido a manutenção da
cadeia do frio e o desenvolvimento de estratégias que promovam o seu controle efetivo
durante todo o processo de estocagem e distribuição, mesmo frente às longas distâncias
a serem percorridas. No Brasil tem sido frequente relatos de problemas relacionados ao
desperdício de lotes inteiro de alimentos perecíveis em função da perda de qualidade
devido à falta de controle e manutenção das temperaturas adequadas durante todo o
processo de distribuição, em gôndolas de supermercado, câmaras frigoríficas de
estocagem e de caminhões transportadores durante a cadeia do frio. A título de
ilustração, a Figura 1 exemplifica algumas das várias etapas da cadeia do frio que
devem ser percorridas durante a distribuição de camarões no Sul e Leste Asiático.
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Figura 1 Exemplo da cadeia produtiva e de camarões do Sul e Leste Asiático. Fonte: Adaptado
<https://www.researchgate.net/publication/232284697 >.

Consequentemente, a conscientização do consumidor e sua recorrente
preocupação frente à procedência e as condições de qualidade do alimento durante todas
as etapas de distribuição tem aumentado nos últimos anos. Logo, indústrias do setor
alimentício têm buscado por novas tecnologias e sistemas de acondicionamento para
facilitar a manutenção da qualidade dos alimentos e corresponder às essas novas
expectativas geradas pelo consumidor. Neste contexto o setor industrial encontra-se
cada vez mais exigentes e tem preferido produtos próximos ao natural, de elevada
qualidade e segurança, independente das longas distâncias percorridas durante seu
processo de distribuição. Entretendo, sabe-se que a cadeia de distribuição de alimentos
perecíveis é falha e tem sido um dos grandes desafios enfrentados pelas indústrias. O
setor de embalagens tem sido pioneiro no desenvolvimento e busca de tecnologias e
alternativas que minimizem as falhas durante o processo de distribuição de alimentos.
Assim, as embalagens tradicionais passaram a não mais corresponder às necessidades
mercadológicas (YAM, 2005; SOUZA, 2012).
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Com o objetivo de corresponder às novas exigências do consumidor, o setor de
embalagens tem crescido e investido em pesquisa e no desenvolvimento de novas
tecnologias que podem ser encontradas na literatura. As embalagens deixam de ser
apenas agentes passivos caracterizados por exercer funções como de acondicionamento
e proteção dos alimentos, e passam a desempenhar também um importante papel na
cadeia produtiva. Dentre todas as tecnologias de conhecimento público, as embalagens
ativas e inteligentes têm se destacado e recebem atenção especial por se tratarem de
sistemas inovadores que exercem papel primordial na qualidade dos alimentos durante
toda a sua cadeia de distribuição. Define-se como embalagem ativa, o sistema que além
de conter, interage com o alimento de maneira intencional, buscando melhorar algumas
de suas características. Já as embalagens inteligentes são definidas como sistemas que
podem identificar alterações causadas ao alimento ou ao meio em que se encontra, e
transmitir a informação de tais alterações ao consumidor por meio de respostas visuais
conforme ilustra Figura 2 (YAM, 2005; RABELLO, 2009 e SOARES, 2009).

Figura 2 Exemplo de um sistema desenvolvido pela empresa Vitsab para a confecção de embalagens
inteligentes indicadoras de frescor de alimentos. Tais sistemas respondem com a mudança de sua cor de
acordo com o crescimento bacteriano. . FONTE: Vitsab < http://vitsab.com/index.php/en/the-tti-label/>.

A confecção e utilização de embalagens inteligentes podem representar grandes
avanços tecnológicos para as indústrias alimentícias brasileiras, pois sua aplicação
possibilita o monitoramento em tempo real das condições de qualidade do alimento.
Isso é possível, especialmente, devido à presença de um material ou substância na
embalagem sensível a componentes específicos do alimento que na presença de
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alterações interagem de forma intencional e transmitem de maneira visual informações
sobre as reais condições de qualidade do produto (KRUIJF, 2002). O estudo e a
aplicação de sistemas de embalagens e sensores que possam interagir com o consumidor
não são recentes, e no mercado brasileiro podem ser encontrados alguns exemplos de
sistemas como rótulos de bebidas que mudam de cor quando em temperatura ideal para
o consumo e/ou sistemas que indicam quando a carne atinge o completo cozimento.
Dentre todos os sistemas de embalagens inteligentes, os sistemas confeccionados a
partir de sensores indicadores de frescor/pH merecem atenção especial, uma vez que
podem fornecer informações primordiais a respeito do frescor, integridade e qualidade
microbiológica do alimento, e também, de seu histórico de temperatura. Embora ainda
não comercializados, podem ser encontrados na literatura estudos a respeito da
aplicação de sistemas indicadores de frescor sensíveis às mudanças nos valores de pH,
utilizados para a confecção de embalagens inteligentes (ARENAS, 2012). Tais sensores
podem ser confeccionados a partir da incorporação de compostos artificiais e/ou
naturais sensíveis ao pH em matrizes de materiais poliméricos. Contudo, apesar do
grande potencial ofertado, não existe até o momento qualquer sistemas comerciais que
sejam ao mesmo tempo sensíveis ao pH, irreversível, de baixo custo, atóxico,
biodegradável e de alta capacidade de reprodutibilidade industrial que possa ser
utilizado para monitorar a qualidade de alimentos perecíveis de origem animal
(BRIZIO, 2015 e FORNARI, 2006).
Diante do exposto, a proposta da fabricação de um sensor de pH impresso,
colorimétrico e qualitativo, que possam ser utilizados em contato direto com o alimento
e junto a sua embalagem, que tenham baixo custo, fáceis processamento e leitura, e que
ainda, apresentem apelo comercial, torna-se, sem dúvida, uma oportunidade ímpar para
satisfazer as necessidades do consumidor de consumir produtos de qualidade, e ainda
pode contribuir diretamente com a indústria ou órgãos de fiscalização e regulamentação
brasileira. Por todos estes motivos, o desenvolvimento e confecção de sensores
orgânicos a partir de materiais atóxicos e biodegradáveis, que apresentam princípio de
funcionamento semelhante aos das embalagens metálicas que mudam de cor e
informam ao consumidor quando o produto encontra-se em temperatura adequada de
consumo, é uma oportunidade científica e tecnológica, pois, permite vincular a mudança
de cor do sistema com a qualidade do produto ainda embalado, reduzindo os riscos de
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contaminações e surtos de infecções alimentares, devido à ingestão de produtos
alimentícios impróprios para o consumo humano.
Para a realização de tal estudo e comprovação da eficiência e eficácia de tais
sistemas colorimétricos em campo, a carne de frango “in natura” foi escolhida como
estudo de caso por ser a proteína animal mais consumida no país e também, por se tratar
de um alimento altamente perecível que se encontra associado a inúmeros casos de
surtos de intoxicações alimentares (MOURA, 2011).

1.1. Objetivos do trabalho
Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um novo sensor de pH impresso,
colorimétrico e qualitativo a partir da utilização de materiais atóxicos e biodegradáveis,
que seja capaz de aferir a qualidade de alimentos perecíveis de origem animal, mais
especificamente carnes de frango refrigeradas, a partir da detecção de variações nos
valores de pH do meio provocados por micro-organismos deterioradores.
A fim de se atingir o objetivo principal deste trabalho foram propostos os seguintes
objetivos específicos:
a.

Avaliar o potencial de materiais que constem na lista positiva da ANVISA para a
confecção das etiquetas colorimétricas que possam estar em contato direto com
sistemas alimentícios;

b.

Preparar soluções a partir de um grupo específico de pigmentos naturais, com o
objetivo de avaliar os mecanismos de mudança na cor dos sistemas em função de
variações nos valores de pH do meio;

c.

Aprimorar o preparo das soluções poliméricas a partir da definição das
concentrações do material plastificante e dos pigmentos naturais;

d.

Dominar e aprimorar a técnica “wire bar conting” de fabricação de filmes
orgânicos, bem como os sensores funcionais à base dos materiais empregados;

e.

Fabricar e avaliar as características mecânicas e morfológicas dos sistemas uma vez
desenvolvidos em função da presença/ausência do material plastificante em
diferentes concentrações;
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f.

Fabricar e avaliar a resposta dos sistemas orgânicos frente às alterações dos valores
de pH do meio e realizar a caracterização óptica e estrutural das soluções e filmes
preparados a partir de técnicas de espectroscopia (absorção por UV-Vis e FTIR);

g.

Análises microbiológicas a fim de comprovar a respostas dos sistemas orgânicos
frente ao processo de deterioração do alimento, de maneira a comprovar a
efetividade e funcionalidade dos sistemas desenvolvidos.

h.

Fabricar e avaliar o desempenho das etiquetas colorimétricas de acordo com a cor,
tempo de resposta e os diversos pilares da qualidade de sensores, a saber: eficácia,
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade, reprodutibilidade, estabilidade,
linearidade e faixa de operação do sistema frente sua aplicação em campo pra aferir
a qualidade de carnes de frango “in natura”.

1.2. Descrição da Dissertação de Mestrado
Esta dissertação de mestrado foi dividida em 8 capítulos. Para tanto a introdução é
apresentada no Capítulo 1, a revisão bibliográfica no Capítulo 2, para em seguida, o
Capítulo 3 apresentar os materiais e métodos utilizados no preparo dos filmes. No
Capítulo 4, por sua vez, são descritos os equipamentos utilizados na caracterização dos
materiais e os resultados obtidos, são então descritos, analisados e discutidos no
Capítulo 5, enquanto, o Capítulo 6 apresenta o desenvolvimento e a avalição dos
sistemas colorimétricos, o Capítulo 7 a conclusão do trabalho, e o Capítulo 8 apresenta
os principais resultados gerados durante o desenvolvimento deste trabalho.
O fluxograma da Figura 3 mostra as principais etapas realizadas para o
desenvolvimento deste trabalho. Neste fluxograma destacam-se os 7 objetivos
específicos apresentados no item 1.1 que objetivaram a confecção de um novo sensor
orgânico colorimétrico, sensível a pH, para possível aferição da qualidade de alimentos
perecíveis durante toda a cadeia do frio.
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Figura 3 Fluxograma contendo as principais etapas cumpridas para atingir o objetivo principal deste
trabalho, o desenvolvimento de um sensor de pH tipo colorimétrico, impresso e qualitativo para aferir a
qualidade de carnes de frango “in natura”.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No presente capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica, desde as características
de qualidade da carne de frango “in natura”, a necessidade em se manter a cadeia do
frio durante todo o seu processo de distribuição, até as novas alternativas propostas pelo
mercado de embalagens alimentícias para detecção e monitoramento do rompimento
desta cadeia. Dessa maneira, este capítulo foi dividido em quatro partes, a saber: 1)
contextualização do mercado de carnes de frango no Brasil; as características deste
alimento; os principais fatores relacionados à conservação de alimentos perecíveis e a
importância do controle e manutenção da cadeia do frio; 2) o conceito de embalagens e
as novas tendências deste setor; 3) sensores e sua importância frente à indústria de
alimentos; e 4) materiais promissores de caráter natural para a confecção de sensores
colorimétricos.
2.1 A carne de frango no Brasil
O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking da produção mundial de carne de frango e
em função de seus grandes avanços tecnológicos no setor produtivo e na organização
operacional, tem conquistado os mais exigentes mercados internacionais, conforme
mostra a Figura 4. Líder em exportação, no último ano, o país exportou mais de quatro
milhões de toneladas deste alimento e estima-se que até o ano de 2020 a produção
brasileira supere o valor de 48% de todo o mercado internacional, (ABPA, 2016).
Ademais, a carne de frango tem sido a ave mais comercializada e consumida no país,
onde em 2015 a produção brasileira superou 13 milhões de toneladas, gerando receita de
mais de 7 milhões de reais para a economia. Além disso, neste mesmo ano o consumo
per capta desta proteína chegou a quase 43,0 kg e tem previsão de crescimento até o ano
de 2020 (OLIVEIRA, 2011a; ABPA, 2016).
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Figura 4. Quadro representativo do cenário mundial da produção de carnes de frango. (FONTE: Associação
Brasileira de Proteína Animal ABPA).

A grande ampliação deste mercado no Brasil é resultado do crescente índice de
aceitação deste alimento pelo consumidor em função do aumento da rigorosidade nos
critérios de fiscalização da qualidade e inocuidade do produto durante toda a sua cadeia
produtiva, conforme o cumprimento da Instrução Normativa 25/2012. Essa norma
estabelece o controle especial e procedimentos legais para a comercialização e
manipulação, de todas as matérias-primas de origem animal, (MAPA, 2016). Além
disso, também deve-se levar em conta o seu baixo custo quando comparado aos outros
tipos de proteína animal, e o acréscimo de mudanças nos hábitos alimentares dos
brasileiros em função da conscientização da população frente à necessidade do consumo
de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e baixo teor de gordura (OLIVEIRA,
2011a).
De acordo com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(DIPOA), a carne de frango pode ser definida como a carne obtida a partir de aves
domésticas de criação que possui coloração branca, baixo teor de gordura (maior parte
da gordura encontra-se na pele e vísceras) e é fonte da maioria dos nutrientes
necessários para dietas equilibradas. A composição de proteínas, lipídios, vitaminas e
minerais encontrados nas carnes desses animais podem variar de acordo com as
condições higiênicas, a idade e até mesmo raça (OLIVEIRA, 2011b). Embora apresente
todas as características citadas, trata-se de um alimento altamente perecível que tem
sido associado a um grande número de surtos de infecções alimentares no país. Pois,
quando não armazenadas sob as condições adequadas de refrigeração, podem propiciar
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excelentes substratos para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos,
devido principalmente, sua composição química e alta atividade de água (MANTILHA,
2011; MOURA, 2011 e USDA, 2012).
2.1.1. Características da carne de Frango
Dentre as três formas de comercialização (congelada, resfriada e processada), a carne de
frango resfriada é a de maior preferência pelo consumidor, pois não apresenta diferença
considerável do preço quando comparada à congelada, e é geralmente associada a um
alimento nutritivo e de maior frescor. Entretanto, trata-se de um produto altamente
perecível com vida útil reduzida, de 3 a 10 dias, devido, sobretudo, as possíveis
alterações causadas por micro-organismos deterioradores oriundos de sua microbiota
natural (JAY, 2005 e CEPEA, 2014).
As carnes de frango representam um excelente substrato para o crescimento de
micro-organismos, pois são alimentos ricos em vitaminas do complexo B e apresentam
alto teor de proteínas de boa qualidade. A contaminação das carcaças de frangos
influencia diretamente o tempo de vida útil e a segurança desses produtos. Além disso, a
deterioração deste alimento em função do metabolismo de micro-organismos tem sido
apontada como maior responsável por perdas econômicas em indústrias beneficiadoras
deste tipo de alimento. (OLIVEIRA, 2011a). Os micro-organismos presentes em
produtos de origem animal são originários de sua microbiota superficial, vias
respiratórias e trato gastrointestinal. Desta maneira, o processo de deterioração nesses
alimentos ocorre inicialmente em sua parte mais externa, a pele, devido a maior
exposição a possíveis fontes de contaminação durante todo o processamento. Em geral,
os tecidos que se encontram abaixo da pele ficam praticamente livres de microorganismos durante algum tempo. Contudo, gradualmente e em condições favoráveis,
eles passam a penetrar nos tecidos mais profundos e acabam por contaminar grande
parte do alimento (JAY, 2005 e ROSA, 2014).
A carga microbiana inicial das carcaças de frango e de seus derivados é oriunda
principalmente das aves vivas ou de sua agregação junto aos tecidos durante as etapas
de abate ou de processamento. Essa microbiota é diversificada e a maioria dos microorganismos que modificam a qualidade das carnes frescas refrigeradas são as bactérias
psicrotróficas dos gêneros Pseudomonas e Moraxella/Acinetobacter, espécies
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anaeróbias facultativas como enterobactérias psicrotróficas Aeromonas sp., Shewanella
putrefacins e micro-organismos gram-positivos como Lactobacillus sp. e Brochorix
thermosphaca. Além dos micro-organismos deteriorantes, também podem ser
encontradas em carcaças de carnes de frango, bactérias mesófilas, responsáveis por
causar infecções ou até mesmo toxinfecções alimentares, como a Salmonella sp.,
Clostridium botulinum, C. perfringens, Campylobacter sp., Escherichia coli
enterohemorrágica, Listeria monocytogenes, Pseudomonas sp. Staphylococcus aureus,
Kblebsiella sp., Citrobacter sp,. Micrococcus sp., Streptococcus sp. e Bacillus
sp.(FREITAS, 2004).
A deterioração de carnes de frango refrigeradas é causada principalmente por
bactérias do gênero Pseudomonas, conforme mostra a Figura 5. Essas bactérias
possuem ação proteolítica, lipolítica, e possuem capacidade de crescimento sob
temperaturas de refrigeração (4 a 7ºC). Os psicrtotróficos são um dos principais grupos
de micro-organismos presente na microbiota da carne de frango e sua ação deteriorante
é principalmente decorrente da produção de lipases, proteases e fosfolipases, oriundas
da metabolização de carboidratos, proteínas e lipídeos presentes no alimento. Segundo a
literatura, este grupo de micro-organismos possui temperatura máxima de crescimento
entre 20 e 30 ºC e formam colônias quando incubados a 7ºC durante o período de 10
dias, ou em 10ºC por 7 dias, ainda, sua contagem pode ser relacionada com o subprocessamento térmico ou a contaminação pós-processamento durante o período de
estocagem (SILVA, 1997; JAY, 2005 e MASSAGUER, 2005).

