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RESUMO

ARAÚJO, L. G. C. Filmes biopoliméricos antimicrobianos para revestimento de
sementes de feijão (Phaseolus vulgaris). João Pessoa, 2015. 116f. Tese (Doutorado em
Ciência e Engenharia de Materiais), Universidade Federal da Paraíba.

No presente trabalho, avaliou-se o uso de filmes à base de zeína, proteína de reserva do
milho, para o recobrimento de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris). As soluções
filmogênicas testadas foram obtidas utilizando-se 1% em massa de zeína e 4% de
solução hidroalcoólica. Inicialmente foi feito um estudo com quatro soluções alcoólicas
diferentes (etanol, isopropanol, metanol e etanol/solução de hidróxido de sódio), onde
foi mostrado que as propriedades dos filmes são afetadas com o tipo de solvente
utilizado. Os filmes utilizados no recobrimento das sementes de feijão foram preparados
com etanol e incorporados com eugenol em diferentes concentrações 5, 10, 15 e 20%.
Foram realizadas caracterizações térmicas, morfológicas, mecânicas e de barreiras para
estudar o efeito do eugenol sobre as propriedades dos filmes de zeína, onde foi
observado que o eugenol reduziu a temperatura de transição vítrea dos filmes, reduziu
irregularidades e aumentou a porosidade na superfície dos filmes, deixou os filmes mais
hidrofílicos e reduziram o módulo de elasticidade e a permeabilidade ao vapor de água.
Para avaliar a ação antifúngica dos filmes contra o fungo Penicillium sp. foi realizado o
teste do halo de inibição e todas as concentrações de eugenol testadas mostraram ação
sobre o fungo. Dessas, duas concentrações de eugenol foram testadas no recobrimento
das sementes 5 e 20%. Os filmes obtidos com 5% de eugenol não afetaram a capacidade
de germinação das sementes ao contrário dos filmes com 20% de eugenol. Ambas as
concentrações diminuíram a velocidade de germinação das sementes.

Palavras - chave: zeína, sementes, eugenol, atividade antimicrobiana, recobrimentos.

ABSTRACT

In this study, we evaluated the use of zein based films, maize storage protein, to the
bean seed coating (Phaseolus vulgaris). The tested solutions were obtained using 1% by
weight of zein and 4% alcohol solution. Initially, a study was conducted with four
different alcoholic solution (ethanol, isopropanol, methanol and ethanol / sodium
hydroxide solution), where it was shown that the film properties are affected by the type
of solvent used. The films used in the coating of the bean seeds were prepared with
ethanol and eugenol incorporated with different concentrations of 5, 10, 15 and 20%.
Characterization thermal, morphological, and mechanical barriers were made to study
the effect of eugenol on the properties of zein films, where it was observed that eugenol
reduced glass transition temperature of the films, reduced porosity and increased
irregularities on the surface of the films left most hydrophilic films and reduced
modulus and permeability to water vapor. To evaluate the antifungal action of the films
against the fungus Penicillium sp. we performed the inhibition zone test and eugenol all
concentrations tested showed activity against the fungus. Of these, eugenol two
concentrations were tested covering the seed 5 and 20%. The films obtained in 5%
eugenol did not affect the germination of the seeds unlike films with 20% eugenol. Both
concentrations decreased the rate of seed germination.

Keywords: zein, seeds, eugenol, antimicrobial activity, coatings.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO
1.1. INTRODUÇÃO

A maioria das culturas destinadas à produção de alimentos está sujeita ao ataque
de doenças, sendo grande parte dos seus agentes etiológicos transmitidos pelas sementes
(VIEIRA, 1993). No caso específico do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), mais de 50%
das suas principais enfermidades, têm seus agentes causais transmitidos através das
sementes (NEERGARRD, 1979; FREITAS, 2007).
A baixa qualidade das sementes representa uma das principais causas da
diminuição da produtividade em lavouras de feijão no Brasil, sobretudo em virtude de a
maioria dos agricultores utilizar as suas próprias ―sementes‖ as quais, se apresentam em
geral, com graus variados de mistura, alto grau de umidade, baixa germinação e vigor,
infestadas por insetos e, principalmente, com a presença de patógenos (ZAMBOLIM,
2005; MENTEN et al., 2007).
A semente é um insumo de grande importância por carregar todo o potencial
produtivo de uma futura planta. Utilizar sementes de alta qualidade é primordial para
obtenção de um estande adequado (TRENTINI et al., 2005; PEREIRA et al., 2007).
Nesse sentido, o tratamento das sementes torna-se uma ferramenta essencial, pois, visa
preservar ou aperfeiçoar seu desempenho (MENTEN, 1991).
Novas tecnologias têm sido desenvolvidas para proteger as sementes e
minimizar os danos causados pela utilização de sementes de baixa qualidade,
especialmente as sementes contaminadas por microrganismos que transmitem e
disseminam várias doenças para o campo. Uma das tecnologias propostas para o
controle dessas doenças é o recobrimento de sementes (CORRÊA, 2009).
O filme polimérico pode agir como uma barreira a elementos externos tais como
umidade, óleo e gases e, consequentemente, confere maior proteção ao produto
revestido, aumentando assim seu tempo de armazenamento. Entre as propriedades
funcionais de tais filmes podem ainda ser mencionados o transporte de gases (O2 e CO2)
e de solutos; a retenção de compostos aromáticos e o transporte e a incorporação de
aditivos alimentícios, tais como, nutrientes, aromas, pigmentos ou agentes antioxidantes
e antimicrobianos. As sementes com esse recobrimento têm, praticamente, forma e
tamanho iguais à semente sem cobertura, com ganho mínimo de massa (BUTLER,
1993).
1

O interesse no desenvolvimento de filmes ou coberturas a partir de polímeros
biodegradáveis está associado tanto à possibilidade de redução do uso de materiais
sintéticos que degradam lentamente no meio ambiente, como a oportunidade para
utilizar matérias-primas renováveis, principalmente as derivadas de produtos agrícolas,
na produção de filmes (TANADA-PALMU; GROSSO, 2002; AMARANTE; BANKS,
2001).
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e caracterização de filmes à
base de zeínas/eugenol e a aplicação em revestimentos de sementes de feijão para
avaliar a eficiência desse material na germinação das sementes, com o intuito de aplicálos na agricultura familiar como forma de combate a fungos.
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1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO

1.2.1. Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é formular e analisar filmes à base de zeínas
incorporados com eugenol e aplicá-los como revestimento em sementes de feijão
(Phaseolus vulgaris).

1.2.2. Objetivos específicos
 Avaliar as propriedades de filmes de zeína obtidos a partir da evaporação de
diferentes solventes;
 Avaliar o efeito da incorporação de eugenol em diferentes proporções (5, 10, 15
e 20% m/m) nas propriedades dos filmes de zeína;
 Avaliar a ação antimicrobiana dos filmes de zeína com eugenol;
 Avaliar o efeito do revestimento de filmes de zeína com eugenol na germinação
de sementes de feijão.

3

CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA

2.1. ZEÍNAS

O milho (Zea mays L.) é uma espécie diploide e alógama, pertencente à família
Poacea (Gramineae), originado aproximadamente de sete a dez mil anos atrás no
México e na América Central. É considerado uma das plantas cultivadas mais antigas e
um dos vegetais superiores mais estudados (GUIMARÃES, 2007).
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, totalizando 53,2 milhões
de toneladas na safra 2009/2010 (BRASIL, 2015). É uma cultura de estação quente,
exigindo temperaturas de crescimento mais quentes do que outros grãos (SHUKLA &
CHERYAN, 2001).
A composição da semente de milho fornece valores adequados de nutrientes,
pois apresenta de 70-75% de carboidratos, 3-5% de lipídios, 9% de fibras e ao redor de
8-11% de proteínas (LANDRY et al., 2005).
O teor de proteína das diversas variedades de milho é de 6-12% em base seca.
Cerca de 75% da proteína está contida no endosperma. O restante é distribuído entre o
gérmen e farelo. Quatro classes principais de proteína no milho são definidas
principalmente pela sua solubilidade em solventes selecionados (Tabela 1) (SHUKLA;
CHERYAN, 2001).

Tabela 1. Distribuição das frações proteicas de milho (% em base seca).
Proteína

Solubilidade

Núcleo inteiro

Endosperma

Gérmen

Albuminas

Água

8

4

30

Globulinas

Sal

9

4

30

Glutelinas

Álcalis

40

39

25

Zeína

Álcool

39

47

5

Fonte: (SHUKLA; CHERYAN, 2001).

A Zeína pertence à classe característica de proteínas conhecidas como
prolaminas, que ocorrem especificamente em cereais (SHUKLA; CHERYAN, 2001).
Ela é deficiente em aminoácidos essenciais, tais como lisina e triptofano e isso a torna
pobre em qualidade nutricional. A sua insolubilidade em água limita a sua utilização em
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produtos alimentares humanos. Assim, o foco principal desde meados do século 20 tem
sido a sua possível utilização como um polímero industrial (SHUKLA; CHERYAN,
2001).
As características que definem a zeína são a sua insolubilidade em água, exceto
na presença de álcool, altas concentrações de ureia, altas concentrações de álcalis (pH
11 ou superior) ou detergentes aniônicos. Isto é devido à sua composição de
aminoácidos (Tabela 2). A zeína é particularmente rica em ácido glutâmico (21-26%),
leucina (20%), prolina (10%) e alanina (10%), mas deficiente em aminoácidos básicos e
ácidos. A elevada percentagem de resíduos de aminoácidos não polares e deficiência em
aminoácidos básicos e ácido são responsáveis pelo comportamento da solubilidade da
zeína. Em todo milho, a zeína ocorre como uma mistura heterogênea de agregados
ligados por ponte dissulfeto, com um peso molecular médio de 44000 Da (MOSSÉ,
1961; POMES, 1971).

Tabela 2. Composição de aminoácidos da zeína (g de aminoácidos: 100 g de zeina).
Classe
Apolar

Aminoácido
Zeína nativa [5]
Glicina
0
Alanina
10,52
Valina
3,98
Leucina
21,1
Isoleucina
5
Fenilalanina
7,3
Triptofano
0,16
Prolina
10,53
-OH
Serina
7,05
Treonina
3,45
Tirosina
5,25
-S
Metionina
2,41
Cisteína
0,83
Básico
Lisina
0
Arginina
4,71
Histidina
1,32
Ácido
Ácido aspártico
4,61
(como asparagina)
NR
Ácido glutâmico
26,9
(como glutamina)
NR
*NR: não foi relatado. Fonte: (SHUKLA; CHERYAN, 2001).

Zeína comercial [6]
0,7
8,3
3,1
19,3
6,2
6,8
NR
9,0
5,7
2,7
5,1
2,0
0,8
NR
1,8
1,1
NR
4,5
1,5
21,4
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A estrutura principal da zeína é descrita como uma conformação helicoidal de
roda contendo nove unidades de repetição homólogas de uma forma antiparalela
(ARGOS et al., 1982).
Baseado inicialmente na solubilidade diferencial em etanol 70% e nas suas
relações estruturais e, posteriormente, na similaridade dos genes e na sequência de
aminoácidos, as diferentes zeínas foram classificadas em quatro classes distintas
(Tabela 3) (SHEWRY; HALFORD, 2002).

Tabela 3. Classificação da proteína zeína em quatro classes distintas.
Classe
α-zeína
β-zeína
γ-zeína
δ-zeína

Massa Molecular
(kDa)
19
22
15
16
27
50
10
18

Controle da classe
Multigene
Um gene
Três genes

Dois genes

Fonte: (BERDEJO, 2010).
No milho as α-zeínas compreendem cerca de 60-70% do total desta fração, as βzeínas 10-15%, as γ-zeínas 10-15% e as δ-zeínas cerca de 5% (ADAMS et al., 2005).
A solubilidade e a alta reatividade química da zeína são determinadas pela
presença de seus grupos funcionais. Devido à presença de grupos hidrocarbonetos nas
cadeias laterais, a zeína é insolúvel em água, mas é solúvel em misturas de água com
álcoois alifáticos, tais como etanol e isopropanol, e também em vários solventes
orgânicos, contendo hidroxilas, carbonilas, amina e outros grupos polares (POMES,
1971; LASZTITY,1996).
A zeína é um polímero completamente amorfo e apresenta viscoelasticidade
quando aquecida acima de sua temperatura de transição vítrea. A zeína, sem
plastificante, exibe temperatura de transição vítrea (Tg) em tomo de 165°C, porém sua
Tg diminui significativamente com aumento do teor de plastificantes (CORRADINI,
2004). Lawton (1992) estudou a relação entre a viscoelasticidade e a transição vítrea da
zeína; esses estudos mostraram que a adição de 20% de dibutil tartarico diminui a Tg
para 60 ºC. O comportamento viscoelástico da zeína acima de sua Tg permite seu
processamento em equipamentos comuns a polímeros sintéticos na presença de um
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plastificante. Os plastificantes mais efetivos são aqueles que possuem grupos polares e
apolares, tais como: trietil glicol, ácido oleíco, dibutil tartárico.
As zeínas podem formar revestimentos hidrofóbicos, resistentes, brilhantes,
impermeáveis a gorduras, resistentes ao ataque microbiano, com excelente flexibilidade
e compressibilidade. Esta tem sido de interesse para os processadores comerciais desde
a sua descoberta. Revestimentos de zeína parecem ser uma das suas aplicações mais
promissoras. Durante os anos 1970, cerca de 75% da produção anual de 500 toneladas,
foi utilizado na forma de revestimento de comprimidos medicinais (REINERS, 1973).
A microestrutura da zeína está altamente relacionada com a concentração da
zeína, concentração de etanol e o emprego de agentes tensoativos nas misturas (QIN et
al, 2008;. WANG; PADUA, 2010). Como alternativa, durante a evaporação da solução
do binário, a morfologia da estrutura de automontagem da zeína pode variar
dependendo do tipo e da concentração de solventes e solutos (WANG; PADUA, 2010).
Lai e Padua (1997) utilizaram ácido oleico como plastificante em filmes de zeína
e concluíram que o plastificante foi mais efetivo em filmes moldados do que em filmes
preparados por evaporação de solventes, e que o filme moldado apresentou maior
tenacidade do que o filme obtido por evaporação.
Uma das aplicações mais promissoras de zeína parece ser para filmes
biodegradáveis e plásticos utilizados para embalagem. Filmes de zeína não plastificados
são muito frágeis para a maioria das aplicações (PARRIS; COFFIN, 1997), mas a
incorporação de agentes de reticulação (por exemplo, o ácido cítrico, o formaldeído, o
ácido butanotetracarboxílico) aumentou à resistência a tração de duas a três vezes.
Filmes de zeína podem ser modificados e reforçados através da incorporação de
complexos de silicato altamente estáveis em estruturas de proteínas (LEE et al., 1998).
Eles demonstraram ter maior resistência e permeabilidade ao gás menor do que os
filmes não modificados. O valor comercial de filmes plásticos à base de zeína pode ser
melhorado através da incorporação de agentes antimicrobianos (PADGETT et al.,
1998).
Estudos preliminares realizados com filmes à base de zeína e propilenoglicol,
como plastificante, para proteger maçãs gala indicaram a presença de uma larga faixa de
pressões parciais externas na fruta coberta com tais misturas, ou seja, a permeabilidade
a gases é maior do que nos revestimentos normalmente utilizados (BAI et al, 2003).
Os filmes de zeína possuem baixa permeabilidade a oxigênio e dióxido de
carbono (LAWTON, 1992), no entanto uma maior permeabilidade a gases pode ser
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obtida alterando-se a quantidade de plastificante empregada na confecção do filme
(PARK, 1999).
Maia et al. (2000) relataram estudo do efeito do filme comestível de zeína na
vida de prateleira e qualidade de tomates e verificaram que o filme afetou positivamente
a troca de oxigênio nos tomates, evidenciado pelo retardamento na mudança de cor,
perda da firmeza e de peso durante o armazenamento, estendendo a vida de prateleira
em 6 dias.
Uso de zeínas como filmes de revestimento ou embalagem comestível para carne
cozida e aves foi sugerido (HARGENS-MADSEN, 1995; HERALD et al., 1996).
Revestimentos de zeinas em costeletas de porco pré-cozidas não reduziu a perda de
umidade, mas diminuiu a oxidação de lipídios (valores significativamente mais baixos
de ácido tiobarbitúrico) após armazenamento a 4 °C durante 6 e 9 dias (HARGENSMADSEN, 1995).
Herald et al. (1996) embrulhou fatias de peito de peru cozidas em filmes de
zeínas, contendo um antioxidante (hidroxianisol butilado), um emulsionante
(monoglicerídeo acetilado) e plastificantes (uma mistura de ácido láctico, trietileno
glicol e sorbitol). Depois do armazenamento a 4 °C, durante 3 dias, medições do
conteúdo de hexanal e avaliação sensorial do aroma mostraram que as amostras
embaladas com zeínas de milho desenvolveram oxidação lipídica menor do que as
amostras embaladas com poli (cloreto de vinilideno) (HERALD et al., 1996).
Desempenho de filmes de zeínas como barreira para embalagens de pipoca,
tomate, peru cozido e ovos com casca foi avaliada. Além disso, a utilização de
revestimentos à base de zeínas para reduzir a absorção de óleo por alimentos fritos, para
a obtenção de liberação controlada de ingredientes ativos na forma de comprimidos
farmacêuticos e para mascarar o sabor amargo dos fármacos administrados por via oral,
tem sido discutida (WELLER, 1998).
Estudos demonstraram potencial aplicação de zeínas como substrato na redução
de germinações indesejáveis em sementes de beterraba e brócolis durante estocagem,
em substituição a polímeros usualmente empregados para este fim (ASSIS; LEONI,
2009).
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2.2. EUGENOL