Figura 5 Bactérias Pseudomonas fluorescens sob luz UV. (FONTE: Agroteckno Lab <
http://www.agrotekno-lab.com/2013/12/pseudomonas-fluorescens.html>, 2016).
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O crescimento desse grupo de micro-organismos deterioradores provoca
alterações nos valores de pH do meio a partir da liberação de compostos aminados
oriundos de seu metabolismo, que em associação a outras substâncias comprometem a
qualidade do alimento, que por sua vez é cumulativa. Além disso, também modificam
características sensoriais, contribuindo com a formação de odor desagradável e com o
aparecimento de limosidade superficial (MOURA 2011 e ANTUNEZ, 2006). Devido a
esse fator, os valores do pH do alimento podem ser associados a seus níveis de frescor,
o que torna o pH um dos mais importantes parâmetros adotados pela indústria de
alimentos para aferir a qualidade de seus procedimentos, processos e/ou produtos
acabados (PEREIRA, 2010; BRIZIO e PRENTICE, 2014).
A carne de frango resfriada é o exemplo de um produto “in natura”, altamente
perecível, com vida de prateleira curta e que têm sua qualidade associada à faixa
específica de valores de pH entre 5,8 e 6,2 (JAY, 2005). De acordo com um estudo feito
por Moura em 2011, comprova que de todos os micro-organismos presentes na biota
das carnes de frango, são de predominância as bactérias Gram-negativas e em sua
grande maioria encontram-se presentes as Pseudomonas sp., as quais possuem ação
proteolítica e sob condições favoráveis de crescimento deterioram o alimento causando
aumentos significativos no valor de seu pH, podendo eleva-lo a valores iguais ou
superiores a 7,5. Além disso, estudos como o feito por BRIZIO em 2014 comprovaram
que pequenas oscilações nos valores da temperatura durante o transporte e estocagem
podem favorecer o crescimento de tais micro-organismos, reduzir a vida de prateleira
desses produtos, e podem até mesmo, colocar em risco a saúde do consumidor
(BRIZIO, 2014b).
Desta maneira, torna-se clara a importância do controle da temperatura na
conservação e manutenção da qualidade de alimentos perecíveis, como a carne de
frango, destinados a serem comercializados “in natura”.
2.1.2. Conservação de Alimentos sob baixas temperaturas
O processo de conservação de alimentos está diretamente associado às necessidades de
sobrevivência humana e tem sido praticada pelo homem ao longo de toda a sua história.
Este fator esta relacionado à alta sensibilidade das matérias-primas de origem vegetal e
animal, e de sua grande propensão a sofrer alterações causadas por agentes físicos,
químicos ou biológicos. Vários são os métodos de conservação utilizados nos setores
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alimentícios que objetivam ampliar a vida de prateleira de produtos por meio da
aplicação de técnicas que diminuem a velocidade do aparecimento de alterações
indesejadas nos alimentos. Sendo as principais técnicas utilizadas por meio da aplicação
de calor, aditivos, frio, controle de umidade, fermentação, salga e técnicas não
convencionais como a irradiação, a alta pressão hidrostática, pulsos elétricos, luminosos
e magnéticos. No Brasil, de todos os métodos citados anteriormente, os seis primeiros
são os mais usuais, devido custo relativamente baixo quando comparado a demais
tecnologias, sua maior aceitação e conhecimento pelo consumidor (VASCONCELOS,
2010 e FELLOWS, 2006).
A escolha do método a ser utilizado para conservar os alimentos deve ser
diretamente associada a alguns fatores como, a natureza, as características do alimento,
o tempo de vida de prateleira, o custo, o tipo e os agentes deteriorantes envolvidos no
processo. Alimentos perecíveis, de origem vegetal e animal, requerem cuidados
especiais e procedimentos de conservação imediatos após sua colheita e abate para se
evitar

possíveis

perdas

de

qualidade.

Portanto,

devem

ser

imediatamente

acondicionados sob as baixas temperaturas, objetivando reduzir e evitar possíveis
perdas (VASCONCELOS, 2010). Ainda, segundo Brizio e Prentice, 2014, a
temperatura é considerada o principal fator que pode afetar a qualidade e segurança de
produtos alimentícios perecíveis, e têm sido relacionadas às grandes perdas de lotes
inteiros desses produtos.
O processo de conservação de alimentos sob baixas temperaturas é um método
antigo que significou grande avanço tecnológico a este setor, pois possibilitou o
transporte às longas distâncias e o armazenamento dos produtos perecíveis por longos
períodos de tempo, sem que houvesse significativas modificações em suas qualidades
nutritivas e sensoriais. Neste processo, o frio pode ser aplicado de duas maneiras
distintas: por meio do congelamento; ou pelo resfriamento do produto. No
congelamento a temperatura do alimento deve ser mantida a -18ºC, o que altera a fase
da água livre do alimento e consequentemente, sua atividade de água, permitindo
estender a vida de prateleira do produto por meses ou até mesmo anos. Já no
resfriamento, deve-se manter a temperatura na faixa de 0 a 8ºC, onde apesar de não
existirem mudanças de fase da água livre, a atividade enzimática e a velocidade de
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crescimento de micro-organismos são reduzidas, tornando-se possível conservar o
alimento por dias (ORDÓÑEZ, 2005; FELLOWS, 2006 e SOUZA, 2013).
Diante do exposto, torna-se clara a necessidade do controle efetivo das baixas
temperaturas durante todo o processo de distribuição, ou seja, a manutenção da “Cadeia
do Frio” para o acondicionamento adequado desse grupo de alimentos.
2.1.3. A “Cadeia do Frio” e os Problemas Recorrentes em sua Manutenção
Define-se como “Cadeia do Frio” a manutenção das temperaturas adequadas do
resfriamento e/ou congelamento dos produtos, desde sua fabricação até sua entrega ao
consumidor final, conforme mostrado na Figura 6. Esta cadeia envolve uma série de
operações frigoríficas e abrange todo o processo de estocagem, conservação,
distribuição, transporte e manipulação dos alimentos sob as condições adequadas de
temperatura. Qualquer comprometimento durante esta corrente pode afetar a qualidade
dos alimentos, visto que, os valores da temperatura influenciam diretamente na
velocidade de multiplicação de micro-organismos e todas as reações químicas e
bioquímicas nos produtos (SOUZA, 2013 e PEREIRA, 2010).

Figura 6 Percurso percorrido durante a "Cadeia do Frio", da indústria ao consumidor final.
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O comprometimento da qualidade dos alimentos é cumulativo e acontece de
maneira irreversível, portanto deve-se ter grande prudência a fim de evitar riscos que
possam comprometer a saúde do consumidor. Sabe-se que quanto maior é o percurso a
ser percorrido pelo alimento em câmaras frigoríficas durante a cadeia de distribuição,
maior deve ser o cuidado com a manutenção das baixas temperaturas para que não
ocorra o rompimento dessa “Cadeia”. Lamentavelmente tem-se a ideia inversa quando
se trata de deslocamentos em pequenas distâncias, o que resulta em recorrentes
comprometimentos na inocuidade desse grupo de alimentos (PEREIRA, 2010).
Embora o mercado de alimentos congelados e refrigerados seja favorável e se
encontre em crescente expansão, ele ainda representa um alto custo na produção, visto
que envolve a construção e a manutenção das temperaturas adequadas em câmaras
frigoríficas apropriadas durante todo o processo de produção e distribuição dos
produtos. O alto custo em se manter baixas temperaturas é um dos principais fatores que
contribuem para o rompimento da “Cadeia do Frio”, e consequentemente o
comprometimento da qualidade e integridade do alimento. Um dos fatores
determinantes para se alcançar a alta eficiência na “Cadeia do Frio” e,
consequentemente, assegurar e conservar a segurança dos alimentos é o tipo adequado
de equipamento utilizado durante este processo. Na literatura, podem ser encontrados
relatos recorrentes da substituição de equipamentos comerciais por sistemas domésticos
de refrigeração devido à intenção de redução dos custos. Entretanto, tais sistemas não
conseguem

fornecer

temperatura

adequada

e

estável

necessária

para

o

acondicionamento adequado destes produtos (NANTES, 2005 e PEREIRA, 2015).
No Brasil, embora não quantificados, são frequentes os relatos como o feito por
Souza, de problemas relacionados com as perdas de lotes inteiros de alimentos
perecíveis, devido principalmente ao comprometimento da qualidade em função da falta
de controle adequado e manutenção de temperaturas ideais de congelamento e
refrigeração de câmaras frigoríficas de caminhões transportadores e até mesmo nas
gôndolas dos supermercados (SOUZA, 2013). Além disso, o fornecimento de produtos
alimentícios e matérias-primas internacionais têm crescido devido avanços tecnológicos
e a manutenção da “cadeia do Frio” encontra-se cada vez mais complexa, pois envolve
pontos intermediários e acaba por ampliar as distâncias percorridas entre a origem e o
destino dos produtos (BOGATAJ, 2005).
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Neste sentido, torna-se claro que a manutenção da “Cadeia do Frio” é um dos
grandes desafios enfrentados por indústrias alimentícias deste setor, devido
principalmente a falta de adequação dos procedimentos ideais para a realidade produtiva
brasileira, e a aplicação de novos métodos e/ou alternativas que promovam um controle
efetivo da temperatura. Com o intuito de minimizar problemas como os citados
anteriormente, estudos relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias e
produtos que possibilitem monitorar, mapear e controlar variações nas temperaturas tem
sido amplamente desenvolvido (KRUIJF, 2002; HAN, 2005; DAINELLI, 2008 e
SOUZA, 2012). A indústria de embalagens têm sido pioneira quando se trata do
desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de embalagens multi-funções, que
além de conter e proteger, também pode potencializar e/ou melhorar algumas
características do alimento, interagir de forma intencional com o observador e/ou até
mesmo ampliar a vida de prateleira do produto (SOUZA, 2012).

2.2 Embalagens Alimentícias
Com o surgimento da produção em série devido à alta demanda gerada pela Revolução
Industrial no século XVIII, o setor de embalagens passou a ser considerado um
importante segmento da indústria de alimentos. Sua utilização passou a ser percebida
pelo homem como essencial, em função da conscientização social da necessidade em se
estocar alimentos. A partir de então, as embalagens passaram a estar presente no dia-adia da vida de toda a população mundial por desempenhar o papel de proteção dos
produtos. Sendo assim, as embalagens facilitaram o transporte, armazenamento, e
também passaram a funcionar como importante ferramenta de conservação, por exercer
função de barreira contra fatores responsáveis por deteriorações microbiológicas,
químicas e físicas. Embora inicialmente as embalagens não melhorem a qualidade do
produto, elas podem manter a segurança, promover o aumento da vida útil e minimizar
as perdas excessivas dos alimentos oriundas dos processos de deterioração (JORGE,
2013 e SOUSA, 2012).
Segundo FELLOWS, 2000, a embalagem pode ser definida de duas maneiras, em
termos empresariais como “uma função técnico-econômica para a otimização dos
custos de distribuição de mercadorias enquanto maximiza vendas e lucros”, ou ainda,
em termos de sua função protetora, como sendo “o meio de se obter a distribuição
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segura de produtos em condições adequadas para o consumidor final”. Além de
proteção e conservação, as embalagens exercem funções de grande importância, como:
de informação, onde transmitem informações sobre o produto quer seja para o
consumidor ou para quaisquer dos elementos da cadeia de distribuição e venda; de
serviço ou conveniência, onde os próprios aspectos das embalagens como o abertura
fácil, tampas dosadoras e possibilidades de fechamento se incluem; de maquinabilidade,
onde se busca alcançar um bom desempenho nas linhas de produção, e também podem
funcionar potenciais vendedores silenciosos dos produtos (JORGE, 2013 e SOUZA,
2012).
As embalagens podem ser encontradas em diferentes formas, modelos e materiais,
de acordo com as mais complexas necessidades dos alimentos que acondicionam,
conforme apresenta a Figura 7.

Figura 7 Exemplo de diversos tipos de embalagens convencionais utilizadas pela indústria de alimentos
para o acondicionamento de produtos. FONTE: http://www.foodqualitynews.com/Regulation-and-sa.

Usualmente, as embalagens tradicionais são fabricadas a partir de quatro
principais tipos de materiais, ou a combinação dos mesmos, sendo eles: vidro, metal,
papel e plástico. Ademais, embora não muito usual por apresentarem baixas barreiras a
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gases e umidade, também pode ser encontrada no mercado, embalagens fabricadas a
partir de madeira, têxteis e cortiça, (MAIA, 2007). A escolha do material e do tipo de
embalagem a ser aplicado em um dado alimento deve ser associada a inúmeros fatores
como, por exemplo, o tipo do produto, seu tempo útil, requisitos de proteção, mercado
ao qual se destina, dentre outros. Contudo, ainda que as embalagens tradicionais tenham
participado de maneira efetiva no desenvolvimento dos primeiros sistemas de
distribuição dos alimentos, elas passaram a não mais corresponder às exigências
demandadas pela indústria de alimentos e o consumidor. Portanto, torna-se clara a
necessidade de constante atualização deste setor, com o intuito de acompanhar os
avanços tecnológicos e exigências do mercado (MAIA, 2007 e SOARES, 2009).
2.2.1 Tendências e inovações
As mudanças decorrentes das novas práticas varejistas e o surgimento da demanda de
consumidores por produtos com baixos índices de conservantes e mais próximos aos
naturais, fez com que as indústrias de embalagens do setor alimentício inovassem
tecnologicamente com o desenvolvimento de novos sistemas de embalagens multifunções. Neste sentido, novas tecnologias têm sido desenvolvidas de maneira a
contribuir com a manutenção da segurança e qualidade dos alimentos por períodos
longos de tempo, conforme mostra a Figura 8. Em resumo, estas novas tecnologias além
de conterem os alimentos podem liberar de maneira controlada compostos inibitórios
para o crescimento de micro-organismos e para intensificação de características dos
mesmos, e ainda, interagir com o consumidor por meio de alterações visuais, com o
intuito de transmitir informações a respeito de suas condições de qualidade com o
produto ainda embalado (VERMEIREN, 1999; YAM, 2005 e SOUZA, 2012).

Figura 8 Idéias e inovações tecnológicas existentes no setor de embalagens alimentícias. Fonte:
http://noctulachannel.com/embalagem-inteligente/.
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Várias são as denominações existentes na literatura para essas inovações na área
de embalagens, contudo, os conceitos de embalagens ativas e inteligentes merecem
destaque especial por serem conhecidos e aplicados em vários países (VERMEIREN,
1999; KRUIJF, 2002 e DAINELLI, 2008). Enquanto o conceito de embalagens
inteligentes relaciona o monitoramento, em tempo real, das características do alimento
acondicionado ou do ambiente externo a ele à sua interação com o consumidor; o
conceito de embalagem ativa está relacionado à interação intencional da embalagem
com o alimento, visando beneficiar ou até mesmo potencializar alguma de suas
características, conforme descrito a seguir (HAN, 2005; YAM, 2005).
2.2.2 Embalagens Ativas
Tradicionalmente, os materiais utilizados para a fabricação de embalagens são
selecionados de acordo com o menor grau de interatividade com o alimento que
acondicionam. Entretanto, na atualidade, diversos são os sistemas de embalagens que
têm sido desenvolvidos para que de forma intencional interajam com o alimento. Ao
contrário das embalagens convencionais, as embalagens ativas possuem conceito
inovador e podem ser definidas como um sistema que envolve interações intencionais
entre o alimento e a embalagem a fim de potencializar ou até mesmo melhorar alguma
das características do alimento, visando à manutenção da qualidade e o aumento da vida
útil dos produtos (FORNARI, 2006 e AZEREDO, 2000).
Um sistema de embalagens ativas pode realizar várias funções: além de prolongar
a vida de prateleira dos alimentos, pode manter a qualidade nutricional, inibir o
crescimento de micro-organismos, melhorar e/ou potencializar as características do
alimento e até mesmo exibir a presença de violações na embalagem, visando sempre à
garantia da qualidade e da segurança alimentar do consumidor. No Brasil, esses
sistemas têm sido amplamente empregados e podem ser facilmente encontrados no
mercado exercendo as mais distintas funções como: a de atmosfera modificada,
absorvedores de gases, liberação controlada de compostos, dentre outras. Ainda que o
conceito de embalagens ativas e inteligentes se diferencie, alguns dos sistemas
inteligentes podem ser empregados em conjunto, a fim de verificar a integridade de
sistemas de embalagens ativas (CUTTER, 2002; KERRY, 2006; DAINELLI, 2008;
OZDEMIR, 2010 e SOUZA, 2010).
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2.2.3 Embalagens Inteligentes
Os sistemas de embalagens inteligentes além de conterem os produtos alimentícios,
reagem frente às alterações ocasionadas nas propriedades do alimento ainda embalado,
e/ou então, frente ao ambiente em que se encontram expostos e comunicam com o
consumidor de maneira visual. A utilização desses sistemas representa segurança
adicional para os consumidores, pois permite identificar se o alimento encontra-se
próprio ou não para o consumo, mesmo dentro da vigência do prazo de validade. E,
além disso, tais sistemas também podem funcionar como importante ferramenta de
controle de qualidade para a indústria, contribuindo diretamente com a redução de
perdas e desperdícios dos produtos durante toda a sua cadeia de distribuição (KERRY,
2006 e TADINI, 2011).
Para a fabricação de embalagens inteligentes faz-se necessário à utilização de
indicadores e/ou sensores, que em contato com o alimento, são capazes de fornecer
informações sobre a integridade, qualidade e segurança do produto ainda embalado
(DAINELLI, 2008 e KERRY, 2006). Tais indicadores podem ser compostos por
rótulos, etiquetas ou filmes que produzem um sinal visual como resposta a quaisquer
mudanças nas condições iniciais do produto. Segundo YAM, 2005, os vários sistemas
desenvolvidos na atualidade podem ser divididos em dois grandes grupos: o grupo dos
carreadores de dados, onde se introduz etiquetas de identificação por frequência de
rádio e/ou códigos de barra; e o grupo dos indicadores, os quais possuem um sistema
indicador na parte interna ou externa à embalagem que de maneira direta interage com o
produto ou com o meio a fim de identificar quaisquer alterações indesejadas
(AHVENAINEN, 1998 e SOUZA, 2010).
2.2.3.1 Indicadores e ou/sensores Inteligentes
Os indicadores e/ou sensores inteligentes fazem parte do sistema de embalagens
inteligentes e podem ser descritos como o “sistema ativo” da embalagem. Tais sensores
podem ser aplicados para monitorar vários atributos dos alimentos, podendo ser um
componente integral ou apenas uma parte inerente da embalagem, conforme exemplo
apresentado pela Figura 9, onde a mudança de cor de uma parte da embalagem pode
informar ao consumidor a temperatura adequada de consumo do produto (KERRY,
2006).
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Figura 9 Exemplo embalagem inteligente a base de tinta termo sensível e indicadora de temperatura,
desenvolvido no ano de 2008 por uma marca de cerveja, para informar ao consumidor a temperatura de
consumo da cerveja. FONTE: < http://www.elciofernando.com.br/blog/tag/embalagem/page/10/>.

No final do século XX, três diferentes sistemas de indicadores tempo-temperatura
foram proposto por TAOUKIS, que os utilizou em um experimento em um pequeno
grupo de alimentos a fim de comprovar cineticamente a correlação de sua resposta com
o seu tempo de vida útil. Os sensores responderam de maneira positiva ao experimento
e ainda exibiram potencial para o desenvolvimento de outros indicadores com
aplicações específicas para outros grupos de alimentos. Além desses indicadores
desenvolvidos por TAOUKIS, 1989, na literatura podem ser encontrados relatos a
respeito do desenvolvimento de diferentes tipos de indicadores aplicados tanto para o
monitoramento da estocagem, quanto para o monitoramento do processamento de
alimentos, conforme apresenta a Tabela 2.1 (SMOLANDER, 2002).
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Tabela 2.I Exemplos de Indicadores inteligentes utilizados em sistemas de embalagens e seus
princípios de funcionamento. FONTE: Adaptado de OHLSSON, 2012.