O eugenol (Figura 1) é uma substância aromática natural, farmacologicamente
muito ativa, presente em óleos essenciais de plantas. Dentre estas plantas destacam-se:
Eugenia caryophyllus, o ―cravo-da-índia‖; Dicipelium cariophyllatum, ―o craveiro do
Maranhão ou cravinho‖; Ocimum gratissimum, a ―alfavaca-cravo‖; e o Croton
zenhtneri, a ―canela-de-cunha‖ (WU et. al., 1994; CRAVEIRO et. al.,1981). Também
conhecido como ácido eugênico ou cariofílico, o eugenol é um fenol arilpropanóide,
popularmente denominado de essência de cravo (ESCOBAR, 2002).

Figura 1. Representação da estrutura química do eugenol.
O eugenol puro é um líquido incolor, com ponto de ebulição entre 244ºC e
253ºC, densidade relativa de 1,066 a 20ºC. Por conter um grupo hidroxila fenólico,
apresenta caráter discretamente ácido e sua constante de dissociação a 25ºC é da ordem
de 1x10-10. O eugenol é pouco solúvel em água e bastante solúvel em álcool, éter e a
maioria dos solventes orgânicos (BECKER et. al., 1983).
É largamente utilizado como um antisséptico geral na prática médica e dentária,
na agricultura, em cosméticos e na indústria alimentar, em virtude do seu poder
fungicida, bactericida e propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (NEWBERNE
et. al., 1999; KIM at. al., 2003; ITO et. al., 2005). O eugenol também mostrou ter
atividade antimutagênica (YOKOTA et. al., 1986; ROMPELBERG et. al. 1993) e
propriedades anticancerígenas em vários modelos animais (VAN DUUREN &
GOLDSCHMIDT, 1976; SUKUMARAN et. al., 1994; ABRAHAM, 2001).
O eugenol tem como isômero o isoeugenol (Figura 2), no qual a dupla ligação
migra para uma posição conjugada com o anel benzênico (KISHORE & KANNAM,
2004).
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Figura 2. Isômero do eugenol (trans-isoeugenol).
O eugenol e o isoeugenol pertencem à família do fenol e exibem atividade
antimicrobiana e antioxidante. Por terem ocorrência natural levam vantagem em relação
aos antioxidantes sintéticos no tocante à toxicidade, que embora existente é menos
lesiva aos tecidos do que os produtos sintéticos. O eugenol e seus isômeros são
conhecidos por inibirem radicais livres mediadores da peroxidação lipídica através de
seus radicais fenólicos (TANGERINO, 2006).
O eugenol tem mostrado atividade bactericida na medida em que inibe a
respiração e divisão celular. Neste caso, a parede celular bacteriana é desnaturada pela
presença do próton que causa a lise bacteriana (ESCOBAR, 2002).
Estudos sugeriram que o modo de ação antibacteriano do eugenol é através da
ruptura da membrana citoplasmática, o que aumenta a sua permeabilidade não
específica (GILL & HOLLY, 2006). Além disso, a natureza hidrofóbica do eugenol lhe
permite penetrar na camada de lipossacarídica da membrana celular das bactérias Gramnegativas e alterar a estrutura da célula, que subsequentemente resulta na fuga de
componentes intracelulares (BURT, 2004).
O eugenol é tido como o componente dos óleos essenciais que melhor reduz a
atividade bacteriana, inibindo dessa forma o crescimento de Staphylococcus sp.,
Micrococcus sp., Bacillus sp., Enterobacter sp. por mais de 30 dias (BURT, 2004.
PNR, 2005).
Orafidiya et al. 2001, descreveram a atividade antibacteriana do óleo essencial
de Ocimum gratissimum L. sobre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e
Proteus spp. NAKAMURA et al. 1999,

detectaram a atividade do referido óleo

essencial sobre Proteus mirabilis, Klebsiella sp, Escherichia coli, Salmonella
enteritidis, Staphylococcus aureus e Shigella flexineri.
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Além disso, o eugenol possui atividade antifúngica contra Candida albicans
(RAKOTONIRAINY, & LAVEDRINE, 2005), antiviral, contra HSV-2 (vírus da herpes
simples tipo 2) (BOURNE et al., 1999), apresenta também efeito anti-edematogênico
local, anti-inflamatório e antinociceptivo (WRIGHT et al., 1995). Em tecido nervoso,
apresenta ação anestésica geral, pois bloqueia tanto a condução do potencial de ação em
nervos periféricos quanto na junção neuromuscular (CRUZ, 2001).
Kéita et al. 2001, demonstraram a atividade inseticida do óleo essencial de
Ocimum gratissimum L. e O. basilicum aplicados por fumigamento ou em pó de kaolin
sobre o besouro Callosobruchus maculatus que ataca sementes armazenadas.
Rosset et al. 2005, indicaram atividade antifúngica do extrato etanólico de
Ocimum

gratissimum contra os fungos Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp,

Aspergillus niger, duas espécies de Alternaria sp isoladas de tomate e de cenoura.
Faria et al. 2006, descrevem que o óleo essencial do Ocimum gratissimum L.,
inibe o crescimento de fitopatogênicos Botryosphaeria rhodina e duas espécies de
Alternaria sp., Alternaria isolada de tomate (A1) e Penicillium chrysogenum.
Ueda-nakamura et al. 2006, demonstraram a atividade leishmanicida do óleo
essencial das folhas de Ocimum gratissimum e de seu principal constituinte, o eugenol,
sobre Leishmania amazonensis em ensaios in vitro.
Derivados do eugenol como acetileugenol, isoeugenol, e metileugenol possuem
atividade atinfúngica contra os fungos de podridão branca (Betulina L.) e fungos da
podridão marrom (Sulphureus L.) da madeira (CHENG, 2008).

2.3. REVESTIMENTOS BIOPOLIMÉRICOS

Qualquer tipo de material utilizado para revestir (isto é, revestimento ou
envolvimento) alimentos para prolongar a vida de prateleira do produto, que pode ser
consumida juntamente com os alimentos, com ou sem remoção adicional é considerada
uma película comestível ou revestimento. Filmes comestíveis fornecem a substituição
e/ou a fortificação de camadas naturais para evitar perdas de umidade, enquanto permite
seletivamente a troca de gases controlada, tais como oxigênio, dióxido de carbono e
etileno, que estão envolvidas em processos de respiração. Esse revestimento também
pode proporcionar a esterilidade da superfície e evitar a perda de outros componentes
importantes (PAVLATH; ORTS, 2009).
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Materiais de embalagem à base de biopolímeros, como polissacarídeos,
proteínas e lipídios ou combinações desses componentes oferecem vantagens
ambientais favoráveis de reciclagem e reutilização em comparação com polímeros
sintéticos à base de petróleo convencionais. Filmes e revestimentos biopoliméricos
também podem servir como barreiras ao soluto, gás e vapor d’água e complementar
outros tipos de embalagens, minimizando a deterioração da qualidade dos alimentos e
aumentando a vida útil dos alimentos (DEBEAUFORT et al., 1998;

GUILBERT et

al., 1996; KROCHTA; DE MULDER-JOHNSTON, 1997). Além disso, filmes e
revestimentos à base de biopolímeros podem atuar como veículos eficientes para a
incorporação de vários aditivos, incluindo agentes antimicrobianos, antioxidantes,
agentes corantes, e nutrientes (BALDWIN, 1994; PETERSEN et al., 1999);
PETERSEN; FLOROS, 2001; HAN; GENNADIOS, 2005).
Partículas de biopolímeros podem ser utilizadas para o encapsulamento,
proteção e liberação controlada de vários ingredientes para alimentos funcionais, tais
como lipídios bioativos, minerais, enzimas, peptídeos e fibras alimentares (GOUIN,
2004; CHEN et al., 2006; MADENE et al., 2006; CHAMPAGNE; FUSTIER, 2007).
Nestas aplicações, é importante que as partículas biopoliméricas não afetem
adversamente as características físico-químicas do alimento em que são incorporados,
mas que são capazes de entregar o componente encapsulado no ponto em que tem de ser
liberado (boca, estômago, intestino delgado, cólon). Partículas de biopolímeros também
podem ser utilizadas para modular as propriedades físico-químicas e sensoriais dos
alimentos, tais como a aparência, textura, estabilidade ou sabor (CHEN, 2007;
FOEGEDING; DRAKE, 2007; CERNIKOVA et al., 2008; MACKU et al., 2008;
SALA, 2008; VAN DEN BERG et al., 2008). Esta aplicação pode ser desejável para
produzir alimentos com propriedades novas ou para substituir ingredientes associados
com problemas de saúde. Por exemplo, partículas de biopolímeros podem ser usados
para simular as propriedades de gotículas de gordura em produtos alimentares
emulsionados, reduzindo assim o consumo de lipídios na dieta (TAMIME et al., 1995;
SANDOVAL-CASTILLA, 2004; LIU, 2007).
O desempenho funcional de uma partícula biopolimérica, depende da sua
composição, das propriedades físico-químicas e características estruturais. A
composição global das partículas biopoliméricas, muitas vezes é importante para
controlar a organização espacial dos diferentes componentes (como homogeneidade e
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dispersão), bem como a natureza das interações moleculares que atuam entre os
componentes (ligações físicas ou covalentes) (JONES; MCCLEMENTS, 2010).
Os materiais utilizados para a produção de revestimento biopoliméricos podem
ser divididos em quatro categorias: hidrocolóides biopoliméricos, lipídios, resinas e
compósitos. Hidrocolóides biopoliméricos incluem proteínas, tais como gelatina,
queratina, colágeno, caseína, proteína de soja, proteína do soro de leite, as proteínas
miofibrilares, glúten de trigo, zeína do milho e polissacáridos tais como amido,
derivados do amido, derivados de celulose e gomas vegetais. Os lipídios adequados
incluem ceras, glicerídeos e ácidos graxos. Resinas incluem goma-laca e resina de
madeira. Compósitos geralmente contêm componentes lipídicos como hidrocolóides sob
a forma de uma camada dupla ou uma emulsão (KROCHTA et al., 1994; PEREZGAGO; KROCHTA, 2005).
A formação de revestimento bioplimérico pode ser conseguida por dois
processos principais. O "processo por via úmida" que envolve a dispersão do
biopolímero ou solubilização numa solução de formação de película (solução de
moldagem), seguido por evaporação do solvente. O "processo seco" que se baseia no
comportamento termoplástico que algumas proteínas e polissacarídeos apresentam a
baixos níveis de umidade na extrusão e moldagem por compressão (CUQ e al., 1997;
POMMET et al., 2005; LIU et al., 2006).

2.3.1. Revestimentos à base de polissacarídeos

Polissacáridos são hidrocolóides de massa molar considerável e são solúveis em
água. Eles se dissolvem e formam ligações de hidrogênio intensivas com água. Devido
ao tamanho e configuração das suas moléculas, estes polissacarídeos têm a capacidade
para espessar e/ou formar gel em solução aquosa, como resultado da ligação de
hidrogênio entre cadeias de polímero e de atrito intermolecular quando submetidos a
cisalhamento (NIETO, 2009).
Quando as soluções de polissacarídeos são lançadas sobre uma superfície e
secas, deixam uma película que possui plasticidade específica, resistência à tração,
claridade e características de solubilidade (NIETO, 2009).
Os revestimentos à base de polissacarídeos são geralmente barreiras eficazes aos
gases, aroma, e lipídios e conferem boa proteção mecânica, mas são bastante
permeáveis ao vapor d'água. Eles formam filmes resistentes, mas por causa de sua
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natureza hidrofílica apresentam baixa barreira ao vapor d'água (TANADA-PALMU;
GROSSO, 2005; KESTER; FENNEMA, 1986; GUILBERT, 1986). Uma grande
variedade de polissacarídeos e seus derivados vêm sendo estudados para serem
utilizados como revestimentos (BEIRÃO-DA-COSTA, 1998). Os polissacarídeos mais
utilizados para revestimento incluem o amido e derivados de amido, alginatos,
derivados da celulose, carragena, várias plantas e gomas microbianas, quitosana e
pectinatos (NISPEROS-CARRIEDO, 1994).

2.3.2. Revestimentos à base de proteínas

A elaboração de filmes de proteínas consiste na dispersão de macromoléculas
em um solvente e no aquecimento e posterior espalhamento da solução sobre um
suporte para a evaporação do solvente (CUQ et al., 1995). Em nível macromolecular
este processo consiste na ruptura das ligações intermoleculares de baixa energia seguido
de um arranjo e orientação das cadeias poliméricas para formar uma matriz
tridimensional estabilizada por interações eletrostáticas, forças de Van Der Waals e
ligações de hidrogênio, entre outras (CUQ et al., 1998). Entre os materiais proteicos
formadores de filmes obtidos de fonte animal estão colágeno, gelatina, proteína
miofibrilar do peixe, queratina, proteína do ovo, caseína e proteína do soro do leite.
Entre os obtidos de plantas estão a zeína do milho, glúten do trigo, proteína da soja, do
amendoim e do algodão (GENNADIOS, 2002).
Filmes e coberturas proteicas podem atuar como barreira semipermeável à
umidade, gases e compostos aromáticos, controlando a transferência de massa
(umidade, oxigênio, dióxido de carbono, lipídio) em sistemas alimentícios, mantendo a
integridade estrutural e características de manuseio, retendo compostos aromáticos
voláteis e servindo de veículos para aditivos (HERSHKO; NUSSINOVITCH, 1998). Os
filmes proteicos podem ser utilizados como um complemento à embalagem sintética,
prolongando a vida-de-prateleira garantindo maior qualidade do produto final, além de
apresentar um potencial econômico, pois sua matéria-prima é de baixo custo e
biodegradável (MCHUGH; SENESI, 2000; MATÉ; KROCHTA, 1998).
A natureza hidrofílica dos filmes proteicos limita a sua aplicação em produtos
que requerem barreira à umidade. A incorporação de lipídios (ceras e ácidos graxos) na
matriz filmogênica proteica, reduz a afinidade por moléculas de água, reduzindo a
permeabilidade ao vapor d’água dos filmes (YOSHIDA; NTUNES, 2009).
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A modificação química ou enzimática em soluções proteicas favorece a
incorporação de ligações inter e intramoleculares por ligações cruzadas. Estes
procedimentos visam melhorar as propriedades físicas e de textura de produtos
alimentícios, assim como propriedades funcionais de proteínas. A modificação
enzimática é o processo mais aceitável devido ao seu caráter natural, não gerando
produtos tóxicos por sua reação e apresentando uma alta especificidade (TROFIMOVA;
JONGH, 2004).
Filmes e revestimentos à base de proteína são preparados a partir de soluções
compostas por três componentes principais: proteína, plastificante e solvente. As
propriedades finais do filme são afetadas pelas propriedades intrínsecas do filme ou
componentes de revestimento e fatores extrínsecos (PANYAM; KILARA, 1996). As
propriedades intrínsecas das proteínas incluem composição de aminoácidos, a
cristalinidade (de proteína e/ou plastificante), hidrofobicidade/hidrofilicidade, carga
superficial, ponto isoelétrico, tamanho molecular e forma tridimensional (DANGARAN
et al., 2009).
Os fatores extrínsecos incluem a temperatura de processamento, condições de
secagem, pH, força iônica, tipo de sal, umidade relativa do ar durante o processamento e
armazenamento, cisalhamento e pressão (DAMODARAN, 1996).

2.3.3. Revestimentos à base de lipídios

Os revestimentos à base de lipídios são utilizados, principalmente, para limitar o
transporte de umidade, em função de sua baixa polaridade. Revestimentos à base de
lipídios em fruta, contudo, podem ter outras funções como diminuir a abrasividade
durante o manuseio e a incidência de queimaduras na casca (KESTER; FENNEMA,
1986).
Os revestimentos constituídos por lipídios exibem uma boa barreira ao vapor de
água, mas é uma barreira ineficaz aos danos mecânicos e são muito permeáveis ao
oxigênio (TANADA-PALMU; GROSSO, 2005). Os filmes compostos por lipídios,
geralmente são opacos, relativamente duros e mais vulneráveis à oxidação (GUILBERT
et al., 1996). Como forma a diminuir a fragilidade dos filmes e aumentar a sua
flexibilidade e a maleabilidade, é usual adicionar agentes plastificantes à solução
filmogênica. Estes reduzem as forças intermoleculares e aumentam a mobilidade das
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cadeias de polímero, melhorando a flexibilidade e a extensibilidade do filme
(GONTARD et al., 1993; SOBRAL, 2001).
São vários os lipídios que podem ser utilizados na preparação de revestimentos.
Entre estes se encontram as ceras, os ácidos gordos, os gliceróis e agentes de superfície
(KESTER; FENNEMA, 1986; BEIRÃO-DA-COSTA, 1998). Ceras (por exemplo, cera
de carnaúba, cera de abelha, cera de parafina) e óleos (óleo mineral, óleo vegetal) têm
sido usados comercialmente desde os anos 1930 como revestimentos protetores para
frutas e vegetais frescos (BALDWIN, 1994).

2.4. REVESTIMENTOS DE SEMENTES

A semente é um dos componentes essenciais para a produção agrícola. A
qualidade genética da semente, associada às suas características físicas, sanitárias e
fisiológicas influenciam diretamente para a planta atingir o máximo do seu potencial
produtivo (JULIATTI, 2008).
O tratamento de sementes é utilizado como ferramenta de proteção à semente
tanto no campo como no armazenamento, que pode se estender por um período maior
que 12 meses (JULIATTI, 2008). Tratamento de sementes, no sentido amplo, é a
aplicação de processos e substâncias que preservem ou aperfeiçoem seu, permitindo que
as culturas expressem todo seu potencial genético. Inclui a aplicação de defensivos
(fungicidas,

inseticidas),

produtos

biológicos,

inoculantes,

estimulantes,

micronutrientes, etc. ou a submissão a tratamento térmico ou outros processos físicos
(MENTEN; MORAES, 2010). A eficiência do tratamento de sementes visando o
controle de patógenos (doenças) depende do tipo e localização do patógeno, do vigor da
semente e da disponibilidade de substâncias e processos adequados (MENTEN;
MORAES, 2010).
O recobrimento de sementes, ou peliculização, consiste na deposição de uma
camada fina e uniforme de um polímero na superfície da semente. O material
polimérico pode ser utilizado conjuntamente com o tratamento químico e biológico em
quantidade suficiente para recobrir a semente, produzindo, em consequência, um
impacto mínimo sobre o meio ambiente. Este procedimento tem sido utilizado com o
objetivo de preservar as sementes da ação de fungos (patógenos) presentes tanto na
semente como no solo, garantindo desta forma, a germinação e o desenvolvimento das
plântulas no campo (MENTE, 1991; BAUDET; PERES, 2004).
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O interesse no desenvolvimento de filmes ou coberturas a partir de polímeros
biodegradáveis está associado tanto à possibilidade de redução do uso de materiais
sintéticos que degradam lentamente no meio ambiente, como a oportunidade para
utilizar matérias-primas renováveis, principalmente as derivadas de produtos agrícolas,
na produção de filmes (TANADA-PALMU; GROSSO, 2002; AMARANTE; BANKS,
2001). Filmes poliméricos podem ainda atuar como uma barreira a elementos externos
tais como umidade, óleo e gases, conferindo maior proteção ao produto recoberto. Por
outro lado, uma característica importante e necessária nos filmes de recobrimento, é que
estes não afetem negativamente o processo de germinação e vigor das sementes
(OLIVEIRA et al., 2009). As sementes com esse recobrimento têm, praticamente, forma
e tamanho iguais à semente sem cobertura, com ganho mínimo de massa (BUTLER,
1993). Além disso, apresenta a vantagem de possibilitar a utilização conjunta de
nutrientes,

fungicidas,

inseticidas,

herbicidas

e

microrganismos

benéficos

(NASCIMENTO et al., 1993). Tonkin (1979), estudando o efeito do revestimento das
sementes sobre o estabelecimento das plântulas de cenoura, cebola, alface e beterraba
açucareira, concluiu que, com o uso de sementes recobertas, podem-se conseguir
populações ótimas, com altas taxas de emergência e com mínima utilização de mão de
obra.
A incidência de microrganismos em sementes é, de acordo com Lima (2004),
responsável pela morte das mesmas em pré-emergência, de plântulas no campo e ainda
de perda de vigor e poder germinativo no armazenamento, com consequente diminuição
do estande final no campo. De acordo com Rivas et al. (1998), a aplicação de películas
de revestimento em sementes de milho pode reduzir a invasão das mesmas por fungos
de armazenamento, por diminuir a absorção de umidade. Bacon e Clayton (1986)
destacaram a capacidade de evitar a perda de produto químico em sementes tratadas,
quando utilizado o recobrimento. Dhingra (1985) relata que os microrganismos
patogênicos podem estar na superfície da semente, no seu interior, ou simplesmente
acompanhando o lote, localizados nos materiais inertes ou como estruturas de
resistência, com potencial para introduzir e acumular inóculo de patógenos em áreas de
cultivo.
Com relação à conservação de sementes recobertas, Roos e Moore (1975)
relatam que o armazenamento de sementes de alface recobertas com diferentes materiais
resultou numa redução significativa da germinação, mesmo estando estas armazenadas
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em condições excelentes (T=5°C e UR=40%). Os autores atribuem esses resultados ao
alto teor de água presente no material de cobertura.
Reis et al. (2005) testaram a aplicação de polímeros no tratamento químico de
sementes de soja e verificaram que sua adição permite uma melhor distribuição e
aderência do produto químico sobre a semente, o que tornou o tratamento mais eficiente
e possibilitou a erradicação dos patógenos-alvo do estudo. Verificaram ainda, que nos
tratamentos com polímero, mesmo onde não houve aplicação de fungicida, houve
controle dos fungos.
Pereira et al. (2005) avaliaram a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de
milho de dois híbridos, submetidas a tratamentos fitossanitários, em associação com
diferentes polímeros, durante seis meses de armazenamento. Os autores concluíram que
a peliculização não afetou a qualidade fisiológica de sementes de milho, nem a ação do
fungicida, porém ressaltaram que a interação polímero e tratamento químico, pode
provocar algum efeito prejudicial na velocidade de emergência das plântulas. Pereira et
al. (2007) em experimento semelhante com sementes de soja obtiveram a mesma
conclusão.
Estudos envolvendo o processo de germinação de sementes de brócolis
recobertas por filmes formados por hidroxietilcelulose (ALMEIDA et al., 2005),
quitosana e gelatina (TANADA-PALMU et al., 2005), pectina/ácido esteárico e
pectina/gelatina (BATISTA et al., 2005), mostraram que o processo de germinação e
vigor das plântulas não foi diferente em sementes com e sem recobrimento. O
recobrimento de sementes de salsa com filmes de quitosana e gelatina também não
afetou a qualidade das sementes em termos da capacidade de germinação (TANADAPALMU et al., 2005).
Assis et al. (2009) avaliaram a germinação indesejável de sementes de beterraba
e brócolis revestidas com zeínas. Os autores concluíram que ambas as sementes
testadas, obtiveram um atraso no período de geminação, sendo mais acentuado na
porcentagem medida para a beterraba após o período de 11 dias. O estudo demonstra
potencial aplicação de zeínas como substrato na redução de germinações indesejáveis
durante estocagem em substituição a polímeros usualmente empregados para este fim.
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2.5. SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA

Sistemas de liberação controlada (SLC) e prolongada de fármacos surgiram
durante os anos de 1980 e tornaram-se uma tecnologia comercialmente importante. A
liberação controlada de uma substância ou fármaco estabelece um ambiente terapêutico
desejável com ótima resposta, efeitos colaterais minimizados e eficácia prolongada
(KIM et al., 2009).
A liberação controlada de um fármaco permite que a concentração do mesmo
permaneça dentro da concentração terapêutica desejada por um longo período (REDDY
et al., 1999). No caso do sistema convencional, as injeções do fármaco são realizadas
em um curto período de tempo, sendo necessárias doses extras para que a concentração
permaneça na faixa considerada terapêutica, decaindo ao nível sub-terapêutico sendo,
então, necessária outra injeção (AOUADA, 2009). Seu funcionamento e comparações
com o sistema convencional de administração de fármacos são representados
esquematicamente na Figura 3.

Figura 3. Perfis de liberação de fármacos em função do tempo: convencional x
controlada. Fonte: (CRISTIANO, 2009).

Nos últimos anos, sistemas de liberação controlada de princípios ativos têm se
tornado de grande importância devido às vantagens que apresentam em relação aos
sistemas de liberação convencionais (FORTUNATO et al., 2007).
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A liberação controlada implica na regulação do fornecimento de um princípio
ativo por um dispositivo, que tem como objetivo transportar o princípio ativo e
promover sua liberação a uma taxa específica por um período definido de tempo (JAIM,
2008).
Os sistemas de liberação controlada de fármaco podem apresentar-se de diversas
maneiras, como por exemplo, através de comprimidos ou microesferas para ingestão
oral, filmes, cremes, pomadas, géis, nano-esferas, soluções e suspensões para uso
oftalmológico, matrizes porosas para implantes, micelas e bandagens (MAIBACH,
2001).
Uma ampla variedade de sistemas, visando condicionar a velocidade e o local de
liberação dos fármacos, tem sido objeto de investigação na área da indústria
farmacêutica (LOPES, 2005). Vários dispositivos são empregados nos sistemas de
liberação controlada como (PERCIVAL, 2002):


Transportadores celulares de fármacos: são utilizados como eritrócitos, leucócitos e
fibroblastos para carregar enzimas e fármacos.



Lipossomos: são vesículas artificiais compostas de uma ou mais camadas
bilipídicas, no qual o fármaco é encapsulado no interior dessas camadas. São
utilizados no direcionamento da ação do fármaco em alvos específicos.



Bombas de liberação: as bombas são utilizadas interna ou externamente, na qual a
taxa de liberação do fármaco é ajustável e constante. Administram insulinas,
heparinas, morfina e outros.



Sistemas poliméricos: são os sistemas mais importantes na liberação de fármacos
pela ampla gama de materiais e formas empregadas no desenvolvimento dos
sistemas.
O uso de polímeros possibilita a utilização de liberação de fármacos por sistemas

matriciais, constituídos por diversos tipos de polímeros e tem como vantagens a
versatilidade, eficácia e baixo custo de produção (LOPES, 2005).
Os sistemas de liberação controlada preparados a partir de materiais poliméricos
podem

ser

classificados

em

três

grandes

categorias,

de

acordo

com

o

mecanismo/princípio que governa a liberação do fármaco: (I) Sistemas de liberação
controlados por difusão; (II) Sistemas de liberação ativados pelo solvente; (III) Sistemas
de liberação controlados por ação química (COLE, 2001).
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Os sistemas de liberação controlados por difusão encontram-se divididos em
dois tipos: sistemas de reservatório e sistemas matriciais.
No sistema do tipo reservatório, o fármaco (no estado líquido ou sólido) está em
uma cavidade central envolta por uma membrana polimérica que controla sua taxa de
liberação. Mudanças na natureza e espessura dessa membrana promovem alterações na
velocidade de liberação. No sistema reservatório composto por polímeros nãobiodegradáveis a liberação do fármaco ocorre apenas por difusão através da membrana
(FIALHO et al., 2003). As propriedades do fármaco e da membrana polimérica
determinam a taxa de difusão e, consequentemente, a taxa de liberação do fármaco
(COIMBRA, 2010). Entre os polímeros utilizados no sistema reservatório estão os
derivados de celulose e os siloxanos (ANSEL et al., 2000).
No sistema matricial, o fármaco está disperso homogeneamente na matriz
polimérica ou adsorvido na superfície e a sua liberação ocorre por difusão pelos poros
da matriz, por degradação do polímero ou por seu intumescimento ou por uma
combinação destes mecanismos (FIALHO et al., 2003). O predomínio de um destes
processos depende invariavelmente das propriedades do polímero empregado no
sistema (LOPES, 2005). Se a velocidade de degradação do polímero for inferior à
difusão da droga pela matriz, sua liberação inicial é dependente de sua difusão pelo
sistema (FIALHO et al., 2003). A estrutura cristalina de um polímero tem maior grau de
empacotamento molecular e, portanto, tende a resistir mais à difusão de um fármaco em
relação a polímeros amorfos com a mesma estrutura química. As propriedades de
superfície (como a hidrofilicidade) determinam a capacidade de sorção de água de
polímeros que sofrem intumescimento (OLIVEIRA; LIMA, 2006).
Os sistemas de liberação ativados pelo solvente encontram-se também divididos
em dois tipos - sistemas de liberação controlados pela pressão osmótica e sistemas
controlados pela absorção de água swelling (RABASCO, 1997).
O mais simples sistema de liberação controlado pela pressão osmótica consiste
num reservatório de volume constante constituído por um invólucro de uma membrana
polimérica semipermeável (permeável ao solvente mas não ao soluto), com um orifício,
e com o interior cheio com o fármaco no estado sólido e uma solução saturada de
fármaco. A pressão osmótica, formada devido à diferença de concentrações do fármaco
no exterior e interior da membrana semipermeável, origina um fluxo de fluido (água) do
exterior para interior do dispositivo, forçando desta forma a solução saturada no interior
a sair pelo orifício presente na membrana (COIMBRA, 2010).
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Nos sistemas de liberação controlados pela absorção de água o fármaco
encontra-se disperso ou dissolvido numa matriz polimérica constituída por um polímero
hidrofílico reticulado (hidrogel). Estas matrizes têm a capacidade de absorver uma
grande quantidade de água sem se dissolverem sendo que, nestes sistemas, a taxa de
liberação do fármaco é essencialmente controlada pela taxa de absorção de água da
matriz polimérica (COIMBRA, 2010).
Os sistemas de liberação controlados por ação química são normalmente
divididos em sistemas de cadeias pendentes e em sistemas biodegradáveis (RABASCO,
1997).
Nos sistemas de cadeias pendentes, também designados de pró-fármacos, as
moléculas de fármaco encontram-se quimicamente ligadas à cadeia de polímero por
ligações susceptíveis de degradação. In vivo, estas ligações são quebradas por hidrólise
ou por ação enzimática, originando assim a liberação do fármaco a uma taxa controlada
(COIMBRA, 2010).
Nos sistemas biodegradáveis, o fármaco é disperso ou dissolvido numa matriz
polimérica biodegradável, sendo a taxa de liberação controlada pela desintegração da
matriz, provocada pela biodegradação do polímero (COIMBRA, 2010).
Os polímeros utilizados em sistemas de liberação controlada de fármacos são
divididos essencialmente em biopolímeros e polímeros sintéticos (GRUND et al., 2011).
Alginato de sódio é utilizado para substâncias macromoleculares ou de baixo
peso molecular ligada a macromoléculas, proteínas e polipeptídios (BHARDWA, 2000;
KUMAR, 2000). Estudos têm sido realizados para avaliar a influência do pH e
solubilidade do fármaco na cinética de liberação a partir de matrizes de alginato de
sódio. Os grânulos de alginato formam precipitados ou hidrogéis, ocorrendo
dependência da composição dos resíduos de açúcares e da distribuição sequencial
dentro das moléculas (KIKUCHI, 2001).
O amido modificado é utilizado para a produção de comprimidos de ácido
acetilsalicílico (AAS) de liberação prolongada. Ligações cruzadas entre amilase e
epicloridrina são utilizadas para controlar a liberação de fármacos. Entretanto com o
aumento do grau de ligações cruzadas, a liberação é reduzida para 1-2 horas, por não
permitir boa coesão dos comprimidos, bem como o intumescimento individual dos
grânulos poliméricos e a liberação rápida do fármaco (BHARDWA, 2000).
Nos alimentos a liberação controlada atua mediante alguns estímulos do meio
tais como, aquecimento, temperatura e controle de pH. A introdução de aditivos nos
22