Dentre todos os sistemas apresentados na Tabela 2.I, os indicadores de frescor
recebem atenção especial, pois são capazes de realizar a analogia entre o produto ainda
embalado e possíveis alterações físico-químicas ou bioquímicas causadas por microorganismos que tiveram seu crescimento favorecido pelo aumento da temperatura. O
que torna promissora a aplicação de tais sistemas na confecção de embalagens, pois,
pode propiciar ao consumidor e as indústrias de alimentos, informações em tempo real
sobre as verdadeiras condições de frescor do alimento. Dentre todos os indicadores de
frescor, os sensores colorimétricos têm se sobressaído, pois, de maneira visual simples e
clara, transmitem informações referentes às alterações físico-químicas causadas no
meio, a partir da mudança de cor dos sistemas associados à embalagem (PAVEKOÁ,
2012 e HONG, 2012).
Segundo SMOLANDER, 2004, o conhecimento dos parâmetros indicativos de
qualidade dos alimentos é um fator crucial para a obtenção de sucesso na confecção de
um sensor indicador. Os processos de deterioração em alimentos, por exemplo,
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aparecem frequentemente associados às mudanças nos valores de pH causadas pelo
metabolismo de micro-organismos quando expostos a condições favoráveis de
crescimento. Infelizmente, este é um parâmetro que não pode ser notado pelo
consumidor no ato da compra, visto que os alimentos encontram-se embalados e as
alterações físicas e sensoriais são na maioria das vezes imperceptíveis. O
comprometimento da qualidade dos alimentos pode representar riscos à saúde do
consumidor, e de maneira recorrente, têm sido relacionados a surtos de toxinfecções
alimentares (VEIGA-SANTOS, 2011).
Diante do exposto, a aplicação de sensores indicadores colorimétricos na
confecção de embalagens alimentícias é vista como promissora e vai de encontro com
as necessidades apontadas pelo mercado. Na literatura tem sido crescente o número de
estudos a respeito do desenvolvimento de embalagens inteligentes com o emprego de
sensores colorimétricos sensíveis a variações nos valores de pH do meio (ATTARIAN,
2006; VEIGA-SANTOS, 2011; ARENAS, 2012; JUNIOR, 2014 e ZHANG, 2014).
2.2.3.2 Indicadores de Frescor
Os indicadores de frescor por sua vez, podem identificar a presença/ausência de uma
determinada substância, ou ainda, o grau de reação entre dois ou mais compostos
presentes devido à ocorrência de uma alteração característica. Tais sistemas, são em sua
grande maioria visuais, e mudam de cor em função das características físico-químicas
do meio em que se encontram inseridos. Dentre todos os indicadores visuais, os
sensores ópticos de pH baseados em substâncias indicadoras de caráter ácido-base que
podem ser adsorvidas pela superfície de materiais de suporte, ou ainda, serem
quimicamente imobilizadas em um suporte adequado, como em uma matriz polimérica,
recebem atenção especial, pois podem apresentar grandes variações de cores em função
de suas formas protonadas e desprotonadas (KERRY, 2006 e ARENAS, 2012).
A aplicação de sistemas indicadores de pH é um hábito antigo e foi introduzido
em 1963 por BOYLER, o qual desenvolveu os primeiros indicadores utilizando uma
solução de violeta em um papel branco. A partir deste estudo, ele pôde observar a
mudança de cor da solução, do verde ao vermelho, em função da presença de compostos
ácidos ou básicos. A justificativa dessa alteração na cor se deu com a evolução da
tecnologia, o reconhecimento de compostos antociânicos como os principais
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responsáveis pela vasta coloração em frutos e flores e o estudo avançado a respeito do
comportamento de tais pigmentos em presença do meio de caráter ácido ou básico
(TERCI, 2002).
Ainda, na literatura, são encontrados relatos a respeito do desenvolvimento de
sensores ópticos de pH, como exemplo a etiqueta polimérica inteligente, proposta por
Fornari (2006), elaborada a partir da incorporação de substâncias artificiais indicadoras
de pH em uma matriz polimérica de polietileno linear de baixa densidade (PELBD) para
o emprego no controle do processo de fermentação de conservas de repolho. Já em
2015, Zaragozá também descreve o desenvolvimento de um sensor óptico com alto
potencial para aplicação em embalagens inteligentes, confeccionado a partir da mistura
de corantes artificiais, para o monitoramento da qualidade de frutos do mar. Entretanto
os sistemas propostos em ambos os casos, são de baixa sensibilidade, e ainda, podem
representar riscos á saúde humana pelo emprego de corantes artificiais, que podem
inviabilizar a aplicação de tais sistemas junto ao alimento, visto que, alguns deles são
proibidos ou possuem uso controlado pela ANVISA. Existem estudos científicos, como
o realizado por Oliveira, 2010, que fazem alerta frente à aplicação de substâncias
artificias em produtos alimentícios ou em materiais que estarão em contato direto com
os alimentos, devido pincipalmente o alto potencial carcinogênico e mutagênico de tais
substâncias. Além disso, para minimizar os riscos de toxicidade a saúde humana, faz-se
necessário um controle minucioso de sua utilização, ou até mesmo, sua substituição por
corantes naturais (ANVISA, 2010).
Em contrapartida, podem ser encontrados na literatura estudos que descrevem o
alto potencial da utilização de pigmentos naturais sensíveis ao pH, como elementos
ativos na confecção de sensores de embalagens inteligentes para a detecção de frescor
dos alimentos (ATTARIAN, 2006; dos SANTOS, 2008; ARENAS, 2012; GOLASZ,
2013; ZHANG, 2014; e PEREIRA jr., 2015). Exemplos disso, são os estudos realizados
por Arenas (2015), Golasz e seus colaboradores (2013), que descrevem a fabricação de
dispositivos inteligentes para a detecção de alterações nos valores de pH,
confeccionados a partir de filmes poliméricos de amido, com a incorporação de
compostos antociânicos e cerâmicos. Tais sistemas possuem aplicação limitada, devido
à baixa sensibilidade de respostas, detectando apenas mudanças bruscas nos valores de
pH e respondendo com a mudança de cor apenas em regiões de elevada basicidade.
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Ademais, segundo a literatura matrizes poliméricas confeccionadas a partir de
carboidratos possuem altos índices de solubilidade e grande dificuldade de aplicação
junto

a

superfícies

de

elevado

valor

de

umidade

(LOPEZ,

2011;

TONGDESOONTORN, 2011). Também são encontrados estudos, como o trabalho
desenvolvido por Zhang e seus colaboradores (2014), que descrevem a confecção de
filmes finos a partir da incorporação de substâncias indicadoras de pH naturais extraídas
da Bahiuhinia blakeana Dunn, em matrizes poliméricas de quitosana, com sensibilidade
de resposta em uma ampla faixa de pH, 2,2 - 9,0; e Junior (2014), que também utiliza a
quitosana incorporada com compostos antociânicos extraídos da “Red cabbage” para a
confecção de embalagens inteligentes. Ademais, a mudança de cor de ambos os
sistemas não é visualmente perceptível, sendo necessário o uso de equipamentos
auxiliares. Fator o qual é responsável por inviabilizar sua aplicação em larga escala
devido apresentar o alto custo de equipamentos auxiliares e demandarem de
interpretação técnica; e o pedido de patente BRMU8201475, 2014, que descreve o
desenvolvimento de um papel indicador de pH universal confeccionado a partir da
incorporação de extratos alcoólicos de frutas contendo antocianinas em papel de filtro,
que possui limitação de aplicação, devido à alta solubilidade apresentada na presença de
superfícies de elevada umidade; o trabalho realizado por Maciel (2015), onde é
desenvolvido um sistema indicador TTI (Indicador de Tempo-Temperatura)
colorimétrico, a partir da incorporação de compostos de clorofila em matriz polimérica
de quitosana, para identificar mudanças nos valores de temperatura com resposta na
faixa de 50 – 70ºC.
Diante do exposto, é clara a tendência da aplicação de corantes naturais e
materiais poliméricos na confecção de indicadores para embalagens inteligentes.
Contudo, embora existam relatos literários de sistemas indicadores de pH existentes, até
o presente momento, não é de conhecimento público sensores confeccionados a partir
de matérias-primas atóxicas, biodegradáveis, com alta sensibilidade de resposta, que
apresentem nítida mudança de cor frente a mudanças de pH no meio, e que ainda sejam
de baixo custo. O que evidencia a necessidade do estudo e da seleção de novas matériasprimas, que em combinação sejam atóxicas, biodegradáveis, de alta sensibilidade de
resposta, que apresentem nítida mudança de cor e que ainda, representem baixo custo.
Para tanto, serão apresentados alguns materiais que em estudos anteriores demonstraram
elevado potencial de aplicação na confecção de tais sensores (FRANCO, 2014).
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2.3 Materiais promissores para a confecção de sensores inteligentes
As novas exigências mercadológicas fazem com que a busca pelo desenvolvimento de
novos materiais seja crescente em todas as áreas da ciência. Tem sido evidenciado
grande número de estudos científicos que envolvem materiais biodegradáveis que não
contribuem com o aumento da poluição mundial. Tal fator encontra-se relacionado ao
crescente nível de conscientização da população mundial em relação às condições
ambientais. A substituição de materiais convencionais por materiais naturais de mesma,
ou melhor, função tem sido amplamente adotada por vários setores industriais. E dentre
todos os materiais empregados, vários são os relatos literários que apontam a utilização
de materiais poliméricos no desenvolvimento de novas tecnologias como promissora.
Devido principalmente, o alto nível de conhecimento das relações entre a estrutura e as
propriedades, mas também, sobre a influência que as condições de processamento
exercem sobre as características finais desses materiais (CALLISTER, 2006 e
CERQUEIRA, 2010).
No setor de embalagens alimentícias, por exemplo, os polímeros são amplamente
empregados, devido principalmente seu fácil processamento na forma de filmes via
solução úmida, baixo custo, atoxicidade, propriedades de barreira e mecânicas
ajustáveis. E ainda, tem sido verificado aumento na tendência mundial da substituição
de polímeros a base de petróleo, por materiais biodegradáveis de fontes naturais, devido
seu ciclo reduzido de vida quando comparado aos demais materiais, de forma a
minimizar os índices de poluição, conforme apresenta Figura 10.

Figura 10 Ciclo de sustentabilidade: Ciclo de vida dos materiais biodegradáveis. FONTE: adaptado de
<http://www.surfguru.com.br/noticias/2011/02/bioplasticos-clean-living-a-solucao-para-diminuir-apoluicao.html>
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Diante do exposto, esta dissertação de mestrado teve como objetivo realizar um
estudo sistemático das propriedades do polímero biodegradável celulose com
incorporação de um extrato de antocianinas e adição da substância plastificante
glicerina bidestilada em diferentes proporções, a fim de comprovar seu alto potencial
para a confecção de indicadores/sensores inteligentes. A seguir será apresentada uma
breve descrição da classe desses materiais (AKCELRUD, 2007; CERQUEIRA, 2010 e
MACIEL, 2011).
2.3.1 Polímeros
Os polímeros podem ser definidos por macromoléculas caracterizadas por seu tamanho,
estrutura química e interações moleculares. A palavra polímero é de origem grega e tem
como significado poli (muitas) e meros (repetições). Tais macromoléculas são formadas
a partir de um grande número de unidades químicas repetitivas (meros), também
conhecidas como monômeros ou micromoléculas suscetíveis de reações para a
formação dos polímeros. O peso de ordem molecular médio geral dos polímeros
disponíveis comercialmente se encontra entre 104 e 106, em materiais de origem animal
podem atingir valores de ordem molecular superiores a 108 e em polímeros de baixo
peso molecular, esse valor é da ordem de 103. Vale ressaltar que, todos os polímeros são
macromoléculas, mas que nem todas as macromoléculas podem ser consideradas
polímeros (MANO, 1999).
Em sua grande maioria, os materiais poliméricos são de origem orgânica,
compostos principalmente por hidrocarbonetos que se ligam fortemente através de
ligações intramoleculares covalentes. Eventualmente, essas macromoléculas também
podem apresentar moléculas de oxigênio, nitrogênio ou alguns halogênios em sua
estrutura. A reação funcional responsável pela formação desses materiais recebe o nome
de polimerização, a qual em condições adequadas, como na presença do centro ativo
terminal da molécula, e é capaz de remanescer indefinidamente. Os polímeros que se
fazem mais presentes na vida da população desde a década de quarenta, tem sido o
polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli (etileno tereftalato) (PET) e
o poli (cloreto de vinila) (PVC). Vale ressaltar, que a principal fonte de matéria-prima
para a confecção de tais materiais é o petróleo, fonte não renovável, que apesar do
avanço nos processos de fabricação, geram grandes quantidades de resíduos para
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descarte durante o processo produtivo e após sua produção (CALLISTER, 1940 e
MANO,1999).
Os materiais poliméricos, em sua grande maioria, possuem índices de
decomposição variáveis, e quando degradados, podem gerar substâncias de restrito
controle ambiental. Além disso, a grande maiorias desses plásticos possuem elevado
ciclo de vida e demanda de longos períodos de tempo para completa decomposição, o
que gera sérios problemas ambientais. Objetivando promover um aumento nas taxas de
degradação desses materiais no ambiente, algumas iniciativas tais como: a incorporação
de compostos que facilite seu processo de deterioração; o estudo para confecção de
estruturas poliméricas hidrofílicas; e o desenvolvimento de embalagens com materiais
mistos ou completamente biodegradáveis tem sido amplamente adotadas (FORLIN,
2002 e FRANCHETTI, 2006).
A aplicação de polímeros naturais na formulação de embalagens e de sensores
flexíveis vem sendo intensamente explorada em âmbito internacional, com o intuito de
se realizar substituição parcial ou até mesmo total dos polímeros sintéticos. Dentre
todos os polímeros naturais, a celulose tem sido considerada um dos potenciais
substitutos aos polímeros comerciais a base de petróleo, devido sua grande abundância
na natureza, pois, encontram-se presentes em toda a matéria de origem vegetal e tem
sido assunto de vários estudos em busca da expansão de sua aplicação no
desenvolvimento de novas tecnologias. A celulose (AC) é um dos derivados da celulose
de

maior

importância

comercial,

por

apresentarem

elevado

potencial

de

biodegradabilidade, baixo custo, neutralidade e elevada capacidade de formar filmes
finos e transparentes. A utilização da celulose por setores indústrias tem ocorrido de
forma contínua nas mais diversas áreas, e sua aplicação na confecção de
sensores/indicadores tem se mostrado promissora (MACIEL, 2011; CERQUEIRA,
2010 e MOHANTY, 2003).
2.3.2 Compostos Celulósicos
Os compostos celulósicos, conforme apresenta a Figura 11, possuem a molécula de um
éster derivado da celulose produzida industrialmente em larga escala. Trata-se de um
polímero amorfo, atóxico e inodoro, que apresenta excelentes propriedades como,
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resistência a ácidos fracos, estabilidade na presença de óleos minerais e a alta
permeabilidade a vapores de água e álcool (SAMIOS, 1997).

Figura 11 Estrutura de um compostos derivado da celulose. FONTE: SIGMA-ALDRICH.

A formação de tal polímero pode ocorrer por meio de dois diferentes tipos de
reações de acetilação, a homogênea e a heterogênea, as quais, geralmente ocorrem na
presença do solvente ácido acético, do agente acetilante anidrido acético e de
catalisadores como os ácidos sulfúricos e o perclórico. A produção deste composto se
dá pela substituição dos grupos hidroxilas nas unidades de glicose das moléculas de
celulose, por grupos acetila, conforme mostrado na Figura 12 (CERQUEIRA, 2010).

Figura 12 Esquema da reação de formação do polímero celulósico. FONTE: CERQUEIRA, 2010.

A substituição dos grupos hidroxilas pode variar de 0 a 3 unidades, de acordo com
a natureza da celulose e as suas condições da reação. O grau de substituição (GS) ao
longo da cadeia define fundamentalmente as propriedades térmicas, físicas, mecânicas e
químicas do material, e sua possível aplicação. Os filmes confeccionados a partir do AC
apresentam um alto módulo de elasticidade e uma baixa porcentagem de elongação,
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características as quais, podem ser modificadas a partir da incorporação de matérias
plastificantes (SENNA, 2011 e MEIER, 2005).
Na literatura são vários os relatos a respeito da aplicação de celulose na fabricação
de membranas para nanofiltração e osmose reversa; formulação de matrizes para
liberação

controlada

de

fármacos;

confecção

de

dispositivos

eletrônicos

e

eletrocrômicos; preparo de matrizes poliméricas para a incorporação de polímeros
condutores; e para a confecção sensores, comprovando se elevado potencial de
aplicação. Diante do exposto, é comprovado o alto potencial deste material para a
confecção de membranas e sensores que podem ter aplicação na industrial na área de
alimentos. Uma vez que, trata-se de um material de baixo custo, atóxico, transparente,
biodegradável, e também, por constar na lista positiva de materiais autorizados a
entrarem em contato com alimentos de acordo com a ANVISA (CERQUEIRA, 2010 e
ANVISA, 2008).
2.3.3 Corantes
Os corantes podem ser descritos como uma classe de aditivos sem valores nutritivos,
introduzidos em um meio com o objetivo de conferir, potencializar, uniformizar e/ou
restaurar a cor, aumentando a atratividade do meio em que se encontram. Segundo
Araújo (2002), a cor é um dos principais atributos responsáveis pela comercialização de
produtos alimentícios, pois, encontra-se relacionada diretamente à aceitabilidade e
escolha do consumidor. No mercado, existem disponíveis duas classes bem distintas de
corantes, que podem ser classificadas como sintéticos e naturais. Entretanto, de acordo
com a legislação brasileira, no segundo artigo 10 do decreto nº 55.871 da ANVISA,
apenas três tipos de corantes são permitidos para aplicação direta em alimentos, sendo
eles: o corante caramelo, obtido a partir do aquecimento de açúcares a temperaturas
superiores de seu ponto de fusão; corantes artificiais, sintetizados a partir de uma
composição química definida; e corantes naturais que são pigmentos extraídos de fontes
vegetais ou animais (FIOCRUZ, 2005 e ANVISA, 2016).
2.3.3.1 Corantes Artificiais
A utilização de corantes artificiais na indústria de alimentos é frequente devido seu
baixo custo, por se fazerem presentes abundantemente e por apresentarem vantagens
desleais quando comparados aos naturais. Este grupo de corantes proporciona cores
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intensas e uniformes, reprodutíveis, com alta estabilidade em presença de condições
adversas (calor, luz, oxigênio, pH do meio) e são isentos de contaminações
microbiológicas. Contudo, vários são os relatos na literatura a respeito de reações
adversas apresentadas por consumidores diante de sua ingestão. Além disso, existem
estudos que apontam tais aditivos como vilãos devidos principalmente, seu alto
potencial carcinogênico e mutagênico, fazendo-se necessário um controle minucioso de
sua utilização, ou até mesmo, sua substituição por corantes naturais (OLIVEIRA, 2009).
Ainda que os corantes naturais apresentem algumas desvantagens frente aos artificiais
como o alto custo, a sazonalidade e a disponibilidade em abundância, sua utilização é
crescente e não existem, até o presente momento, quaisquer evidências ou relatos de
reações adversas promovidas pela utilização deste grupo de pigmentos (CEPPA, 2002 e
REED, 2014).
2.3.3.2 Corantes Naturais
BOBBIO na década de 90 divide os corantes naturais em três principais grupos, sendo
eles: os compostos heterocíclicos com estrutura tetra-pirrólica; os compostos de
estrutura isoprenóide, que compreendem os carotenóides de origem vegetal e animal; e
os compostos heterocíclicos, os quais abrangem os flavonóides, maior grupo de
compostos fenólicos encontrados na natureza. Até o presente momento, foram
identificadas mais de quatro mil substâncias pertencentes ao grupo dos flavonóides, os
quais possuem alto poder antioxidante, ampla gama de propriedades farmacológicas,
diferentes características e estruturas. A alta diversidade de tais compostos encontra-se
associada a sua propensão a algumas reações como: hidroxilação, metilação, acilação,
glicosilação, entre outras (COOK, 1996; CEPPA, 2002; LOPES, 2000 e REDD, 2014).
Dentre todos os grupos da classe dos flavonóides, o grupo das antocianinas recebe
destaque especial, visto que, é o principal grupo de corantes naturais presentes na
natureza. Tais pigmentos são utilizados não apenas por indústrias alimentícias, mas
também, por vários setores industriais por existirem em abundancia na natureza,
apresentarem vasta gama de cores, e ainda, por não representarem riscos de toxicidade à
saúde humana (MACIEL, 2013).
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2.3.3.3 Antocianinas
As antocianinas são um grupo de pigmentos naturais de origem vegetal, parcialmente
hidrossolúvel e pertencente à classe dos flavonóides. A Figura 13 apresenta algumas de
suas principais fontes. Tais pigmentos são responsáveis pela coloração de vários frutos e
flores na natureza e possuem um amplo espectro de cor, o qual varia do vermelho ao
azul e abrange também a mistura de ambas as cores. Os compostos antociânicos
possuem como estrutura básica o cátion flavílium e apresentam em suas moléculas,
glicosídeos e grupos hidroxilas (STRINGHETA, 1991 e VOLP, 2008).

Figura 13 Algumas das principais fontes de extração de corantes do grupo de antocianinas.

Na atualidade, foram identificados mais de 600 tipos de estruturas moleculares de
antocianinas e 23 tipos de antocianidinas. Dentre as quais, apenas seis são facilmente
encontradas na natureza, sendo elas Cianidina, Definidina, Malvidina, Pelargonidina,
Peonidina e Petunidina. As antocianinas possuem estrutura policíclica composta por
quinze carbonos conforme Figura 14, e geralmente são encontradas na natureza
associadas a moléculas de açúcares. Quando em ausência destes açúcares, estas
estruturas recebem o nome de antocianidinas. Tais compostos de maneira individual
podem ser diferenciadas através de variações estruturais como o número de
hidroxilados, o posicionamento das ligações em sua estrutura, à natureza do composto e
a presença de carboxilatos alifáticos ou aromáticos ligados ao açúcar na molécula
(KONG, 2003; TIMBERLAKE, 2005 e KALISZ, 2013).
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Figura 14 Identificação estrutural das antocianinas. FONTE: Adaptado de KALISZ, 2013.

A grande abundância das cores destes compostos esta associada a seu amplo
espectro de absorção, distribuído por toda a região do visível (400 – 700 nm), conforme
ilustrado na Figura 15. Além disso, tal abundância de cores também é resultado da
combinação de vários fatores como o número de substituintes, a presença/ausência de
“co-pigmentos”, a associação com outros flavonóides, a complexação, a autoassociação,
os valores de pH no meio e a natureza do micro ambiente em que se encontram
presentes (FREITAS,2005 e ROSSI, 2002).

Figura 15 Espectro eletromagnéticos. FONTE: adaptado Fennema, 2010.

As antocianinas são compostos antioxidantes e exercem a função de proteção às
flores, frutos e plantas junto frente à presença da luz. Sua pigmentação nos vegetais é de
extrema importância, pois se relaciona com os mecanismos de reprodução por meio da
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dispersão de sementes e polinização (TIMBERLAKE, 1997; FREITAS, 2005 e
CASTAÑEDA-OVANDO, 2009).
2.3.3.4 Estabilidade da cor
Os compostos antociânicos são pigmentos relativamente instáveis e quando presentes
em micro ambientes ácidos podem ser encontrados em sua forma de maior estabilidade.
Tanto a coloração quanto a estabilidade destes compostos sofrem influência direta na
presença de radicais como, açúcares, ácidos ou grupos metoxila e hidroxila em sua
estrutura química. Quando isolados, os compostos antociânicos encontram-se sob a
condição de alta instabilidade e estão sujeitos à degradação. Apesar de apresentarem
maior estabilidade em condições ácidas, são vários os mecanismos que podem causar a
degradação destes compostos, comprometer sua coloração e ainda, sua solubilidade.
Sendo o pH um dos principais influenciadores destes processos (GIUSTI, 2003).
2.4.2 Influência do pH
Conforme citado anteriormente, as antocianinas são pigmentos naturais instáveis, de
natureza iônica, que apresentam diferentes cores em função de sua composição
estrutural e dos valores de pH do meio, fatores os quais limitam seu processamento, mas
favorecem sua aplicação como indicador de pH em determinações analíticas
qualitativas. Esta natureza iônica favorece as mudanças estruturais das moléculas de
acordo com os valores de pH do meio, resultando na alteração de sua coloração
(TIMBERLAKE, 1997 e BROUILLARD, 1987).
Quando em solução aquosa, as antocianinas podem ser encontradas em equilíbrio
na forma de uma mistura de diferentes estruturas químicas, sendo eles: o cátion
flavilium de cor vermelha (AH+), a base quinoidal de cor azul (A), a pseudo-base
carbinol incolor (B), e a chalcona de incolor á levemente amarelada (C), conforme
mostrado na Figura 16. Em condições ácidas, na presença de valores de pH inferiores a
2, tais compostos se apresentam quase que unicamente no formato do cátion flavilium
(AH+) e exibem uma coloração vermelho intenso. Com o aumento do pH, ocorre o
ataque nucleofílico da água a estes compostos, e resulta na diminuição da intensidade da
cor e da quantidade do cátion flavilium (AH+), formando então a estrutura pseudo-base
carbinol (B) que é incolor, pois não absorve luz no visível. Com o contínuo aumento do
valor de pH do meio, ocorre a desprotonação na estrutura química dos compostos
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antociânicos que resultam na formação da base quinoidal (A), também colorida. Quando
os valores do pH aumentam mais ainda, a forma carbinol (B) se transforma na forma
chalcona (C) incolor ou de coloração amarela, devido à abertura do anel heterocíclico,
conforme mostra a Figura 16. O valor do pH do meio e a estrutura da antocianina
podem definir as quantidades relativas de cada um desses compostos na solução
(LOPES, 2007 e GUIMARÃES, 2012). Em meios alcalinos, as antocianinas encontramse em condições de menor estabilidade e apresentam mudanças acentuadas, com
maiores variações de coloração. Além disso, o aumento da temperatura favorece a
formação da estrutura chalcona nestas moléculas, uma vez que, as reações de A→AH+,
AH+→ B e B→ C são endotérmicas, Figura 16 (ARENAS, 2012).

Figura 16 Possibilidades de mudanças nas estruturas das antocianinas de acordo com o pH do meio em
que se encontram. (FONTE: ROSSI, 2002 por ARENAS, 2012).
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Diante todos os fatores citados, a utilização de compostos antociânicos na
confecção de sensores para embalagens inteligentes que indiquem o frescor ou as
mudanças nos valores do pH do meio, torna-se tecnologicamente oportuna. Embora, o
emprego de sensores indicadores de pH com incorporação de compostos naturais, já são
de conhecimento público, mas poucos são os sistemas ofertados que possuem
capacidade de reprodutibilidade industrial, devido seu alto custo, baixas confiabilidade,
sensibilidade e aplicabilidade (BRIZIO, 2015).
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CAPÍTULO 3
MATERIAIS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS
No presente capítulo são apresentados os materiais e procedimentos experimentais
adotados na confecção dos filmes orgânicos investigados neste trabalho de mestrado.
Dessa forma, esse capítulo apresenta desde as principais características das matériasprimas utilizadas, até os procedimentos experimentais, adotados para a fabricação dos
filmes para uso na verificação da qualidade de alimentos perecíveis de origem animal,
mais precisamente, carnes de frango “in natura”.
3.1. Avaliação dos materiais e insumos a serem utilizados
A avaliação e seleção dos materiais para a confecção dos sistemas colorimétricos,
baseou-se na lista positiva da ANVISA, Resolução RDC Nº17, a qual dispõe sobre um
regulamento técnico de aditivos para materiais poliméricos destinados a elaboração de
embalagens e equipamentos em contato com os alimentos; e em um estudo prévio foi
comprovado o alto potencial de tais matérias-primas para a confecção de sistemas
inteligentes, atóxicos, biodegradáveis e sensíveis às variações de valores de pH no meio
(FRANCO, 2014; ANVISA, 2008). Em sequencia, estudou-se: o polímero
biodegradável Compostos de celulose (i) a ser utilizado como matriz, a glicerina
bidestilada (ii) material utilizado como plastificante e o extrato de pigmentos naturais de
antocianinas obtido comercialmente (iii) utilizado como composto ativo indicador de
pH dos sistemas desenvolvidos, conforme apresentado a seguir.
3.1.1. Matriz polimérica
Além de um composto com características plastificantes e substâncias naturais sensíveis
ao pH para a confecção dos sistemas colorimétricos descritos neste trabalho, foi
necessário a utilização de um polímero convencional utilizado como matriz polimérica
inerte, visando, sobretudo, a fabricação de filmes flexíveis, autossustentáveis, atóxicos,
biodegradáveis e de baixo custo para o estudo da viabilização dos sensores aqui
propostos. Para tanto, selecionou-se como matriz polimérica de celulose, conforme
ilustrado pela Figura 17. A seleção de tal polímero como matriz se deu por se tratar de
um material inerte, flexível, autossustentável, atóxico, de baixo custo, fácil
processamento, e ainda, por estar presente na lista positiva da ANVISA. E, além disso,
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existem estudos que comprovam o elevado potencial do emprego deste material frente,
a outros plásticos destinados à fabricação de embalagens e equipamentos de contato
direto com alimentos, por ser biodegradável, de forte apelo comercial, sustentável e por
reduzir os riscos de poluição ao meio ambiente (CERQUEIRA, 2010; ANVISA, 2008).

Figura 17 (a) estrutura química da molécula de um polímero oriundo da celulose; (b) celulose em pó
obtido comercialmente.

3.1.2. Plastificante
Os plastificantes são aditivos empregados na fabricação de materiais poliméricos
objetivando o melhoramento de suas propriedades mecânicas e a facilidade de seu
processamento. Tais aditivos interagem com as cadeias poliméricas de forma a
aumentar à mobilidade molecular, e consequentemente à flexibilidade desses materiais,
a fim de se obter produtos finais de menor fragilidade industrial. Para uma utilização
eficaz, faz-se necessário que o composto plastificante e a matriz sejam compatíveis, e
que ainda, sejam aplicados em proporções adequadas de acordo com o grau de rigidez
do material a ser modificado (SHIMAZU, 2007).
Dentre todos os compostos utilizados como plastificantes na confecção de
sistemas poliméricos, a glicerina bidestilada tem sido amplamente aplicada na indústria
alimentícia por não representar riscos de toxicidade à saúde do consumidor. Trata-se de
um composto oriundo da dupla destilação da glicerina, de baixo custo, atóxico, incolor e
inodoro, obtido como subprodutos de indústrias de sabão e biodiesel, da fermentação de
açúcares, ou ainda, de maneira comercial, a partir do propileno (APOLINÁRIO, 2012).
A fim de, facilitar os processos de fabricação dos filmes e as propriedades mecânicas
das etiquetas colorimétricas uma vez confeccionadas, a glicerina bidestilada foi
escolhida como a substância plastificante. Tal composto foi obtido comercialmente pela
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empresa Farmax®, conforme ilustra Figura 18, e escolhida por constar na lista positiva
da ANVISA e por apresentar todas as características citadas anteriormente, as quais são
de extrema relevância para a confecção de sistemas que estarão em contato direto com o
alimento (OLIVEIRA, 2012 e ANVISA, 2008).

Figura 18 a) Glicerina bidestilada; (b) fórmula química da glicerina bidestilada; (c) glicerina bidestilada
obtida comercialmente.

3.1.3. Composto indicador de pH:
Com a disponibilidade de diversas substâncias indicadoras de pH, para a obtenção de
filmes atóxicos e biodegradáveis, estudou-se um extrato de pigmentos naturais da classe
de antocianinas. Tal extrato, conforme ilustra Figura 19, trata-se de um corante natural.
A escolha por um extrato comercial se deu principalmente pelo elevado grau de pureza
e as facilidades de seu processamento e estocagem. Além disso, tais pigmentos naturais
constam na lista positiva da ANVISA e tem sido amplamente empregados no
desenvolvimento de sensores, visto que sua utilização não representa riscos de
toxicidade ao meio ambiente ou ao organismo humano. E ainda, tais compostos
apresentam vasta gama de coloração, devido seu amplo espectro de absorção distribuído
por toda a região do visível (400 – 700 nm) (ANVISA, 2008; FREITAS, 2005 e ROSSI,
2002).

(a)

(b)
Figura 19 (a) molécula de antocianinas; (b) corante natural.
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3.2. Preparo dos sistemas orgânicos
Uma das principais vantagens do emprego de materiais poliméricos na confecção de
sensores esta relacionada à elevada facilidade da fabricação de filmes a partir de
soluções. Este fator permite a deposição de filmes por técnicas relativamente simples e
de baixo custo, que possibilitem a combinação de diferentes materiais, aumentando sua
versatilidade de fabricação e gerando alto valor agregado ao produto acabado
(FERREIRA, 2009). O preparo dos sistemas orgânicos para a confecção das etiquetas
colorimétricas foi feita em duas etapas distintas de acordo com adaptações realizadas
em uma metodologia desenvolvida anteriormente (FRANCO, 2014). Sendo a primeira o
preparo das soluções e a segunda a deposição dos filmes.
3.2.1. Preparo de soluções
O preparo das soluções para a confecção dos sistemas orgânicos ocorreu com a
solubilização dos materiais em solvente orgânico, mantendo-se concentrações prédefinidas de acordo com os resultados apresentados na parte experimental deste
trabalho.

Figura 20 Solução de Celulose:Extrato:Plastificante

3.2.2. Preparo dos filmes
Os filmes foram produzidos a partir da técnica de impressão wire bar coanting
conforme equipamento mostrado pela Figura 21, com a deposição de cada uma das
soluções obtidas na etapa 3 do processo, formando os sistemas: Celulose:Extrato e
Celulose:Extrato:Plastificante 0, 0,5, 1, 3 e 5% (v/v). A deposição das soluções
aconteceu em uma sala limpa, sob condições controladas (temperatura e umidade) e sob
a luz amarela.
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Figura 21 Equipamento wire bar coating utilizado para deposição dos filmes.

O método wire bar coating de deposição, trata-se de uma técnica simples de
impressão muito utilizada na confecção de filmes finos e homogêneos com grandes
áreas, devido seu alto grau de revestimento e reprodutibilidade. Tal técnica permite a
utilização de diferentes barras contendo fios de aço inoxidável enrolados em espiral que
formam sulcos regulares e permitem controlar e variar a espessura do material
depositado, como mostrado na Figura 22. Além disso, a utilização desta técnica também
possibilita o controle da velocidade de deposição, a confecção de materiais
multicamadas e ainda, pode ser amplamente empregada em uma gama variada de
substratos sendo eles flexíveis ou não (MURPHY, C. E, 2011 e LOPES, 2016).

Figura 22 Desenho representativo do princípio de funcionamento da técnica de impressão wire bar
coating, a barra e os sulcos formados a partir dos fios em espiral utilizados para a confecção dos
filmes. FONTE: adaptado de HONG, 2015.
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Os filmes foram confeccionados a partir da deposição de 10 mL das soluções
Celulose:Extrato:Plastificante sob uma placa de vidro, com a barra lisa de calibração e
velocidade controlada de 0,2 m/mim, conforme ilustra a Figura 23. Outras barras do
equipamento também foram testadas, entretanto, a barra lisa de calibração manual
permitiu a confecção de filmes com maior homogeneidade e melhor controle de
espessura.

Figura 23 Processo de obtenção dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante utilizando a técnica wire bar
coating em uma sala limpa sob luz amarela, (a) solução espalhada sobre a superfície próxima à barra; (b)
barra acionada e início da deposição do filme; (c) espalhamento da solução; (d) formação do file.

Após completa evaporação do solvente, os filmes conforme mostra a Figura 24
foram cortados na forma de retângulos (10 x 20) mm2 com uma faca própria para
recorte. E para a realização dos estudos e caracterizações, os filmes foram armazenados
em envelopes escuros, a fim de se evitar o contato com a luz, fator responsável pelo
processo de foto oxidação do extrato de pigmentos naturais .

(a)

(b)

Figura 24 Exemplo do filme de Celulose:Extrato:Plastificante obtido após deposição de 10 mL de solução
e completa evaporação do solvente (a) recortes de amostras menores de um filme; (b) lote de amostra com
recorte em forma de retângulos de 10 x 20 mm2.
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3.2.3. Preparo das soluções tampão com diferentes valores de pH e solubilização do
extrato de pigmentos naturais
As soluções tampão de diferentes valores de pH, de 1 á 12, com intervalo de uma
unidade foram confeccionadas em laboratório sob a temperatura ambiente, a partir de
metodologia proposta por LIDE, 2011. Em seguida, o extrato de pigmentos naturais foi
pesado e solubilizados ao abrigo de luz em tais soluções com concentração igual a 0,002
g/mL, agitado por 2 horas com auxilio de um agitador magnético e separado em
alíquotas de 2 mL para a análise ótica (UV-Vis).
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CAPÍTULO 4
MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO E TESTE “IN VIVO” DAS AMOSTRAS
No presente capítulo serão apresentadas breves descrições dos equipamentos e
procedimentos experimentais utilizados neste trabalho com o objetivo final de avaliar as
alterações nas propriedades mecânicas e morfológicas dos materiais em função da
ausência/ presença da substância plastificante; as mudanças nas propriedades óticas e
estruturais dos sistemas orgânicos provocadas por diferentes valores de pH, e ainda a
avaliação do potencial dos filmes “in vivo” como indicador colorimétrico.