alimentos a partir deste método é feita através de sistemas denominados microcápsulas
(POTHAKAMURY; BARBOSA CANOVAS, 1995).
Bajpai e Giri (2003) observaram o potencial de liberação de nutrientes em
hidrogéis de poliacrilamida grafitizadas em cadeias de carboximetilcelulose, por meio
de medidas de Infravermelho por transformada de Fourier - FTIR e por parâmetros
estruturais, tais como peso molecular entre as ligações transversais, densidade de
reticulação e o número de cadeias poliméricas efetivamente elásticas. Os autores
observaram que a liberação é fortemente dependente da estrutura química do hidrogel,
do pH e da temperatura de intumescimento.
A liberação controlada de fármacos também está sendo estudada como possível
aplicação na medicina veterinária. Microesferas da proteína zeína, proveniente do
milho, foram preparadas por Liu et al. (2005) para a liberação controlada de
ivermectina, um parasiticida aplicado no gado. Estas microesferas, segundo os autores,
se mostraram úteis como um sistema capaz de atingir tecidos e órgãos específicos
devido à natureza e tamanho das partículas, o que possibilita o seu carregamento por
macrófagos (LIU, 2005).
Os estudos de liberação controlada foram utilizados também para insumos
agrícolas (fertilizantes, nutrientes, herbicidas, etc.) baseando-se nos mesmos princípios
anteriormente adotados para os fármacos (SHAVIT et al., 1997; LEAD et al., 2003;
GUO et al., 2005).
O potencial de liberação controlada do fertilizante uréia foi estudado também
por Liang et al. (2009). Nesse trabalho foram estudados compósitos de hidrogéis
obtidos por poli ácido acrílico e proteína de trigo. Os autores observaram que a cinética
de liberação de uréia a partir dos hidrogéis em água foi em torno de 60 minutos. No
entanto, ao trocar o meio de estudo de água para solo, foi observado que a cinética de
liberação aumentou para 10 dias.
Filmes de gelatina e carragena foram estudados na liberação oftalmológica de
um fármaco anti-glaucoma. Os resultados de liberação em fluido lacrimal ou em água
mostraram que a liberação no filme de gelatina foi mais rápida, provavelmente devido a
ausência de interações com o fármaco (BONFERONI et al., 2004).
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA EXPERIMENTAL

3.1. MATERIAIS

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram:


Zeínas (CAS Number 9010-66-6) da marca Sigma-Aldrich;



Álcool etílico absoluto P.A. (EtOH) da marca FMAIA;



Álcool metílico P.A. (MeOH) da marca FMAIA;



Álcool isopropílico P.A. (IPA) da marca CINÉTICA;



Hidróxido de sódio (NaOH) da marca VETEC;



Clorofórmio P.A. da marca PROQUIMIOS.



Eugenol (CAS Number 97-53-0) da marca Sigma-Aldrich.

3.2. METODOLOGIA

3.2.1. Lavagem das zeínas

Foram adicionados aproximadamente 10g de zeínas conforme recebido em
150mL de clorofórmio. O sistema foi mantido em agitação constante e temperatura
ambiente por 24 horas. Após as 24 horas a dispensão foi filtrada e grande parte dos
ácidos graxos presentes nas zeínas foi removida juntamente com o solvente orgânico e a
fase sólida foi seca a temperatura ambiente. A fase líquida constituída de clorofórmio +
ácidos graxos e a fase sólida rica em zeínas foram acondicionadas em recipientes
apropriados e armazenados para uso posterior.

3.2.2. Preparação dos filmes à base de zeínas via evaporação do solvente

A zeína em pó 20% (m/v) foi dissolvida em soluções hidro alcoólicas de 4:1
(v/v) de EtOH/água, MeOH/água e IPA/água e solução alcoólica básica de 4:1 (v/v) de
EtOH/NaOH. A concentração da solução de NaOH utilizada na solução básica foi de
50μM. O biopolímero foi adicionado gradualmente nestas soluções hidro alcóolicas sob
agitação magnética constante até alcançar a concentração final desejada. Esse sistema
foi mantido sob agitação até completa solubilização da zeína. De posse dessas soluções
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os filmes foram preparados com auxilio de moldes de teflon de aproximadamente 5cm
de comprimento e 1mm de profundidade (Figura 4). As soluções ficaram em repouso
nos moldes por 24 horas em temperatura ambiente até completa evaporação do solvente.

Figura 4. Obtenção do revestimento biopolimérico via evaporação do solvente.
3.2.3. Incorporação do eugenol aos filmes à base de zeínas

Após a escolha do melhor solvente com base nas análises morfológica, térmicas
e mecânicas obtidas no capítulo III, o eugenol foi adicionado como agente
antimicrobiano e plastificante nas proporções de 0, 5, 10, 15 e 20% (m/m) as soluções
filmogênica de zeínas 20% (m/v), solubilizadas em etanol:água 4:1 (v/v) e
homogeneizado sob agitação até completa solubilização da zeína. De posse dessas
soluções os filmes foram preparados com auxilio de moldes de teflon. As soluções
ficaram em repouso nos moldes por 24 horas em temperatura ambiente até completa
evaporação do solvente. Após evaporação espontânea do solvente, os filmes foram
manualmente destacados.

3.3. CARACTERIZAÇÃO

3.3.1. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

A temperatura de transição vítrea (Tg) dos filmes de zeína foi medida por meio
de calorimetria exploratória diferencial utilizando um DSC 60 da marca Shimadzu,
modelo C304545, em atmosfera de argônio. A amostra pesando aproximadamente 8 mg
foi selada hermeticamente em panela de alumínio. Um recipiente vazio foi utilizado
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como referência. A temperatura da rampa foi de 20 a 220ºC por dois ciclos de
aquecimento a uma razão de aquecimento e resfriamento de 10ºC/min. A temperatura
de transição vítrea, o ponto médio entre a temperatura inicial (Ti) e a temperatura final
(Tf), foi determinada no segundo ciclo de aquecimento.

3.3.2. Termogravimetria (TG)

A técnica de TG foi utilizada para avaliar a estabilidade e a decomposição
térmica dos filmes de zeína, em função da perda de massa, quando submetidas a uma
variação de temperatura. Foi utilizado um DTG 60H, modelo C305746 da TA
Instruments, com razão de aquecimento de 10°C/min, fluxo de 50 ml/min, atmosfera
inerte (argônio) e faixa de temperatura de 25 a 600 °C. Aproximadamente 8 mg dos
filmes de zeína foram pesados e acondicionados em cápsulas de platina. A referência foi
sempre uma cápsula vazia. A partir das curvas de TG, foi avaliado o perfil e
temperatura de decomposição e o teor de voláteis dos filmes.

3.3.3. Difração de raios x

A difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para acompanhar a evolução das
fases dos diferentes filmes à base de zeínas. Utilizou-se, para tanto, o difratômetro de
raios X da marca SIEMENS e modelo D5000, sendo empregado a radiação de CuK(α),
cujo comprimento de onda é λ = 1,54Å. Os ensaios foram realizados à temperatura
ambiente, com diferença de potencial da ordem de 40 kV e uma corrente de 30 mA. Foi
utilizado um passo de 0.01°, tempo por passo de 3s e o ângulo 2θ (2-theta) variando
entre de 0° e 50°. A difração de raios X foi realizada com a amostra em forma de filme,
com (20 x 20 mm) de dimensão e 0,30mm de espessura aproximadamente
O grau de cristalinidade dos filmes das zeínas foi calculado utilizando o método
da convolução (Figura 5). Foi feito uma relação entre a área da porção cristalina
(referente às reflexões de Bragg) com a área total, onde também está associada a porção
amorfa das zeínas. Para este cálculo foi utilizado os recursos matemáticos do programa
Origin.
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Figura 5. Método da convolução para o cálculo da cristalinidade.

3.3.4. Microscopia de Força Atômica (AFM)

A microscopia de força atômica (AFM) foi utilizada para fornecer imagens
topográficas da superfície do filme das zeínas, bem como o valor dos parâmetros de
rugosidade das imagens digitalizadas. A morfologia da superfície dos filmes foi
analisada usando o modo de aquisição dinâmico SPM (Scanning Probe Microscope,
Série SPM-9600, SHIMADZU), com tamanho de digitalização de 30μm × 30μm. As
imagens foram analisadas usando o programa Gwyddion-2.29-1 – AFM. Todos os
experimentos foram conduzidos com pontas de silício recobertas por alumínio no modo
de operação não contato.

3.3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Aspectos superficiais dos filmes nas diversas formulações foram observados por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) em um microscópio Jeol JSM-6510, em
amostras previamente metalizadas com ouro (Balzers Union Sputtering).

3.3.6. Ângulo de Contato (AC)

A hidrofobicidade ou hidrofilicidade dos revestimentos obtidos foi estimada pela
medida de ângulo de contato formado por uma gota de água deionizada sobre o
revestimento.
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As medidas de ângulo de contato foram realizadas em sistema CAN101 Optical
Contact Angle Meter (KSV Instruments). Cinco gotas de água deionizada (5 μL) foram
consideradas em cada superfície. Os ângulos foram registrados por sistema óptico
imediatamente após a disposição das gotas, sendo todas as medidas determinadas
digitalmente. Todos os ensaios foram realizados ao ar e em temperatura ambiente

3.3.7. Resistência á tração

O comportamento mecânico dos filmes de zeína foram avaliados através de
ensaios de tração utilizando o equipamento AUTOGRAPH AG-X 10KN da Shimadzu.
Foram determinados o alongamento na ruptura e a resistência atração de cada tipo de
filme de zeína. A velocidade de ensaio utilizada foi de 1mm/min, de acordo com a
norma ASTM D882 – 10. Foram utilizados cinco corpos de prova para cada tipo de
filme, com espessura de aproximadamente 30 mm. Os ensaios foram realizados uma
semana após a obtenção dos filmes.

3.3.8. Ultra Micro Dureza
Os ensaios de penetração instrumentada foram realizados utilizando um Ultra
Micro Durômetro da marca Shimadzu, modelo DUH-W201S, com penetrador do tipo
Vickers.
Através do teste de carga e descarga foram obtidos os valores de Dureza Vickers
e módulo de elasticidade dos filmes de zeínas.
Nos ensaios para a obtenção do módulo de elasticidade e dureza vickers foram
utilizados os seguintes parâmetros:


Força de teste = 10mN, 50mN e 100mN;



Velocidade de carregamento = 1.4632mN/s para 10mN e 13.3240mN/s para 50 e
100mN;



Tempo de endentação = 2s;



Penetrador = Vickers (piramidal);



Lente objetiva = 50;



Tempo de espera = 10s;



Modo de teste = Carga e descarga (Load-unload);
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3.3.9. Permeabilidade ao vapor de água (PVA)

A permeabilidade ao vapor de água é a medida da facilidade com que um
material pode ser transpassado pelo vapor de água. A Norma ASTM E96-95 define
permeabilidade como a taxa de transmissão de vapor de água através da unidade de área
do material plano, a uma determinada espessura, induzida pela diferença de pressão de
vapor entre duas superfícies específicas, sob condições de temperatura definidas
(ASTM E96-95, 1995).
A permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi determinada colocando 10 mL de
água destilada em um recipiente cilíndrico nas dimensões de 32 mm de diâmetro
nominal por 10 cm de profundidade. O filme foi posicionado na abertura superior e
fixado com vedação elástica a uma distância da água de aproximadamente 9 cm. A área
efetiva de permeação foi de 25,55 mm². As medidas foram realizadas na temperatura
ambiente em dessecadores contendo sílica gel. Cada copo foi pesado 4 vezes, ao longo
de 24 h, empregando-se uma balança analítica para o registro da variação de perda de
massa. A taxa de permeação de vapor de água foi calculada normalizando-se a área
exposta segundo a Equação 1:

(Equação 1)
Onde:
m é a massa de água perdida em, g;
x é a espessura do filme em, mm;
t é o tempo em, h;
A é a área do filme em, mm²;
P é a pressão parcial de vapor, nula para a sílica gel, e 3372 Pa, para a água pura a 26ºC.

3.4. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO EUGENOL

3.4.1. Detecção de fungos em sementes de feijão
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Microbiologia do Colégio
Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), Universidade Federal Rural de Pernambuco

29

(UFRPE), em São Lourenço da Mata – PE. O procedimento adotado baseou-se no Teste
de Sanidade do Manual de Análises Sanitárias de Sementes (BRASIL, 2009).
Os fungos característicos das sementes de feijão foram detectados por
Plaqueamento em meio Agar Batata Dextrose sólido (BDA).
Número de sementes para análise: 100 sementes (10 × 10).
As sementes foram imersas, inicialmente, em solução de hipoclorito de sódio
1%, ou equivalente, durante 3 minutos; e em seguida, após secagem rápida em papel de
filtro esterilizado, distribuídas assepticamente sobre o meio (BDA) a uma distância de
2-4 cm, dependendo do tamanho das sementes, 10 sementes por placa de petri.
As placas, com sementes, foram colocadas em estufa bacteriológica, a
temperatura de 30ºC pelo período de 7-8 dias.
O exame inicial foi feito a olho nu observando a formação e tipo de colônias
desenvolvidas em volta das sementes.
Os fungos encontrados nas sementes de feijão foram repicados em meio Agar
Batata Dextrose sólido (BDA), incubado a 30 °C, durante 4 dias. Posteriormente as
placas contaminadas foram examinadas em microscópio ótico para o reconhecimento
das espécies fúngicas.