4.1. Propriedades mecânicas e de permeabilidade dos materiais
A fim de compreender o comportamento mecânico e de permeabilidade do material, em
função da ausência e a presença de diferentes proporções do composto plastificante
foram realizados testes respectivamente de tração e permeabilidade ao vapor d’água nos
filmes.
4.1.1. Ensaio Mecânico – Tração
As propriedades mecânicas de tração dos filmes com 0, 0,5, 1, e 5% (v/v) foram
determinadas segundo metodologia proposta pelo órgão de normalização American
Society for Testing and Materials – ASTM D1708-13 (Mpa), com a utilização de um
equipamento EMIC modelo DL 23 20. Essa análise foi realizada na direção em que os
filmes foram depositados com o objetivo de se avaliar as características físicas
adquiridas pelo sistema, devido à ausência ou presença do material plastificante em
diferentes proporções. Os testes foram feitos de acordo com a norma, com utilização de
corpos de prova com aproximadamente 5,0 mm de largura e 12,0 mm de comprimento
útil conforme apresenta a Figura 25, com a velocidade a 20 mm, distância inicial das
garras de 12,0 mm e célula de carga de 5kN. O ensaio de tração é um método muito
utilizado para se obter o controle e especificações de um material, sendo esse tipo de
dados muito utilizados na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais por
caracterizações quantitativas, (TIO, 2007).
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Figura 25 Molde do corpo de prova utilizado em ensaios de tração, segundo

a normalização

American Society for Testing and Materials – ASTM D1708-13 (Mpa). A seta expressa o
sentido de aplicação da força, os números 5 e 12correspondem respectivamente a largura e o
comprimento útil dos corpos de prova em milímetros.

4.1.2. Taxa de permeabilidade ao vapor d´água
Para a realização do ensaio da taxa de permeabilidade, foram selecionados dois tipos de
amostras dos filmes de acordo com os resultados fornecidos pelas análises mecânicas.
As amostras foram caracterizadas pelo método gravimétrico em duplicata, segundo
adaptações na metodologia ASTM E96/E96M-10, (2010), sendo cortadas em formato
de disco com uma área de aproximadamente 56,71 cm2. Os filmes em formato de disco
foram colocados sobre capsulas de permeação de alumínio e selados com parafina de
vela com o auxilio do equipamento PVA/4 (Regmed, Brasil), de maneira a garantir que
toda a transferência de umidade ocorresse unicamente por meio da área exposta do
filme. No interior das capsulas a uma distância de aproximadamente 6 mm do filme,
conforme ilustra a Figura 26, foi pesado e adicionado uma massa conhecida de
carbonato de sódio, composto higroscópio de elevada afinidade ao vapor de água, que
permitiu quantificar o ganho de massa ao longo do tempo, a partir da quantidade de
vapor que permeou pelos filmes testados. Os sistemas de Capsulas: Filmes foram
acondicionados em condições de temperatura e umidade controlados em uma
dessecadora.
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Figura 26 Representação esquemática da capsula de alumínio contendo uma superfície higroscópica em
seu interior, tampada pelo filme e vedada por parafina.

A média da umidade relativa no exterior da capsula foi estabelecida como sendo
77,3% de acordo com um medidor (Instrutherm HT-600) utilizado para aferir a
umidade. Como a umidade relativa no interior da capsula é sempre inferior à umidade
exterior, ocorre o transporte de vapor de água de fora para dentro da capsula, que foi
determinado por meio do ganho de peso da substância higroscópica.
Com o objetivo de verificar o comportamento do material na presença/ausência do
composto plastificante, as capsulas foram preparadas com amostras de dois diferentes
filmes, um sem adição, e ou outro com adição de 1% (v/v) do composto plastificante.
Os sistemas foram preparados em duplicata.
O ganho de massa de cada capsula foi determinado ao longo do tempo e a taxa de
permeabilidade ao vapor de água dos filmes foi calculada de acordo com a equação (1):

𝑇𝑃𝑉𝐴 =

𝐺
𝑡∗𝐴
Eq (1)

Em que:
TPVA= taxa de permeabilidade ao vapor d’água (g água/ (m2 x dia))
G/t= coeficiente angular da reta (g água/dia)
A= área de permeação do corpo-de-prova (m2)

4.2. Caracterização Morfológica
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A fim de melhor compreender o comportamento da matriz de celulose frente à adição de
outras substâncias, foi realizada a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A
morfologia dos filmes de Celulose, Celulose:Extrato e Celulose:Extrato:Plastificante
1% (v/v) foi avaliada por imagens de MEV geradas pelo microscópio eletrônico de
varredura TESCAN VH3, Exford Instruments Nordlys, disponível no laboratório de
nanotecnologia NANOLAB – UFOP.
4.2.1 Microscópio eletrônico de varredura (MEV)
O microscópio eletrônico de varredura trata-se de um equipamento capaz de fornecer
rapidamente informações sobre a morfologia e identidade de elementos químicos em
amostras sólidas. Tal equipamento é amplamente aplicado em diversas áreas da ciência
para a observação e análise de características microestruturais, pois, fornece imagens
tridimensionais e de alta resolução, devido sua grande profundidade de campo
(NAGATANI, 1987). Seu princípio de funcionamento consiste na utilização de um
feixe de elétrons de pequeno diâmetro que explora a superfície da amostra de ponto a
ponto, por linhas sucessivas, transmitindo o sinal do detector a uma tela catódica
sincronizada com o feixe incidente. O sinal de imagem é resultante da interação do feixe
incidente com a superfície da amostra e o sinal recolhido pelo detector modula o brilho
do monitor e permite a observação da imagem. As fontes de elétrons utilizadas
geralmente neste tipo de equipamento são de filamentos de tungstênio (W) aquecidos
mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar entre 1 e 50 kV. A
alta tensão criada entre o filamento e o anôdo acelera o feixe de maneira a focaliza-lo
sobre a amostra por uma série de lentes eletromagnéticas. A interação do feixe com a
amostra produz elétrons e fótons que são coletados por detectores e convertidos em um
sinal de vídeo (DEDAVID, 2007).
4.2.2. Preparo das amostras
Para a realização de um ensaio via MEV, faz-se necessário que as amostras sejam
condutoras para que ocorra interação entre o feixe eletrônico do equipamento e a
amostra. Por se tratar de um material polimérico de péssima condutividade elétrica, as
amostras dos filmes a serem analisados foram submetidas ao procedimento de
recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro (Au). O equipamento utilizado
foi o equipamento Q150R ES da marca Quorum, disponível no NANOLAB – UFOP,
conforme ilustrado na Figura 27 (GOLSDTEIN, 1992).
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Figura 27 Processo de recobrimento das amostras por íons metálicos de Au, (a) amostras posicionadas
sobre o porta amostras; (b) equipamento utilizado para a o recobrimento; (c) amostras sendo recobertas
por íons de Au.

Uma vez recobertas por íons metálicos de ouro (Au), as amostras foram
submetidas à análise via MEV e tiveram suas imagens analisadas.

4.3. Caracterização ótica
Para

estudar

a

influencia

do
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na
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da

cor

dos

filmes
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Celulose:Extrato:Plastificante, obtidos no capítulo 3, foram estudados separadamente o
extrato de pigmentos antociânicos em solução e quando incorporado à matriz da
celulose na presença de soluções tampão com diferentes valores de pH (de 1 a 12, com
intervalos de uma unidade). Para tanto, as soluções e os filmes foram caracterizados por
meio da técnica de espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UVVis), e tiveram seus resultados comparados. Além disso, as alterações da cor dos filmes
foi avaliado com base na escala Pantone® de cores. A seguir, serão descritos os
parâmetros experimentais e as especificações dos equipamentos utilizados.
4.3.1. Absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis)
O equipamento utilizado para a caracterização tanto das soluções quanto das amostras
dos filmes em contato com soluções tampão com diferentes valores de pH foi um
espectrofotômetro UV-VIS SHIMADZU série 1650 na região de 100 a 1100 nm, que se
encontra disponível no LAPPEM – DEFIS - UFOP. Para a realização das medidas, o
equipamento operou no modo espectral, com varredura de espectro de 400 a 800 nm e à
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temperatura ambiente, e as todas as amostras, tanto as soluções quanto os filmes foram
manuseadas no escuro para evitar o processo de foto oxidação.
4.3.2. Análise da mudança de cor
A mudança na coloração dos filmes confeccionados (descrito no capítulo 3) quando
submetidos às soluções tampão contendo diferentes valores de pH durante 2 horas,
tempo necessário para completa reação com o meio, foi determinada por meio do
sistema Pantone® de cores. Para tanto, foi utilizado um colorímetro portátil Pantone®
Color Cue® 2, conforme mostrado na Figura 28, disponível no LAPPEM – DEFIS –
UFOP.

Figura 28 Colorímetro portátil Pantone® Color Cue® 2 disponível no laboratório, para realizar análise
das cores a partir da escala Pantone®.

O sistema Pantone de cores foi o desenvolvido por Lawrence em 1963 quando
adquiriu a multinacional Pantone Inc., e foi o primeiro sistema de cores no mundo que
permitiu uma identificação precisa e padronizada das cores. Trata-se de um método
padrão utilizado mundialmente para normalizar o reconhecimento das cores, de forma a
se eliminar problemas com a subjetividade humana. O sistema não gera dúvidas sobre
os tons das cores, pois cada tonalidade é representada por um código único que
possibilita essa identificação das cores com alta regularidade. Além disso, as cores do
sistema Pantone podem ser reproduzidas em monitores RGB (PANTONE®, 2016).
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4.4. Caracterização estrutural
A fim de entender a mudança de coloração dos filmes frente à exposição às soluções
tampão com diferentes valores de pH (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade),
realizou-se o estudo das propriedades estruturais, a partir da análises no infravermelho
(FTIR) com a aplicação da técnica de Reflectância Total Atenuada (ATR). A qual
permitiu determinar os grupos funcionais presentes no material, devido à identificação
da frequência característica da radiação da ligação de cada um dos grupos funcionais na
região do infravermelho, com a geração de gráficos de intensidade de radiação versus
frequência. Os gráficos gerados permitiram verificar os grupos funcionais presentes nas
matérias-primas separadamente, e nos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante. A
análise dos espectros gerados pela técnica de ATR teve como base um banco de dados
existentes na literatura (SILVERTEIN, 1979 e HAACK, S. M., 2010).
A análise foi realizada em duas etapas, primeiramente as matérias-primas
individuais e em condições naturais, e depois as amostras dos filmes de
Celulose:Extrato:Plastificante 1% (v/v) após contato com soluções tampão de diferentes
valores de pH e posterior secagem. Para tanto, foi utilizado o equipamento
espectrômetro com transformada de Fourrier Agilent Cary 360 com resolução nominal
de 8 cm-1, capaz de gerar espectros no infravermelho que abrangem a região de 650 a
4000 cm-1. Este equipamento encontra-se disponível no Laboratório de Propriedades
Eletrônicas de Materiais – (LAPPEM) do Departamento de Física (DEFIS) da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

4.5 Avaliação do filme “in vivo” como indicador colorimétrico de pH
Com

o

objetivo
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avaliar

o

potencial
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aplicação

dos

filmes

Celulose:Extrato:Plastificante (1% v/v) na confecção de etiquetas indicadoras de pH
para sistemas alimentícios, um lote dos filmes foi testados “in vivo” em amostras de
carne de frango, de maneira a ser avaliada sua sensibilidade de resposta. Para tanto,
foram realizados dois tipos de testes, sendo o primeiro para avaliar o desempenho dos
filmes nos tempos 0 e 24h, com a inoculação de micro-organismos deteriorantes, a fim
de acelerar o processo de degradação do alimento; e o segundo para avaliar o valor do
pH e a mudança de cor dos sistemas em função do crescimento microbiano e das
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diferentes temperaturas de acondicionamento (7 e 10ºC) em um período de 10 dias,
tempo estimado pela indústria de alimentos sobre a vida útil deste alimento.
4.5.1. Preparo e acondicionamento das amostras
As amostras de peito de frango “in natura” foram obtidas em um supermercado local
da cidade de Ouro Preto. O alimento foi descongelado sob a temperatura de refrigeração
(~7ºC), cortado e pesado (25g) em placas de petri. Posteriormente, as amostras
receberam a adição dos filmes com área de 4 cm2 e foram cobertas por um plástico PVC
(Policloreto de vinila) comercial, conforme ilustrado a Figura 29.

(a)

(b)

(c)

Figura 29 Carne de frango "in natura": a) pesagem de 25 g de frango "in natura" de um mesmo lote da
carne; b) adição dos filmes Acetato:Extrato:Plastificante 1% (v/v) junto à carne; c) aplicação dos filmes
de PVC para proteção das amostras.

4.5.2 Determinação do valor de pH das amostras
A avaliação do pH do alimento foi realizada em amostras de carnes de frango com
adição de água destilada em bolsas estéreis na proporção de 1:10 p/v, à temperatura
ambiente utilizando um medidor de pH digital microprocessado PG 1800 (Gehaka),
adaptada de Adolfo Lutz (2005).
4.5.3 Determinação da mudança de cor dos filmes
A mudança na coloração das amostras dos filmes na presença da carne de frango foi
determinada por meio do sistema Pantone® de cores utilizando-se colorímetro portátil
Pantone® Color Cue® 2.
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4.5.4 Desempenho dos filmes
Para avaliar o desempenho dos filmes “in vivo” e verificar se ele responderia com a
mudança de cor em função da alteração dos valores de pH do meio, as amostras uma
vez preparadas conforme descrito no item 4.5.1 foram submetidas a quatro condições
distintas de acondicionamento por 24 horas. Para acelerar o processo de degradação do
frango, e dessa maneira, avaliar a resposta do filme in vivo, foram inoculadas em uma
parte das amostras bactérias Pseudomonas fluorescens (106UFC/mL), principal microorganismo responsável pelo processo de deterioração deste tipo de alimento. Em
seguida, as amostras foram separadas em grupos teste e controle conforme descrito a
seguir:
a) Controle: Filme - 4ºC (condição normal de estocagem do produto);
b) Controle: Carne + Filme - 4ºC (condição normal de estocagem do produto);
c) Teste1: Carne + Filme + 106 UFC/mL de Pseudomonas fluorescem - 30ºC
(condição inadequada de estocagem – rompimento da cadeia do frio);
d) Teste2: Carne + Filme + 106 UFC/mL de Pseudomonas fluorescen - 4ºC
(condição normal de estocagem).
A análise das mudanças de cores dos filmes e de pH das amostras de carnes de
frango foi realizada no tempo 0 e após 24 horas de acondicionamento conforme descrito
nos itens 4.5.2 e 4.5.3.
4.5.5 Crescimento microbiano X Temperatura X pH X cor dos filmes
Com o objetivo de simular a quebra da cadeia do frio, e dessa maneira, mostrar
como pequenas oscilações de temperatura podem acelerar o processo de deterioração do
produto, amostras de frango contendo os filmes foram acondicionadas em temperaturas
de 7 e 10ºC, por um período de 10 dias, tempo de vida útil do produto. Os filmes foram
confeccionados 24 horas antes do experimento. Foram realizadas análises de pH, cor
conforme descrito nos itens 4.5.2 e 4.5.3, e a contagem total de psicrotróficos aeróbios
nos tempos: inicial (T=0), em três dias (T=3), sete (T=7) e dez dias (T=10),conforme
descrito a seguir.
Contagem total de psicrotróficos aeróbios
O método de Contagem Total de psicrotróficos aeróbios foi escolhido em função da
temperatura de acondicionamento de produtos cárneos “in natura” (entre 0 e 8ºC) e
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também por fornecer a estimativa total de bactérias aeróbias presentes no alimento. Este
tipo de contagem tem sido muito empregado como indicador microbiológico para
avaliar a qualidade de alimentos perecíveis acondicionados sob as temperaturas de
refrigeração com base em sua condição sanitária, uma vez que, a contagem microbiana
do produto final pode ser um indicativo de ineficiência da sanitização no caso de
equipamentos e utensílios, ou problemas no processo e/ou matérias-primas utilizadas
(ELLIOTT, 1980; JAY, 2005; NASCIMENTO 2005).
A determinação de micro-organismos psicrotróficos foi realizada segundo
metodologia descrita por Oliveira e Parmele (1976). Para tal, 25 g das amostras foram
coletadas e transferidas para saquinhos estéreis para homogeneização (saquinhos para
Stomacher), sendo posteriormente, adicionados 225 mL de solução de água peptonada
0.1%, a qual tem como finalidade pré-enriquecer o meio para a realização das análises.
A mistura foi levada ao Stomacher (Marconi MA440, Brasil) por 60 segundos e logo
após, alíquotas foram retiradas do homogenato para realização de diluições seriada e
posterior plaqueamento (superfície) em ágar PCA (Plate Count Agar) da marca
Himedia. As amostras foram incubadas a 7°C por 10 dias. Os resultados foram
expressos em Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por grama (g) de carne.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos a partir dos
filmes confeccionados no Cap. 3 e das caracterizações descritas no Cap. 4, com o
objetivo principal de investigar o efeito da presença/ausência do composto plastificante
nas características mecânicas e morfológicas dos filmes; a influencia do pH nas
propriedades óticas e estruturais dos filmes “in vitro”; e ainda, verificar o potencial
indicador colorimétrico dos filmes “in vivo” em carnes de franco “in natura”. Esperase, por fim, colaborar na descrição do potencial tecnológico que tais sistemas orgânicos
apresentam para uso como sensores detectores de pH na elaboração de etiquetas ou
embalagens inteligentes para uso na área de alimentos.
5.1. Propriedades Mecânicas e permeabilidade
A seguir serão apresentados os resultados e as discussões referentes ao ensaio de tração
e a capacidade de absorção de vapor d´água dos materiais na presença/ausência do
composto plastificante.
5.1.1. Ensaio de Tração
Os parâmetros utilizados para os ensaios foram o Módulo de elasticidade e a
Tensão Máxima de ruptura (carga necessária para a fratura) do material que podem ser
verificados na Tabela 5.3, onde estão apresentados seus valores médios e seus erros
padrão.

Tabela 5.1 Propriedades mecânicas da celulose na ausência e ou presença do extrato de
pigmentos e com adição ou não de diferentes proporções do plastificante.

54

A título de comparação, a Figura 30 apresenta o comportamento mecânico
característico dos filmes de celulose com e sem a incorporação do extrato de pigmentos
naturais. É importante ressaltar que os dados da curva Tensão Máxima versus
Deformação foram fornecidos pelo programa utilizado no ensaio, e não passaram por
modificações ou modelagem matemática.
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Figura 30 Curva de tensão versus deformação do ensaio mecânico de tração dos corpos de prova dos
filmes de Celulose e Celulose:Extrato.