3.4.2. Avaliação da atividade antimicrobiana dos filmes incorporados com eugenol
– Teste do halo de inibição

Com a finalidade de testar a atividade antimicrobiana dos filmes incorporados
com eugenol, foi utilizado o fungo filamentoso, Penicilium sp., obtido do próprio feijão
como descrito no item 5.1.1.
O meio de cultura utilizado para o experimento foi o Agar Batata Dextrose
(BDA) para fungos filamentosos.
Placas de Petri foram preparadas em duplicata e, após solidificação do meio, foi
feito a repicagem da cultura de Penicillium sp.
Os filmes foram cortados em círculos de 2 cm de diâmetro e esterilizados em
câmara com lâmpada de UV por 10 minutos. Em seguida, três pedaços de filme, um
controle e dois com a mesma concentração, foram colocados assepticamente nas placas
de Petri previamente inoculada com o Penicillium sp. As placas foram inoculadas com
os fungos, a 30 °C por 4 dias. Todas as placas foram elaboradas em duplicatas.
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Depois do período de incubação, o diâmetro dos halos formados ao redor do
filme foi medido com o auxílio de uma régua.

3.5. TESTE DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE FEIJÃO

3.5.1. Local da pesquisa

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Análise de Alimentos, do
Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), em São Lourenço da Mata – PE, no mês de dezembro de 2014.
Foram utilizadas sementes de feijão, cedidas por produtores rurais da cidade de Santa
Rita - PB.

3.5.2. Revestimento de sementes

Os revestimentos das sementes foram realizados segundo método descrito por
ASSIS et al. (2009) com modificações. As sementes foram imersas em três soluções de
zeína, a primeira sem eugenol, a segunda com 5% de eugenol e a terceira com 20% de
eugenol durante 1 min. Lotes de 50 amostras de feijão foram mergulhados
separadamente na solução. O excesso de gel foi escorrido e a película foi formada por
secagem à temperatura ambiente por um período de 20 minutos. Sementes revestidas
sem eugenol foram utilizadas para comparar o efeito do eugenol sobre a germinação.
Sementes sem recobrimento serviram como controle.

3.5.3. Testes de germinação

O teste padrão de germinação foi efetuado de acordo com as Regras para Análise
de Sementes (BRASIL, 2009). Para o método da germinação em areia, foram utilizadas
oito repetições de 50 sementes. As sementes foram semeadas em células de germinação
(Figura 6) contendo terra vegetal. Colocou-se uma semente por célula. Em seguida, as
sementes foram cobertas com uma camada de areia de aproximadamente 1 cm e
umedecidas com água uma vez ao dia para que ocorresse o processo de germinação. As
células de germinação foram colocadas na área externa do laboratório, em condição
ambiente, com temperatura média de cerca de 28°C. O resultado foi expresso em
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porcentagem de germinação de plântulas normais, sendo a primeira contagem realizada
no quinto dia e a última, no décimo quinto dia após a semeadura. Para um ensaio em
branco de referência, 400 sementes sem revestimento também foram submetidas a um
teste de porcentagem de germinação.

Figura 6. Bandeja com 200 células para germinação de sementes.
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CAPÍTULO IV - DESENVOLVIMENTO DE FILMES À BASE DE ZEÍNAS
COM DIFERENTES SOLVENTES

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os filmes de zeínas foram formulados com 20% (m/m) de zeína e 4:1 (v/v) de
álcool:água e 4:1 (v/v) de álcool:solução de NaOH. Os filmes apresentaram espessura
semelhantes sendo estes iguais a 0,42 ± 0,06mm.
A zeína apresentou solubilidade em todas as soluções testadas. Todos os filmes
exibiram cor amarelo-alaranjado (Figura 7). As soluções hidro alcoólicas produzidas
com EtOH, IPA e EtOH/NaOH, foram igualmente eficazes como solventes para a zeína
não afetando o brilho dos filmes, bem como sua flexibilidade após a secagem. Já os
filmes produzidos com MeOH apresentaram-se opaco, ásperos e quebradiços.

a)

b)

c)

d)

Figura 7. Filmes à base de zeína solubilizados com: a) EtOH/Água, b) MeOH/Água, c)
IPA/Água e d) EtOH/NaOH.
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4.1.1. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
O comportamento térmico dos filmes à base de zeína obtidos a partir de EtOH,
IPA, MeOH e EtOH/NaOH, foi investigada por análise de DSC para verificar se houve
alguma alteração na temperatura de transição vítrea dos filmes obtidos (Figura 8).
Todos os dados apresentados foram retirados do segundo ciclo de aquecimento.

Figura 8. Curvas de DSC dos filmes à base de zeína solubilizados em MeOH, EtOH,
IPA e EtOH/NaOH.
Não houve transição de primeira ordem, ou seja, não houve variação de entalpia
na varredura de aquecimento e arrefecimento dos filmes à base de zeína para a faixa de
temperatura verificada. Foi observada apenas transição de segunda ordem, ou seja,
variação da capacidade calorífica. A transição de segunda ordem se refere à quebra de
ligações de hidrogênio, pontes dissulfeto, interações hidrofóbicas e desnaturação de
proteínas. A mudança de solvente no preparo dos filmes implicou na mudança da Tg, no
intervalo de aproximadamente 149°C a cerca de 163°C.
As temperaturas de transição vítrea (Tg) estão ilustradas na Figura 9 e foram
determinadas a partir do ponto médio da temperatura inicial e final de uma mudança na
curva de fluxo de calor.
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Figura 9. Efeito dos diferentes tipos de solventes EtOH, IPA, MeOH e EtOH/NaOH
sobre as temperaturas de transição vítrea dos filmes à base de zeína.
A Figura 9 mostra que o filme solubilizado com MeOH apresentou o maior valor
de Tg de 163ºC. Já os filmes elaborados com EtOH e EtOH/NaOH apresentaram a
mesma Tg de 154°C, indicando que a água e a solução de hidroxido de sódio atuaram de
forma semelhante na estrutura da zeína. A menor Tg foi verificada para o filme
solubilizado com IPA (149ºC), sugerindo assim, que o IPA diminuiu o empacotamento
entre as cadeias de zeína permitindo que a água atuasse melhor como plastificante, isso
mostra que o IPA foi o melhor solvente quando comparado aos demais.
Observou-se que a mudança do solvente influenciou diretamente na Tg dos
filmes o que indica uma possível interação do solvente com a zeína. Isso pode ser
explicado levando em consideração dois fatores, a polaridade dos solventes e a
composição química da zeína. Com relação à polaridade, solventes polares dissolvem
melhor solutos polares e solventes não polares dissolvem melhor solutos apolares
(WEINGÄRTNER et al., 2012). MATYUSHOV et al. (1997) sugere que a polaridade
dos solventes pode alterar as estrutura secundária de uma proteína. De acordo com
WOHLFARTH (1999) o MeOH e o EtOH são mais polares do que o IPA. A zeína é
uma molécula apolar, logo, solventes com baixa polaridade tenderão a solubilizar
melhor a zeína fazendo com que a água atue melhor como plastificante, como foi o caso
do IPA, que apresentou menor Tg, indicando maior espaçamento entre as cadeias de
zeína. Segundo CHEN et al. (2014), a Tg varia positivamente com o grau de
hidrofobicidade.
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Já com relação à composição química da zeína os solventes podem reagir com
os grupos carboxilícos livres da zeína como (ácidos glutâmico e aspártico) através de
uma reação de esterificação. Foi relatado que os álcoois, com dois, três e mais átomos
de carbono na molécula, podem reagir com o grupo carboxílico de proteínas, incluindo
a zeína (WHEELWRIGHT et al., 2012; FRAENKEL-CONRAT e OLCOTT, 1945).
Como o solvente IPA apresenta maior número de carbonos na sua estrutura, o espaço
livre entre as cadeias será maior do que os apresentados pelo MeOH, EtOH e EtOH
:NaOH, fazendo assim com que sua Tg seja menor.
A zeína em pó apresenta temperatura de transição vítrea de 165°C
(CORRADINI, 2004). Madeka (1996) descobriu que a temperatura de transição vítrea
para a zeína em pó caiu de 83ºC para 21ºC, quando a atividade de água aumentou de
0,46 para 0,93. Entre o pó de zeína e filmes de zeína, valores de Tg foram deslocados
com um desvio médio de 14,32%, o que pode ser atribuído a quantidades residuais de
etanol nos filmes e diferentes métodos de preparação de amostra.

4.1.2. Termogravimetria (TG)

Na Figura 10 é apresentada a curva de perda de massa resultante dos filmes de
zeína solubilizados em EtOH, IPA, MeOH e EtOH/NaOH.

Figura 10. Curvas de TG dos filmes de zeína solubilizados em: (1) MeOH, (2) IPA, (3)
EtOH/NaOH e (4) EtOH.
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Os resultados de TG para os filmes solubilizados em EtOH, IPA, MeOH e
EtOH/NaOH mostraram uma perda de voláteis, como água e resíduos de solventes,
semelhante na faixa de 25-150ºC, seguida de uma diminuição significativa do peso a
partir de 250ºC que pode estar associadas com a degradação da proteína. Os filmes
solubilizados com MeOH e EtOH apresentaram temperatura inicial de degradação bem
próximas, 285 e 287ºC, respectivamente, e os solubilizados com IPA e EtOH/NaOH
apresentaram temperatura inicial de 295 e 299ºC, respectivamente (Figura 10).
Observou-se a presença de resíduo de 1,19mg, 1,96mg, 1,35mg e 0,95mg para
os filmes solubilizados com EtOH, IPA, EtOH/NaOH e MeOH, respectivamente.
De acordo com Magoshi et al. (1992) a degradação térmica de um filme de zeína
ocorre a cerca de 300ºC, enquanto que a decomposição térmica de zeína plastificada
com glicerol começa a 230 ºC.
A Figura 11 ajuda a apontar as diferenças de influência dos solventes sobre a
degradação dos filmes de zeína.

Figura 11. Derivadas das curvas termogravimétricas dos filmes de zeína solubilizados
em: (1) EtOH, (2) IPA, (3) MeOH e (4) EtOH/NaOH.
Os filmes de zeínas exibiram um único pico dominante em 320°C, que
representa a temperatura com a maior taxa de perda de massa. O mesmo foi relatado por
Sessa et al. (2011).
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4.1.3. Difração de Raios X

São apresentados na Figura 12 os difratogramas de raios X dos filmes de zeína
solubilizados em EtOH, IPA, MeOH e EtOH/NaOH.

Figura 12. Difratogramas de raios X dos filmes de zeína solubilizados em MeOH,
EtOH, IPA e EtOH/NaOH.
Os filmes à base de zeína apresentaram dois picos característicos de difração, o
primeiro pico foi observado em 2θ



20º e o segundo pico em 2θ



8,5°, esses picos

correspondem a dois espaçamentos d; d1 e d2, respectivamente. Na tabela 4 são
apresentados os valores dos espaçamentos d1 e d2.
Tabela 4. Espaçamentos d1 e d2 dos filmes de zeína solubilizados com EtOH, MeOH,
IPA e EtOH/NaOH.
Filmes
Zeína/IPA
Zeína/EtOH
Zeína/MeOH
Zeína/EtOH/NaOH

d1
4,3
4,4
4,5
4,5

d2
10,7
9,9
9,9
10,2

Han et al. (2014) obteve valores bem próximos para filmes solubilizados com
EtOH, 2θ = 19,4° (d1 = 4,6Å) e 2θ = 9,2° (d2 = 9,5Å).
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O espaçamento d1 atribuído ao esqueleto de uma α-hélice (Figura 13) não se
alterou de forma significativa com os solventes utilizados, o que indica que a estrutura
helicoidal da zeína permaneceu estável sob as condições experimentais do estudo. Isso
pode ser explicado pelo fato da α-hélice ser a estrutura secundária mais abundante e
mais estável em proteínas, e por esta configuração ser realizada por ligações de
hidrogênio intramoleculares (WANG et al., 2005). No entanto, o espaçamento d2
relacionado com o empacotamento das inter-hélices, se mostrou mais sensível com a
mudança dos solventes. Esse aumento no valor do espaçamento d2 implica em interhélices menos empacotadas. Isso sugere que houve uma modificação na estrutura
terciária da zeína conferindo maior mobilidade molecular. Essa modificação pode ser
explicada pela diminuição das interações eletrostáticas e de van der Waals existentes na
estrutura terciária.

Figura 13. Modelo estrutural para um agregado molecular de zeína (baseado em WANG
et al. 2005).
Acredita-se que a distância média da espinha dorsal dentro da estrutura de uma
α-hélice de zeína pode estar relacionada com o curto espaçamento-d em torno de 4,5Å,
ao passo que o maior espaçamento-d de cerca de 10Å é considerado o espaçamento de
empacotamento inter-hélice ou a distância média de aproximação das hélices vizinhas
tal como descrito na literatura (LAI et al., 1999). Uma vez que o espaçamento-d de
cerca de 10Å está relacionado com o empacotamento inter-hélice ou aproximação de
hélices vizinhas, a diminuição da sua intensidade implica a ruptura de agregados
moleculares de zeína (YAO et al.; 2009).
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O parâmetro utilizado para avaliar a intensidade relativa foi a razão da área dos
picos em 2θ  8,5º e 20º (A2/A1). A tabela 5 apresenta a razão de área (A2/A1) para os
filmes de zeína.
Tabela 5. Razão de área (A2/A1) para os filmes de zeína solubilizados com EtOH,
MeOH, IPA e EtOH/NaOH, obtidos a partir dos gráficos de DRX.
Filmes
A1
A2
A2 /A1
Zeína/EtOH
1215
441
0,36
Zeína/MeOH
1675
506
0,30
Zeína/IPA
1094
698
0,63
Zeína/ EtOH/NaOH
1410
477
0,33
Os valores de (A2/A1) são semelhantes para os diferentes filmes analisados, com
exceção do filme solubilizado com IPA. Wang et al. (2005) obteve razão (A2/A1) de
0,25 para zeína em pó. Oliviero et al. (2010) estudando diferentes lotes de zeína
solubilizados com polietileno glicol obteve uma razão (A2/A1) de 0,56 e 0,52 para os
lotes de zeína (02K0054) e (065K0110), respectivamente.
Utilizando o método de convoluções foi possível calcular a cristalinidade dos
filmes de zeína. São apresentados na Figura 14 a relação entre cristalinidade e Tg para
os filmes à base de zeína solubilizados com IPA, EtOH, EtOH/NaOH e MeOH.

Figura 14. Valores de Cristalinidade e Tg para os filmes à base de zeína solubilizados
com IPA, EtOH, NaOH e MeOH.
Podemos notar que os valores de cristalinidade seguem a mesma tendência da
Tg, ou seja, quanto mais cristalino, menos espaço para movimentação de segmentos de
cadeias, consequentemente maior Tg, como ilustrado na Figura 14.
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4.1.4. Microscopia de Força Atômica (AFM)

A Figura 15 mostra a morfologia dos filmes de zeína para os diferentes tipos de
solventes utilizados.

Figura 15. Imagens de AFM dos diferentes filmes de zeína em 30μm x 30μm de
tamanho de digitalização: a) EtOH, b) IPA, c) MeOH e d) EtOH/NaOH. Nota: Estas
imagens foram escolhidas como representante de cada amostra digitalizada em formato
diferente de digitalização.
41

A morfologia (parâmetro qualitativo) e a rugosidade (parâmetro quantitativo)
dos filmes de zeína foram analisadas por AFM. A imagem topográfica do filme de zeína
em EtOH, mostrou a formação de uma superfície irregular, revelando características
heterogêneas (Fig. 15a). Para o filme produzido com IPA, a superfície apresentou uma
matriz contínua homogênea, com poros em toda sua extensão (Fig.15b). O filme
produzido com MeOH mostrou uma superfície irregular com presença de alguns poros
(Fig. 15c). Visualmente o filme solubilizado com MeOH é muito frágil e fragmentado.
Já o filme produzido com EtOH/NaOH mostrou uma matriz contínua com presença de
regiões irregulares (Fig. 15d).
As diferenças morfológicas apresentadas nos diferentes filmes podem ser
explicadas segundo Selling et al. (2007) que estudou o efeito de diferentes solventes nas
estruturas secundárias e terciárias da zeína, mostrando que a adição de álcool
isopropílico (IPA), metanol (MeOH) e hidróxido de sódio (NaOH) alteravam sua
estrutura. O mesmo relatou que a zeína sofre maiores modificações na sua estrutura
secundária quando solubilizado com IPA. O pH elevado da água o torna um solvente
eficaz para dissolver a zeína. Quando a zeína é dissolvida em NaOH a 50 mM, há uma
grande alteração na sua estrutura secundária deixando-a predominantemente aleatória
(SELLING et al., 2007), isso pode explicar a morfologia encontrada para esse filme.
Podemos atribuir às diferenças morfológicas também a técnica de evaporação
utilizada para obtenção dos filmes, assim como a temperatura ambiente a qual os filmes
foram submetidos na secagem. Se a temperatura do ambiente estiver muito alta o
solvente pode evaporar muito rápido resultando em filmes muito porosos.
Panchapakesan et al. (2012) estudando o efeito de diferentes métodos de
formação de filmes, observou que a estrutura da superfície de filmes de zeína podem ser
alteradas através da utilização de diferentes técnicas de moldagem. O mesmo afirma que
a técnica de evaporação de solvente resulta em filmes, que não mostram qualquer
estrutura característica exceto a presença de vários poros.
A Figura 16 ilustra os valores de rugosidade

dos diferentes filmes de zeína.

Os valores médios de rugosidade foram utilizados para analisar quantitativamente as
estruturas que ocorreram na superfície dos filmes de zeína. Ela é a média aritmética dos
valores absolutos dos desvios de superfície, a altura medida a partir de um valor médio
sobre a linha. O valor médio é normalmente pré-determinado pelo programa de AFM.
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Figura 16. Valores da rugosidade obtidos a partir das imagens de AFM dos filmes à
base de zeína solubilizados com diferentes solventes
Os filmes solubilizados com MeOH apresentaram maior rugosidade quando
comparado com os demais filmes. Porque a superfície do filme é bastante áspera e
desuniforme.
Escamilla-garcía et al. (2012) avaliando as propriedades físicas e estruturais de
filmes elaborados com misturas de zeína e quitosana mostrou uma relação inversamente
proporcional entre a rugosidade e a permeabilidade ao vapor de água e relacionou esse
efeito com o decréscimo da proteína utilizada nos filmes, ou seja, quanto menor a
quantidade de zeína maior a rugosidade e menor a permeabilidade ao vapor de água.
As propriedades de superfície dos filmes como a rugosidade e a morfologia
superficial poderão afetar a adesão destes em superfície de interesse como frutas,
hortaliças e sementes.

4.1.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Na Figura 17, são apresentadas as fotos de microscopia eletrônica de varredura
da superfície dos filmes de zeína solubilizados em EtOH, IPA, MeOH e EtOH/NaOH.
Com o uso da microscopia eletrônica constata-se que os filmes solubilizados
com EtOH (Fig. 17a) e EtOH/NaOH (Fig. 17d) apesentaram poros de tamanhos
diferentes. Os filmes solubilizados com IPA (Fig. 17b) não apresentaram poros, porém,
apresentaram uma estrutura bem diferenciada dos demais com vários aglomerados
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irregulares ao longo de toda a superfície do filme. Já os filmes dissolvidos em MeOH
(Fig. 17c) não apresentaram microporos, apenas alguns defeitos provavelmente em
função de uma secagem irregular ou de impurezas presentes no substrato, na solução
e/ou ambiente.
As imagens obtidas nesse trabalho diferiram das obtidas por Forato et al. (2013)
que obtiveram filmes de zeínas sem plastificantes com trincas frágeis ao longo de toda a
matriz. Corradini (2004) obteve para zeína pura imagens com superfícies irregulares e
bastante porosas.

a)

b)

c)

d)

Figura 17. Micrografia da superfície dos filmes à base de zeína solubilizado com: a)
EtOH; b) IPA; c) MeOH; d) EtOH/NaOH.
4.1.6. Ângulo de Contato (AC)

Analisando os resultados da média de cinco medidas realizadas nos filmes de
zeína com os diferentes solventes, observamos que a mudança do solvente influenciou
no caráter hidrofóbico dos mesmos. Não foi possível medir o AC no revestimento
solubilizado com MeOH devido as diversas trincas e irregularidades apresentadas na
superfície desse revestimento.
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A Figura 18 ilustra os valores do ângulo de contato em função do tempo. Foi
possível observar um comportamento dependente do tempo. Observa-se que logo após a
gota ser depositada na superfície dos filmes, ocorre uma diminuição do ângulo de
contato até estabilização das gotas.

Figura 18. Ângulo de contato dos filmes à base de zeína solubilizados com EtOH,
EtOH/NaOH e IPA em função do tempo.

A mudança de solvente influenciou na molhabilidade dos filmes. Os filmes
solubilizados com EtOH/NaOH e IPA apresentaram um menor valor do ângulo de
contato tanto no início quanto no final da medição, quando comparado com o EtOH e
consequentemente, um aumento da molhabilidade dos filmes, o que caracteriza um
maior grau de hidrofilicidade. Assim, esses filmes são mais hidrofílicos do que o filme
solubilizado com EtOH.
De acordo com Chen et al. (2014), filmes de zeína obtidos a partir de soluções
de etanol são mais hidrofóbicos do que aqueles a partir das soluções de isopropanol,
presumivelmente devido à diferente polaridade e hidrofilicidade dos solventes.
Chen et al. (2014), investigando o efeito da concentração de etanol (80%, v/v) e
isopropanol (80%, v/v) adicionados de 20% de glicerol na microestrutura de filmes de
zeína, encontrou AC de 56,1° e 51,6°, respectivamente.
Shi et al. (2009) obtiveram valores de ângulo de contato de 73,2º e 40,9º para
filmes solubilizados com 95 e 60% de EtOH, respectivamente, com 0,5% (m/v) de
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zeína. Já para os filmes solubilizados com 60 e 100% de ácido acético os valores do
ângulo de contato foram 73,7º e 79,4º, respectivamente, com 4% (m/v) de zeína.
Na Figura 19 podemos observar a aparência das gotas sobre os filmes de zeína.

a)

b)

c)

Figura 19. Aparência típica das gotas sobre a superfície dos filmes de zeína
solubilizados com: a) EtOH; b) EtOH/NaOH; c) IPA no tempo de 60 segundos.
4.1.7. Resistência à tração

A Tabela 6 mostra os valores do alongamento na ruptura e resistência à tração
dos filmes de zeínas solubilizados com EtOH, IPA e EtOH/NaOH. Não foi possível
obter os valores para o filme solubilizado com MeOH devido a sua elevada fragilidade.

Tabela 6. Efeito dos solventes nas propriedades de tensão dos filmes à base de zeína.
Filmes
Zeína/EtOH
Zeína/IPA
Zeína/EtOH/NaOH

Alongamento na Ruptura
(%)

Resistência à Tração
(MPa)

0,6161 ± 0,12ª
0,5965 ± 0,11ª
0,4020 ± 0,10ª

0,2882± 0,09a
0,2125 ± 0,04b
0,1044± 0,05b

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente diferentes entre si pelo teste t, a
5% de probabilidade.

Em relação ao alongamento (característica de maior ou menor elasticidade dos
materiais) os filmes solubilizados com EtOH foram os que apresentaram a maior
percentagem (0,6161± 0,12%) e aqueles elaborados com EtOH/NaOH apresentaram o
menor percentual (0,4020 ± 0,10%) sugerindo assim, que os solventes utilizados não
diferiram estatisticamente (p ≥ 0,05) nas propriedades elásticas dos filmes.

46

4.1.8. Ultra Micro Dureza

A técnica de nanoindentação foi empregada para avaliar a dureza dos filmes de
zeína. Comportamentos típicos de carregamento-descarregamento dos filmes de zeína
são mostrados na Figura 20 para as diferentes cargas aplicadas.

a)

b)

c)
Figura 20. Curvas de Carregamento-descarregamento para filmes de zeína solubilizados
com diferentes solventes: a) cargas de 10mN obtidas com uma taxa de carregamento de
1.4632 mN/s; b) cargas de 50mN obtidas com uma taxa de carregamento de 13.3mN/s;
c) cargas de 100mN obtidas com uma taxa de carregamento de 13.3mN/s.
Observou-se na Figura 20a, que a zeína solubilizada com IPA apresentou maior
profundidade da superfície que os demais solventes. O mesmo pode ser observado nas
Figuras 20b e 20c. Isso mostra que os filmes solubilizados com IPA são menos duros
que os solubilizados com EtOH e EtOH/NaOH.
Na Tabela 7, podemos comparar os valores de ultra micro dureza e módulo de
elasticidade para os quatro solventes utilizados. Percebe-se que a dureza foi maior para
os filmes solubilizados com EtOH e EtOH/NaOH. Consequentemente apresentaram
maior módulo de elasticidade. De todos os solventes utilizados apenas o IPA apresentou
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relação direta com a cristalinidade, mostrando que a baixa cristalinidade do filme
refletiu na diminuição da dureza.

Tabela 7. Dados de ultra micro dureza e módulo de elasticidade dos filmes à base de
zeínas solubilizadas com diferentes solventes obtidos com a carga de 100mN.
Ultra micro dureza
(Vickers)

Módulo de Elasticidade
(MPa)

Zeína/EtOH

12,35 ± 0,08ª

2550 ± 7,51ª

Zeína/EtOH/NaOH

10,54 ± 0,31b

1962 ± 113,06b

Zeína/MeOH

3,31 ± 0,40c

475 ± 48,66c

Zeína/IPA

1,57 ± 0,16d

243 ± 26,92d

Filmes

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente diferentes entre si pelo teste t, a
5% de probabilidade.

4.1.9. Permeabilidade ao vapor de água (PVA)

Os resultados das determinações da permeabilidade ao vapor de água dos filmes
à base de zeínas solubilizados com diferentes solventes estão apresentados na Tabela 8.

Tabela 8. Permeabilidade ao vapor de água dos filmes à base de zeína solubilizados com
EtOH, MeOH, IPA e NaOH.
Filmes
PVA x 10-4
(v/v, %)
(g mm/kPa h m²)
Zeina/EtOH

17,60 ± 0,51ª

Zeina/MeOH

14,29 ± 0,28ª

Zeina/IPA
Zeina/EtOH/NaOH

10,52 ± 0,18ª
10,06 ± 0,10ª

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente diferentes entre si pelo teste t, a
5% de probabilidade.

Os resultados da análise de variância para o teste de PVA, incluídos na Tabela 8,
demonstram que não houve diferenças significativas, entre os diferentes solventes
testados.
Os filmes solubilizados com EtOH e MeOH apresentaram a maior PVA,
provavelmente devido a formação de espaços vazios e cavidades significativas nos
filmes, embora os filmes solubilizados com EtOH tenham natureza mais hidrofóbica do
que os demais filmes, como mostrado nos resultados de ângulo de contato. Vale
ressaltar que os filmes à base de zeína preparados em MeOH eram ásperos e não
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homogêneos. A permeabilidade é influenciada pela natureza hidrofóbica ou hidrofílica
do material, pela presença de espaços vazios e fissuras, e por impedimento estérico na
estrutura (ASTM 39-85, 1995; PARRIS e COFFIN, 1997). LI et al. (2008) diz que a
PVA depende do número de grupos (-OH) disponíveis que o polímero possui.
A sorção de água muitas vezes resulta em inchaço e alterações na conformação
do polímero. A água absorvida age como um plastificante na matriz do filme,
conduzindo a uma estrutura menos densa e aumentando a permeabilidade
(GHANBARZADEH et al., 2008). Apesar dos filmes solubilizados com IPA terem
apresentado baixa cristalinidade e baixa hidrofobicidade, sugerindo maior espaçamento
entre as cadeias e maior afinidade com a água, respectivamente, os mesmo não
apresentaram PVA elevada. Isto pode ser atribuído à baixa natureza hidrofílica do
solvente, a baixa porosidade encontrada na sua superfície e a baixa rugosidade
encontrada. O filme solubilizado com EtOH e adicionado de 20% (v/v) de NaOH
apresentou o menor valor de PVA, provavelmente devido a sua baixa rugosidade e a sua
alta cristalinidade, apesar da sua estrutura bastante porosa.
Os valores obtidos para os filmes de zeínas solubilizados com EtOH e IPA
diferiram dos obtidos por Chen et. al. (2014), que obteve maior PVA para os filmes
solubilizados com IPA do que com EtOH.
No processo de recobrimento de sementes é importante conhecer a capacidade
de absorção e permeação de vapores de água dos filmes formados, com vistas a garantir
a hidratação das sementes (OLIVEIRA et al., 2009).
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4.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) As propriedades térmicas, morfológicas, mecânicas e de permeabilidade ao vapor
de água dos filmes de zeína foram alteradas pela mudança do solvente.
2) Os filmes produzidos com IPA, EtOH e EtOH/NaOH podem ser utilizados para
incorporação de princípios ativos, como por exemplo o eugenol. Já os produzidos
com MeOH não apresentaram boa formação, sugerindo inviabilidade na sua
utilização.
3) Os filmes formulados com EtOH apresentaram as melhores propriedades para
elaboração de revestimento, como por exemplo de sementes.
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CAPÍTULO V - EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE EUGENOL NAS
PROPRIEDADES DE FILMES À BASE DE ZEÍNAS

5.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1.1. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A Figura 21 apresenta os resultados de DSC para os filmes à base de zeína
incorporados com eugenol. Todos os dados apresentados foram retirados do segundo
ciclo de aquecimento. Não houve variação de entalpia na varredura de aquecimento e
arrefecimento dos filmes à base de zeína para a faixa de temperatura verificada. Não
existiram picos relacionados com fusão e cristalização do plastificante e foi observada
apenas uma transição de segunda ordem.

Figura 21. Efeito do eugenol na temperatura de transição vítrea dos filmes à base de
zeína.
A adição do princípio ativo eugenol em diferentes proporções 5, 10, 15 e 20%
(m/m) aos filmes à base de zeína, ocasionou uma redução da Tg deste biopolímero,
como pode se observado na Figura 22.
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Figura 22. Influência da adição de eugenol na temperatura de transição vítrea das
zeínas.
Essa redução na Tg é atribuída à interação das macromoléculas das zeínas com o
eugenol. O eugenol se comporta como um agente plastificante. Atrelado a essa redução
na temperatura de transição vítrea, podemos relacionar uma mudança nas propriedades
dos filmes de zeínas evidenciadas na literatura (WANG, 2008), tais como maior
flexibilidade, maior facilidade de processamento e melhor revestimento de frutas e
hortaliças. O aumento da concentração de eugenol conduz a um aumento do volume e
da mobilidade de moléculas, mudando a estrutura física do filme de zeína, o que está de
acordo com a diminuição dos valores de Tg.
A incorporação de plastificantes, incluindo polióis tais como: glicerol, sorbitol e
polietileno glicol, ou ácidos graxos (por exemplo, ácido oleico, ácido esteárico e
palmítico), aos filmes das zeínas provocou uma redução no valor de Tg de (60 a 90°C),
enquanto que o valor de Tg das zeínas puras ocorreu entre 170 e 180°C
(GHANBARZADEH; OROMIEHI, 2009; YING et al, 2003).
Pankaj et al. (2014) relataram que os filmes de zeínas incorporados com 10 e
20% de timol diminuíram a Tg dos filmes, sugerindo que o timol atua como plastificante
promovendo a mobilidade das cadeias de zeínas.
Ghanbarzadeh e Oromiehi (2008) obtiveram valores de Tg bem mais baixos do
que os encontrados nesse estudo para filmes de zeína incorporados com glicerol e óleo
de oliva, 61,4 e 91,85ºC, respectivamente.
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Resultados obtidos por Neo et al. (2013) sugerem a existência de interações
moleculares entre o ácido gálico e a zeína, onde o ácido gálico solubilizado em
diferentes proporções (5, 10 e 20%) reduziram a Tg das fibras de zeínas.