Os sistemas contendo apenas a celulose responderam ao ensaio de tração com
uma força média de Tensão máxima em torno de 58,84 MPa e alongamento médio em
torno de 5,17 %, enquanto os sistemas que receberam a incorporação do extrato de
pigmentos naturais tiveram seu valor médio de Tensão máxima reduzido a 22,95 MPa e
aumento no alongamento médio do material para 13,91%. Essa diminuição na
resistência à tração e no aumento do alongamento do material pode ser justificada pela
adição do extrato de pigmentos naturais à matriz de celulose, o qual ao se posicionar
entre as cadeias poliméricas reduziu a interação cadeia: cadeia e, consequentemente
diminuiu a tensão máxima necessária para o estiramento e rompimento do material.
Neste caso, o extrato de antocianina pode ter exercido comportamento semelhante ao de
uma substância plastificante quando adicionada a uma matriz, pois houve diminuição na
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interação entre as cadeias da celulose, consequente aumento na mobilidade, resultando
em maior alongamento do material (Nan Luo, 2012).
Embora a adição do extrato de pigmentos naturais à matriz da celulose tenha
elevado sua porcentagem de deformação, os filmes ainda se apresentaram quebradiços e
de difícil manuseio após evaporação completa do solvente. Devido à dificuldade em se
obter sistemas inteiriços e de fácil manipulação para a confecção das etiquetas
colorimétricas, foram adicionados aos sistemas de Celulose:Extrato diferentes
concentrações do composto plastificante a fim de, da obtenção de formulação próxima a
ideal. Para melhor compreensão do comportamento mecânico desses novos sistemas
foram realizados ensaios de tração com todas as amostras conforme apresenta o gráfico
da Figura 31.
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Figura 31 Curvas de tensão versus deformação obtidas a partir do ensaio mecânico de tração dos corpos
de prova dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante com diferentes concentrações do composto
plastificante.

Ao analisar o gráfico da Figura 31 foi possível observar semelhança entre o
desenho das curvas características obtidas no ensaio e a linearidade do comportamento
das amostras à medida que houve aumento na concentração da substância plastificante.
Os materiais se apresentaram mais maleáveis e menos quebradiços e conforme o
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esperado, a adição do composto plastificante aumentou ainda mais a porcentagem de
elongação dos sistemas que receberam 0,5 e 1% (v/v), e quanto maior sua proporção,
menores foram seus valores de Tensão Máxima, devido a menor resistência de
estiramento apresentada pelo material. Esses mesmos filmes, tiveram seus valores de
tensão máxima em torno de 22,03 MPa e 19,71MPa 17,43% e valores de deformação de
17,43 e 20,61%, respectivamente. O aumento da deformação nesses filmes pode ser
justificado pela interação do composto plastificante com a cadeia polimérica do
material, conforme comprovado pelos resultados de MEV (cap. 5.1) e FTIR (5.4). O
qual se liga aos arranjos da cadeia e reduz a interação cedeia: cadeia, elevando sua
capacidade de movimentação, e consequentemente, modificando as propriedades
mecânicas do material (MALI, 2006). Yuan (2009), ainda afirma que o comportamento
mecânico de materiais poliméricos também pode ser influenciado por sua morfologia a
qual se encontra completamente associada à adição de outras substâncias, devido ao
arranjo das estruturas. Já os sistemas que receberam a adição de 5% do plastificante
também tiveram redução no valor de sua Tensão Máxima para 6,14MPa, mas
entretanto, diferente das demais amostras sua deformação foi reduzida a um valor
próximo de 6,14%. Essa diminuição no alongamento desse sistema pode estar
relacionada com o excesso da substância presente na matriz, a qual quando em
quantidades elevadas pode saturar a matriz polimérica diminuindo ainda mais a
interação entre suas cadeias e tornando o material frágil frente seu estiramento
(SHIMAZU, 2007).
Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, pois, conforme o esperado
à adição do plastificantes a matriz polimérica da Celulose em concentrações adequadas,
reduziu a tensão de deformação e a dureza dos materiais, e ainda, aumentou sua
flexibilidade e sua resistência à fratura (VIEIRA, 2011). Comprovando então o objetivo
principal de seu emprego, melhoramento da trabalhabilidade e funcionalidade dos
filmes, fatores que foram de suma importância para a confecção das etiquetas
colorimétricas propostas neste trabalho. Os sistemas selecionados conforme ilustra a
Figura 32, foram os que receberam a adição de 1,0% do composto plastificante devido
às características apresentadas, e em resumo, a adição de diferentes concentrações deste
composto possibilitou realizar o ajuste nas características mecânicas requeridas para os
filmes de Celulose:Extrato:Plastificante, aplicados na confecção de etiquetas
colorimétricas.
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(a)

(b)

Figura 32 Filme de Celulose:Extrato com a adição de 1,0% (v/v) da substância plastificante, (a) visto de
cima; (b) visto de perfil. Tal conformação do filme foi à selecionada para a confecção das etiquetas
colorimétricas.

5.1.2. Capacidade de Absorção ao vapor d’água
A Tabela 5.2 apresenta os valores médios e os desvios-padrão dos valores da taxa de
permeabilidade ao vapor d’água obtidos por método gravimétrico dos filmes de
Celulose:Extrato e Celulose:Extrato:Plastificante com a proporção de 1% (v/v). As
taxas de permeação ao vapor d’água das amostras dos filmes submetidos ao ensaio
foram calculadas separadamente a partir da inclinação da reta (g/t) dividida pela área de
transferência (m2).
Tabela 5.2 Taxa de transferência do vapor d’água dos filmes com a presença/ ausência da adição
da substância plastificante via método gravimétrico.

A taxa de permeabilidade d’água é de suma importância para melhor compreensão
dos possíveis mecanismos de interação entre o soluto e a matriz polimérica dos filmes
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confeccionados a partir de materiais biodegradáveis (SOUZA, 2011). E ainda, pode ser
relacionada às características fornecidas pelas matérias-primas utilizadas em sua
confecção, como: o grau de cristalinidade do polímero selecionado como matriz, a
presença/ausência de aditivos, a espessuras dos filmes e também suas condições de
armazenamento (MALI, 2006 e TANG, 2008). O gráfico da Figura 33 mostra o
comportamento dos sistemas em função do tempo do ensaio.

Figura 33 Taxa de transferência de vapor de água dos sistemas contendo os filmes de Celulose:Extrato e
Celulose:Extrato:Plastificante 1% (v/v) em função do tempo do experimento.

Conforme apresentado na Figura 33, o ganho de massa ao longo do tempo das
amostras

contendo

os

filmes

confeccionados

com

Celulose:Extrato

foi

de

aproximadamente 1,003 (g água/ (m2 x dia)), 82% menor que a taxa de permeabilidade
dos filmes que receberam a adição de 1% (v/v) da substância plastificante em sua
formulação, sendo ela de aproximadamente 1,883 (g água/m2 x dia)). Essa diferença
aconteceu como o esperado, e pode ser relacionada com as modificações estruturais
causadas a matriz da celulose na presença da substância plastificante, ou seja, quanto
maior a porcentagem da substância plastificante na matriz maior a permeabilidade do
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material. Pois ao se adicionar a substância plastificante à matriz do material, houve
aumento no tamanho dos poros, e consequente diminuição nas regiões de cristalinidade
e na densidade do material, formando uma estrutura com menor compactação e maior
permeabilidade (MALI, 2006). Donhowe e Fennema (1993), afirmam que a
permeabilidade ao vapor de água de sistemas poliméricos diminui com o aumento das
regiões cristalinas porque a permeação ocorre nas regiões amorfas do material. Além
disso, outro fator que deve ser levado em conta frente ao aumento da taxa de
permeabilidade é o tipo de composto plastificante utilizado, sendo ele a glicerina
bidestilada de caráter hidrofílico, e acaba favorecendo a adsorção e à dessorção das
moléculas de água (SOBRAL, 2000).
Ao se tratar da confecção de etiquetas orgânicas colorimétricas que estarão em
contato direto com o alimento sob a proteção da embalagem do produto, os sistemas
com adição da substância plastificante se mostraram promissores. Pois, ao contrário das
embalagens convencionais que exercem função de proteção ao alimento, as etiquetas
colorimétricas sensíveis ao pH requerem elevada taxa de permeação, visto que, seu
princípio de funcionamento e sensibilidade de resposta são baseadas nas taxas de
adsorção das substâncias presentes no alimento pelo material.

5.2. Caracterização Morfológica
A partir da microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi possível observar
modificações estruturais causadas a matriz da celulose pela adição da substância
plastificante, conforme mostrado na Figura 34.
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(a)
Subunidades

(b)

(c)

Figura 34 Ensaio via MEV que possibilitaram a visualização da morfologia dos filmes de: (a) Celulose
com a presença de subunidades; (b) Celulose:Extrato; (c) Celulose:Extrato:Plastificante 1,0% (v/v).

De um modo geral, o filme confeccionado com a celulose puro apresentou-se
como uma matriz compacta, sem a presença de fissuras ou macroporos, mas com
presença de subunidades desprendidas da matriz com o tamanho da ordem de
micrometros, conforme mostra a Figura 34 (a). Ao se adicionar o extrato de pigmentos
naturais a matriz da celulose foi possível observar completa modificação da
microestrutura do material conforme mostra a Figura 34 (b). Os filmes se apresentaram
descontínuos, sem a presença de fissuras, mas ainda com presença de microporos
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característicos aos de membranas comerciais confeccionadas com esse tipo de material.
Além disso, embora em menores quantidades, as subunidades desprendidas da matriz
também se fizeram presentes junto às paredes internas dos poros neste filme. Já com a
adição da substância plastificante na proporção de 1% (v/v) aos sistemas de
Celulose:Extrato, também pode ser observada alteração na microestrutura do material
conforme mostra a Figura 34 (c). Houve aumento na porosidade do material, o qual
passou a ter microestrutura similar a de materiais esponjosos e as subunidades
desprendidas da matriz não mais se fizeram presentes.
A presença das subunidades desprendidas da matriz pode ser associada à
formação de aglomerados do pó da celulose, devido sua incompleta solubilização
durante o preparo da solução. As modificações na microestrutura do material, como o
aparecimento e/ou o aumento de sua porosidade podem ser justificadas pela adição dos
outros componentes (extrato e/ou substância plastificante) à matriz. A interação de tais
compostos entre as cadeias poliméricas podem ser as responsáveis por causar o
rearranjo estrutural do material resultando na formação e no tamanho dos poros (MALI,
2006). Vale ressaltar que o aumento no tamanho dos poros da matriz é de grande
interesse, uma vez que eleva a taxa de permeabilidade do material, conforme descrito no
item 5.1.2, e pode aumentar a sensibilidade e acelerar o tempo de resposta dos filmes
colorimétricos sensíveis ao pH, uma vez que, seu princípio de funcionamento é baseado
na interação química com o meio.
Em resumo, a adição do extrato e ou/da substância plastificante à matriz de
celulose modificou a microestrutura do material, aumentando respectivamente sua
porosidade e sua taxa de permeabilidade ao vapor d’água e consequentemente alterou as
propriedades mecânicas do material, conforme comprovado no item 5.1.1.

5.3. Caracterização ótica
Com o intuito de entender e comparar o comportamento das propriedades ópticas da
mudança de cor do extrato de pigmentos naturais solubilizados e dos filmes contendo
Celulose:Extrato:Plastificante 1,0% (v/v) quando expostos as soluções tampão com
diferentes valores de pH, foram realizadas medidas de espectroscopia de absorção na
região do visível em ambos os sistemas e a mudança nas cores dos filmes foi avaliada
segundo escala Pantone®.
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5.3.1. Absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis)
As Figuras 35(a) e 35(b) mostram respectivamente os espectros de absorção no visível
do

extrato

de

pigmentos

naturais

solubilizados

e

dos

filmes

de

Celulose:Extrato:Plastificante na presença das soluções tampão com diferentes valores
de pH (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade).

Figura 35 (a) Espectro de absorção no visível do extrato de pigmentos naturais solubilizado em soluções
tampão com diferentes valores de pH (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade); (b) Espectro de
absorção no visível dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante 1% (v/v) na presença de soluções tampão
com diferentes valores de pH (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade).
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Ao analisar os espectros obtidos a partir da absorção do extrato de pigmentos
naturais solubilizados nas soluções tampão com diferentes valores de pH, conforme
mostra Figura 35(a), foi possível perceber que quando em presença de meios altamente
ácidos com de valores pH iguais a 1, 2, 3 e 4 as soluções apresentam coloração
semelhante a um tom de rosa intenso e o intervalo de máxima absorção (Max) de seus
picos pode ser encontrado na região de 519 – 526 nm. À medida que o valor do pH no
meio é acrescido em uma unidade, até alcançar o meio de neutralidade com valores
iguais a 5, 6 e 7, as soluções passam a apresentar diferentes colorações em tons de
violeta e seus picos máximos de absorção (λmax) se deslocam para um intervalo de maior
comprimento de onda, aproximadamente entre 535 e 575 nm. Já na presença da solução
tampão com o valor de pH igual a 8, a coloração permanece em tom de violeta, mas ao
contrário das anteriores, o pico máximo de absorção se desloca para menores
comprimentos de onda e pode ser encontrado na região de 559 nm. No meio em que o
valor do pH foi igual a 9 a solução apresentou um tom azul forte de cor, e seu pico
máximo de absorção (λmax) se deslocou para a região de maiores comprimentos de onda
em 585 nm. Já em pH igual a 10 a solução apresentou coloração em tom cinza e o
deslocamento de seu pico máximo de absorção diminuiu para a região de 578 nm. Em
meio de alta alcalinidade onde os valores do pH são iguais a 11 e 12 as soluções
apresentam coloração dos tons cinza ao amarelo intenso e o intervalo de seus picos
máximos de absorção (λmax) foram encontrados no intervalo de 578 – 595 nm.
Conforme mostrado na Figura 35(b), os filmes de Celulose:Extrato:Plastificante
1% (v/v), quando expostos às soluções tampão com diferentes valores de pH iguais a 1,
2, 3 e 4, como o extrato solubilizado, também apresentaram coloração em tons de rosa
intenso e tiveram seus picos de absorção máximas (λmax) no intervalo de 524 – 530 nm.
E à medida que o valor do pH foi acrescido em uma unidade, a caminho da região de
neutralidade, com valores iguais a 5, 6, 7, os filmes passam a apresentar diferentes
colorações em tons de violeta ao purpura e seus picos máximos de absorção (λmax) se
deslocaram para regiões de maior comprimento de onda, no intervalo de 532 – 539 nm.
Já em presença da solução tampão com o valor de pH igual a 8, a coloração obtida foi
em tom rosa claro e ao contrário dos anteriores, teve seu pico máximo de absorção
deslocado para menores comprimentos de onda, ~537 nm. No meio em que o valor do
pH foi igual a 9 o filme teve aumento na intensidade de sua cor, passou a apresentar
tonalidade azulada e seu pico máximo de absorção (λmax) foi deslocado para a região de
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maiores comprimentos de onda, em torno de 544 nm. Ao se elevar o pH á 10, o filme
perdeu a intensidade de cor, se manteve em tom azul e o deslocamento de seu pico
máximo de absorção (λmax) diminuiu para a região de 578 nm. Em meios de alta
alcalinidade em valores de pH iguais a 11 e 12 os filmes diferentes das soluções,
apresentam coloração em tons de violeta e cinza respectivamente, e seus picos de
máxima de absorção (λmax) se deslocaram para maiores comprimentos de onda e foram
encontrados no intervalo de 581 – 583 nm.
A Figura 36 mostra a mudança de cor dos extratos solubilizados e dos filmes
quando expostos as diferentes soluções tampão.

Figura 36 Mudança de cor do extrato de pigmentos naturais solubilizados e dos filmes de
Celulose:Extrato:Plastificante 1% (v/v) em presença de soluções tampão com diferentes valores de pH (de
1 a 12, com intervalos de uma unidade).
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Celulose:Extrato:Plastificante na presença das soluções tampão com diferentes valores
de pH podem ser justificadas pela alteração da estrutura molecular dos compostos
antociânicos presentes no extrato de pigmentos naturais provocadas pelo pH do meio,
que por sua vez, refletiram em seus espectros de absorção no visível. Segundo
Casteñeda-Ovando (2008), a cor dos compostos antociânicos pode ser associada à sua
estrutura molecular, sendo o pH um dos principais fatores determinante de sua
conformação quando em solução. Por este fator, é possível justificar a mudança de cor
dos compostos antociânicos solubilizados e quando em matriz, a partir das mudanças
estruturais provocadas pelo valor do pH das diferentes soluções tampão.
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Ainda, de acordo com estudos encontrados na literatura, (ROSSI, 2002; REIN,
2004; BROUILLARD, 1987; TIMBERLAKE, 1997), foi comprovado que em meios de
caráter fortemente ácido com valores de pH abaixo de 2 a estrutura molecular
predominante é o cátion flavílium, responsável por atribuir coloração de rosa ao
vermelho intenso; e à medida que o valor do pH do meio é elevado e atinge um valor
igual a 4, as estruturas predominantes em equilíbrio com o cátion flavílium são as
pseudobases carbinol incolores, responsáveis pela diminuição na intensidade da
coloração; com o crescente aumento do pH há aumento na desprotonação das estruturas
dos compostos antociânicos e em valores próximos a 6 as estruturas predominantes são
da espécie carbinol, que diminuem ainda mais a intensidade da cor; e ao se atingir
valores próximos a pH 7, esta intensidade da cor é retomada e o meio adquire novos
tons de coloração com variações de púrpura à violeta, devido à predominância de bases
quinoidal; que com o aumento do pH e em combinação as outras estruturas moleculares
presentes no meio podem ter o anel heterocíclico rompido e como resultado formar
novas conformações estruturais reconhecidas como chalconas, responsáveis pela
diminuição na intensidade da cor e pela formação de tons de coloração amarela,
conforme mostrado na Figura 16 (pg. 35). Em resumo, as diferentes cores dos
compostos antociânicos quando em solução, podem ser atribuídas ao equilíbrio das
distintas estruturas químicas presentes em função dos valores de pH do meio em que se
encontram (VALDEMARRA, 2016; GUIMARÃES, 2012; ARENAS, 2012).
A partir da comparação entre os espectros de absorção no visível dos gráficos das
Figuras 35 e 36 foi possível observar comportamento similar entre o deslocamento dos
picos máximos do extrato de pigmentos naturais solubilizados e dos filmes de
Celulose:Extrato:Plastificante. Onde em ambos os casos houve ocorrência do red-shift,
ou seja, deslocamento dos picos máximos de absorção (λmax) para maiores
comprimentos de onda, nos meios em que os valores de pH se igualam a 1, 2 , 3, 4, 5, 6
e 7. E a ocorrência de um blue-shift ou o deslocamento do pico máximo de absorção
(λmax) para menores comprimentos de onda no meio em que o pH se iguala a 8 e
novamente um red-shift no meio em que o pH se iguala a 9. Apresentando
comportamento diferente de ambos os sistemas apenas nos meios em que os valores de
pH da solução tampão foram iguais a 10, 11 e 12. Além disso, também pode ser
observado semelhança das colorações do extrato solubilizado e dos filmes em alguns
valores de pH conforme mostra a Figura 37.
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A similaridade entre os espectros de absorção do extrato de pigmentos naturais
solubilizados e os filmes foi de extrema importância para a confecção das etiquetas
colorimétricas com a utilização de tais matérias-primas, pois ele comprovou que a
atividade e sensibilidade do extrato comercial de pigmentos naturais ao pH, se mantêm
mesmo quando incorporado à matriz polimérica. A partir da Figura 37 é possível
observar a semelhança de comportamento dos picos de máxima absorção (λmax) dos
compostos antociânicos quando em solução e quando em matriz polimérica, na presença
de soluções tampão com diferentes valores de pH.