5.1.2. Termogravimetria (TG)

Na Figura 23 são apresentadas as curvas de perda de massa resultante dos filmes
à base de zeína incorporados com eugenol.

Figura 23. Curvas termogravimétricas para os filmes à base de zeína incorporados com
eugenol e para o eugenol puro.
Os filmes plastificados com eugenol mostraram três etapas de degradação. O
primeiro caso foi observado na faixa de temperaturas entre 80 e 150°C e foi relacionada
com a perda de etanol remanescente a partir do processo de casting e a perda de água. A
segunda fase, a temperaturas entre 200 e 270°C se pode observar um evento térmico que
está associado, provavelmente, à evaporação de ácidos graxos residuais presentes na
estrutura das zeínas (FORATO, 2000) e a degradação do eugenol (EL-TAHAWI;
CRAIG, 1970) Finalmente, o terceiro processo de degradação, a temperaturas acima de
270°C, está associado à degradação térmica da proteína, esta temperatura é influenciada
pela incorporação do eugenol nas amostras.
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De 270 a 370°C, as curvas de TG para os filmes de zeínas com diferentes
concentrações de eugenol apresentaram perda de massa significativa, sendo este evento
mais intenso para 0% e 5%, seguido por 10, 20 e 15%. A perda de massa nessa faixa
(270 - 370°C) para filmes com 0% e 5% foi em torno de 51%, já para 15% a perda foi
de 48%, enquanto que para 10% e 20% a perda foi em torno de 47%.
A perda de massa se mantém na faixa de 80% para todas as composições de
eugenol incorporada na matriz biopolimérica, independente da temperatura em que se
inicia e termina o evento térmico.

5.1.3. Difração de Raios X

A análise qualitativa da cristalinidade dos filmes à base de zeína incorporados
com eugenol foi realizada por difração de raios X. Os difratogramas obtidos estão
apresentados na Figura 24.

Figura 24. Difratogramas de raios X dos filmes à base de zeína incorporados com
eugenol.
Os filmes incorporados com eugenol apresentaram dois picos característicos de
difração, o primeiro pico foi observado em 2θ  20,7º e o segundo pico em 2θ  8,2º,
esses picos correspondem a dois espaçamentos d; d1 e d2, respectivamente.
Phiriyawirut e Maniaw (2012) relataram que o pico principal de filmes de zeína
com e sem glicerol apareceu em 2θ = 18,5º e que a incorporação de fibras de celulose
nas concentrações de 1-5% não deslocaram o pico.
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A Tabela 9 apresenta os valores de espaçamentos de d1 e d2 dos filmes de zeína
incorporados com eugenol.
Tabela 9. Espaçamentos d1 e d2 dos filmes de zeína incorporados com eugenol.
Filmes
Zeína/Eugenol 0%

d1
4,4

d2
9,9

Zeína/Eugenol 5%

4,3

11,8

Zeína/Eugenol 10%

4,3

12,4

Zeína/Eugenol 15%

4,3

10,8

Zeína/Eugenol 20%

4,3

10,2

Os valores de d1 nos mostra que o eugenol não alterou a estrutura helicoidal da
zeína, ou seja, não alterou a estrutura secundária da proteína. No entanto, o espaçamento
d2 relacionado ao empacotamento inter-hélices, foi bastante influenciado pelo eugenol,
sugerindo uma modificação na estrutura terciária da zeína conferindo maior mobilidade
molecular.
O parâmetro utilizado para avaliar a intensidade relativa foi a razão da área dos
picos em 2θ  8,2º e 20,7º (A2/A1). A Tabela 10 apresenta a razão de área (A2/A1) para
os filmes de zeína incorporados com eugenol.

Tabela 10. Razão de área (A2/A1) para os filmes de zeína incorporados com 0, 5, 10, 15
e 20% de eugenol, obtidos a partir dos gráficos de DRX.
Filmes
A1
A2
A2 /A1
Zeína/Eugenol 0%
1215
441
0,36
Zeína/Eugenol 5%

1966

626

0,32

Zeína/Eugenol 10%

1969

653

0,33

Zeína/Eugenol 15%

2567

735

0,29

Zeína/Eugenol 20%

2320

521

0,22

Os valores de (A2/A1) apresentaram uma redução com a adição de eugenol, isso
implica dizer que a intensidade relativa dos picos aumenta com a adição de eugenol.
À medida que é adicionado eugenol, nas concentrações estabelecidas, na matriz
biopolimérica das zeínas, notamos uma diminuição no grau de cristalinidade deste
biopolímero, porém, essa diminuição não foi proporcional, como mostra a Figura 25.
Notamos também que não há uma relação direta entre a cristalinidade e a Tg, porém,
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existe uma relação direta com o espaçamento d2. Uma possível explicação para que as
concentrações de 15 e 20% não tenham seguido a mesma tendência que as demais, pode
ter sido a demora na realização da análise fazendo com que o eugenol fosse perdido
uma vez que o mesmo é volátil, outra suposição seria uma parte do eugenol ter sido
expulso da matriz biopolimérica, com isso a mobilidade das cadeias reduziria assim
como o espaço livre entre elas.

Figura 25. Valores de Cristalinidade e Tg para os filmes à base de zeína incorporados
com eugenol.
5.1.4. Microscopia de Força Atômica (AFM)

A morfologia (parâmetro qualitativo) e a rugosidade (parâmetro quantitativo)
dos filmes de zeína incorporados com eugenol foram analisadas por AFM. A Figura 26
mostra a morfologia dos filmes de zeína em diferentes concentrações de eugenol.
Pode-se observar uma morfologia irregular para os filmes de zeínas sem a adição
de eugenol (Figura 26a). No entanto, a adição de eugenol levou à redução dessas
irregularidades, fazendo os filmes apresentarem uma topografia mais homogênea e sem
grandes alterações de relevo. Por outro lado esta adição levou a um aumento da
porosidade desses filmes conforme evidenciado nas Figuras 26b, 26c, 26d e 26e.
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Figura 26. Imagens de AFM da superfície dos filmes de zeínas: (a) sem eugenol e
contendo (b) 5%, (c) 10%, (d) 15% e (e) 20% de eugenol.
O conhecimento da morfologia pode ser um parâmetro importante para a
identificação de alterações estruturais nos filmes e para compreender a influência da
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porosidade, permeabilidade, flexibilidade e resistência dos mesmos (HERRMANN et
al. 2004).
CORRÊA et al. (2009) analisando filmes de zeínas em escala nanométrica com
adição de própolis em concentração de 1mg/mL, observou a presença de poros e aspecto
quebradiço nos filmes de zeína.
GHANBARZADEH e OROMIEHI (2008) estudando filmes de zeína
adicionados de glicerol e óleo de oliva obtiveram uma matriz relativamente suave e
contínua com baixos poros e rachaduras e com boa integridade estrutural.
A Tabela 11 apresenta o parâmetro de rugosidade

para as diferentes

concentrações de eugenol.

Tabela 11. Valores da rugosidade
incorporados com eugenol.
Filmes

obtidos a partir das imagens de AFM dos filmes
(nm)

Zeína/Eugenol 0%

20,8 ± 11,2

Zeína/Eugenol 5%

20,0 ± 13,56

Zeína/Eugenol 10%

13,3 ± 4,76

Zeína/Eugenol 15%

12,0 ± 9,03

Zeína/Eugenol 20%

13,1 ± 4,23

Podemos observar uma diminuição no valor da rugosidade com a adição do
eugenol. Isso se deve ao aumento da concentração de eugenol e consequente redução da
característica hidrofóbica da superfície dos filmes. O mesmo foi observado por Scramin
et al. (2011) em filmes de zeína com diferentes concentrações de ácido oleico de origem
vegetal. Ainda segundo Scramin et al. (2011), o aumento do teor de plastificante reduz a
rugosidade dos filmes.
Durante a medição da força de adesão, conforme a ponta se aproxima da
superfície do filme, ela experimenta uma força atrativa. Quando recolhe a ponta, uma
força de arrancamento é necessária para separar a ponta a partir da superfície. Tal força
de adesão é dependente da umidade relativa e, por conseguinte, da hidrofilicidade da
superfície da amostra (PODCZECK et al, 1997; FARSHCHI-TABRIZI et al, 2006).
Geralmente, a rugosidade da superfície é um fator essencial, porque um abaixamento de
irregularidades leva a uma diminuição da força de adesão (FULLER e TABOR, 1975),
mas não de modo exclusivo (MEINE et al., 2004).
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Ghanbarzadeh e Oromiehi (2008) obtiveram valores de rugosidade menor para
os filmes de zeína adicionados de óleo de oliva do que para os filmes adicionados de
glicerol.

5.1.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Na Figura 27 são apresentadas as imagens de microscopia eletrônica de
varredura da superfície dos filmes de zeína incorporados com diferentes concentrações
de eugenol.

a)

b)

c)

d)

e)
Figura 27. Micrografia da superfície dos filmes de zeína sem e com incorporação de
eugenol: a) Sem eugenol; b) 5% de eugenol; c) 10% de eugenol; d) 15% de eugenol; e)
20% de eugenol.
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Podemos observar a partir das imagens mostradas na Figura 27, que todas as
amostras apresentam poros, com exceção da Fig. 27b que apresentou ranhuras ao logo
da sua superfície. Além disso, a quantidade de poros aumenta à medida que a
concentração de eugenol aumenta (Fig 27d e 27e), o que sugere que a solução de
formação utilizada para moldar o filme ativo investigado não é homogênea, pelo menos,
com as concentrações testadas neste estudo. Muito provavelmente, as concentrações de
eugenol investigadas excederam o seu valor de solubilidade, causando uma exudação
(DEL NOBILE et al., 2008). A presença desses poros pode estar relacionada também
com a evaporação/volatilização de parte do eugenol uma vez que o mesmo é volátil a
temperatura ambiente. A Fig. 27c apresentou uma acentuada diminuição de poros ao
longo da superfície e nenhuma ranhura, o que nos leva a acreditar que esta concentração
foi a que interagiu melhor com o filme.
Del Nobile et al. (2008) observou aumento de tamanho dos micro vazios a
medida que a concentração de timol era aumentada nos filmes de zeínas.
Phiriyawirut e Maniaw (2012) mostrou a micrografia de filmes de zeína com e
sem glicerol (20%). Verificou-se que a morfologia da superfície dos filmes de zeína
puro era lisa, mas foram observados poros para o filme de zeína com 20% de glicerol. Já
para compósitos contendo zeína/glicerol/microfibras de celulose, as imagens mostraram
uma redução dos poros e o aparecimento de pequenos pontos brancos.

5.1.6. Ângulo de Contato (AC)

A tabela 12 mostra os valores do ângulo de contato para as diferentes
concentrações de eugenol no tempo zero e no tempo de 60 segundos.

Tabela 12. Ângulo de contato em função das diferentes concentrações de eugenol
medida no tempo zero e no tempo de 60 segundos.
Ângulo de contato (°)
FIilmes
Tempo 0s
Tempo 60s
Zeína/Eugenol 0%
70 ± 4,31
55 ± 5,04
48 ± 5,62
Zeína/Eugenol 5%
65 ± 1,73
42 ± 8,44
Zeína/Eugenol 10%
59 ± 2,63
48 ± 4,66
Zeína/Eugenol 15%
54 ± 6,12
54 ± 8,06
Zeína/Eugenol 20%
63 ± 4,17
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A adição do eugenol que atuou como plastificante influenciou na molhabilidade
dos filmes, estimada pela determinação dos ângulos de contato das amostras com a
água, à medida que se aumentou a concentração de eugenol observou-se um decréscimo
do ângulo de contato medido, e consequentemente, um aumento da molhabilidade dos
filmes (Tabela 12).
A Figura 28 ilustra os valores do ângulo de contato em função do tempo. Foi
possível observar um comportamento dependente do tempo. Os filmes com 5, 10 e 15%
de eugenol apresentaram um decaimento mais acentuado no valor do ângulo de contato,
o que caracteriza maior grau de hidrofilicidade. Assim, esses filmes são mais
hidrofílicos em relação aos filmes contendo 0% e 20% de eugenol.

Figura 28. Gráfico do ângulo de contato em relação ao tempo de filmes contendo zeína,
variando a concentração de eugenol em 0%, 5%, 10%, 15% e 20.
Segundo Scramin et al. (2011) após os primeiros segundos de contato da gota
com a superfície, há um comportamento de recuo do ângulo medido com tendência à
estabilização após aproximadamente alguns minutos. Este comportamento, denominado
receding (ou ângulo de recuo), ocorre em todos os filmes independentes do teor de
plastificante e é um aspecto comum na maioria das superfícies biopoliméricas
(XINPING et al., 2005).
Ciacci et al. (2010) estudando a adição de dois plastificantes, óleo de soja (OS) e
óleo de canola (OC), em duas concentrações diferentes 0,10% e 0,25% em filmes de
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zeínas, observou que os filmes com 0,25% de OS e OC absorveram mais rapidamente a
gota quando comparados com os filmes que continham 0,10% de plastificante.
Imagens das gotas com as superfícies das amostras, representando a
molhabilidade, são mostradas na Figura 29.

a)

b)

d)

c)

e)

Figura 29. Imagens de ângulo de contato dos filmes incorporados com eugenol: a) 0%
de eugenol; b) 5% de eugenol; c) 10% de eugenol; d) 15% de eugenol; e) 20% de
eugenol no tempo de 60 segundos.
5.1.7. Resistência à tração
As propriedades mecânicas dos filmes em estudo foram afetadas pelo aumento
da concentração de eugenol. A Tabela 13 mostra os valores do alongamento na ruptura
e resistência à tração dos filmes de zeínas incorporados com eugenol.
Tabela 13. Valores do alongamento na ruptura e resistência à tração para os filmes de
zeínas incorporados com eugenol.
Filmes
Zeina/Eugenol 0%
Zeina/Eugenol 5%
Zeina/Eugenol 10%
Zeina/Eugenol 15%
Zeina/Eugenol 20%

Alongamento na ruptura
(%)
0,5772 ± 0,15 a
0,6465± 0,25 a
0,6844 ± 0,07 a
0,6922± 0,13 ab
1,5197 ± 0,40 b

Resistência à tração
(MPa)
0,2714 ± 0,07 a
0,2563 ± 0,09 abc
0,2246 ± 0,05 a
0,1688 ± 0,04 b
0,1363 ± 0,02 c

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente diferentes entre si pelo teste t, a
5% de probabilidade.
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Em relação ao alongamento (característica de maior ou menor elasticidade dos
materiais), os filmes com 20% de eugenol foram os que apresentaram a maior
percentagem (1,5197± 0,40%) e aqueles elaborados sem eugenol apresentaram o menor
percentual (0,5772 ± 0,15%) sugerindo assim, que o eugenol influenciou na propriedade
elástica dos filmes.
Os filmes à base de zeína sem adição de plastificantes são frágeis, mas a adição
do eugenol como plastificante aumentou a elongação e reduziu resistência à tração. O
plastificante pode interpor entre as cadeias de polipeptídios e assim, provavelmente,
diminuir a interação polímero-polímero diminuindo a fragilidade do filme
(EMMAMBUX e STADING, 2005).
Almeida (2010) relatou que filmes de zeína adicionados de óleo de buriti, óleo
de macadâmia e azeite de oliva reduziram a elongação na ruptura quando comparados
com filmes adicionados de ácido oleico, sugerindo, que os lipídios são incapazes de
formar uma matriz coesa e contínua.