Figura 37 Picos de máxima absorção (λmax) na região do visível do extrato de corante solubilizado em
água, dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante e coloração dos mesmos, na presença de soluções
tampão com diferentes valores de pH.

5.3.2. Análise da mudança de cor dos filmes
Conforme o esperado, os filmes de Celulose:Extrato:Plastificante após expostos às
soluções com diferentes valores de pH, tiveram sua coloração alterada em um amplo
espectro de cor na região do visível. A fim de se realizar o reconhecimento das cores em
uma escala mundialmente padronizada, a coloração dos filmes foi definida junto à
escala Pantone® de cores conforme pode mostra a Figura 38.
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Figura 38 Coloração apresentada por um lote de filmes de Celulose:Extrato:Plastificante expostos à
solução tampão com diferentes valores de pH (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade), e seu
reconhecimento via escala Pantone® de cores.

Vale ressaltar que a ampla faixa de cores como resposta às variações nos valores
de pH demonstra o grande potencial de aplicação desses filmes na fabricação de
etiquetas inteligentes para utilização no monitoramento da qualidade de alimentos,
devido apresentarem ampla faixa de resposta, e ainda por se tratarem de sistemas
atóxicos e biodegradáveis. Além disso, a mudança na cor apresentada pelos filmes na
faixa de pH entre 5 e 6, conforme mostrado na Figura 39, permitiram aplicação e
posterior validação de tais sistemas na verificação da qualidade de carnes de frango “in
natura”. Uma vez que este alimento tem seu frescor e qualidade associados a valores de
pH na faixa de 5,8 e 6,2 (JAY, 2005).

Figura 39 Filmes de Celulose:Extrato:Plastificante expostos a soluções tampão com valores de pH iguais a
: (a) 5 e (b) 6 respectivamente.
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Objetivando verificar a sensibilidade de resposta frente à mudança de cor dos
filmes de Celulose:Extrato:Pastificante, em função de pequenas alterações nos valores
do pH do meio, os filmes foram expostos a soluções tampão com pequenas variações
em seus valores de pH nos tempos inicial (T0) e final (T2) após duas horas, e
novamente tiveram sua coloração reconhecida pela escala Pantone® como mostra a
Figura 40.

Figura 40 Coloração dos filmes em exposição às soluções tampão com pequenas variações de pH.

Ao analisar a figura 40 foi possível identificar de maneira visual e via escala
Pantone® a variação das cores dos filmes quando expostos às soluções tampões com
pequenas variações nos valores de pH. Essa sensibilidade demonstrada pelo material
nesta faixa de valores de pH, comprova o elevado potencial dos filmes para confecção
de sensores inteligentes para monitorar a qualidade da carne de frango “in natura”.

5.4. Caracterização Estrutural
A caracterização estrutural via absorção no infravermelho, foi realizada por meio da
técnica de análise da reflectância total atenuada (ATR) em duas etapas distintas, onde,
inicialmente foram analisadas separadamente as matérias-primas utilizadas na
confecção dos filmes, e posteriormente os filmes de Celulose:Extrato:Plastificante 1%
(v/v), uma vez confeccionados.
5.4.1. Análise individual das matérias-primas
As matérias-primas utilizadas para a confecção dos filmes inteligentes foram
estudadas separadamente com o objetivo identificar estruturalmente os grupamentos
responsáveis pela mudança de cor dos filmes em exposição às soluções tampão com
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diferentes valores de pH. A Figura 41 mostra a frequência das bandas de absorção no
infravermelho de cada uma das matérias-primas obtidas separadamente. É importante
ressaltar que a identificação da presença dos grupamentos foi feita com base nos
espectros obtidos e de acordo com a literatura (DERRICK, 1955 e SENNA, 2011).
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Figura 41 Espectro de absorção do infravermelho das matérias-primas utilizadas para a confecção dos
filmes.

A partir da análise do espectro da frequência de absorção no infravermelho do
composto plastificante glicerina bidestilada, Figura 41, foi possível identificar a
presença dos principais grupos funcionais frente à existência de uma banda em torno
de~3270 cm-1 característica á presença de grupamentos hidroxilas (O-H); de duas
bandas fracas no intervalo da região de~2904 - 2850 cm-1 que indicam a presença de um
estiramento axial de grupamentos metilenos assimétricos (C-H2) e grupamentos metila
simétricos (C-H3) respectivamente; uma banda em torno de ~ 1370 cm-1 que pode ser
associada à presença de grupamentos alcanos (R-C-H); e uma banda de alta intensidade
na região de~1020cm-1 que correspondente ao estiramento de ligações entre o carbono e
o hidrogênio (C-O). O espectro da glicerina bidestilada líquida encontra-se condizente
com o de estudos realizados por Alba (2009).
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Já ao analisar o espectro de frequência do extrato de pigmentos naturais, Figura
41, foi possível identificar os principais grupamentos presentes a partir de uma banda na
região de~3275 cm-1 característica á presença de grupamentos hidroxilas (O-H); uma
banda fraca na região de ~2900 cm-1 também referente à presença de um estiramento
axial de grupamentos metilenos assimétricos (C-H2); uma banda em torno de ~1600cm-1
que corresponde à presença de anéis aromáticos (C=C); uma banda em torno de ~
1370cm-1 que pode ser associada à presença de grupamentos alcanos (R-C-H); e uma
banda de alta intensidade na região de~1020cm-1 que correspondente ao estiramento de
ligações entre o carbono e o hidrogênio (C-O). O espectro no infravermelho do extrato
de pigmentos naturais obtido comercialmente também se encontra condizendo com o
apresentado por estudos na literatura (HORST, 2009 e PEREIRA, 2015).
Por meio da análise do espectro da celulose, Figura 41 foi possível identificar a
presença dos principais grupamentos da celulose por meio da presença de uma banda na
região de ~1750 cm-1 característica á ligações carbonilas (R-C=O); uma banda em torno
de ~ 1370 cm-1 que pode ser associada à presença de grupamentos alcanos (R-C-H);
uma banda na região de ~1220 cm-1 característica a presença de ácidos carboxílicos
(RCO-OH); e uma banda de alta intensidade na região de~1020cm-1 que correspondente
ao estiramento de ligações entre o carbono e o hidrogênio (C-O). O espectro da celulose
em pó encontra-se condizente com a literatura e as especificações fornecidas pelo
fornecedor, (SENNA, 2011 e SIGMA, 2016).
5.4.2. Análise dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante
Filmes de Celulose:Extrato:Plastificante de um mesmo lote, foram expostos às soluções
tampão com diferentes valores de pHs (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade), e de
maneira individual foram analisados via espectroscopia no infravermelho por meio da
técnica de técnica de ATR. A Figura 42 mostra o espectro da frequência de absorção no
infravermelho para cada um dos filmes.
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Celulose:Extrato:Plastificante de um mesmo lote, quando expostos às soluções tampão com diferentes
valores de pH (de 1 a 12, com intervalos de uma unidade).

A partir da análise do espectro da frequência de absorção no infravermelho dos
filmes de Celulose:Extrato:Plastificante 1% (v/v), conforme Figura 43, foi possível
identificar à presença de seus principais grupos devido à existência de uma banda na
região de ~1750 cm-1 característico a presença de ligações carbonilas (R-C=O); uma
banda em torno de ~ 1370 cm-1 que pode ser associada à presença de grupamentos
alcanos (R-C-H); uma banda na região de ~1220 cm-1 característica a presença de ácidos
carboxílicos (RCO-OH); e uma banda na região de~1020cm-1 que correspondente ao
estiramento de ligações entre o carbono e o hidrogênio (C-O).
Ao realizar uma comparação entre os gráficos apresentados pelas Figuras 41 e 42
das matérias-primas e dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante foi possível
identificar grande semelhança entre o espectro de absorção no infravermelho da
celulose utilizado como matéria-prima e os espectros dos filmes quando expostos ás
diferentes soluções tampão. Ainda, não foi possível identificar qualquer mudança
significativa nos espectros de absorção dos filmes quando expostos as diferentes
soluções tampão. Ademais, é importante ressaltar que o fator responsável pela mudança
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de cor dos filmes, segundo relatos literários, é resultado das alterações estruturais nos
compostos antociânicos provocadas pelo valor de pH do meio em que se encontram
(BROUILLARD, 1987; TIMBERLAKE, 1997; ROSSI, 2002;

REIN, 2004;

GUIMARÃES, 2012; ARENAS, 2012 e VALDEMARRA, 2016).
De acordo com Skoog (1992), a técnica de ATR no infravermelho permite
identificar a presença dos principais grupos funcionais das amostras, ou seja, os
grupamentos que se fazem presentes em maiores quantidades. Por esse fator torna-se
possível justificar a ausência de alterações no espectro dos filmes expostos às soluções
tampão contendo diferentes valores de pH. Visto que, a substância responsável pela
alteração na estrutura do material é a antocianina, que se encontra presente em menor
proporção (1% v/v), apresenta baixa frequência de vibração de seus grupamentos
funcionais, as quais podem ser mascaradas pela frequência de vibração de outros
grupamentos presentes em maiores proporções. Ademais, estes resultados comprovam a
que as propriedades bases da estrutura foram mantidas e com elas as características de
biodegradabilidade e atoxicidade do material.
Com base na literatura foi feita uma Tabela (5.3) com as bandas vibracionais
identificados pela análise com o objetivo de facilitar a compreensão e entendimento dos
gráficos das Figuras 41 e 42 (SILVERTEIN, 1979 e HAACK, S. M, 2010).

Tabela

5.3

Intervalos

das

bandas

vibracionais

encontradas

nos

filmes

de

Celulose:Extrato:Plastificante 1,0% via técnica ATR – FTIR.

5.5 Avaliação dos filmes “in vivo” como indicador colorimétrico de pH
O potencial de utilização dos filmes para avaliar a qualidade de carnes de frango “in
natura” foi avaliado frente às características apresentadas pelas amostras da carne de
frango “in natura” quando deterioradas e em condições adequadas.
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5.5.1 Desempenho dos filmes
A Figura 43 mostra os resultados obtidos frente à sensibilidade de resposta dos filmes
quando estocados sob as diferentes condições de acondicionamento.

Figura 43 Filmes de Celulose:Extrato:Plastificante armazenados sob as diferentes condições na presença
de amostras de carnes de frango. Sendo as amostras: (a) controle: 1 filmes acondicionados sob a
temperatura de 4°C; (b) controle 2: filmes sob a carne de frango acondicionados sob a temperatura de
4°C; (c) teste 1: filmes sob a carne de frango inoculada com as bactérias Pseudomonas sp. e
acondicionada sob a temperatura de 4°C; e (d) teste 2: filmes sob a carne de frango inoculada as bactérias
Pseudomonas sp. e acondicionada sob a temperatura de 30°C.

Conforme esperado, a amostra controle 1 (filmes acondicionados sob a
temperatura de 4°C na ausência da carne de frango) se mantiveram estáveis e não
sofreram alterações na coloração após 24 horas, conforme mostra a Figura 44 (a). Na
amostra controle 2, embora tenha sido detectada uma pequena variação no valor do pH
de 5,96 para 6,01 no alimento após as 24 horas de acondicionamento, sua coloração se
manteve praticamente igual á inicial, Figura 44 (b). Na amostra teste 1, o valor do pH
variou de 5,96 para 6,15 e, embora pouco pronunciada, foi possível perceber alteração
na coloração do filme após as 24 horas de acondicionamento, Figura 44 (c). Já na
amostra teste 2, o valor do pH do alimento, que inicialmente era 5,96, aumentou para
6,52 e pode ser observada nítida mudança na cor do filme, Figura 44 (d). As mudanças
na coloração dos filmes podem ser justificadas pelas alterações nos valores do pH do
alimento como consequência do processo de deterioração do alimento, provocado pelo
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desenvolvimento de micro-organismos deterioradores em função de sua temperatura de
acondicionamento.
5.5.2 Crescimento microbiano X Temperatura X pH X cor dos filmes
A contagem total de psicrotróficos aeróbios avaliadas nos tempos: inicial (T=0), em três

UFC/g

dias (T=3), sete (T=7) e dez dias (T=10) são mostradas na Figura 44.
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Figura 44 Contagem de micro-organismos psicrotróficos aeróbios em carnes de frango acondicionadas
sob as temperaturas de 7 e 10°C durante o período de 10 dias.

De acordo com os dados mostrados na Figura 45, pode-se verificar que o aumento
de 3°C na temperatura de acondicionamento dos frangos favoreceu o crescimento dos
micro-organismos psicrotróficos aeróbio presentes nas amostras, tendo sua população
elevada em 4 e 5 ciclos logarítmicos após 10 dias de estocagem a 7 e 10°C,
respectivamente. O valor médio encontrado referente à população inicial desses microorganismos nas amostras das carnes de frango foi de 6,8 x 103 UFC.g-1, e se mostrou
menor quando comparado a relatos na literatura frente à microbiota característica a
inicial deste alimento, 5,4 x 104 UFC.g-1 e/ou 106 UFC.g-1 (GALARZ, 2010; GILL,
1998). Ainda, foi possível observar que após três dias de estocagem a diferença entre a
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contagem das duas amostras foi superior a 4 ciclos logarítmicos, sendo 4,1 x 104 UFC.g1

para a amostra 1 armazenada sob a temperatura de 7°C e 7,0 x 108 UFC.g-1 para a

amostra 2, acondicionada em uma temperatura igual a 10°C. Ao romper o filme PVC da
amostra 2 foi detectada a presença de odor desagradável e de limosidade superficial no
alimento, apresentando sinais de deterioração. A diferença apresentada pela contagem
dos micro-organismos entre as amostras pode ser reflexo das diferentes temperaturas, 7
e 10ºC utilizadas no acondicionamento do produto. Pois, segundo Jay (2005), a
temperatura é um dos principais fatores extrínsecos que influencia o crescimento de
micro-organismos, visto que se encontra diretamente relacionada com a velocidade da
taxa de reações metabólicas catalisadas por enzimas e multiplicação de microorganismos. Além disso, Madigan (2010) ainda afirma que as baixas temperaturas
diminuem a fluidez da membrana dos micro-organismos.
Conforme descrito anteriormente, os principais micro-organismos responsáveis
pelo processo de deterioração deste alimento em aerobiose são pertencentes ao gênero
Pseudomonas sp. Os quais possuem ação proteolítica e liberam compostos aminados
oriundos de seu metabolismo que elevam o pH do meio podendo alcançar valores
superiores ao de neutralidade, chegando a 7,5 (JAY, 2005). O valor médio inicial de pH
das amostras de carne de frango foi de 5,92 e ao longo da vida útil do produto pode-se
observar aumento na contagem total de micro-organismos psicrotróficos e no valor de
pH do alimento que chegou a 7,04 após 10 dias de acondicionamento sob a temperatura
de 10ºC, e também modificações na coloração dos sistemas conforme mostrado na
Figura 45. Dessa maneira, foi possível associar o crescimento de micro-organismos
deteriorantes no alimento e com o valor do pH, e comprovar a possibilidade da
utilização do sensor como indicador de deterioração da carne de frango refrigerada.
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Figura 45 Variações nas cores dos filmes de Celulose:Extrato:Plastificante identificadas via Escala
Pantone®, frente às alterações dos valores de pH do meio provocada pelo metabolismos dos microorganismos deteriorantes, em função das temperaturas de acondicionamento (7 e 10 ºC), nos tempos 0, 3,
7 e 10 dias.