5.1.8. Ultra Micro Dureza

Comportamentos típicos de carregamento-descarregamento dos filmes de zeína
são mostrados na Figura 30 para as diferentes cargas aplicadas.
Podemos observar que o aumento na concentração de eugenol aumentou a
profundidade da superfície para os filmes de zeína. Isso mostra que o eugenol altera a
estrutura dos filmes tornando-os mais flexíveis.
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Figura 30. Curvas de carregamento-descarregamento para filmes de zeína incorporados
com eugenol a) cargas de 10mN obtidas com uma taxa de carregamento de 1.4632
mN/s; b) cargas de 50mN obtidas com uma taxa de carregamento de 13.3mN/s; c)
cargas de 100mN obtidas com uma taxa de carregamento de 13.3mN/s
A Tabela 14, mostra os valores de ultra micro dureza e módulo de elasticidade
dos filmes de zeína com diferentes concentrações de eugenol para uma carga de 100mN.
Tabela 14. Dados de ultra micro dureza (DUH) e módulo de elasticidade dos filmes de
zeínas incorporados com eugenol obtidos com a carga de 100mN.
DUH
Módulo de Elasticidade
Filmes
(Vickers)
(MPa)
a
Zeina/Eugenol 0%
12,23 ± 0,26
2546 ± 7,51 a
Zeina/Eugenol 5%
7,28 ± 0,10 b
1170 ± 17,09 b
Zeina/Eugenol 10%
7,07 ± 0,11 cb
1099 ± 18,33 c
Zeina/Eugenol 15%
6,72 ± 0,10 d
1088 ± 28,36 dc
Zeina/Eugenol 20%
4,00 ± 0,32 e
634 ± 72,96 e
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente diferentes entre si pelo teste t, a
5% de probabilidade

O filme de zeína incorporado com 20% de eugenol apresentou o menor valor de
DUH (4,0 ± 0,32 MPa), enquanto que não se observaram diferenças significativas (P>
0,05) entre as concentrações de 5 e 10% de eugenol.
O módulo de elasticidade é uma medida da rigidez de um material elástico, em
que os valores maiores indicam um material menos flexível (SERWAY, 1997).
Conforme apresentado na Tabela 14, o módulo de elasticidade dos filmes à base de
zeína incorporados com eugenol foi diminuido e atingiu o valor mais baixo, quando
20% de eugenol foram incorporados. De acordo com Arcan e Yemenicioğlu (2011), a
hidrofobicidade de filmes de zeína pode ser reduzida pela adição de outros compostos, o
que resulta num sistema mais flexível. No presente trabalho, a adição do eugenol
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induziu o desenvolvimento de descontinuidades estruturais, resultando em um filme
com uma maior mobilidade da cadeia, consequentemente, um menor módulo de
elasticidade (maior elasticidade).

5.1.9. Permeabilidade ao vapor de água (PVA)

Os resultados das determinações da permeabilidade ao vapor de água dos filmes
de zeínas incorporados com eugenol estão apresentados na Tabela 15.

Tabela 15. Permeabilidade ao vapor de água dos filmes à base de zeína incorporados
com eugenol.
Filmes
PVA x 10-4
(v/v, %)
(g mm/kPa h m²)
Zeína/Eugenol 0%
17,60 ± 0,51
Zeína/Eugenol 5%
11,01 ± 3,60
Zeína/Eugenol 10%
5,88 ± 5,60
Zeína/Eugenol 15%
4,23 ± 1,01
Zeína/Eugenol 20%
6,82 ± 1,44
A presença do eugenol alterou as propriedades dos filmes, indicando melhoria
da propriedade de barreira ao vapor de água. Podemos observar a diminuição dos
valores de PVA com a adição do eugenol. Isso pode ser explicado pela diminuição da
porção hidrofílica do filme, o que reduz a sua afinidade com as moléculas de água e,
consequentemente, diminui a PVA. A redução de PVA pode envolver a hidrofobicidade
do eugenol, que pode migrar para a superfície do filme (WORANUCH; YOKSAN,
2013). De acordo com Wang e Padua (2005) a natureza hidrofóbica ou hidrofílica das
matérias-primas e a presença de espaços vazios influenciam a PVA dos filmes.
Ghanbarzadeh e Oromiehi (2008) obtiveram valores de PVA menor para os
filmes de zeína adicionados de óleo de oliva do que para os filmes adicionados de
glicerol.
Gu et al. (2013) estudou a PVA de filmes de zeína adicionados de gliadina em
diferentes proporções com uso do plastificante glicerol e relatou que filmes de zeína
puros são menos permeáveis ao vapor de água quando comparado aos filmes de gliadina
puros e a adição de gliadina aumentou a permeabilidade dos filmes de zeínas.
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5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) Os filmes à base de zeína são afetados pela adição das diferentes concentrações de
eugenol, mudando suas características térmicas, morfológicas, mecânicas e sua
permeabilidade ao vapor de água.
2) As características e propriedades dos filmes formados, bem como a capacidade de
permeação de água, sugerem viabilidade na utilização desses sistemas em processos
de recobrimento de sementes.
3) Os filmes produzidos com 5% de eugenol apresentaram as melhores propriedades
para elaboração dos revestimentos de sementes.
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CAPÍTULO VI - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS À BASE DE
ZEÍNAS/EUGENOL EM SEMENTES DE FEIJÃO (Phaseolus vulgaris L.)

6.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1.1. Identificação da presença de fungos no feijão

Na Figura 31 encontram-se as imagens da análise sanitária, onde se observou a
presença do fungo Penicullium sp. O fungo Penicillium sp. foi detectado em todas as
amostras de sementes de feijão analisadas.

A)

B)

Figura 31. A) Sementes de feijão infectadas com Penicillium sp. B) Inoculação do
Penicillium sp. em meio BDA após 4 dias.

Resultados encontrados por FRANCISCO (2001) mostram que o Penicillium sp
apresentou as maiores incidências (80 a 100 %), em sementes de feijão comum
(Phaseolus vulgaris).
Este fungo é citado como fungo de armazenamento e sua incidência pode estar
relacionada com a idade e com as condições de armazenamento das sementes. Torres &
Bringel (2005) afirmam que os danos causados pelas espécies de Aspergillus e
Penicillium são variáveis, como perda de germinação, aumento da taxa de ácidos
graxos, descoloração da semente, alterações bioquímicas, produção de toxinas danosas
ao homem e a outros animais e redução do peso seco da semente.
Neegaard (1979) sugere que os fungos se encontram no interior da semente e
que há grande possibilidade de ser transmitido. A associação de patógenos às sementes
é importante, por diversas razões: o patógeno sobrevive por mais tempo, mantendo sua
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viabilidade e características; o patógeno é facilmente disseminado, podendo ser
introduzido em novas áreas; alta probabilidade do patógeno infectar a plântula em
desenvolvimento após a semeadura, causando doença na fase inicial da cultura
(MACHADO, 1988)

6.1.2. Atividade antimicrobiana

Na Figura 32 são apresentados os resultados da atividade antimicrobiana dos
filmes incorporados com eugenol frente ao fungo Penicillium sp. utilizando-se o método
de difusão em ágar.

Figura 32. Figura representativa do halo de inibição do crescimento de Penicillium sp.
em torno dos filmes incorporados com diferentes concentrações de eugenol, após 96
horas de incubação a 30°C. A) Controle, B) 5% de eugenol, C) 10% de eugenol, D)
15% de eugenol e E) 20% de eugenol.
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Halos de inibição com diâmetro superior a 3,0 cm foram observados sobre o
fungo Penicillium sp,

previamente isolados do feijão, quando utilizado os filmes

incorporados com eugenol. O filme controle não apresentou halo. Os resultados
demonstram que os filmes incorporados com 5% de eugenol apresentam a mesma ação
que os filmes incorporados nas demais concentrações. Para os resultados observados,
comprova-se a existência de atividade antimicrobiana do principio ativo eugenol.
Campanniello et al. (2010) descobriram que o eugenol em concentrações de 100150 μg/mL é um composto antifúngico efetivo contra espécies fitopatogênicas de
Aspergillus, Penicillium, Emericella e Fusarium. Além disso, Faria et al. (2006)
relataram que o eugenol exibiu atividade antifúngica contra fungos fitopatogênicos, em
particular Alternaria spp. e Penicillium spp.
A atividade antifúngica do eugenol foi considerada como a perturbação da
membrana citoplasmática, interrupção à força motriz de prótons, fluxo de elétrons,
transporte ativo e a coagulação do conteúdo das células (DAVIDSON, 1997).

6.1.3. Revestimento das sementes

Na Figura 33 estão ilustradas as imagens dos feijões antes do recobrimento e
após o recobrimento com a solução filmogênica de zeína/eugenol.

Figura 33. Sementes de feijão: A) sem revestimento e B) com revestimento.

Após o processo de recobrimento das sementes de feijão é possível notar
visualmente um brilho nas sementes revestidas quando comparadas com as sementes
não revestidas.
Observou-se também que houve uma ótima aderência dos revestimentos à
superfície dos feijões após a secagem. Após dois dias de armazenamento e posterior
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homogeneização os revestimentos continuaram aderidos à superfície das sementes de
feijão.
A característica de aderência dos revestimentos a superfície da semente é de
grande importância no armazenamento e manuseio dos mesmos. No armazenamento, as
sementes ficam muito próximas umas das outras e com isso pode ocorrer uma
agregação de sementes se os revestimentos não estiverem bem secos na superfície da
semente ou ocasionar uma ruptura do revestimento devido a grande compressão sofrida.
No manuseio, se o revestimento não estiver bem aderido à superfície da semente pode
ocorrer um descascamento do mesmo devido ao atrito sofrido durante o transporte e
plantio manual das sementes.

6.1.4. Teste de germinação

Os resultados dos ensaios de germinação obtidos para as sementes sem
revestimento (controle) e sementes com revestimento (sem eugenol, com 5% e 20% de
eugenol) encontram-se na Tabela 16.

Tabela 16. Germinação de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.) após tratamento
das sementes com revestimentos, ao longo de 15 dias após a semeadura.
Tratamentos
Controle
Revest. sem eugenol
Revest. c/ 5% de eugenol
Revest. c/ 20% de eugenol

Germinação (%)
87 a
78 ab
78 ab
68 b

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não são estatisticamente diferentes entre si pelo teste t, a
um nível de significância de 5%.

Os resultados da análise de variância para o teste de germinação de sementes de
feijão, incluídos na Tabela 16, demonstram que não houve diferenças significativas,
entre os tratamentos que sofreram revestimento. De modo que os diferentes
revestimentos avaliados apresentam efeitos semelhantes sobre o caráter avaliado. Entre
os tratamentos que sofreram revestimentos apenas os revestidos com 20% de eugenol
afetaram significativamente o índice de germinação em comparação com o tratamento
controle.
Considerando os valores de cada tratamento ao longo de 15 dias após a
semeadura, os tratamentos revestidos com 5% de eugenol são satisfatórios uma vez que
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não diferem estatisticamente do tratamento controle. Assim, o revestimento das
sementes incorporadas com um agente antimicrobiano natural é uma técnica viável.
A Figura 34 mostra os ensaios de germinação das sementes de feijão para os
quatro tratamentos ao longo dos 15 dias.
5 DIAS

15 DIAS

A)

B)

C)

D)

Figura 34. Ensaios de germinação das sementes de feijão ao logo de 15 dias. A)
Controle, B) Revestimento sem eugenol, C) Revestimento com de 5% eugenol e D)
Revestimento com 20% de eugenol.
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A Figura 35 mostra a avaliação do comportamento germinativo das sementes de
feijão ao longo de 15 dias após a semeadura.
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Figura 35. Avaliação do comportamento germinativo das sementes de feijão ao longo de
quinze dias após a semeadura.

Aos 5, 10 e 15 dias de germinação, os tratamentos controles foram iguais na
porcentagem de sementes germinadas (Figura 35).
Aos 5 dias de germinação, nos tratamentos com revestimento - sem eugenol,
com 5% e 20% de eugenol - verificou-se uma diferença na porcentagem de sementes
germinadas, 21%, 19% e 31% respectivamente, em relação ao controle (Figura 35).
Observou-se que, aos 10 dias de germinação, todos os tratamentos com
revestimento foram inferiores ao tratamento controle. Verificou-se uma diferença na
porcentagem de sementes germinadas nos tratamentos com revestimento – sem eugenol,
com 5% e 20% de eugenol de 13%, 9% e 27% respectivamente, em relação ao controle.
Aos 10 e 15 dias de germinação, os tratamentos revestidos com 5% de eugenol foram
iguais na porcentagem de sementes germinadas (Figura 35).
Aos 15 dias de germinação, nos tratamentos com revestimento – sem eugenol e
20% de eugenol - verificou-se uma diferença na porcentagem de sementes germinadas
de 9% e 19% - respectivamente, em relação ao controle (Figura 35).
Com a aplicação dos revestimentos houve um aumento gradativo no número de
dias necessários para que o percentual de sementes germinadas se estabilizasse.
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Provavelmente os revestimentos utilizados retardaram a absorção de água,
consequentemente afetando a velocidade de emergência e/ou constituíram algum tipo de
barreira física para emergência da semente. A baixa permeabilidade ao vapor de água
assim como as características hidrofóbicas dos revestimentos podem ter influenciando
na absorção de água pela semente.
As sementes revestidas com 20% de eugenol apresentaram baixo percentual de
germinação e velocidade de germinação, provavelmente a concentração mais elevada do
eugenol tenha atuado inibindo a germinação.

6.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) Constatou-se a presença do fungo Penicillium sp. associado às sementes de feijão
(Phaseolus vulgaris) e que, sem um controle e/ou manejo adequados, poderão
provocar danos na produtividade e perdas econômicas na cultura.
2) Os filmes com diferentes concentrações de eugenol apresentaram ação antifúngica
sobre o fungo Penicillium sp. Sugerindo que o uso de filmes incorporados com
eugenol é uma alternativa como revestimento ativo para o controle do crescimento
desse tipo de fungo em sementes de feijão.
3) A utilização do revestimento com 5% de eugenol no tratamento de sementes de
feijão não prejudicou a germinação, mas diminuiu a velocidade da germinação
(vigor). Já os revestimentos com 20% de eugenol prejudicaram a germinação e
diminuiu velocidade da germinação.
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CAPÍTULO VII - CONCLUSÃO

Foi possível preparar filmes de zeína com boas propriedades térmicas,
mecânicas, morfológicas e de permeabilidade ao vapor de água que foram usados em
revestimentos de semente de feijão.
Os diferentes solventes utilizados na elaboração dos filmes à base de zeína
influenciaram nas propriedades dos mesmos. Os solventes EtOH, IPA e EtOH/NaOH
podem ser utilizados na elaboração dos filmes. O EtOH foi o solvente escolhido para
produção dos filmes incorporados com o principio ativo eugenol.
A adição do eugenol aos filmes de zeína mudou suas características térmicas,
morfológicas, mecânicas e sua permeabilidade ao vapor de água. As diferentes
concentrações de eugenol testadas (5, 10, 15 e 20%) apresentaram ação antifúngica
sobre o fungo Penicillium sp.
Foi possível revestir as sementes. Os revestimentos influenciaram na velocidade
de germinação das sementes. As sementes revestidas com 5% de eugenol apresentaram
germinação similar às sementes não revestidas ao longo de 15 dias.
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