Ordóñez-Pereira (2005) afirma que o incremento no valor de pH do alimento é
acompanhado por alterações em suas características sensoriais como, o aparecimento de
odores desagradáveis quando a taxa microbiana atinge um valor de 5x107 UFC/cm2 e a
presença de limosidade superficial (polissacarídeos sintetizados pelas bactérias) quando
a taxa de crescimento ultrapassa o nível de 108 UFC/cm2. Embora a legislação brasileira
não estabeleça uma contagem padrão destes micro-organismos como indicativo de
deterioração para os alimentos, a International Commission on Microbiological
Specificacions for Foods (1978) estabelece o valor de 106 a 107 UFC.g-1 como o padrão,
e alguns autores estabelecem valores entre 106 a 108 UFC.g-1 (HAYES, 1993; DAVIES,
1998; SENTER, 2000; SMOLANDER, 2004; FRANCO, 2005; ORDÓÑEZ, 2005).
Dessa maneira, as amostras acondicionadas sob a temperatura de 7ºC estariam
improprias para o consumo a partir de seu 7º dia e as amostras acondicionadas sob a
temperatura de 10ºC em seu 3º dia, tempo inferior da vida útil do alimento do estimado
pelo fabricante. Segundo Luchiari Filho (2006), a faixa ideal da temperatura de
refrigeração das carnes deve estar entre -1,5 e 7ºC em tempo integral após o processo de
post-mortem. Giannakou (2001) cita estudos que apontam a comum utilização de
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temperaturas acima de 10ºC durante o transporte, estocagem e manejo pelo consumidor.
Segundo Taoukis (2005), a temperatura é o principal fator extrínseco responsável pelas
condições de qualidade, frescor e segurança do alimento e que pequenas oscilações na
temperatura, em qualquer etapa da cadeia do frio influencia a qualidade do alimento e,
consequentemente seu tempo de vida útil.
Ainda, a partir da Figura 45 foi possível verificar a sensibilidade de resposta
apresentada pelos filmes frente às alterações nos valores de pH do alimento provocadas
pela multiplicação dos micro-organismos deterioradores, por meio da mudança
acentuada na coloração do sensor, no tempo em que as amostras deixaram de estar
próprias para o consumo humano, sendo após 7 dias (pH = 6,21) para as amostras
estocadas a 7ºC e 3 (pH = 6,37) dias para as amostras mantidas a 10ºC. Verificou-se
ainda, que quanto mais elevado foi o nível de deterioração do alimento, mais acentuada
foi à mudança de cor dos sistemas. Segundo Moura (2011) e Brizio (2014b), a faixa de
pH referente ao padrão de qualidade desse alimento encontra-se entre 5,8 e 6,2, o que
comprova o alto potencial e a sensibilidade dos filmes para a confecção de sensores
inteligentes que monitorem a qualidade de carnes de frango “in natura”.
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CAPÍTULO 6
DESENVOLVIMENTO SENSORES COLORIMÉTRICOS ORGÂNICOS,
SENSÍVEIS AO pH PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DE CARNES DE
FRANGO “IN NATURA”
De acordo com os Capítulos 3 e 5, foram selecionados para o desenvolvimento sensores
impressos, colorimétricos orgânicos e sensíveis á variações de pH, o polímero de
celulose como matriz, a glicerina bidestilada como plastificante, e o corante natural
WSP. A celulose foi escolhido como a matriz dos sistemas por se tratar de um polímero
inerte, atótoxico e biodegradável; já a escolha pela glicerina bidestilada se deu por ser
um composto amplamente empregado na indústria de alimentos e por não representar
riscos de toxicidade quando em contato com o alimento; e a seleção do extrato de
pigmentos naturais como composto ativo dos sistemas se deu devido sua sensibilidade
de resposta frente as alterações nos valores de pH com uma ampla faixa de mudanças de
cores. Vale ressaltar, que a escolha das matérias-primas foi baseada na lista positiva da
ANVISA e um estudo realizado anteriormente por Franco (2014). Além disso,
selecinou-se o sistema de formulação Celulose:Extrato:Plastificante nas proporções de
98, 1 e 1% (v/v), que por sua vez, apresentou dentre outras vantagens, grande facilidade
de manuseio e processamento devido as melhores propriedades mecânicas apresentadas.
Com os filmes obtidos buscou-se neste trabalho desenvolver sensores, colorimétricos e
orgânicos para monitorar e aferir a qualidade de alimentos perecíveis, mais
precisamente carnes de frango refrigeradas. Tais sensores possuem funcionamento
semelhante ao de embalagens metálicas existentes no mercado, que transmitem ao
consumidor informações da temperatura do produto a ser consumido. Contudo, nesse
caso, no lugar de um indicador de temperatura tem-se um indicador de pH, sendo um
sistema de fácil leitura e manuseio. Neste capítulo buscou-se apresentar o caminho
escolhido para a idealização de um produto inovador, de apelo científico-tecnológico e
também comercial.
6.1 Avaliação dos parâmetros de qualidade
Conforme discutido no Cap. 2, o monitoramento da cadeia do frio tem sido um dos
grandes desafios apontados por indústrias do setor alimentício. O que torna clara a
necessidade do desenvolvimento de alternativas tecnologicas que o façam, a afim de
evitar problemas como o referente à perda da qualidade do alimento, que pode
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representar riscos à saùde do consumidor. Sendo assim, é possível justificar a
importância do desenvolvimento de um sensor de pH, impresso, colorimétrico e
orgânicos, que monitore em tempo real a qualidade e o frescor de grupos de alimentos
perecíveis, como a carne de frango “in natura”. Neste sentido, conforme apresentado
no Cap. 5 os filmes impressos, colorimétricos e orgânicos, com adição de extratos de
pigmentos naturais possuem suas propriedades óticas alteradas frente à variações nos
valores do pH do meio e transmitem como resposta a mudança de coloração em uma
ampla faixa do visível. Sendo então comprovado o alto potencial de tais sistemas para
serem utilizados na confecção dos sensores porpostos. Neste capítulo serão estudados os
seguintes parâmetros ou pilares da qualidade: eficácia, eficiência, otimização,
aceitabilidade e legitimidade, e ainda, parâmetros como a reprodutibilidade, estabilidade
e a faixa de operação dos sistemas (DONABEDIAN, 1980).
Sabe-se que as alterações nos espectros de absorção no visível dos filmes de
Celulose:Extrato:Plastificante, frente a mudança do valor de pH no meio podem ser
correlacionadas com as modificações de sua coloração. Por sua vez, tais alterações são
de fácil observação visual, e podem ser de grande valia para consumidores e
profissionais envolvidos na cadeia do frio visando, sobretudo, a avaliação em tempo
real os níveis de frescor do alimentos durante o seu processo de distribuição. Baseado
na alteração de cor induzida pela alteração no valor do pH, e buscando o
desenvolvimento de um sistema de fácil leitura e com aceitabilidade, foi projetado um
sistema auto explicativo, com a formação de uma imagem intuitiva, que contribuiu com
a interpretação do observador em função da qualidade do produto.
A etiqueta baseia-se na construção de imagens “carinhas” a partir de sua mudança
de cor, sendo elas: uma carinha alegre “” quando o produto encontra-se dentro do
padrão de qualidade, e triste “” quando o produto não encontra-se dentro das
condições de qualidade. Desta forma, a aplicação das etiquetas trará melhorias para a
eficácia e a efetividade de todo o processo de distribuição, visto que possibilita o
monitoramento do frescor do alimento, e de forma paralela, as temperaturas adequadas
de refrigeração duarante a cadeia do frio.
A título de ilustração, a Figura 46 mostra a proposta de um sensor de pH com
princípio

de

funcionamento

baseado

na

mudança

de

cor

do

filme

de
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Celulose:Extrato:Plastificante investigado no capítulo anterior. Neste caso, propõe-se o
uso das carinhas a fim de facilitar a interpretação do observador.

Figura 46 Mascaras confeccionadas para facilitar a visualização da alteração de cores dos filmes em
função da perda de frescor de alimentos, mais especificamente de carnes de frango "in natura".

A Figura 47 mostra a sensibilidade de resposta dos sensores provocada pelo
processo de deterioração de carnes de frango “in natura”, frente as diferentes
temperaturas de acondicionamento (7 e 10ºC) durante sua vida de prateleira (10 dias).

Figura 47 Mudança na cor dos filmes em função das alterações dos valores do pH do meio, provocadas
pela microbiota deteriorante presente nas amostras das carnes de frango "in natura".
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Os resultados comprovam a sensibilidade de resposta dos sistemas frente ao
processo de deterioração da carne de frango “in natura”, pois mostram a mudança
visível nas cores dos filmes, saindo de um tom de rosa intenso até uma tonalidade opaca
da cor violeta, em função das alterações dos valores de pH do meio provocadas pelo
processo de deterioração causado pelos micro-organismos deteriorantes presente no
alimento.
Conforme descrito anteriormente no item 5.5.2, a contagem microbiana, os
valores de pH do meio e a mudança de cor dos filmes comprova que a partir do 7º dia as
carnes quando acondicionadas sob a temperatura de 7ºC estariam quase impróprias para
o consumo. E as carnes quando acondicionadas sob a temperatura de 10ºC estariam
deterioradas e impróprias para o consumo a partir de seu 3º dia. Esses resultados
comprovaram que o sensor não é falso positivo. Por apresentar mudança de cor
pronunciada apenas quando o alimento encontrou-se impróprio para o consumo, em
condições de elevada deterioração. E ainda, possibilitou comprovar a aplicação de tais
sistemas para verificar a qualidade de carnes de frango “in natura” em função da faixa
de operação apresentada.
Ademais, conforme descrito no item 5.3.2. do Cap. 5, os sistemas podem
responder com a mudança de cor em uma ampla faixa de pH podendo ter sua faixa de
operação ajustada para identificar a qualidade de outros sistemas alimentícios conforme
mostrado na Figura 48
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Figura 48 Mudança de cor dos filmes frente sua ampla faixa de operação e a possibilidade de aplicação na
confecção de sensores para verificação da qualidade de outros grupos de alimentos perecíveis.
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Assim, os sistemas desenvolvidos neste trabalho são capazes de apresentar
alteração em sua coloração na presença de diferentes valores de pH, o que comprova a
legitimidade dos sistemas frente ao monitoramento da qualidade de alimentos
perecíveis. Ademais, a partir de uma avaliação superficial dos custos de confecção dos
sistemas (Celulose, extrato, plastificante), foi possível concluir que o valor individual
em escala laboratorial de cada dispositivo é inferior a US$ 0,10 ou aproximadamente R$
0,31 que comprova a eficiência em função e seu custo benefício fornecido.
Outro parâmetro de qualidade importante a ser considerado é a reprodutibilidade
de fabricação dos sensores, para tanto, a Figura 49 apresenta os espectros iniciais da
absorção no visível de 4 amostras aleatórias de um mesmo lote de filmes.

Filmes de Acetato:Extrato:Plastificante
Amostra:
1
2
3
4

1.0

Absorçao (u.a.)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
450

500

550

600

650

700

Comprimento de Onda (nm)
Figura 49 Espectroscopia de absorção no UV-Vis de 4 amostras aleatórias de filmes de
Celulose:Extrato:Plastificante, obtidos de um mesmo lote.

Na Figura 49 pode ser observado um comportamento muito similar entre os
espectros iniciais das 4 amostras retiradas aleatoriamente de um mesmo lote de filmes
confeccionados via técnica wire bar coating de impressão. Este resultado é de extrema
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importância para comprovar a reprodutibilidade laboratorial dos sistemas aqui
estudados.
Por fim, com objetivo de estimar o tempo da vida útil dos sensores, os filmes
foram acondicionados durante 60 dias sob três diferentes condições, sendo elas a
estocagem no escuro sob a temperatura ambiente; e sob as temperaturas de refrigeração
(4 - 7ºC) e congelamento (1 - -4ºC), e tiveram suas propriedades óticas analisadas via
absorção no UV-Vis, nos intervalos de 0, 10, 15, 30, 50 e 60 dias, conforme mostra a
Figura 50 .

Figura 50 Espectros de absorção UV-Vis de um mesmo lote de filmes de Celulose:Extrato:Plastificante
acondicionados ao abrigo de luz, durante o tempo de 60 dias sob: a) Temperatura ambiente (25ºC); b) sob
temperatura de congelamento (-4ºC); c) sob temperatura de refrigeração (4ºC).
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A partir da Figura 50 foi possível verificar que os filmes quando estocados
durante 60 dias, sob a temperatura de refrigeração (Fig. 50- b) e congelamento (Fig. 50C) ao abrigo de luz, apresentaram espectros de absorção com comportamentos diferente
em relação aos dos filmes estocados sob a temperatura ambiente. Este fator pode estar
relacionado com a umidade existente nos meios de refrigeração (freezer e geladeira), os
quais podem ter afetado a estabilidade do material, e consequentemente provocando
alterações em seus espectros de absorção no UV-Vis. Em outras palavras, a partir dos
espectros de absorção dos filmes, foi possível perceber que os filmes quando
acondicionados sob a temperatura ambiente e ao abrigo de luz durante o período de 60
dias se mostraram estáveis, comprovando então, sua estabilidade frente a sua condição
de estocagem.

6.2 Desenvolvimento das etiquetas orgânicas colorimétricas
Como a faixa de operação necessária para a confecção das etiquetas
colorimétricas para verificação da qualidade de carnes de encontra-se dentro do
intervalo de valores de pH iguais a 5,7 e 6,2, a mudança na coloração dos sistemas pode
confundir o observador. Portanto, para o desenvolvimento de um protótipo foi
necessário combinar o contraste das cores com o aparecimento de informações
intuitivas conforme descrito no item 6.1. Para tanto, foi reconhecido via escala
Pantone® a coloração inicial dos filmes na presença de amostras carnes com o valor de
pH igual a 5,90 em função de sua condições adequadas de consumo; e dos filmes na
presença de carnes com o valor do pH igual a 6,2, valor limite da condição de qualidade
do produto. Após identificação da variação da coloração dos filmes quando o alimento
encontra-se próprio e não para o consumo humano, foram impressas etiquetas adesivas
redondas, com perfurações, que receberam sob a superfície os filmes, que em função de
sua mudança de cor, possibilitaram a formação de uma imagem intuitiva, “carinhas”,
para facilitar a interpretação do observador, conforme mostra a Figura 51 (a) e (b).
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Figura 51 Processo de preparação das etiquetas colorimétricas: (a) etiquetas impressas segundo escala
Pantone® de cores; (b) adição dos filmes sob a parte inferior da etiqueta.

Ainda com objetivo de comprovar sua efetividade, os protótipos foram testados
“in vivo” em amostras de carnes de frango “in natura” conforme mostra a Figura 52.
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Figura 52 Etiquetas inteligentes em ação, sob amostras de carnes de frango refrigeradas.
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Portanto, os resultados apresentados corroboram com a ideia da confecção de
sensores de pH, impressos, colorimétricos e orgânicos, de fácil leitura e operação, baixo
custo e de resposta em tempo real para o monitoramento da qualidade de carnes de
frango “in natura” durante toda a cadeia do frio.

6.3 Conclusão parcial dos resultados


A partir dos resultados fornecidos tornou-se claro o potencial e a sensibilidade de
resposta de tais sistemas frente ao processo de deterioração de carnes de frango “in
natura”;



A ampla faixa de potencial de operação apresentada pelos filmes em função da
possibilidade de abranger um grande grupo de alimentos perecíveis;



Os dispositivos apresentaram seis das características que vão de encontro com os
sete pilares da qualidade, a saber: eficácia, eficiência, efetividade, otimização,
aceitabilidade e legitimidade, além de comprovarem sua reprodutibilidade,
estabilidade e ampla faixa de operação para o monitoramento da qualidade de
alimentos perecíveis;



A escala Pantone® de cores permitiu padronizar tornando reprodutível e escalável
o processo de confecção dos sensores;



As etiquetas orgânicas e colorimétricas cumprem com o objetivo principal deste
trabalho, sendo ele o desenvolvimento de um sistema inteligente capaz de
monitorar a qualidade de carnes de frango “in natura” a partir da detecção de
alterações nos valores de pH do meio, dentro da faixa de 5,7 e 6,2.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSÕES
Neste trabalho foram preparados e caracterizados filmes de celulose que receberam a
incorporação de extratos de pigmentos naturas de compostos antociânicos sensíveis ao
pH, com a adição ou não da glicerina bidestilada como substância plastificante, para a
avaliação da qualidade de carnes de frango “in natura”, frente os valores de pH do
meio, que podem ser alterados pela ação de micro-organismos deteriorantes. Essas
informações por fim, foram utilizadas para o desenvolvimento de etiquetas orgânicas e
colorimétricas para aferirem a qualidade de carnes de frango refrigeradas durante a
cadeia do frio, de modo a garantir o controle adequado da temperatura durante toda a
cadeia de distribuição.


Os filmes de Celulose:Extrato:Plastificante com a adição de 1% (v/v) da glicerina
bidestilada foram os sistemas que apresentaram as melhores características para a
confecção dos sensores, como a saber: fáceis preparação e manuseio,
flexibilidade, homogeneidade em cor com tensão máxima de deformação
~20MPa, alongamento ~21%



A adição da substância plastificante à matriz favoreceu a sensibilidade de resposta
dos sistemas, pois, forneceu maior porosidade aparente para difusão de líquidos, e
TPVA/dia ~1,8 g/m2.



Os filmes de Celulose:Extrato:Plastificante, também apresentaram cor e
sensibilidade ao pH semelhantes ao do extrato isolado da antocianina.



Não foi possível identificar as mudanças estruturais provocadas ao extrato de
antocianina adicionados á matriz de Celulose via técnica ATR na espectroscopia
no infravermelho quando em presença de soluções com diferentes valores de pH.



Foi possível observar uma correlação direta entre a alteração abrupta de cor do
rosa ao roxo do filme com o pH ≈6,2 e com a contagem de micro-organismos
acima dos valores de alimentos deteriorados, não recomendados para consumo
(>107 UFC/g).



Os resultados deixam claro o potencial que filmes de Celulose e antocianina
apresentam para o desenvolvimento de sensores de pH para o monitoramento da
cadeia do frio do tipo colorimétricos, impressos, orgânicos, atóxicos,
biodegradáveis, de baixo custo e de fácil leitura.
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É importante ressaltar, que uma das grandes contribuições desse trabalho foi o
desenvolvimento de um sistema colorimétrico orgânico com faixa ajustável de resposta,
para identificar a qualidade de alimentos perecíveis durante toda a cadeia do frio, indo
de encontro com um dos maiores desafios apontado pela indústria de alimentos no
Brasil. Diante do exposto, o desenvolvimento e a aplicação de tais sensores, pode
garantir que o consumidor e todos os participantes da cadeia do frio, tenham acesso a
todo o momento à informação das reais condições de qualidade deste alimento. E por
tanto assegurar que ele compre e consuma sempre um produto de qualidade e que não
represente riscos à sua saúde, a Figura 53 mostra a aplicação do sensor em carne de
frango “in natura”.

Figura 53 Sensor aplicado sob a superfície de uma sobrecoxa de carne de frango "in natura".
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CAPÍTULO 8
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho foram gerados alguns resultados que são
apresentados a seguir:
Artigos Aceitos
LOPES, F. A.; FERREIRA, G. R.; FRANCO, M. R.; SCHIMITBERGER, T. ;FARIA,
L. O.; BIANCHI, R. F. A Vesatile Radiochromic Dosimeter For Low-Medium Gamma
Radiation and Its Application Food Irradiation. Journal of Applied Polymer Science
(Online), 2017.
Resumos publicados em anais de eventos
1-

FRANCO, M. R.; BIANCHI, R. F.; Cunha, L. R. . Development of a pH

Indicator organic film based on Cellulose acetate for monitor the pereshable food
quality. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso). In: XV Brazil MRS Meeting,
2016, Campinas. Brazilian Materials Research Society Meeting, 2016.

2-

FRANCO, M. R.; GOLIN, A. F. ; MARTINS, G. M. . The University Chapter

of Ouro Preto - UCHOP. 2016. In: XV Brazil MRS Meeting, 2016, Campinas. Brazilian
Materials Research Society Meeting, 2016.

3-

FRANCO, M. R.; BIANCHI, R. F.; Cunha, L. R. . Intelligent pH-colorimetric

organic thin film for determination of chicken fresh. In: XIV Brazil MRS Meeting,
2015, Rio de Janeiro. Brazilian Materials Research Society Meeting, 2015.

4-

LOPES, F. A. ; FRANCO, M. R.; FERREIRA, G. R. ; SCHIMITBERGER, T.;

FARIA, L. O. ; BIANCHI, R. F. . New multilayered radiocrhomic/ photoluminescent
orgânic DY220:MEH-PPV dosimeter for monitoring food irradiation process. In: XIV
Brazilian Materials Research Society Meeting, 2015, Rio de Janeiro. XIV Brazilian
Materials Research Society Meeting, 2015.

5-

SALES, S. L. ; FRANCO, M. R.; GOLIN, A. F. ; MAGALHAES, C. E. T. .

University Chapter of Ouro Preto (UCHOP). In: XIV Brazilian Materials Research
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Society Meeting, 2015, Rio de Janeiro. XIV Brazilian Materials Research Society
Meeting, 2015.

6-

PASCHOA, A. S.;FRANCO, M. R.; FERREIRA, G. R. ;BIANCHI, R. F.

Novel pH-colorimetric indicator sensor based on responsive chitosan-anthocyaninglycerin for determination of meat freshness. In: XIV Brazilian Materials Research
Society Meeting, 2015, Rio de Janeiro. XIV Brazilian Materials Research Society
Meeting,2015.

Participação em Feiras e eventos de empreendedorismo a partir da Startup AS31
1º Fase de aceleração do programa de empreendedorismo FIEMG Lab, semestre
1/2017.

1º Ciclo de Aceleração e finalistas do programa de empreendedorismo Inovativa Brasil,
trimestre 2/2016.

1º Rodada de Aceleração do programa Biostartup Lab. trimestre 1/2016.

100 Open Startups, 24ª posição entre as 100 startups mais atraentes do Brasil,
2015/2016.

Prêmios
1º lugar do Prêmio Henrique Dummont durante o III Diamantech, Centro de Inovação
Tecnológica (CITec da UFVJM) e INOVALES, 2015.
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